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V a n d e v o o r z itt e r
Bij de aanvang van het nieuwe jaar wil ik in de eerste plaats al onze leden een
voorspoedig 1973 toewensen. Bovenal natuurlijk in de persoonlijke sfeer, maar
uit de aard der zaak vanzelfsprekend ook in onze zo mooie, zij het dan vaak
wat stekelige, liefhebberij.
Ik mag er echter daarbij niet aan voorbijgaan diegenen te herdenken, die ons in
het afgelopen jaar ontvallen zijn waarbij ik, zonder iemand anders te kort te
willen doen, in het bijzonder ons erelid de heer Mol wil noemen. Maar daar
naast dienen ook enige zeer goede gebeurtenissen uit 1972 vermeld te worden.
Met name bijvoorbeeld het 50-jarig lidmaatschap van de heer Bommeljé, de
veilige terugkeer zonder gebroken armen of benen van de heer Buining, terwijl
intussen ook even een gedachte moet uitgaan naar de enthouisaste heer Van
Vliet die op zijn fiets nog steeds in de binnenlanden van Uruguay of in die
buurten rondrijdt. Alle Tupamaros ten spijt.
Het is begrijpelijk dat de heer Buining nu op zijn gemak (als dat bij hem
mogelijk is) de resultaten van zijn reizen wil uitwerken en publiceren. Hij heeft
daarom de wens te kennnen gegeven de veelomvattende taak van redacteur
van ons tijdschrift te beëindigen. Vanzelfsprekend heeft het Bestuur dit moeten
aanvaarden, temeer omdat de heer Noltee zich ondertussen heeft ingewerkt
en zich bereid heeft verklaard de functie van de heer Buining over te nemen,
waarvoor wij hem uitermate dankbaar zijn. Maar onze dank gaat natuurlijk
primair uit naar Ere-voorzitter Buining voor hetgeen hij in de afgelopen jaren
voor het tijdschrift gedaan heeft. Ik denk dat een ieder het wel met mij eens
is dat een aflevering van Succulenta zonder zijn naam niet wel mogelijk is.
Vanzelfsprekend ’t liefst boven een artikel, maar voor het enkele geval dat dit
niet zo is stel ik voor dat hij als Ere-voorzitter van de op een na laatste naar de
bovenste plaats verhuist in het rijtje van namen van bestuursleden. Moge hij
nog vele jaren daar genoemd worden waar hij werkelijk thuis behoort. Ik neem
aan dat een ieder met dit voorstel akkoord is. Op zijn eventuele stem "tegen”
wordt, nu hij geen kans meer heeft als redacteur de tekst te wijzigen, niet
gelet!
En nu met goede moed vooruit, het Nieuwe Jaar tegemoet in vol vertrouwen
op de groei en bloei van onze vereniging.
A. F. H. BLAAUW

N o t o c a c t u s e n W ig g in s ia é é n g e s la c h t ? (Ill)
D. J v. VLIET
De soortenrijkdom op een berg nabij Piriapolis was verbazingwekkend. Was
verbazingwekkend, want volgens de laatste berichten is er van de oorspron
kelijke vegetatie weinig meer over als gevolg van hotelbouw. Ik prijs mij dan
ook gelukkig voldoende materiaal te hebben verzameld om aan dit verhaal
gestalte te kunnen geven. Hier groeien, groeiden zouden we nu moeten zeg
gen, Notocactus scopa (variabel), N, mammulosus var. mammulosus over
gaand in N. mammulosus var. rubrispinus alsmede in N. mammulosus var.
floricomus, een variëteit van N. concinnus, N. tabularis (variabel), N. ottonis
(variabel), Wigginsia erinacea (variabel), W. arechavaletai, Frailea pygmaea
(variabel), Gymnocalycium leeanum (variabel), Cereus alacriportanus en ten
slotte Opuntia brasiliensis.
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N. scopa
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De in dit gebied talrijk voorkomende overgangsvormen tussen de Notocactussoorten hebben hun ontstaan vermoedelijk aan hybridisatie te danken. Toch
kunnen die in veel gevallen het beste beschouwd worden als variëteiten of
soorten. Voor zover in dit artikel van belang zal ik ze hieronder de revue laten
passeren.
N. tabularis is een overgangsvorm tussen N. scopa en N. concinnus. Ik deel
in deze de mening van Fric. Hij schrijft hierover: ” N. scopa und N. concinnus
sind durch Samenform und Struktur sehr verwandt. In der Heimat findet man
daher auch zahllose übergange und Naturhybriden.so auch z.B. tabularis,
den wir als solche ansehen können". *
* N. scopa en N. concinnus zijn door hun zaadvorm en structuur nauw verwant. Op
de groeiplaatsen vindt men dan ook talloze overgangen en natuurhybriden, zoals bijv.
N. tabularis, die we als zodanig kunnen beschouwen.

N. mammulosus
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N . o tto n is

N. sco p a

5

Zoals bekend verondersteld mag worden is de stijl van N. scopa geheel purper
rood. Voor zover hier van een kenmerk gesproken kan worden, blijkt dat alle
aan N. scopa verwante planten min of meer dit kenmerk bezitten. In het bij
zonder noem ik N. sucineus en N. sp. HU 14. Ook de door mij zelf gevonden
N. sp. D.V. 82 noem ik voorlopig N. scopa var. adustus.

N. floricomus

N. mammulosus
var. rubrispinus
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N. mammulosus
var. rubrispinus

W . arechavaletai (I.)
W . erinaceus (r.)

Bij N. tabularis is de stijl geheel o f g e d e e lte lijk p u rperrood. O o k de grootte
van de bloem en va rie e rt. Van g ro o t (N. concinnus) naar klein (N. scopa). De
doorns variëren eveneens in kle u r en s tru ctu u r. Het aantal ribben tenslotte
varieert van 19 to t 25. Mijn 14 exem plaren van 4 standplaatsen zijn variabel.
Toch vorm en zij een groep. Het zal daarom geen verbazing w ekken dat ik
N. tabularis als een so o rt b lijf beschouwen.
De standplaatsverm elding in Krainz 'D ie K a kte e n ’, "S ie rra s de Tam bores
(Dept. Tacuarem bó U ruguay); Bei M aldonado. A llgem eine V e rb re itu n g : U ru
guay, vie lle ich t auch S ü d -B ra silie n ” , is onjuist. De s o o rt kom t alleen in het
Dept. M aldonado voor.
w o rd t ve rvolgd
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O v e r h e t g e b ru ik t v a n c a c t u s s e n

VERVOLG

M. v. THIEL

V

HAGEN

Evenals Agaven worden diverse cactussen gebruikt om rond tuinen e.d. te
planten. Marginatocereus marginatus wordt veel gebruikt omdat ze zo recht
groeit en omdat ze door weinig houtvorming flexibeler blijft en zo beter
bestand is tegen rukwinden, die op gesloten hagen natuurlijk een grote kracht
uitoefenen. In de staat Puebla in Mexico wordt Lemairocereus hollianus veel
gebruikt. Natuurlijk worden ook hagen aangelegd van Opuntiae; in het Middel
landse Zee-gebied worden hiervoor vooral ficus-indica en tuna gebruikt; ze
geven een prachtig bloeiende haag en zijn goed tegen zeewater bestand. De
nadelen zijn dat ze gevoelig zijn voor parasieten, glochiden hebben die ge
makkelijk in de huid blijven zitten en - als men ze ook houdt om het fruit - dat
het stuifmeel van verwilderde vormen door hybridisatie de kwaliteit daarvan
terug kan doen lopen.
Hagen van Peireskiopsis kunnen op dezelfde manier als onze Ligusterhagen
geknipt worden. In Oaxaca wordt vooral Peireskiopsis chapistle gebruikt.
Voor boven op muren worden langstekelige Opuntiae zoals tunicata gebruikt,
of kruipende Cerei zoals Selenicereus hamatus en Hylocereus triangularis.
Met de prachtige bloemen en de heerlijke vruchten doet zo een bescherming
wel wat sympathieker aan dan onze ingemetselde glasscherven.

VI

TEXTIEL-INDUSTRIE

Het cephalium van toorts-cactussen, dat bestaat uit zijde-achtige haren, die
soms zuiver wit zijn ('Barba de Viejo’ ofwel oudemannen-baard), wordt ge
bruikt als kapok maar heeft hierbij vergeleken de volgende voordelen: Het is
beter bestand tegen insecten, het plet niet en het kussen of zo waar het inzit
kan gewassen worden zonder de vulling er eerst uit te moeten halen; hierom
wordt het veel voor kindermatrassen gebruikt.
Het materiaal wordt ook gesponnen en geweven tot rustieke stoffen, en er
wordt ook vilt van gemaakt, al of niet met de normale vilt-grondstof, konijnen
haar.

VII GEBRUIK VAN DE DOORN
De vrucht van Pachycereus pecten-aboriginum, zo groot als een vuist en met
lange doorns, wordt door de Indianen van Sonora en Sinalox gebruikt om
haarkammen van te maken.
Sinds prehistorische tijden worden de doorns al gebruikt. De Mohave-indianen
van Colorado maken er vishaken van. In Arica, aan de kust van Chili, zijn
vishaakjes opgegraven gemaakt van been (de as) en cactusnaalden (de weerhaakjes).
Verder werden er doorns gevonden gebruikt als naalden, spelden, priemen,
spijkertjes en tandestokers. (Wijzelf gebruiken de doorns natuurlijk als we
enten op Peireskiopsis).
Bij opgravingen in Iquique, ook aan de Chileense kust, werden haaie- en
roggehuiden gevonden die met behulp van cactusnaalden aan elkaar waren
bevestigd. Deze huiden werden gebruikt om doodskisten te bedekken.
Aan het eind van de tweede wereldoorlog werden in Amerika cactusnaalden
verkocht als grammofoonnaalden. Ze gaven een uitstekend geluid. Met een
vijltje kon men ze van tijd tot tijd aanscherpen.
(wordt vervolgd)

Tivoli 3, Stiphout-Helmond.
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U e b e lm a n n ia fla v is p in a Buining et B rederoo spec, nova
C orpus oblongum , ad 35 cm longum et 11 cm diam., v irid e ad subviride,
rad icibu s ram osis. C ostae ad 29, acutiores, 1-1,4 cm in te r se distantes.
Areolae rotundae, 1-1,5 mm diam etientes, tom ento g riseo -a lb o instructae.
S pinae in plantis parvis areolatim 2-5, ad 10 mm longae, distantes, flavae;
deinde areolatim 1 (-2), ad 3,5 cm longae, acum inibus fla vis ad fulvis,
cetero atrogriseae, tenues. Flores in fu n dibu lifo rm e s, 18 mm longi, 7 mm
diam etientes, su ffla vi; p e ricarpellum et receptaculum squam ulis parvis
obtectum est, in axilla saetae p ilique sunt; stam ina flava, antheris succremeis; stylus stigm ataque succrem ea sunt. Fructus 14 mm longus, 6 mm
diam etiens, pariete tenui, ruber, acumen p ilis a lb o fla vis obtectum est. Se
men galeriform e, 1,3-1,4 mm longum, 1,4-1,5 mm latum, n itid e atrum ; hilo
basali. H abitat in rupibus planis in quibus cum aliae tum herbae, gram ina
et Brom eliaceae crescunt, et in rim is, in a ltitu d in e fe re 1280 m in occidenten D iam antinae, M inas G erais, B rasilia.
Ab U ebelm annia pe ctin ifera Buining re ce d it colore, spinis, num ero co sta 
rum et stru ctu ra flo ris sem inisgue.
H olotypus in H erbario U ltra je cti sub nr. HU 361.

U e b e lm a n n ia fla v is p in a B u in in g e t B re b e ro o op c'e g ro e ip la a ts

F oto: B u in in g

Plant langw erpig, to t 35 cm lang en 11 cm diam., groen to t lichtgroen, ve rta kte
w ortels. Ribben to t 29, v rij scherp, 1-1,4 cm van elkaar. A reolen rond, 1-1,5 mm
diam., met g rijs w it vilt. D orens bij jonge planten per areool 2-5, to t 10 mm lang,
gespreid, geel, later per areool 1 (-2), to t 3,5 cm lang, in de top geel to t g eel
bruin, later donkergrijs, dun. Bloem tre ch te rvo rm ig , 18 mm lang, 7 mm diam.,
lichtgeel; pericarpel met kleine schubjes en in de oksels b o rste ls en haren;
receptaculum langw erpig, met schubjes en in de oksels bo rste ls en haren;
m eeldraden geel met lichtcrèm e helm knopjes; stijl en stem pels lichtcrèm e.
V rucht 14 mm lang, 6 mm diam., dunw andig, rood, top met g e e lw itte haren.
Zaad m utsvorm ig, 1,3-1,4 mm lang, 1,4-1,5 mm breed, glanzend zw art; hilum
basaal. H abitat op vlakke rotsen tussen spleten met gras, korstm ossen en
B rom elia’s op ca. 1280 m hoogte, ten w esten van Diam antina, M inas G erais,
Brazilië.
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Verschilt van Uebelmannia pectinifera Buining door de kleur, de bedoorning,
het aantal ribben en de structuur van bloem en zaad.
Holotype in het Herbarium Utrecht onder nr. HU 361.
Lat. diagnose: J. Theunissen.

W ilc o x ia p o s e lg e r i.

(Lem )

B r . e t R.

(voorplaat)

MEVR. L. HEJLOVA - VILDOVA
Het vaderland van deze Wilcoxia ligt in de Verenigde Staten van NoordAmerika, nl. het gebied van Zuid-Texas en in Mexico, waar zij in noordoost
Coahuila voorkomt.
Wilcoxia is nauw verwant met het geslacht Echinocereus, waartoe zij vroeger
ook gerekend werd. De belangrijkste overeenkomst vindt men in de bloem:
de groene stempel. In de oudere litteratuur komen we de naam Cereus
tuberosus Posel. of Echinocereus poselgeri Lem. tegen. De noordamerikaanse
botanici Britton en Rose noemden haar in hun monografie "The Cactaceae”
Wilcoxia poselgeri (Lem.) Br. et R. De naam poselgeri werd gegeven naar de
Berlijnse arts dr. H. Poselger. Hij heeft deze plant op zijn reizen in het zuiden
van de Verenigde Staten en in Mexico in de jaren tussen 1848 en 1852 ge
vonden.
Wilcoxia poselgeri vormt kleine struikvormige planten met knolvormige zwarte
wortels. De uitlopers zijn iets glad, 30 tot 60 cm lang, elastisch, weekvlezig,
niet zeer vertakt en donkergroen van kleur. De doorsnede is 6 tot 15 mm,
ovaal tot cirkelrond. De plant heeft 8 tot 10 niet zeer duidelijke ribben. De
areolen dragen iets vilt. De randdoorns, 10 tot 12 in getal, zijn fijn en dan ca.
2 mm lang en straalsgewijs afstaand gesteld. Er is maar één middendoorn, 5
tot 10 mm lang, aan de basis verdikt, afstaand, wit tot donker gekleurd met
zwarte punt. De bloemen verschijnen aan de top van de takken of iets meer
onderaan. Zij zijn trechtervormig en bloeien van mei tot half juni. Zij zijn
alleen overdag geopend bij volle zon. Als regel zijn ze 4 a 6 cm in doorsnede
en 4 a 5 cm lang en geuren aangenaam. De smalle, lichtgetande bloembladen
hebben een mooie rose tot licht purperen kleur. De bloembuis en het vrucht
beginsel zijn met witte wol en lange borstelige haren bedekt. De vrucht is rood
en eivormig.
Vertaling: J. de Gast.

N o g m a a ls . . . .

p o tg ro n d v o o r c a c t u s s e n

A. M. W OUTERS
Er is de laatste jaren zoveel geschreven over grondsoorten, bodemchemie
enz. enz. dat het de gemiddelde cactusliefhebber wel moet gaan duizelen. Een
minderwaardigheidscomplex behoeft men er echter niet aan over te houden.
Ook voor hen met een "grondige chemische ondergrond” zijn de problemen
die de "bodemchemie" oproept geen eenvoudige kost. Voor ons gewone
liefhebbers blijft echter na al dit bekvechten nog steeds de vraag open: Hoe
komen wij aan een zakje goede en toch betaalbare cactusgrond?
Om voor onze Nijmeegse afdeling van "Succulenta” - en naar later bleek ook
voor de professionele kwekers - een redelijk grondmengsel samen te stellen,
hebben we ons in verbinding gesteld met het Lentse Potgrondbedrijf, een
productie- en researchafdeling van het Coöperatief Tuinbouwcentrum "Lent” .
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Na enige jaren experim enteren, steeds begeleid d o o r het laboratorium van dit
bedrijf, is er een potgrond o n tw ikke ld die qua stru ctu u r, doorlaatbaarheid,
zuurgraad en vo e d se lre se rve een v rijw e l optim aal com prom is te noemen is.
Z e lf heb ik enige jaren de ve rsch ille n d e "m o n s te rs ” op mijn zaailingen en v o l
wassen planten uitgeprobeerd. Z ij die mijn verzam eling - die v e rte g e n w o o rd i
gers van alle cactusgeslachten om vat - kennen, zullen g e rustgesteld zijn als
ik s c h rijf dat al mijn planten in deze cactusgrond staan.
B ovengenoem de p otgrond w o rd t als "P o tg ro n d N °.8 ” in de handel gebracht
en bestaat uit een mengsel van kleigraszodenaarde, oude stalm est, bladgrond,
zand en w at tu in tu rf, aangevuld met aangepaste - v rij w einig - chem ische v o e 
dingsstoffen. V e rsch ille n d e grote ca ctu skw e ke rs zijn inm iddels overgeschakeld
op deze P otgrond N °.8 en de resultaten zijn zeer goed te noemen.
Van vele liefhebbers en afdelingen heb ik intussen brieven o ve r en b e s te llin 
gen v o o r deze grond gekregen.
Ik ben echter maar een gew one c a c tu slie fh e b b e r en mijn bem oeienis in deze
is slechts een adviserende en experim enterende gew eest. M et de handel in
deze grond heb ik v e rd e r niets te maken. V o o r leden van "S u c c u le n ta ” heb
ik echter wel een speciale p rijs kunnen bedingen:
1 - 25 zakken f 3,90 per zak van o n geveer 50 lite r
2 5 - 100 zakken ƒ 3,70 per zak
100- 200 zakken ƒ 3,50 per zak
M eer dan 200
ƒ 3,30 per zaak (A lles exci.B.T.W.).
De prijs v o o r niet-leden is ƒ 5,00 per zak.
Onze afdeling Nijm egen kocht c o lle c tie f in, w a a rd o o r dus de p rijs daalde.
(D it c o lle c tie f kopen doen w ij in onze afdeling ook met potten, b e s trijd in g s 
m iddelen enz.).
Nogmaals, geen bestellingen en brieven aan mijn adres. Bij het C oöp. T uinbouw 
centrum "L e n t” , Laauw ikstraat 2, LENT, heeft men a ltijd wel zakken cactus
grond in voorraad. Bij afnam e van g rotere partijen, doet men er goed aan
eerst te schrijven.
M ijn bedoeling is geenszins een reclam e v o o r "P o tg ro n d N °.8 " te schrijven.
V o o r een zeer g ro o t p o tg ro n d b e d rijf, dat 15 soorten p otgrond m aakt en de
vele kw ekerijen met m oeite kan bedienen is een clubje als S ucculenta eer een
blok aan. het been. Ik w il ve e le e r aantonen dat, even goed als de chem ici onder
ons, ook m inder w e te n sch a p p e lijke mensen wel w at kunnen doen om het
probleem "C a c tu s g ro n d ” w a t m inder problem atisch te maken. A ls ik w at
liefhebbers heb kunnen helpen aan een betaalbaar en b e tro u w b a a r zakje cac
tusgrond is de genomen m oeite "m e t graagte gedaan” .
Lent O.B.

S u lc o r e b u t ia ta ra te n s is (C ard ) Backbg.
A. BO N G AARTS
De S u lco re b u tia ’s zijn de laatste jaren snel p o p u la ir gew orden. Geen w onder:
op een klein plekje kan men e r al een aardig aantal bij e lka a r zetten. G eënt
geven ze geen problem en in de groei en de bloem en zijn vaak prachtig van
kleur. Op de fo to S ulco re b u tia taratensis, an d e rh a lf ja a r geleden geënt op
T richocereus schikendantzii. V roeg aan de groei brengen, dan heeft men snel
een flinke plant. De bloem en van S u lcorebutia taratensis zijn van een prachtige
rode tint.
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Morawetzia
sericata
n.n. Ritter
A. BO NG AARTS
De Lier
Veel liefhebbers zoe
ken de laatste tijd
naar kleurige Cereusachtigen. Bent u zo
iemand, probeer dan
Morawetzia sericata
eens te pakken te
krijgen. Ook de lief
hebbers met 'n klein
kasje zullen er ple
zier van hebben. De
plant zal n.l. niet
gauw door het dak
groeien terwijl enten
overbodig is.
De plant op de foto
is 4 jaar oud en staat
in een 9 cm pot.

Gelijkenis en verschil (V)
J. A. JANSE
W at is een soort? Het lijk t zo eenvoudig; als een lie fh e b b e r zijn verzam eling
toont, w ijs t hij de soorten met hun namen aan, maar pas als w ij van een 'so o rt'
meer dan één exem plaar zien en vooral als deze van ve rsch ille n d e herkom st
zijn, gaan er tw ijfe ls rijzen.
W ij zien al gauw dat er ve rs c h ille tje s zijn, we zeggen dan dat er variabiliteit
optreedt. Som m ige soorten b lijke n veel m inder variabel te zijn dan andere;
het lijk t wel o f som m ige plantentypen m.o.m. gefixe e rd zijn, te rw ijl in andere
gevallen soms geen plant op de andere lijkt. K weken w ij een plant uit zaad op
dan treden ook vaak in de nakom elingschap alle rle i va ria tie s op. W el is het dan
goed om te bedenken dat zulke va ria tie s v e rsch ille n d e oorzaken kunnen
hebben.
W e zagen al dat B onnier dezelfde planten o n der v e rsch ille n d e om standigheden
liet groeien en waarnam dat deze u ite rlijk e om standigheden ve rsch ille n te
w eeg brachten, die echter niet e rfe lijk bleken te zijn. G ekw eekte exem plaren
kunnen soms v rij ste rk afw ijken van 'w ild e ' exem plaren, zie maar eens uit
zaad gekw eekte planten naast im porten. D a a rd o o r is het soms m o e ilijk de
kenm erken die w ij in een flora vinden opgesom d, bij onze kw eekprodukten
terug te vinden.
W ij zagen dat de soorten, die men ten tijd e van Linnaeus zo 'c o n s ta n t’ meende
te zijn, in w e rke lijk h e id variëren; de so o rtg re n s is vaag en bre n g t dus in veel
gevallen tw ijfe ls te weeg.
In b elangrijk opzicht is ook de ve rsp re id in g van een s o o rt een fa c to r van
betekenis. Juist de soorten met een g ro o t v e rs p re id in g sg e b ie d vertonen vaak
een grote variatie ; soms zijn die vorm en ru im te lijk begrensd, men s p re e kt dan
van geografische rassen o f ook wel subspecies (o n dersoorten). Van inheemse
planten is hiervan veel bekend; bij de succulenten uit vaak v e r afgelegen
streken is er echter vaak nog maar zeer w einig aan gedaan. D aartoe is
uitgebreid materiaal over het gehele gebied w aar de s o o rt v o o rk o m t nodig;
in recente tijd w o rd t ju is t ook d o o r onze N ederlandse ca ctu sja g e rs b e la ng rijk
v e ld w e rk gedaan en w e llic h t draagt dit bij to t een antw oord op de vele
vragen die op dit gebied nog onbeantw oord zijn gebleven.
Een aardig voorbeeld van zulke geografische vorm en b ie d t de Z uidafrikaanse
Euphorbia pulvinata M ari., een in kussens groeiende plant van de A nihacanthagroep (m et to t dorens ve rg ro e id e bloem stelen). Z ij is van de K aapprovincie
to t in Transvaal ve rsp re id . In hei zu id e lijke v e rs p re id in g sg e b ie d g e lijk t de
so o rt wel iets op E. ferox met d u id e lijk gescheiden klieren op de rand van
het cyathium . In Transvaal en Natal staan de klieren zeer d ich t op elkaar,
maar ook de vorm van de plant is zeer ve rsch ille n d , veel m eer gedraaid en
met veel scherpere ribben. Men zou nu w e llic h t v o o r de zu id e lijke en van de
n oordelijke 's o o rt' een aparte naam kunnen opstellen en er was w e e r een
nieuwe s o o rt bijgekom en! M a a r . . . . nu b lijk t dat er zoveel overgangen tussen
de beide vervreem de 'so o rte n ' bestaan, dat men e ig e n lijk nauw elijks een
grens kan trekken. Geen nood denken som m ige system atici, dan maar meer
dan tw ee vorm en onderscheiden, maar het is we! d u id e lijk dat de natuur
zich hier niet in hokjes laat indelen. Het b lijk t in d it geval dat de om standig
heden w aaronder deze planten groeien van noord to t zuid zeer ve rsch ille n d
zijn. In de hogere regionen kom t do plant to t boven de 1800 m zeehoogte
v o o r en w eersta a t daar niet zelden m ist en sneeuw. H ier hebben w a a rsch ijn lijk
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de omstandigheden die vormen uitgeselecteerd, die het best tegen die uit
zonderlijke klimaatsomstandigheden bestand w aren .*)
Een nog fijnere indeling kan men maken als men de soorten bekijkt vanuit
nog kleinere groeperingen, die men populaties noemt.
Soorten heeft men vaak willen indelen met betrekking tot hun erfelijke aanleg.
De erfelijkheidsleer ontdekte dat de overerving van eigenschappen volgens
vaste regels plaats vindt. Dat wist Gregor Mendel al, de abt uit Brünn, die
in 1865 de 'mendel’-wetten ontdekte. Wij hoorden al, dat Mendel’s belang
rijke ontdekkingen pas lang na zijn dood werden herontdekt. Toen wist men
ook al meer van de bijzondere gebeurtenissen die bij de celdeling plaats
vonden. Celdeling zag de Belg van Beneden al in 1875. Later ontdekte de
Duitser Walther Flemming de ’draadjes’ in de celkern die bij de celdeling
overlangs werden uiteengescheurd. Pas in 1888 werden deze ’draadjes’ met
de naam chromosomen bestempeld. Men zag toen in dat door die ingewikkel
de celdeling de inhoud van de kern van de moedercel keurig aan de dochter
cellen werd doorgegeven. Nog later (1905) ontdekte men dat bij de vorming
van geslachtscellen (eicellen en spermatozoïden) de chromosomen, die
steeds in dubbele of diploïde stellen voorkomen in de lichaamscellen, ge
deeld werden in enkele of haploïde stellen. Bij de bevruchting komen dus
weer een enkel (haploïd) stel van vaders zijde en een enkel (haploïd) stel
van moeders zijde bij elkaar; er ontstaat dus bij de bevruchting weer een
compleet dubbelstel.
Nu begreep men dat dit de manier is waardoor de nakomelingschap de eigen
schappen van de ouders erft, elk voor 50% van vader en moeder. Thomas
Hunt Morgan onderzocht de chromosomen zeer omstandig bij het bananen
vliegje (Drosophila) en deed talloze kruisingen; het werd nu duidelijk dat de
chromosomen opgebouwd zijn uit vele stukjes (chomomeren) die elk ver
antwoordelijk zijn voor de overdracht van één bepaalde erffactor. Het zou
te ver voeren op alle details van dit onderzoek in te gaan, maar het is wel
duidelijk dat elk individu een erfelijk bepaald chromosomen-garnituur heeft. *2)
Bij een soort is dit garnituur in vele opzichten vrijwel identiek, maar er komen
verschilletjes voor die de erfelijke variabiliteit te weeg brengen. Bij soorten
met een groot verspreidingsgebied kunnen die verschillen in erfelijke aanleg
groter worden en kunnen dan zelfs zo groot worden dat ze er uiterlijk geheel
anders gaan uitzien.
Door de selectie in de zin van Darwin ontstaan verschillende populaties, die
erfelijk niet geheel identiek zijn. Zo zouden in de loop van de zeer lange
perioden van de evolutie deze populaties ver van elkaar gescheiden kunnen
raken en men kan dan van verschillende ’soorten' gaan spreken. Bij een
soort met een groot verspreidingsgebied is het door de afstand en het
optreden van natuurlijke barrières niet mogelijk dat alle exemplaren ge
slachtelijk met elkaar in verbinding staan. De totale hoeveelheid van erfelijke
eigenschappen is dan verdeeld in aparte bastaarderingsgemeenschappen, die
men 'populaties' noemt.
Hoe omgrenzen we nu een soort zonder dat we elke soort door uitgebreide
proeven uiteenrafelen kunnen? Ja, dat is een kwestie van veel studie, veel
materiaal, veel ervaring en een beetje persoonlijke smaak! Daarom trekken
sommige onderzoekers de soortgrens nauwer en andere wijder. Hoe meer
wij ons verdiepen in de variabiliteit van een soort, hoe meer we geneigd
*)
2)
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Dyer, White & Sloane, Succ. Euph. South Africa, 2, 603-611.
In recente tijd is dit probleem nog dieper onderzocht; het leidde tot de ontdekking
van het DNA, een ingewikkelde chemische structuur van de celkern, waardoor
deze als het ware een afdruk doorgeeft van de erfelijke informatie.

kunnen zijn engere grenzen te trekken, maar hierbij moet men wel bedenken
dat de overzichtelijkheid er wel door bemoeilijkt wordt. Denken wij maar eens
aan het voorbeeld, hierboven gegeven van Euphorbia pulvinata.
Het ontstaan der soorten heeft de geleerden ook na Darwin sterk bezig
gehouden. Onze landgenoot Hugo de Vries meende in de kleine, plotselinge
erfelijke veranderingen (mutaties) een van de voornaamste krachten van de
evolutie te zien. Het is wel zeker dat deze een zeer belangrijke rol spelen, al
is het probleem hoe uit de oervormen onze nu bestaande vormen zijn ontstaan
nog verre van opgelost.
In dit verband is ook het onderzoek van een Nederlandse geleerde vermel
denswaard, in het bijzonder omdat een van de objecten die hij hiervoor
bestudeerde een succulente Euphorbia was.
Dr Lotsy meende dat ook de onderlinge kruisingen een rol moeten hebben
gespeeld in het ontstaan van de soorten. Lotsy en zijn collega Goddijn onder
zochten in 1928 in het Albany-district in de Kaapprovincie de daar groeiende
succulente Euphorbia's. Zij vonden overgangsvormen, die tussen E. polygona
Haw, en andere soorten als E. tetragona Haw. ledienii Brgr., frankiana Brgr.
en coerulescens Haw. in stonden.
Er groeide op de Botha Ridge, noordoostelijk van Grahamstown een zeer
gecompliceerde bastaarderingsgemeenschap, waaraan zij de term 'populus
hybridogenus’ gaven, dus 'populatie door kruising ontstaan’.
Het is vanzelfsprekend, dat ondanks deze belangrijke waarnemingen het
moeilijk blijft veel verdergaande conclusies te trekken ten aanzien van de
'grote evolutie’, m.a.w. ook deze afwijkende kruisingen bleven kennelijk
Euphorbia's hoezeer zij ook van de soorten waaruit zij ontsprongen verschil
den. Wel komt daarop een andere bedenking om de hoek kijken. Bij het
ontstaan van zulke vormen moet ook het toeval een zekere rol spelen. Is nu
het ontstaan m.o.m. toevallig of kan men spreken van een gerichtheid waar
door tenslotte vormen ontstaan die een 'einddoel' nastreven; met een weten
schappelijk woord spreekt men dan van finaliteit. In de ontwikkelingsgeschie
denis van sommige groepen waarvan een vrij groot bewijsmateriaal in de
vorm van fossielen bekend is, ziet men ook 'doodlopende' vormen. Zij konden
als het ware de strijd om het bestaan niet volhouden en stierven uit.
Het zal wel duidelijk zijn dat een absoluut scherp omgrensde definitie van
de 'soort' nauwelijks opgesteld kan worden. Men zou zich zelfs wel kunnen
afvragen of de soort nu een werkelijk bestaande éénheid is of een bedenksel
van de geleerden?
Het komt ons voor dat soorten in de zin zoals wij die hanteren werkelijk be
staan, maar dat zij een tijdelijk karakter hebben en onderhevig zijn aan zeer
langzame veranderingen, die wij in ons korte bestaan op aarde nooit zullen
kunnen waarnemen. Men moet hierbij bedenken dat evolutie niet alleen maar
in het verleden ligt maar nog steeds aan het werk is.
Zelfs bij het kweken van planten bedrijven wij onbewust zelf een beetje
evolutie. Darwin schrijft reeds bijna een eeuw geleden: 'Unconscious selec
tion is that which follows from men naturally preserving the most valued and
destroying the less valued individuals, without any thought of altering the
breed; and undoubtedly slowly works great changes.' 3)
Hij vertelt verder: 'een cactus is ingevoerd naar Indië vanuit Kanton en er is
3)

Darwin The variation of animals and plants under domestication, sec. ed. I, 3)
l.c. p. 177 ‘Onbewuste selectie ontstaat doordat de mens natuurlijk de meest waardevolle individuen bewaart en de minder waardevoile vernietigt zonder enige opzet
het ras te veranderen; ongetwijfeld zijn hiervan geleidelijk aan grote veranderingen
het gevolg.'
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ook op dezelfde wijze een oorspronkelijke soort, die vroeger werd ingevoerd
uit Zuid-Amerika; al deze planten behoren tot dezelfde soort en zien er gelijk
uit, maar de cochenille-schildluis floreert alleen op de oorspronkelijke plant
waar hij rijkelijk op voorkomt.'4)
Wij zien in onze collecties soms bepaalde soorten verdwijnen of zo ver
anderen dat ze vrij veel van de oorspronkelijke soort afwijken. Bij het zaaien
zullen ongemerkt toch bepaalde planten overleven en andere te gronde gaan
en dit maakt het ’zuiver’ houden van een soort onder cultuuromstandigheden
vaak moeilijk.
v. Ittersumlaan 32, Bennebroek
4)

l.c. p. 265.

V a n d e r e d a k t ie
Toen de heer Buining na zijn terugkeer uit Zuid-Amerika mij voorstelde hem
op te volgen als redakteur van Succulenta heb ik dat voorstel graag aange
nomen.
Ik beschouw het redakteurschap van ons maandblad niet alleen als een eer,
maar ook als een uitdaging en ik zal proberen het blad op hetzelfde hoge peil
te houden als mijn illustere voorgangers hebben gedaan.
Omdat het systeem van redakteur + 2e redakteur in de praktijk heel geschikt
bleek, leek het mij goed hiermee door te gaan. Om het kontakt te vergemak
kelijken heb ik naar een tweede redakteur in mijn naaste omgeving gezocht.
Ik ben blij dat dhr. De Graaf, met wie ik al verscheidene jaren bizonder
plezierig heb samengewerkt in het bestuur van de afdeling Dordrecht, zich
bereid heeft verklaard, tweede redakteur te worden. Het verheugt me even
eens dat de heer Buining bereid is in voorkomende gevallen, d.w.z. bij
sommige specifieke cactusproblemen, van advies te dienen.
De hoeveelheid kopij is op het ogenblik naar verhouding goed. Het is echter
steeds weer verbazend hoeveel tekst iedere maand nodig is om het maandblad
te vullen; m.a.w. iedere bijdrage blijft welkom. Ook goede zwart-wit foto's, met
of zonder tekst, worden zeer op prijs gesteld.
Over de rubriek maand-allerlei, die door vele leden zeer op prijs gesteld wordt,
zou ik het volgende willen zeggen: Door een samenloop van omstandigheden
zijn de cultuuraanwijzingen er de laatste maanden wat bij ingeschoten. Ook
hier blijkt weer hoe gevaarlijk het is als iets op een of enkele mensen moet
steunen. Ik zou dan ook een beroep willen doen op die liefhebbers die wat
verder gevorderd zijn op het moeilijke pad van de succulentencultuur, zo nu
en dan wat raadgevingen en tips aan de redaktie door te geven.
Wanneer voldoende personen hieraan willen meewerken hoeven zij niet allen
elke maand wat in te sturen. Het gaat mij in dit geval dus niet om uitgewerkte
artikelen, maar zuiver om praktische wenken, desnoods in telegramstijl. De
redaktie kan dan van de verschillende bijdragen één geheel maken. Let U er
wel op dat U altijd 1 a V/2 maand vooruit moet denken. Dit is niet altijd even
eenvoudig, maar met wat goede wil lukt het wel.
Samen met de meer wetenschappelijk getinte artikelen, die we uiteraard ook
niet kunnen missen, zal Succulenta dan een blad voor èn van alle leden zijn.
Ik beschouw het als de voornaamste taak van de redaktie daarnaar te streven
en reken graag op Uw aller steun daarbij.
FRANS NOLTEE
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De index van de jaargang 1972 zal in verband met de redaktiewisseling,
in het februari-nummer verschijnen.

Z a a d a a n b ie d in g c lic h é fo n d s
(aanvullingslijst)
D oordat verscheidene leden met het zenden van het zaad dat zij v o o r het
C lichéfonds hadden g eoogst w a t laat waren, is hier de tw eede zaadaanbieding.
V o o r bestellingen ve rw ijzen w ij U naar het decem bernum m er 1972.
H artelijk dank aan allen die ons de zaden hebben toe g e stu u rd ; de schenkers
zijn: F. van A erschot, B elgië; C. Bom m eljé, S cheveningen; B. Braamhaar,
G oor; A. E. Jansens, Den Haag; P. C. v. S chooten, H eerhugow aard; Ir. G. E.
M. Uil, N ijm egen; A. M. W outers, Lent; D. J. v. V lie t, Scheveningen.

50 cent per pakje
Cactussen

787 stainesii

ACANTHOCALYCIUM
761 glaucum
762 klimpelianum
AREQUIPA (MATUCANA)
763 paucicostata
ARMATOCEREUS
764 species
ASTROPHYTUM
765 asterias
766 ornatum var m irbellii
(10 zaden)
(15 zaden)
767 senile
768 gemengd
CEREUS
769 huntingtonianus (10 zaden)
770 jamacaru
771 pasacana
772 polylophus
(15 zaden)
773 thurberi
CLEISTOCACTUS
774 villamontesii
CORYPHANTA
775 pectinata
DENMOZA
776 erythrocephala
DOLICHOTHELE
777 baumii
778 longimamma
ECHINOFOSSULOCACTUS
779 xiphacanthus
ECHINOPSIS
780 spegazziniana
781 turbinata
782 hybride
ERIOCEREUS
783 jusbertii (maar 1 pakje
beschikbaar)
784 martinii
ESPOSTOA
785 baumannii
( = mirabilis Ritt)
FEROCACTUS
786 electracanthus

FRAILEA
788 albifusca
(10 zaden)
789 phaeodisca
790 phaeodisca HU 75
(5 zaden)
791 pulcherrima
792 pygmaea var major
(15 zaden)
793 HU 12
794 HU 83
795 HU 85
796 HU 89
797 HU 176
GYMNOCALYCIUM
798 baldianum-hybride
799 bicolor
(15 zaden)
800 brachypetalum
801 chubutense
802 damsii
803 damsii var centrispinum
804 delaetii
805 espostoa
806 friedrichii (rode bloem)
807 hossei
808 lafaldense
809 leeanum DV 53
810 mazanense var ferox
811 mihanovichii var albiflorum
812 mostii
813 nidulans
814 ochoterenai
815 proliferum
816 quehlianum
817 schickendantzii var
ponguensis
818
819
820
821
822
823
824

spegazzinii
stellatum
stenogonum
urselianum
vatteri
weissianum
zegarrae DV 49

HAAGEOCEREUS
825 acranthus
826 fuscus
HELIANTHOCEREUS
827 poco
(15 zaden)
ISLAYA
828 brevicylindrica (10 zaden)
829 copiapoides
(15 zaden)
830 mollendensis
(10 zaden)
LOBIVIA
831 arachnacantha
832 wrightiana
LOXANTHOCEREUS
833 gracilis
MALACOCARPUS
834 erinaceus
835 erinaceus f. macracanthus
836 sessiliflorus
837 species 94a
MAMILLARIA
838 bella
839 johnstonii
840 multilanata
841 nivosa
842 sempervivi i
843 zeilmanniana var albiflora
MELOCACTUS
844 macrodiscus
845 permutabilis
(10 zaden)
MICRANTHOCEREUS
846 species HU 221
NEOLLOYDIA
847 odorata
(15 zaden)
NEOPORTERIA
848 esmeraldana
849 multicolor
(15 zaden)
NOTOCACTUS
850 alacriportanus
851 arechavaletai
852 arechavaletai var
alacriportanus
853 brasiliensis
854 brevihamatus HU 37 -j855 bueneckeri (gele doorns)
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856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882

bueneckeri HU 41
caespitosus var
te n u icylind rica
concinnus
concinnus forma apricus
concinnus forma fim briatus
concinnus forma
porocensis
crassigibbus (geel)
fuscus HU 42
glaucinus forma
alegretensis
glaucinus forma
depressus HU 61
glaucinus forma
g ra c ilis HU 62

883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897

m ueller-m elchersii
(exp Buining)
otto n is forma
com pestrensis HU 23
ottonis forma glaucinus
o tto n is forma incatus
HU 96
ottonis form a minasensis
o tto n is forma
paraguayensis
ottonis HU 11
ottonis HU 23
o tto n is HU 37
ottonis HU 65
pseudoherteri
(15 zaoen)
pseudorutilans
ramosus
roseoluteus
rutilans forma
m icro florid us
scopa va r adustus
scopa va r sudineus (wit)
seticeps
species (Schlosser 151)
submammulosus forma
mammulosus p iria p o lis
tabularis (Van Hosam idoi)
va n vlie tii
v a n v lie tii forma g ra c ilio r
m inaidecorralis
v illa -vilh e n sis
gemengd

graessneri var fla viflo ru s
lin k ii
(10 zaden)
lin kii form a bueneckeri
lin k ii (van Ossow ski)
lin k ii forma verm elhensis
m egapotamicus (oranje)
mammulosus forma
brasilien sis
mammulosus forma
floricom us
mammulosus forma
g ra c ilio r
mammulosus forma
marmavagensis
mammulosus forma
m auolerenensis

906
907

mammulosus forma
pampeanus
mammulosus forma
rubrispinus
mammulosus forma
sp in o sio r
mammulosus HU 288
m ueller-m elchersii forma
elegans

PO LASKIA
908 chichipe
PARODIA
909 catam arcensis*
910 comosa
911 compressa
912 echinus
913 g ra c ilis va r aurea
914 malyana

898
899
900
901
902
903
904
905

915 m icrosperm a
916 m ulticostata
917 nivosa
918 otuyensis
919 sanagasta
920 sotom ayorensis
921 taratensis
922 yam paraezii
923 species
PYRRHOCACTUS
(15 zaden)
924 aricensis
(15 zaden)
925 cachetaensis
926 cachetaensis var
fla v iflo ru s
(15 zaden)
927 echinus
928 glaucescens
929 jussieui
930 pulchella
(15 zaden)
931 residua
932 residua var
933 A.W .3 (co ll W outers)
TEPHROCEPHALA
934 tenebrica var
(10 zaden)
lanata
TRICHOCEREUS
935 candicans
936 purpureopilosus
937 serenanus F.R. 533
(10 zaden)
938 thelegonoides
VVEBERBAUEROCEREUS
939 jo h n sto nii

Vetplanten
(10 zaden)
940ALOE longistyla
941 CARALLU M A
( 5 zaden)
burchardii
942 EUPHORBIA
( 5 zaden)
obesa
943 STAPELIA variegata

H oofd b e s t u u r s v e r k ie z in g
V olgens artikel 11 van het H u ish o u d e lijk Reglem ent tre e d t ieder jaar een derde
der leden van het h o o fd b e stu u r af. In 1973 zijn vo lgens het opgem aakte ro o ste r
aan de beurt van aftreding:
1. G. Link, A m e rsfo o rt, alg. penningm eester.
2. Dr. S. W. Erich, Tilburg, afd. Tilburg.
3. F. K. A. N oltee, D ordrecht, afd. D ordrecht.
4. J. A. Janse, B ennebroek, v e rs p re id lid.
5. R. J. K rabbendam , Hattem, afd. Z w olle.
6. J. H. V osterm ans, Venlo, afd. N oord-Lim burg.
7. W. A. Luijnenburg, W oerden, afd. Am sterdam .
8. K. P restlé, V eghel, afd. Eindhoven.
9. N. J. D ubbeldam , Hoogeveen, afd. Hoogeveen.
10. S. K. Bravenboer, V laardingen, vice -vo o rzitte r.
De aftredende ho o fd bestuursleden w orden verzocht, na overleg in hun a fde
ling, v ó ó r 1 m aart 1973 aan het algem een se cre ta ria a t van S ucculenta te w illen
mededelen o f zij zich w ederom v o o r hun fu n ctie h erkiesbaar stellen.
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A a n d e s e c r e t a r is s e n d e r a fd e lin g e n
Alle secretarissen(essen) van de afdelingen worden vriendelijk verzocht het
algemeen secretariaat van Succulenta, Koningsweg 2, Beekbergen, de na
volgende gegevens te verstrekken:
1. Een ledenlijst 1973 van de afdeling, in triplo, volledig met namen en adres
sen op apart(e) vel(len) papier aan één zijde beschreven. Donateurs en/of
huisgenoot-leden moeten niet vermeld worden, aangezien dit aanleiding
kan geven tot misverstanden.
2. Een jaarverslag 1972 van de afdeling.
3. Namen en functies van het afdelingsbestuur.
4. Opgave van de afdelingsbijdrage 1973 (naast de contributie van de ver
eniging).
Willen de afdelingen die het afgelopen jaar bovengenoemde gegevens niet
aan het secretariaat van Succulenta hebben verstrekt, dit jaar wel hiertoe
overgaan.
E. VERDUIN - DE BRUYN,
secretaresse Succulenta

Z a a d lijst 1973 v e rsc h e n e n

Vele nieuwe en zeldzame soorten.
Veel succulenten.
Zaden met kiemingsgarantie.

Gerhard Köhres
6106 ERZHAUSEN / DARMSTADT
WEST-DUITSLAND

-

BAHNSTRASSE 101

N ie u w e L e d e n
Bibl. Afd. Zaanstreek, p/a Latherusstraat
100, Amsterdam-N.
B. de Meijer, Bottelroosstraat 31, Gronin
gen.
J. Bermans, Tilburgseweg 148, Oisterwijk.
J. van Gasse, Laagland 338, 2060 Merksem, België.

S. C. Kuurstra, Frjentsjerterein 11, Sexbierum Fr.
P. de Visser, Berkenweg 73, Schipborg,
post Zuidlaren.
K. Kat, Spaarndammerdijk 699, Amsterdam-Sloterdijk.
G. M. van Vugt, Borkummerig 81, Delfzijl.
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A. Hoek, Poolsterstraat 22d, Spijkenisse.
Mevr. G. Bootsman-de Nooi, Corn. Beerninkstraat 55, Mijdrecht.
E. Steur, Oudegracht 233 B, Utrecht.
W. Standaert, Frère-Orbaniaan 235,
9000 Gent, België.

G. R. Möhlmann, ’s-Gravenzandelaan 172,
's-Gravenhage.
S. Hilwerda, Richtersweg 122, Doorwerth.
A. B. Geway, van Boetzelaerstraat 17-111,
Amsterdam-W.
Mr. Ficker, P/O Box 2693, Johannesburg,
Suid-Afrika.

k a rlh e in z u h lig - kakteen
Echinocereus tayopensis
9,— - 18,—
Espostoa melanostele Typ, hylaea, nana
20,---- 100,—
Haageocereus longiareolatus, albispinus,
seticeps, acranthus, albisetatus, olowinskyanus, setosus,
chrysacanthus, aureispinus,
chesicensis, versicolor fuscus,
deflexispinus, dichromus,
10,—
- 60,—
comosus
Mamillaria occidentalis v. sinalensis
6,— - 30,—
Mediolobivia nigric.var.sp.n., sp.n. Quebr.
E. Torre, sp.n.5205,— - 10,—
Oroya peruvianus v. conaikensis,
8,— - 25.-—
alloana, borchersii
Geënte planten:

Parodia escayachensis, dichroacantha,
backebergiana, malyana,
subtilihamata

7053 ROMM ELSHAUSEN
W.-Duitsland

-

4,—

KRS. WAIBLINGEN

LILIENSTR. 5

Succulentenkwekerij
Mededelingen

voor

het

MAART-

nummer moeten aan de 2e redacteur

H. van D O N K ELA A R
Werkendam - Tel. 01835-1430
Vraagt sortiments- en zaadlijst 1973
Regelmatig nieuwe imponen.
Zondags gesloten

worden gezonden.
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H e t g e s la c h t C o n o p h y tu m N .E .B r . 1)
B. K. BOOM
Conophytum’s verheugen zich in een groeiende belangstelling; er zijn al
heel wat soorten bij de liefhebbers te vinden, de moeilijkheid is echter, dat
het nog niet goed mogelijk is de planten te determineren. Er is wel vrij veel
literatuur over dit geslacht, doch de artikelen staan verspreid over vele jaar
gangen van diverse, soms moeilijk toegankelijke tijdschriften en het is een
hele toer dit alles bijeen te krijgen.
Daarom heb ik het plan opgevat vele van de in cultuur aanwezige soorten
in een artikel zodanig te behandelen, dat determinatie min of meer mogelijk
wordt. Helaas moet ik schrijven 'min of meer’, want we weten nog te weinig
van dit geslacht af.
Ik heb niet getracht de Conophyten-kennis te verrijken met nieuwe soorten
of nieuwe inzichten, het is alleen mijn bedoeling geweest de aanwezige kennis
voor de liefhebber toegankelijk te maken.
Het materiaal dat mij tot basis heeft gediend, is voor een zeer groot gedeelte
afkomstig van de collectie die wijlen Dr. H. W. de Boer heeft bijeengebracht.
Hij heeft zijn verzameling vermaakt aan het Succulentarium te Wageningen
en deze is de laatste jaren voorwerp geweest van de hierna volgende studie.
Dr. de Boer en ik hebben het werk in de zestiger jaren gezamenlijk aangevan
gen, doch door allerlei omstandigheden hebben we het moeten laten liggen, zo
dat bij het overlijden van Dr. de Boer nog maar een eerste begin te vinden was.
Het samenstellen van de tabel heeft mij vele hoofdbrekens gekost; het voor
handen zijnde materiaal moest eerst worden bestudeerd, alle planten moesten
zorgvuldig vergeleken worden met de gegevens uit de literatuur en het bleek
al spoedig, dat de variatie van de soorten heel wat groter is dan ik aan
vankelijk aannam. Vele namen kon ik bovendien niet thuisbrengen, omdat
de beschrijvingen te onvolledig zijn en er zelden type-materiaal is bewaard
gebleven. Toch zijn veel van die namen bij de liefhebbers en de kwekers te
vinden en ik heb me er nu toe beperkt vele namen dèar te vermelden, waar
ze vermoedelijk thuis horen. Een fraai voorbeeld hiervan vinden we bij C. mi
nimum Haw. Tischer heeft in een fraai artikel deze soort getypificeerd. Maar
er zijn vele soorten, die niet of nauwelijks van C. minimum te onderscheiden
zijn, althans wat betreft de beschrijvingen, zoals C. labyrintheum, C. pictum,
C. literatum en vele andere. In cultuur mogen onder deze namen misschien
wel karakteristieke planten voorkomen, maar we zijn niet (of althans nog niet)
in staat te bepalen of de namen voor die planten wel juist zijn. Daarvoor
moet nog heel wat studie gemaakt worden en dat kan slechts in Zuid Afrika
geschieden, waar ter plaatse bekende botanici veldwerk kunnen verrichten.
Een extra moeilijkheid ontstaat nog, doordat de planten er in cultuur vaak
anders uitzien dan in het wild. In de natuur, die gewoonlijk woestijn- of
half-woestijnachtig is, dus waar weinig regen valt en de planten het soms
bijna alleen van de dauw moeten hebben, zijn ze klein en zijn de kleuren
geprononceerd. Maar in cultuur geven we het de planten meestal te goed,
ze groeien sneller, worden groter en vooral dikker, ze verliezen vaak hun
karakteristieke kleur en tekening. Te Wageningen houden wij daarom de
1) Dit artikel verschijnt in afleveringen, we hopen iedere maand één deel ervan te
publiceren. De beschrijvingen en de foto’s komen achteraan, wanneer dus in de
eerste gedeelten naar een beschrijving of foto wordt verwezen, moet men nog even
geduld hebben. Later hopen we het artikel als één geheel te publiceren als een
mededeling van het I.V.T., zoals dit ook met het artikel over Lithops het geval was.
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planten aan de droge kant en geven w e maar schaars mest. De hier volgende
tabel is nu gem aakt naar materiaal, dat op een d e rg e lijke w ijze is gekw eekt.
Nu is het sam enstellen van een determ inatietabel altijd een v rij m o eilijke en
ondankbare bezigheid; het gaat dan om het bijeenbrengen van de ve rsch ille n
en de overeenkom sten van de soorten. En daar zit hem nu ju is t de kneep,
w ant er zijn zovele overeenkom sten en ve rsch ille n , die niet v o o r de vo lle
100% opgaan. Van een behaarde s o o rt is a ltijd wel een v rij kaal exem plaar
te vinden en die past n a tu u rlijk niet in de tabel. De lengte van de lichamen,
de aanw ezigheid van donkere stippen, de b lo e m kle u r enz. zijn alle aan
variatie onderhevig. Z elfs is men er niet a ltijd zeker van o f een plant in het
donker o f in het lich t b lo e it (zg. nacht- en d a gbloeiers). Er zijn nachtbloeiers,
die al om 15 uur opengaan en w anneer men deze dan een uur later de te rm i
neert, kiest men ten onrechte v o o r een dagbloeier.
C onophyten determ ineren en herkennen zonder bloem en is zelden m ogelijk;
er zijn soorten die v e g e ta tie f nauw elijks van e lka a r te onderscheiden zijn,
doch die in de bloem d u id e lijk ve rsch ille n . W il men toch de naam van een
plant trachten te w eten te komen in een tijd, dat er geen bloem en zijn, dan zal
men aantekeningen moeten maken in de tijd dat de plant bloeit. V eel behoeft
er niet te w orden verm eld. Het is heel practisch een en ander te schrijven
op de achterkant van het e tike t en het gaat dan v o o rn a m e lijk om de bloem grootte, de bloem kleur, de blo e itijd en de aan- o f afw ezigheid van stam inodiën
(hierop kom ik later terug). M et die gegevens kan men al een heel eind
komen. V erstandig is ook de lengte van de m eeldraden te noteren en dan
natuurlijk d it in verh o u d in g to t de kroon; ook de kle u r van de helm draden is
soms een belang rijk kenm erk, (bv. opvallend paars bij C. doornense). O ok
is het aan te bevelen enkele bloem en te drogen en in een herbarium te
bew aren; dat is heel goed m ogelijk, als men m aar snel droogt. W ij hebben
te W ageningen een heel conophytenherbarium gem aakt en daar hebben we
veel plezier van, w ant we hebben ons daarm ede o n a fh a n ke lijk van de blo e itijd
gemaakt. Het is wel noo d za ke lijk een bloem te nemen mèt het lichaam w aar
deze opzit, w ant het vru ch tb e g in se l en vaak ook de kelk- en kroonbuis kunnen
diep in het lichaam zitten, w a a rd o o r die e r niet zonder beschadiging uit te
halen zijn. W ij snijden daarbij dan het lichaam meestal in de lengte door.
M et het determ ineren m oet men gew oon beginnen en met geduld doorzetten,
w ant eenvoudig is het w e rk niet. Men m oet ee rst w a t ervaring opdoen.
Een beperking is geweest, dat alleen die soorten zijn opgenom en, die in
N ederland in cu ltu u r te vinden zijn. D aarbij is het niet uitgesloten, dat men
in de cu ltu u r namen aan tre ft die in d it artikel niet voorkom en.
Nu v o lg t eerst een opstel over de opbouw van de planten en o ver de diverse
organen die v o o r de determ inatie b e la n g rijk zijn.
1. D e s te n g e ls .
De lichamen van de conophyten zitten aan stengels, die meestal k o rt zijn
en niet o f nauw elijks boven de grond komen. In het algem een groeien de
planten in zoden o f in pollen. Bij de zodevorm ende soorten groeien de ste n 
gels horizontaal, meestal ju is t onder de o p p e rvla kte van de bodem ; bij de pollenvorm ende g ro e it de stengel w at omhoog en v e rta k t zich d ic h t bij de grond
meestal zodanig, dat een halfbolronde pol w o rd t gevorm d. O o k in cu ltu u r
is d it verschil d u id e lijk w aar te nemen, al d uurt het w el versch e id e n e jaren,
vo o rd a t een zode o f een pol een a a n tre kke lijke g ro o tte heeft bereikt. M aar
liefhebbers hebben de tijd om te w achten en men kan bij hen dan ook vaak
prachtige pollen aantreffen.
Soms groeien conophyten stru ik v o rm ig ; de stengels zijn dan bovengronds en
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ve rta kke n zich zodanig, dat e r stru ik je s w orden gevorm d. C. cauliferum en
C. ram osum zijn hiervan fraaie voorbeelden.

2.

Het lichaam.

Een conophyt bestaat g e w o o n lijk uit een aantal lichamen, die elk zijn ontstaan
doo rd a t 2 bladen geheel o f v o o r een g ro o t gedeelte in de lengte met elkaar
verg ro e id zijn. Ze zitten dan m et de binnenkanten aan e lka a r vast (bij een
blad is dat dus de bovenkant). V aak is de ve rg ro e iin g totaal, op een stro o kje
langs de h o o fd n e rf na, daar m oet nl. de bloem stengel door. H et uiteinde van
d it stro o kje zit aan de bovenkant van het lichaam en is m ondvorm ig en we
zullen deze plaats in het ve rvo lg ook het ’m ondje’ noemen. Bij deze
to ta le v e rg ro e iin g ziet men dus alleen de buitenkant van de bladen (bij een
boom blad zou d it de o n d e rka n t zijn). Deze buitenkant is aan de top meestal
ste rk naar binnen gebogen, w a a rd o o r een zg. to p vla kte ontstaat (dus zoals
ook bij Lithops het geval is). Deze to p vla kte is dan vlak, bol o f hol, rond to t
ovaal, soms ook 8-vorm ig en vaak min o f meer d u id e lijk getekend met donker
groene stippen e n /o f groene to t bruine lijntjes. A lhoew el de tekening voor
bepaalde soorten k a ra k te ris tie k kan zijn, is deze toch m o e ilijk te om schrijven
en ook een fo to b re n g t lang niet a ltijd de oplossing, om dat er vaak veel variatie
is, niet alleen tussen v e rsch ille n d e exem plaren, neen, zelfs licham en van een
zelfde individu ve rto n e n vaak aanzienlijke ve rsch ille n in tekening. D it is ook
de reden, w aarom de namen volgens de o o rs p ro n k e lijk e b eschrijvingen vaak
zo m o e ilijk thuis te brengen zijn.
M idden in de to p v la k te zit het mondje, waarvan de vorm soms kara kte ristie k
is. M eestal is het maar ko rt en g e w o o n lijk zijn de randen voorzien van korte
w itte haartjes, die naar binnen zijn gekeerd.
M o e ilijk e r w o rd t het, w a n n ee r de bladen niet o f althans o g e n sch ijn lijk niet
geheel ve rg ro e id zijn. Dan is de to p v la k te aan w eerszijden lobachtig verlengd
en we noemen deze soorten dan ook de tw e e lo bb ig e n o f biloben. V ooral deze
laatste betiteling w o rd t veel geb ru ikt. H ierbij zijn verscheidene m oeilijkheden
te overw innen en het v e re is t enige oefening en ervaring som m ige biloben
als zodanig te herkennen. Som s nam elijk lijken de planten biloob maar zijn
ze het niet en dat kom t dan, d o o rd a t de to p v la k te aan 2 kanten w at verheven
is. M aar meestal is er aan de lob d u id e lijk een binnen- en een buitenkant te
onderscheiden. De lobben kunnen daarbij evenw ijdig omhoog staan en zelfs
tegen elkaar aangedrukt, som s ook w ijke n ze uiteen zodat e r een V -vorm ige
(zg. gapende) sp le e t ontstaat. Deze sp le e t s tre k t zich meestal o ver de gehele
breedte van het lichaam uit, w a arbij dan het m ondje in het m idden van de
spleet te vinden is. Het is dus ve rke e rd te menen, dat het m ondje en de spleet
identiek zouden zijn.
De achterkant van de lobben is vaak k a ra k te ris tie k v o o r de so o rt; vaak is
deze naar binnen gebogen.
De to p van de lobben is spits, stom p o f afgerond, soms ook gekield. O ver
deze kiel loopt vaak een gekleurde kie llijn , die ook aanwezig kan zijn, w anneer
de lob niet gekield maar afgerond is. Deze kie llijn bestaat meestal u it een
reeks dichtopeenstaande d o n ke rg ro e n e o f roodachtige stippen, soms oo k al
leen maar uit een rood to t b ru in a ch tig of lila lijntje. O ok de randen van de
sp le e t hebben vaak een d e rg e lijk e lijn.
O ver het gehele lichaam, m aar vo o ra l op de to p v la k te of op de lobben zijn
vaak donkere stippen aanw ezig; dit zijn m iniatuurvensters, doorschijnende
plaatsen, w aa rd o o r het lic h t to t diep in de plant kan dringen. G e w o o n lijk is er
te r w eerszijden van de s p le e t een echt ve n ste r w aar te nemen, bij de niet-bilobe
soorten bevinden zich deze vensters aan de uiteinden van het m ondje. We
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noemen ze 'zijve n ste rs'. O o k kom t het voor, dat de gehele to p v la k te d o o r
een al o f niet van eilanden voorzien ve n s te r is ingenom en. D it kom t v o o r bij
een groep C onoph ytu m ’s die nauw ve rw a n t is aan O phthalm ophyllum , een
geslacht w aarover men het nog niet eens is o f het to t C onophytum b ehoort
o f niet. Dat is ech te r een onderw erp apart, w a a ro ve r later meer. H ier zullen
de O phthalm ophyllum 's als a fzo n d e rlijk geslacht w orden behandeld.
De lengte van de lobben b e re id t ons wel de g ro o tste m oeilijkheden. Er zijn
soorten met zulke korte lobben, dat men deze nauw elijks als zodanig kan
herkennen. Deze groep soorten heeft v o o r de tabel de g ro o tste problem en
opgeleverd en ik hoop een bevredigende o plossing te hebben gevonden.
M aar men zal op de nummers w aar men in d it o pzicht een be slissin g moet
nemen wel eens beide keuzem ogelijkheden moeten proberen.

3.

De bloemen.

Deze verschijnen aan de jo n g ste licham en; zodra deze d o o r de vliezen zijn
gebroken (h ie ro ve r later meer), komen de bloem en te vo o rsch ijn , soms
dadelijk, soms na enige tijd . Ze zitten op een bloem stengel, die u it de basis
van het lichaam gro e it; deze stengel is g e w o o n lijk even lang o f iets ko rte r
dan het lichaam en bezit 2 overstaande schutbladen. Deze zijn aan de b lo e i
ende plant slechts zelden van buiten te zien, ze blijven dus in het lichaam
verborgen (d it is een ve rsch il met Lithops, w a arbij d e rg e lijk e schutbladen
niet voorkom en).
Op de top van deze bloem stengel zit g e w o o n lijk één bloem (som s is de
bloem stengel ve rta k t en dus komen er dan versch e id e n e bloem en aan). Van
onder naar boven gezien k rijg t men ee rst het vru ch tb e g in se l (e ig e n lijk de
bloem bodem ) met de kelkbladen. Deze laatsten zijn meestal 5 in aantal, maar
het zijn er ook wel eens 4 o f 6. D it kenm erk is w e inig con sta n t en daarom is
dit in de tabel niet o f slechts hier en daar g ebruikt.
Dan v o lg t de kroon, waarvan de bladen onderin buis-, soms tre ch te rvo rm ig
zijn verg ro e id (een ve rsch il met Lithops, w a arbij de kroon losbladig is).
Deze kroonbuis lo o p t uit in een aantal sm alle slippen, w aarvan het aantal
ste rk va rie e rt en die k o rt o f lang en v e rsch ille n d gekleurd zijn. Geel is w el de
kleur, die het m eest voorkom t, gevolgd d o o r lilarose en w it. A fgezien van enige
variatie zijn de kleuren van de kroon co n sta n t en typ isch v o o r de soort, maar
daarop zijn n a tuurlijk w e e r uitzonderingen. Zo kent men van C. cauliferum
naast geel- ook oranjebloeiende exem plaren, die b e g rijp e lijk e rw ijz e aanvan
k e lijk als verschille n d e soorten w erden beschreven. O o k bij C. ectypum kom t
d it verschijnsel voor, het type en een aantal va rië te ite n bloeien lila, de var.
tisch le ri b lo e it geel.
Op deze kroonslipp e n volgen de m eeldraden, die daarop zijn ingeplant; ze zijn
k o rt (diep in de kroonbuis verborgen), m atig lang (even lang als de kro o n 
buis) o f zeer lang (uit de bloem stekend); in grote lijnen zijn deze kenm erken
wel bij determ inatie te gebruiken. Bij som m ige soorten b e vin dt zich tussen
de kroonslippen en de m eeldraden een aantal stam inodiën, dat zijn m eeldra
den die hun typisch e functie van stu ifm e e lp ro d u ktie hebben ve rlo re n en als
een soort schubben in de bloem zitten. V aak zijn ze o pvallend oranje gekleurd,
soms ook w it. Ze zijn b re d e r dan de echte m eeldraden en vaak lopen ze spits
uit. Soms zijn ze erg kort, dus diep in de kroonbuis ve rb o rg en en dan ziet men
ze gem akkelijk over het hoofd. De aan- o f afw ezigheid van stam inodiën is
een b elangrijk kenm erk en d it moet zeker op de a chterzijde van het e tike t
w orden verm eld.
In het midden van de bloem z it de stam per; het vru ch tb e g in se l is onderstandig, de stijl en de stem pels hebben een bepaalde lengte, die evenwel
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nogal variabel is. C o n sta n t is w el de gezam enlijke lengte van s tijl en stem pels.
Het aantal stem pels v a rie e rt van 4 to t 7 en dit kom t overeen met het aantal
hokjes van het vru ch tb e g in se l. De vruchten, die bij de indeling van de fam ilie
zulk een belang rijke rol spelen, zijn bij C onophytum zeer constant van bouw
en hebben dus als d e te rm in atie ke n m e rk geen betekenis.
De bloei v in d t plaats in het najaar; som m igen beginnen al in de zom er (C. p rae
cox), de m eesten bloeien in s e p te m b e r/o k to b e r. Men o n d e rsch e id t dag- en
nachtbloeiers. De d a gbloeiers ontvouw en hun bloem en in de voorm iddag en
de eerste dagen sluiten zij zich w e e r tegen de avond; oudere bloem en blijven
vaak ook 's nachts open. De nachtbloeiers gaan meestal tegen de avond open;
zodra het iets b e g int te schem eren on tp lo o ie n de bloem en zich. De volgende
m orgen zijn ze w e e r d ich t om 's avonds w e e r open te gaan. D at kan zo wel een
w eekje duren. M eestal zijn deze bloem en maar klein en hebben ze dunne
kroonslippen, w a a rd o o r de bloem en een ste rvo rm ig ka ra kte r v e rkrijg e n . Bij
enkele soorten zijn de kro o n slip p e n gekleurd (m eestal lila); prachtig zijn ze
bij C. ficiform e, w a a rb ij ze soms al om een uur o f tw ee opengaan en zich na
enige dagen niet m eer sluiten. V e rm e ld moet te n slo tte nog w orden, dat vele
nachtbloem en aangenaam rieken.
H et rijpen van de vruchten neemt geruim e tijd in beslag; men v in d t de v ru c h 
ten pas het volg e nd jaar, maar dan komen ze niet meer uit het m ondje te
vo o rsch ijn : ze zitten naast de jo n g e lichamen.
W at de b lo e itijd b e tre ft heb ik datgene verm eld, w at w ij in het S ucculentarium
hebben w aargenom en; de heer W. Ruysch heeft verscheidene jaren achtereen
de b lo e itijd genoteerd en we zijn w el to t de conclusie gekomen, dat het w e e r
in de zom er enige invloed heeft. In een zonarm e zom er verschijnen de b loe
men een paar w eken later, maar v ro e g -b lo e ie n d e soorten blijven vroeg bloeien
en zo is het met de latere ook.

4.

De groeiwijze.

leder ja a r w orde n w e e r nieuwe licham en gevorm d. In de tijd dat de planten
groen zijn, dat is bij ons h e rfst en w inter, groeien nieuwe scheuten binnen
in de licham en en d it gaat althans v o o r een deel ten koste van de bestaande
licham en. Tegen het einde van de g ro e ip e rio d e (w aarvan men dus aan de
buitenkant niets ziet) zijn de oude licham en v rijw e l uitgezogen en de opperhuid
daarvan b lijft als een vlie s om de jonge, nog niet geheel v o lg ro e id e lichamen
zitten.
D it indrog in g sp ro ce s b e g int meestal in m aart en gedurende de gehele zomer
ziet men alleen maar vliezen. D at is n a tu u rlijk jam m er, w ant e r is dan aan die
planten helemaal niets te zien. Er zijn w el mensen geweest, die de planten
w eggooiden, om dat ze dachten, dat ze dood w aren. M aar zodra men w at
w a te r gaat geven (in augustus) beginnen de jo n g e licham en w e e r te groeien,
ze breken d oor de vliezen heen en meestal b lijk t dan ook, dat er 2 lichamen
vo o r het vergane in de plaats komen.
Aan de vliezen zijn in het algem een geen kenm erken te vinden, maar het
doorbreken kan w el typ isch zijn. Bij som m ige soorten gebeurt dit vro e g en
snel (bv. C. cauliferum ), bij anderen laat en blijven de jonge licham en zelfs
lang in de vliezen zitten (bv. C. ectypum ). Soms is d it zelfs als een kenm erk te
gebruiken. De vliezen zijn meestal w it, soms oo k bruinachtig en w anneer de
licham en donkere stippen bezitten, zijn die op de vliezen als bruine stippen te
zien. De bloem en ve rsch ijn e n in het mondje, zitten dus in het midden van het
lichaam. M aar het vo lg e nd v o o rja a r zit de v ru c h t naast het nieuwe lichaam of,
w anneer er 2 licham en zijn ontstaan, daartussen.
(w o rd t vervolgd)
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Copiapoa's
F. ASSINK
De vindplaatsen zijn gelegen in Noord-Chili en wel de kustwoestijnen van de
provincies Coquimbo, Atacama en Antofagasta.
De kleur van het plantenlichaam variëert van frisgroen tot donkerbruin.
De meeste soorten zijn kogelvormig, enkele ook kort zuilvormig; de afwisse
lende bedoorning van helderwit tot zwart verleent de planten een bijzonder
aspect.
Uit de wollige kop komen de gele, breed klokvormige bloemen. Er is één
soort met lichtrode bloemen. Wat direct opvalt is, dat de bloem vrijwel buisloos is.
Het is een geslacht, dat in volle ontwikkeling is, gezien de vele overgangs
vormen.*

« lil

C. carrizalensis f. cristata

Mede hieraan is het dan ook wel toe te schrijven, dat er nogal wat verwar
ring heerst wat betreft de juiste benaming; anders gezegd, of al de soorten
die worden vermeld, ook wel het predikaat van „goede soort” mogen voeren.
Dat de persoonlijke opvattingen een grote rol spelen, spreekt wel uit het
volgende:
Hutchison is van mening dat er teveel onderscheid wordt gemaakt. Daarom
plaatst hij vele soorten onder de groep ’CINEREA’ o.a. haseltonia, dealbata,
columna-alba, carrizalensis etc.
Backeberg was echter die mening niet toegedaan, dit ging hem te ver. Dan
zag hij nog liever variëteiten opgesteld.
*) Dit is zeer de vraag en nog onvoldoende onderzocht. Red.
27

C. cinerea var. albispina

C. solaris

Ritter, die toch wel de meeste ervaring heeft wat betreft de veldstudie der
Copiapoa's, moet ook zijn standpunt wel eens herzien. B.v. Copiapoa inter
media (Ritt) FR 216 zag hij vroeger abusievelijk aan voor Copiapoa malletiana
(Lem) Backbg. Volgens Hutchison syn. Copiapoa echinoides (Lem) Br. & R.
Hiermede wordt wel aangetoond dat het echt niet eenvoudig is om ook al bij
het geslacht Copiapoa tot een goed vergelijk te komen.
Allereerst is het noodzakelijk te weten, dat het importmateriaal niet is te ver
gelijken met de planten hier uit zaad opgekweekt.
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Gelukkig ben ik in de gelegenheid geweest, de vele importen te zien bij de
heer Burning. Dii is een heel andere wereld dan de uit zaad gekweekte
exemplaren! De krijtwitte laag b.v. die bij sommige soorten aanwezig is, krijgt
men van een zaailing nooit te zien. We moeten ons maar troosten dat onze
zaailingen er veel mooier (gaver) uitzien en zich veel beter kunnen aanpassen
dan de importen. Al gaat van deze laatste een zeer aparte schoonheid uit,
ondanks hun vaak gehavende en verweerde huid.
We moeten bedenken, dat sommige soorten Copiapoa’s en eveneens de daar
voorkomende Pyrrhocactussen, Thelocephala’s e.a. voorkomen op plaatsen
in de Atacama woestijn, waar andere vegetatie nauwelijks levenskansen heeft.
Vaak is er geen andere vorm van neerslag, dan de zeer geringe hoeveelheid
damp uit het aldaar bijzonder koude zeewater die in de nacht in de vorm van
nevel op de planten neerslaat.
Zaaiproeven kunnen veel wetenswaardigheden opleveren. Het is wel jammer
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C. cuprea

dat som m ige soorten o n b e re ikb a a r blijven en van vele soorten zijn zaden of
planten zeer m o e ilijk te krijgen.
Nu ben ik van mening dat er nog te veel w o rd t gekeken, o f zelfs soms bew ust
gezocht, naar eventuele versch ille n . W aarom niet meer zoeken naar o ve re e n 
kom sten, dat is toch veel na tu u rlijke r!
O ok hier g e ld t echter, dat men niet m oet o verdrijven, zodat er geen z.g.
„m o n s te r” soorten o f geslachten te v o o rsch ijn komen w aar geen zinnig mens
m eer uit kan komen.
W aarom d it allem aal? Om niet in de ve rle id in g te komen, bij elke m ogelijke
afw ijkin g al d ire c t een nieuwe v a rië te it o f zelfs een s o o rt te zien. D o o r veel
te ve rg e lijke n en vo o ra l d o o r nuchter te blijven denken, moet men volgens
mij, proberen zijn w eg te vinden. Een en ander zal zeker onze interesse
gaande houden en dat kan aileen maar onze lie fh e bb e rij ten goede komen.
A ls u in de gelegenheid bent, bij anderen de verzam elingen te bekijken, dan
zal u zijn opgevallen, dat vo o ra l oudere leden nogal w a t C opiapoa's in hun
bezit hebben. V aak zijn d it planten uit de tijd dat R itter planten en zaad naar
Frau W in te r stuurde.
Het zaad kom t ove r het algem een goed op en de zaailingen zijn sterk.
V o o r goede en vooral snelle groei is het wel gew enst ze te enten. Ze groeien
goed op ju sb e rtii, spachianus en v o o r de g ro te re soorten pachanoi.
O ok het zaailingenten op P eireskiopsis gaat uitm untend en het vo ordeel vind
ik wel dat er ondanks de snelle groei geen deform atie optreedt.
O ok op eigen w o rte l gaat het heel goed, al is dan zoals gezegd de groei veel
m inder snel.
De zaailingen verspeen ik in een hum usrijke grond. Later verpoten in een
grondm engsel dat veel klei en dakpangruis bevat bevalt zeer goed. Ze groeien
dan w el niet hard maar we! stevig en mooi gedrongen. O verw interen: droog
en bij een temp. van 6— 8 ° C.
K orte O o ste re sstra a t 1a, A lm elo
F oto’s Buining (standplaatsopnam en).
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Fe b ru a ri allerlei
De gelukkige bezitters van een goed ingerichte kas hebben het in deze maand,
vo o r w at de planten betreft, ge m a kke lijk; w atergeven is nog uit den boze en
het toezicht b lijft b e p e rkt to t het con tro le re n o f de zaak niet kan bevriezen.
Tevens de hygrom eter in de gaten houden en zonodig lich t nevelen. De lu ch t
vochtigheid b lijk t e ch te r meestal v rij hoog te zijn, zodat het niet nodig is
v o c h t aan de lucht toe te voegen.
W él dient er gelucht te w orden, speciaal op zonnige dagen, waarvan februari
er altijd w el een paar heeft. Frisse lucht is v o o r het goed functio n e re n van het
plantenleven, zeker zo b e la n g rijk als lich t en voedsel.
De potgrond die v ó ó r de w in te r klaargem aakt is, heeft de gelegenheid gehad
om le kke r do o r te vriezen en kan nu nog eens om gezet w orden, als de grond
tenm inste niet hardbevroren is.
De huiskam er-kw ekers hebben het w a t m o eilijker. In de kam erlucht hebben
de planten nogal te lijden van droogte, s to f en het g e b re k aan voldoende
verse lucht.
P robeer daarom, v o o r zover de om standigheden het toelaten, regelm atig te
luchten en daardoor verse lucht toe te voeren; v e rm ijd t e ch te r tocht. Licht
nevelen, vooral als de planten in de zon staan, doet de planten zichtbaar goed.
Ze mogen echter b e slist niet aan de groei gaan! De p o tk lu it mag niet door
en d oor sto fd ro o g w orden en de enige goede m anier om d it te voorkom en is,
zeer spaarzaam w a te r te geven ,,van o n d e ra f” . Bovenop w atergeven leidt
vroeg o f laat to t ro t aan de w ortelhals, al bent u nog zo vo o rzich tig .
De vetplanten kunnen op dezelfde w ijze behandeld w orden als de cactussen,
al zijn er daarbij wel w a t uitzonderingen. V ele C ra s s u la ’s, M esem s en Pelar
gonium s, om er enkele te noemen, mogen 's w in te rs niet helem aal droog
staan. V e rg e e t daarbij ook de K alanchoe’s niet w e lke evenals de E uphorbia’s
het hele ja a r d oo r van w a te r voorzien moeten w orden, 's w in te rs uiteraard
veel m inder dan 's zomers.
Bij de vetplanten ge ld t w el zeer sterk, dat de planten regelm atig goed bekeken
moeten w orden. De C ra ssu la ’s w elke nog in bloei staan o f ju is t gebloeid heb
ben moeten nog een w einig w a te r hebben; de struikm esem s hebben in de
w in te r de neiging om te gaan schrom pelen. De kunst is nu om de planten niet
te laten verdrogen en ze toch zo w einig w a te r te geven, dat ze niet gaan
groeien.
De succulente P elargonium s zijn echte w in te rg ro e ie rs, zodat deze planten ook
1 x per w eek o f per 2 w eken w a te r moeten hebben.
De nauw verw ante S arcocaulons kunnen w ij to t onze verbazing dwingen hun
o o rsp ro nke lijke levens-ritm e te w ijzigen zodat deze planten vo o rn a m elijk
's zomers groeien.
De vroege zaaiers kunnen met behulp van een ve rw a rm b a a r zaaitoestel aan
de gang.
De heer A. B. te r Brugge, R ozenstraat 82, A lm elo, ge e ft het volgende antw oord
op de vraag: W anneer is de g u n stig ste tijd v o o r het zaaien?
Al vele keren is er o ve r het zaaien van cactussen en andere succulenten ge
schreven. Toch waag ik het, e r ook nog een a rtik e ltje aan toe te voegen, door
de maanstand er in te betrekken.
Zoals men weet, heeft de maan d o o r a a n tre kkin g skra ch t ed. invloed op de
getijden. O ok bij w e e rsvo o rsp e llin g e n op langere te rm ijn g e b ru ik t men als
basis veel de standen van de maan. Ik ben geen w e e rp ro fe e t en w il U ook
niet vervelen met het ” hoe” en "w a a ro m ” van d it relaas. Om het dus k o rt te
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maken: De beste zaaitijd is 3 dagen vóór het eerste kwartier.
De opkomst der zaden is dan gepland tussen eerste kwartier en volle maan.
Dit laatste is belangrijk. Hebt U dus zaden, die langer dan 9 of 10 dagen
nodig hebben om te kiemen, dan moet U ze wat eerder zaaien. Steeds moet
U dus zorgen, dat de opkomst in bovengenoemd tijdvak plaats vindt.
Voor 1973 zullen de volgende zaaidata in aanmerking komen (achter de datum
staat tussen haakjes de kiemtijd aangegeven):
7
8
7
6
4

februari
maart
april
mei
juni

(10 - 17
(11 - 19
(10 - 17
(9-17
(7-15

februari)
maart)
april)
mei)
juni)

Ik heb zelf altijd goede resultaten gehad en raad U aan, indien U nog betere
opkomst wenst, dit eens te proberen.

H et S u c c u le n t a r iu m
W. RUIJSCH
Het is winter, de planten zijn in rust wat ook voor het Succulentarium een
vaste regel is.
Graag wil ik een korte terugblik geven op de zomer 1972. De planten zijn aar
dig gegroeid .hoewel dat niet van alle soorten gezegd kan worden, maar dat zal
in alle collecties wel voorkomen. Wat deze zomer wel is opgevallen, is dat
er niet zoveel bloemen zijn geweest als andere jaren, wat dan ook goed te
merken is met het oogsten van de zaden.
De bloemen zijn met zorg bestoven, maar de vruchtzetting bleef uit. Of dit nu
gekomen is door de weersomstandigheden weet ik niet. Op het bestuiven
van de bloemen kom ik later nog eens terug.
Er is dit jaar weer veel gezaaid, ongeveer 100 verschillende soorten, waarvan
de meeste zijn opgekomen. Deze zaailingen worden nu uitgezocht en van
elke soort worden er twee zaailingen opgenomen in de collectie, voorzover ze
daarin nog niet voorkomen.
Ook zijn er planten opgenomen in de collectie die geschonken zijn door onze
leden. Van dhr. Koopmans ontvingen wij 50 importplanten van Echinocactus,
Ferocactus en Mamillaria, die door hem zelf zijn verzameld in Mexico. Van
dhr. Zecher uit Oostenrijk zijn 20 Sulcorebutia’s binnengekomen o.a. frankiana,
markusii, tarya, alba en rauschii. Deze planten zijn een aanwinst voor de ver
zameling en zo wordt de collectie steeds groter, maar er gaan veel makke
schapen in een hok. Hartelijk dank aan de schenkers.
Het aantal bezoekers aan het Succulentarium was vorig jaar redelijk, maar
het kan beter. Van de 24 afdelingen die Succulenta rijk is, hebben maar 5 een
bezoek gebracht aan het Succulentarium. Dit is niet veel, vooral als u weet
wat er allemaal te zien is. Ik hoop in 1973 op meer bezoek. De openingsuren
zijn op werkdagen (en op aanvraag) van 8 tot 12 en van 1 tot 5. De afdelingen
die op zaterdag op bezoek willen komen moeten beslist vooraf even een af
spraak maken.
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In te rn a tio n a le a d r e s lijs t
Miss Frances Teare, 7 Birkinshaw Avenue, Tranmere, South Australia, heeft
namens de African Succulent Plant Society de taak op zich genomen, een
adreslijst samen te stellen van liefhebbers van cactussen en andere succu
lenten over de gehele wereld met het doel onderlinge contacten te bevorderen,
uitwisseling van planten, zaden en ervaringen te stimuleren, etc. Kosten voor
opname in deze adreslijst, welke tegen kostprijs beschikbaar zal worden ge
steld, zijn er niet; het geheel is op vrijwillige basis zonder winstobject.
Van hen die geïnteresseerd zijn, worden de volgende details gaarne door haar
verwacht, in blokletters: 1) naam, adres en telefoon nr., en van welke succulentenvereniging(en) u lid bent; 2) of u uw planten kweekt in een kas, in een bak,
in huis of buiten; 3) wat u kweekt: hoofdzakelijk cactussen, lithops, mesems,
andere succulenten, gemengd, etc.; 4) of u in speciale genera geïnteresseerd
bent, zo ja, welke; 5) of u interesse hebt in koop of verkoop; 6) idem in ruil
van planten en/of zaden; 7) of u correspondentie op prijs stelt met andere
liefhebbers, en bereid bent na voorafgaand bericht bezoekers te ontvangen en
of u overzeese bezoekers onderdak kunt bezorgen voor korte tijd; 8) of u
interesse hebt. in fotografie, boeken, zaaien, taxonomie etc.; 9) of u andere
interessante planten kweekt en zo ja, welke.
Zij, die in. dit wereldomvattend project, dat geen kosten met zich brengt dan,
indien gewenst de aankoop van de adressenlijst tegen kostprijs, geïnteresseerd
zijn, gelieven zich rechtstreeks met antwoord op bovenstaande vragen, te
wenden tot Miss Frances Teare, per airmail, liefst vóór 15 februari 1973.

In t e r e s s a n t e p la n te n uit d e h o g e A n d e s
van W . R a u sch
A. F. H. BUINING

ZIE VOORPLAAT

Tijdens een verblijf van ruim 1 week bij Walter Rausch in Wenen in 1971, had
ik de gelegenheid zijn verzameling van zelf gevonden cactussen in een splin
ternieuwe kas te bewonderen. Naar mijn oordeel bestaat er geen meer com
plete en meer deskundig samengestelde collectie op het gebied van Lobivia,
Rebutia en Sulcorebutia.
's Avonds projecteerde hij zijn kleurendia’s. Zoals bekend, zijn bij vele lief
hebbers de meestal bij ons gemakkelijk bloeiende bolvormige cactussen uit
de hoge Andesgebergten zeer gezocht en het leek mij daarom wel boeiend
om enige door Rausch zelf op hun oorspronkelijke groeiplaatsen opgenomen
bloeiende planten in Succulenta te publiceren.
Na enige aandrang kreeg ik een aantal van deze dia's mee, waarbij enkele
inmiddels gepubliceerde species novae.
In de komende maanden wil ik deze mooie opnamen begeleiden met een korte
tekst. Rausch kan dit zelf niet doen omdat hij kortelings weer naar Argentinië
is vertrokken met onze gemeenschappelijke vriend Ernst Zecher. Ze zijn daar
goed aangekomen getuige een kaart uit San Juan ten noorden van Mendoza.
Het zal zeer zeker eerst tegen de zomer zijn dat zij terugkeren.
Zoals gezegd heb ik afbeeldingen uitgezocht van planten die in meerdere of
mindere mate in onze verzamelingen voorkomen. Dit niet uit zucht om steeds
maar weer nieuwere planten te publiceren, maar om aan veler wensen tege
moet te komen om opnamen van cactussen op hun natuurlijke groeiplaatsen
te brengen.
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Wij beginnen de serie met Lobivia larae, die weliswaar door Cardenas en
niet door Rausch beschreven is. Echter vond Rausch deze piant op de door
Cardenas aangegeven plaats, zodat hij daar deze opnamen kon maken van een
groep toevallig bloeiende planten.
LOBIVIA LARAE Card, in Cact. and Succ. Journal of America, Vol. XXXVI, p.p.,
24/25, 1964. Cardenas beschrijft daar de plant als volgt:
Platrond, 2—4 cm hoog, 4— 12 cm diam., grijsachtig groen. Vertakte wortels.
Ribben 11— 12, bijlvormig, knobbels 8 mm hoog, onderaan 12 mm breed.
Areolen 1,5 cm van elkaar, eliipsvormig, 4— 5 mm lang, met crème vilt. Dorens
bij jonge planten gespreid kamvormig en iets gebogen bij oudere planten,
9— 12, naaldvormig, lichtgrijs tot witachtig, verdikt aan de basis, 6— 25 mm
lang. De verzonken top van de plant zonder dorens en omgeven door korte,
bruine dorens. Bloemen trechtervormig, 5—6 cm lang, geopend 5 cm breed.
Pericarpellum (vruchtbeginsel) rond, 7 mm diam., donkergroen tot' bruinachtig
met lichtrode, puntige, 2 mm lange schubjes met veel witte en zwarte haren.
Receptaculum (buis) 2 cm lang, lichtgroen met 3 mm lange, lijnachtige, ge
punte, lichtrode schubjes met witte en zwartachtige haren. Buitenste perianthbladeren lancetvormig, spits, 30 x 5 mm, rose-lila. Binnenste perianthbladeren
spatelvormig, 30 x 11 mm. Onderste meeldraden van de bodem van het
receptaculum tot 5 mm onder het hymen, 1 cm lang, draden dun, lichtgroen.
De bovenste meeldraden 8 mm lang, draden wit. Alle helmknopjes lichtgeel.
Stijl 2 cm lang, 2 mm dik, beneden groen, boven geel. Stempels 11, lichtgeel,
1 cm lang. Het receptaculum is van binnen wit.
Vindplaats in de provincie Tarata, departement Cochabamba, Bolivië, op 2500
m. Verzameld in februari 1961 door Raul Lara, waarnaar de plant is genoemd.
Zoals Cardenas vermeldt is dit na Lobivia caineana Card, de tweede Lobivia
met de typische lichtrode-lila bloemen.
Deze soort blijkt in ons klimaat rijk te bloeien.
Zaden van deze soort werden in de zaadlijst van Succulenta aangeboden in
december 1971.

H et e n te n v a n H o o d ia e n T r ic h o c a u lo n
A. KAHLMANN
Wanneer we over enten spreken denken we altijd aan een bizondere gebeur
tenis. In werkelijkheid is het voor de cactus- en vetplantenliefhebbers maar
een simpel iets, dat met het kweken van hun planten in één adem genoemd
kan worden. De vraag doet zich voor waarom we ook planten als Hoodia en
Trichocaulon zouden enten. Bij onze cactussen doen we het om ze gemakke
lijker of sneller te laten groeien en bloeien en tevens om te vermeerderen. Bij
Hoodia en Trichocaulon heeft dit laatste weinig zin aangezien de meeste
soorten weinig of geen zijtakken maken.
Omdat de liefhebber graag bloemen wil zien kwam ik op de gedachte de
planten eens om die reden te enten. Het grootste probleem was nu welke
onderstam gebruikt moest worden. In het begin nam ik Stapelia’s. Dat lukte
wel bij volgezogen planten, maar toen de winter zijn intrede deed begonnen de
Stapelia’s ondanks al mijn goede zorgen te krimpen. Dit had tot gevolg dat
er van de 5 entlingen slechts 2 overbleven. Toen heb ik dus maar weer op
nieuw gezaaid, iets dat in die tijd (1965) nog mogelijk was.
In het voorjaar werd een van de plantjes die waren overgebleven, geënt op
Huernia en het wonder voltrok zich, eindelijk kreeg ik groei en in het derde
jaar reeds 3 bloemen.
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Het enten zelf geeft weinig problemen. Neem 4 stokjes en plaats die bij de
entstam. Snij het topje van de onderstam af en zet de entling erop. Dan een
draadje garen om de stokjes, zodat de entling vastgeklemd zit. Geef nu een
beetje druk met een elastiekje, zet het geheel in de zon en binnen 4 uur
groeit de entling alweer.
Op deze wijze heb ik nu exemplaren van Hoodia en Trichocaulon die ieder
jaar bloeien, terwijl evenoude ongeënte planten nog niet gebloeid hebben.
Ik hoop hiermee een tipje van de sluier die over het kweken van deze planten
ligt, voor u te hebben opgelicht.
Spireastraat 48, Den Haag.

O v e r h e t g e b ru ik v a n c a c t u s s e n
M. v. THIEL
DE CA CTU S IN DE INDIAANSE GENEESKUN DE
Uitwendig gebruik. Door hun gom- en slijmgehalte kunnen schijven van cac
tussen, eventueel gekookt, gebruikt worden als oplegging op zweren en ge
zwellen om deze week en rijp te maken.
Het zeer wrange sap van Harrisia nashii werkt blaartrekkend, evenals het sap
van bepaalde Euphorbia's; het is zo sterk dat inwendig gebruik tot de dood
kan leiden. Het wordt uitwendig dan ook gebruikt in een mengsel met melk of
met meel, kruiden en ammoniakzout.
Het sap van bepaalde Opuntia’s schijnt daadwerkelijk te helpen tegen kaal
hoofdigheid en wordt als zodanig zelfs door artsen voorgeschreven in ZuidAmerika.
Inwendig gebruik. Peireskioideae. Rhodocactus guamacho: De gom wordt ge
bruikt tegen verkoudheid, evenals een thee van de bladeren en de bloemen.
De vruchten beïnvloeden de nierfunktie.
Peireskia aculeata: Een aftreksel van de vruchten wordt gebruikt tegen ver
koudheid (ook uitwendig als borstsmeersel, wat dan dus ingeademd wordt) en
tegen syfilis (voor wie het eventueel proberen wil: 30 gram per liter water; er
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is trouw ens ook een Euphorbia a n tisyp h illitica ). R hodocactus bleo w o rd t op
dezelfde w ijze gebruikt.
O puntioideae. O puntia reticulata: Het sap is een s te rk purgeerm iddel. De
w ortels w orden g e b ru ik t tegen tandpijn.
O puntia dille n ii: Een aftre kse l w o rd t g e b ru ikt tegen bronchitis. De vruchten
tegen asthma en kinkhoest.
C ereoideae. Op het g e b ru ik van Lophophora w iilia m sii, T richocereus candi
cans en S elenicereus g ra n d iflo ru s w o rd t later teruggekom en.
R itterocereus q u e re ta ro e n sis: A ls purgeerm iddel zeer bekend.
M yrtillo ca ctu s geom etrizans: W o rd t g e b ru ik t als urin e -a fdrijve n d middel, en
ook wel tegen ko o rts en pijn.
A canthocereus tetragonus, R hipsalis cassutha en A p o ro ca ctu s flagelIïform is
w orden g e b ru ikt als w o rm -a fd rijve n d m iddel. V olgens bepaalde auteurs helpen
ze in gevallen w aarin andere m iddelen falen. A p o ro ca ctu s f. w o rd t op de A n 
tille n "w o rm lia a n ” genoem d om dat ze de "w o rm e n in zw eren” (d it zijn be
paalde parasieten die zich onderhuids o n tw ikke le n ) kunnen doden. Recept:
Snij de w orm liaan in kleine stu kje s; leg 5 è 6 handenvol 24 uur in 11/ 2 lite r
w a te r (de bak w a te r m oet op hete as staan). Deze v lo e is to f w o rd t dan ge
s to o k t en van het e in d p ro d u k t neemt men 1 a 2 soeplepels. Een ander recept:
Laat 1/2 theelepel sap in 15 gram ricin u so lie (w o nderolie) koken. D it is de dosis
v o o r een kind. Een volw assene k rijg t het drievoudige. De bloem van A p o ro 
cactus f. w o rd t g e b ru ik t tegen stuipen. ("F lo r de C u e rn o ” o f H oornbloem ).
A rio ca rp u s retusus: W o rd t tegen ko o rts g e b ru ikt; het e ffe k t lijk t op dat van
Lophophora w.
De alkaloïden in het sap van vele andere cactussen hebben een s te rk fy s io lo 
gisch effekt. Het sap van D o lich o th e le uberiform is d o o d t een kikker, dat van
R hipsalis conferta ve ro o rza a kt bij hetzelfde d ie rtje hartstilstand. V e rg e lijkb a re
alkaloïden komen vooral oo k v o o r in M am illaria ce n tricirrh a , A strophytum
m yriostigm a, Echinocactus platyacanthus en Echinopsis eyriesii.
IX.
DE C A C T U S IN DE POPULAIRE DIERGENEESKUNDE
O ver het e ffe kt van A p o ro ca ctu s fla g e llifo rm is op "w o rm e n in zw e re n " is reeds
gesproken. B edoelde parasieten komen veel v o o r bij rundvee.
O puntia reticulata w o rd t behalve op de mens ook op dieren toeg e p a st als
purgeerm iddel.
X.
COCHENILLE-VERF
De schildluis C occus cacti w a a ru it deze karm ijnrode kle u rs to f w o rd t bereid
w o rd t g ekw eekt op cactussen. (C o ch e n illife ra , zie VI, bete ke n t co chenilledrager). V ooral v ro e g e r was d it een zeer uitgebreide industrie, maar te g e n 
w oordig w o rd t vo o rn a m e lijk synthetische v e rf geb ru ikt. Nu w o rd t nog wel uit
het lichaam van het vro u w tje een alum inokalische rode lak bereid, die in de
farm acie g e b ru ik t w o rd t om poeders te kleuren.
XI.
GOM
U it de pulp van d iverse soorten cactussen w o rd t een s o o rt gom gemaakt, die
in organische sto ffe n o p lo sba a r is. Deze gom w o rd t ook g e b ru ik t als to e 
voeging aan rubber, w a a rd o o r de eigenschappen hiervan veranderen, en aan
ve t om een goedkoop s o o rt kaarsen te kunnen maken.
T ivoli 3, S tiphout-H elm ond.
ERRATUM
S ucculenta 8-1972, blz. 147. Regel 11 m oet zijn: 3. J. S oulaire: ’C o n trib u tio n a
l'étude des C actacées M é d icin a le s’ , these Paris 1947.
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G ym n o ca iyciu m nidularis Bckbg.
F. van AERSCHOT
Lichaam: niet spruitend, kogeivorm ig, to t 10 cm hoog en breed, mat b ru in 
groen- Ribben: to t 17. K nobbels: meer breed dan hoog; d o o r scherpe dw arsgroeven verdeeld, met kleine kin. A reolen: ruig(harig), g eelachtig-grauw . Randdorens: ± 6, met de punten d o o r elkaar gevlochten, opw aarts gebogen, af
staand. M iddendorens: soms 1. Bloem : k lo k vo rm ig -tre ch te rvo rm ig , rose-w it,
keel donkerder. V indplaats: Mazau, A rgentinië,
Tot zover B ackeberg in ’K a kte e n le xiko n ’ blz. 171.
G. nidulans behoort to t de groep van de hybogona Bckbg.: grote to t ta m e lijk
g rote planten met trechterbloem en in de o n m id d e llijke nabijheid van de sche
del. G. nidulans is o n g e tw ijfe ld een zeer va ria b e le s o o rt (zoals tro u w e n s vele
andere G ym nosoorten). De plant die ik bezit heeft in te g e n ste llin g met Backebergs beschrijving 1-2 m iddendorens. De kle u r van de dorens is w it, o ve r
gaande naar een zeer lich t bruin met donkere punt; drie cm. en langer. Randdorens 5-6-7, kleur als de m iddendorens, 2,5 cm en langer. Bloem in de on
m iddellijke nabijheid van de schedel, ± 4,5 cm hoog, ± 3,5 cm in doorsnee.
W it-roze binnenste bloem blaadjes met don ke rd e re m iddenstreep, buitenste
bloem blaadjes met bruingroene m iddenstreep.
M ontenakenstraat 49, B.3250 Riilaar, België.

Foto: v. Aerschot

TOT 16 APRIL A.S. DIENT ALLE KOPIJ A AN DE 2e REDACTEUR TE

WORDEN GEZONDEN.
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D o o r de onve rw a ch t grote toenam e
van het aantal leden is van ons
m aandblad S ucculenta vrijw e l geen
enkel num m er m eer voorhanden.
In verband hierm ede verzoeken w ij
de leden die het m aandblad niet bewaren en onbeschadigde nummers
w eer aan Succulenta, eventueel te 
gen ve rgoeding, a f w ille n staan hier
van m ededeling te doen aan de sekretaresse, mevr. E. A. M. V e rd u inde Bruyn, K oningsw eg 2 te B eek
bergen.

AFD. GOOI- EN EEMLAND
Verslag bijeenkomst van 3 okt. jl.
Deze ke e r vond de afd. bije en ko m st plaats
in onze nieuwe ve rg a d e rru im te op de
G roe st te Hilversum . Zo aan ve rs c h ille n 
de opm erkingen te horen, vold e ed het wel
aan de verw ach tin g e n en had een ieder
het zonder veel m oeite kunnen vinden.
Bij het agendapunt zie kte versch ijn sele n
bij onze succulenten w erd d ru k g e d iscu s
sieerd o v e r het sle ch t groeien en het niet
gezonde u ite rlijk van onze planten. D it
was dan w a a rs c h ijn lijk onderm eer te w ij
ten aan:
a. A antasting van de w o rte ls d o o r o nge
dierte, w o rte llu is en de beruchte aal
tjes.
b. A antasting op het plantenlichaam door
w o llu is en spint.
In geval a. w erd als goed m iddel naar vo 
ren g ebracht "T e m ik ” . D it w o rd t in k o r
relvorm o v e r de aarde g e stro o id en later
bij het gieten van de planten op g elo st
waarbij het dan in de grond te re ch t komt.
Hiervan zal ook een gedeelte d o o r de
plant opgenom en w orden en de insecten
die de planten aanvreten zullen ten g ro n 
de gaan.
In geval b. w erd het m iddel D enkatex op
ge lo st in s p iritu s aangeraden, w e lke op
lossing dan met een kw astje op de be
sm ette planten w erd aangebracht.
De heer Rubingh had vo o r het laatste ge
deelte van de avond een aantal dia's
m eegenomen om te projecteren.
Eerst kregen we een aantal opnam en te
zien uit de kassen van de handelskw ekers
De H erdt in België. Z e e r veel im porten
staan daar in één g ro o t ta b le t u itgeplant
zoals w ij zagen. Besloten w erd met een
aantal d ia ’s van zijn eigen planten uit de
kas.

Verslag van de bijeenkomst van 7 nov. j.l.
O m streeks tien o ve r acht w erd een ieder
w elkom geheten d o o r de v o o rz itte r en in
het b ijzo nd e r de sp re ke r v o o r deze avond
dhr. F. Noitee.
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Alvorens to t de lezing van deze avond
over te gaan m em oreerde dhr. Rubingh
het p lo tseling o verlijden van ons kringlid
dhr. D. v. O lderen.
Hierna w erd het w o o rd gegeven aan dhr.
Noitee om o ve r zijn bezoek aan de bota
nische tuin te Heidelberg het een en an
der te vertellen.
V oor w ij met de planten in de kassen
zouden kennis maken liet hij ons een aan
tal dia's zien van de om geving van deze
unive rsite itsstad in VVest-Duitsland. In de
ze tuin is o n d er leiding van Prof. W. Rauh
een unieke verzam eling cactussen en an
dere succulenten bijeengebracht. A ls w e i
nige verzam elingen in Europa komen hier
deze andere succulenten aan bod. Veel
van w at hier is te zien, is d o o r hem op
vele reizen verzam eld.
W ij zagen onderm eer de zeer d e co ra tie f
uitziende Pachypodium namaquanum uit
zu id e lijk A frika en P. lamerei die boom 
vorm ig u itg ro e it maar afkom stig is uit M a
dagascar. De kle in stb lijve n d e ve rte g e n 
w o o rd ig e r hiervan met een knolvorm ige
vo e t was brevicaule. Ze zijn, zo w erd
verm eld, in de huiskam er goed te kw e 
ken vooral daar de te m p e ra tu u r vo o r hen
niet o n d er de 15 graden mag komen.
Een van de zeer g rote succulenten w aar
van ons een klein exem plaar getoond
w erd was Idria colum naris. O p het sch ie r
eiland Baja C a lifo rn ia van M exico zijn
hoogten gemeten van m aar lie fst 76 voet
oftew el 23 meter.
In al de overige opnam en viel het accent
op de kleine planten en hun bloemen uit
het oosten en zuiden van A frika . D o o r om
standigheden w aren niet alle opnamen
te r plaatse gem aakt maar bij g e lijke plan
ten in eigen verzam eling. Zo kregen wij
dan een ke u r van u itzo n d e rlijk gevorm de
bloemen vergezeld van prachtige tinten te
zien, o.a. van de geslachten Stapelia,
Euphorbia, Carallum a, Pelargonium , Hoodia, T richocaulon, Huernia, Dorstenia.
O m streeks tien uur m oest dhr. N oitee zijn
verhaal besluiten in verband met de trein aansluiting naar huis.
Dhr. Rubingh dankte hem namens alle
aanwezigen vo o r zijn vo ordracht.
Sekr. N. G. HAFKAM P,
v. A m stellaan 10, Loenen a/d V echt

AFD. ZAANSTREEK
t/erslag bijeenkom st 27 novem ber 1972 in
de kantine van de S ta d skw e ke rij te Zaan
dam. S p re ke r de heer Dr. Florschütz. A a n 
wezig 26 leden.
Nadat de v o o rz itte r de sp re ke r en enige
leden die w e geruim e tijd niet hadden
gezien, had ve rw elko m d en de notulen
waren voorgelezen en goedgekeurd, kreeg
Dr. Florschütz het w oord. Hij zou ons iets
vertellen o ve r "B lo e m b io lo g ie ” . V o o rd at

hij met de dia's begon hield hij een inlei
dend praatje om vast een tipje van de
sluier op te lichten. Daarna liet hij ons
aan de hand van prachtige dia’s zien hoe
het in de praktijk toegaat. We kregen
mooie exotische bloemen te zien, waar
onder velen der Orchideeënfamilie en
enkele cactusbloemen. Deze laatste zijn
wat bestuiving betreft echter eenvoudig
en werpen geen problemen op. Anders is
het met de andere familie gesteld. Ons
werd getoond hoe groot het aanpassings
vermogen is van plant en dier en hoe het
bestaan van de een afhankelijk is van de
ander. Het was een zeer boeiende en
leerzame avond, die ons een kant liet zien
van de natuur, die ons hiervoor totaal
vreemd was, maar waar overduidelijk uit
blijkt, dat plant en dier nauwe relaties
onderhouden Ons bleek overduidelijk dat
het ingrijpen van de mens in deze natuur
lijke gang van zaken tot de totale onder
gang van het leven op aarde kan leiden.
Met een zeer hartelijk applaus werd Dr.
Florschütz bedankt en hem werd ver
zocht nog eens weer te komen. Er werd

nog wat nagepraat over de milieuveront
reiniging en over het feit, dat als de mens
op deze weg voortgaat, hij heel hard
werkt aan zijn eigen vernietiging.
Hierna werden de onderstammen ver
kocht ten bate van de kas, voor dit doel
beschikbaar gesteld door mevr. E. Smit.
De heer Koeman had voor de penning
meester een prachtig verenigingsstempel
gemaakt, met adres en gironummer. Har
telijk dank hiervoor. Enige leden waren
reeds bezig met het feit dat afdeling
"Zaanstreek” in 1973 40 jaar bestaat en
wel op 24 maart. Zij lieten een proeve
zien van een zilveren herdenkingsspeldje
dat zij willen vervaardigen. Een prachtig
initiatief, dat een voorbeeld moge zijn
voor de andere leden om met ideeën te
komen om van deze herdenking een
prachtige dag te maken. Na een wel thuis
en tot ziens op 15 december, sloot de
voorzitter deze avond, waar we nog lang
met genoegen aan zullen denken.
MEVR. C. J. BIERENBROODSPOTWESSELS,
Latherusstraat 100, Amsterdam 1019

ZELDZAME ZADEN
Sclerocactus, Pediocactus, Utahia, Echinomastus, Escobaria en vele
zeldzame geslachten van Noord- en Zuid-Amerika

andere
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Van eind febr. tot begin april hoopt
de redakteur op (succulenten)jacht
in Oost-Afrika te zijn. Daarom wordt
u verzocht alle artikelen en mede
delingen die voor het april en meino. bestemd zijn, te sturen aan de
2e redakteur.
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H et g e s la c h t C o n o p h y tu m 2
B. K. BOOM.
De tabel.

Bij het opstellen van dit artikel is de keuze van de soorten wel een van
de moeilijkste problemen geweest. Er bestaan nog al veel soorten, Jacobsen
noemt er in zijn Lexikon al meer dan 300 en onze kennis is nog niet toe
reikend hiervan een kloppend overzicht te geven. TISCH ER heeft het al
geprobeerd en stelde ondergeslachten en secties op en het is best mogelijk,
dat zijn systeem de basis wordt voor een toekomstige oplossing.
Van vele soorten is slechts een vaak weinigzeggende beschrijving bekend
en dat zou voor ons nu niet zo erg zijn, ware het niet, dat de namen hiervan
in cultuur voorkomen, niet alleen bij de liefhebbers maar ook in de handel.
Het is mij gebleken, dat vele planten in cultuur foutief benaamd zijn en
het zal veel moeite kosten de betreffende planten op de juiste wijze op naam
te stellen.
Daarvoor dient nu de hiervolgende tabel. De namen die men bij ons te lande
vindt, zijn er naar ik hoop alle in verwerkt. Daarbij heb ik me er nog al eens
toe moeten beperken de namen te plaatsen, waar ik vermoed, dat ze thuis
horen.
Er is uitgebreid fotomateriaal aan toegevoegd; de foto’s zijn voorzien van de
nummers, waaronder de soorten zijn beschreven en ze zijn ook zo veel mo
gelijk daar in de buurt geplaatst. Ik heb uitsluitend planten zonder bloemen
afgebeeld, omdat dan de struktuur en de tekening van de planten het beste
te zien zijn. De foto’s zijn gemaakt van het materiaal verzameld door wijlen
Dr. H. W. de Boer en vervaardigd door de Heer J. Gijsberts, fotograaf van
het IVT. Ze zijn op een enkele uitzondering na alle op natuurlijke grootte
afgedrukt. Wanneer op de foto een lichaam groter is dan in de beschrijving
werd vermeld, dan is dit een gevolg van de cultuur; ten slotte hebben de
planten het in cultuur bijna altijd beter dan in de natuur, wat meestal in de
grootte tot uiting komt.
Ten slotte moet er nog nadrukkelijk op worden gewezen, dat de tabel kunst
matig is; deze zegt namelijk niets omtrent de verwantschap.
Voor hen die nog niet voldoende op de hoogte zijn met gewoonten die bij
de systematiek voorkomen, diene nog het volgende:
Achter de Latijnse namen staat een afkorting bv. L. Bol.; dit is een afkorting
van L. Bolus, die de naam aan de soort heeft gegeven. Het is de auteurs
naam. Voor liefhebbers speelt deze auteursnaam geen enkele rol en deze kan
best worden weggelaten. Op etiketten hoort deze auteursnaam dan ook niet
thuis. De auteursnaam kan voor systematici een aanwijzing inhouden. Soms
vindt men twee auteursnamen, één tussen haakjes en één zonder haakjes bv.
(N.E.Br.) Schw. Dat betekent, dat de soortaanduiding het eerst gegeven werd
door N. E. Brown, die door Schwantes het eerst in combinatie met Conophy
tum werd gebezigd. N. E. Brown verbond deze aanduiding met een ander
geslacht dat in ons geval meestal Mesembryanthemum was.

1. topvlakte met een vaak bandvormig v e n s t e r ...........................................2
topvlakte zonder venster, wel vaak met doorschijnende stippen
2. bloemen wit of geelachtig w i t ............................................................................. 3
bloemen roze, in diverse t i n t e n ............................................................................. 5
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3.
4.

5.
6.

7.

licham en niet o f nauw elijks gelobd
8. cupreatum T ischer
lichamen 2 - l o b b i g ................................................................................................... 4
ve n ste r met v rij grote, verheven, d o o rsch ijn e n d e stippen
58. pellucidum Schw.
ve n ste r zonder doorsch ijn e n d e stippen
57. p a rd ic o lo r T ischer
(2). lichamen g e lo b d ................................................................................................... 6
licham en niet g e lo b d ................................................................................................... 7
licham en kaal; bloem en zonder stam inodiën
78. subfenestratum Schw.
licham en fijn behaard; bloem en met gele stam inodiën
74. sm orenskaduense de B oer
to p vla kte kle in e r dan 10 mm diam .; v e n ste r groen, met bruine,
± boom vorm ige lijnen getekend
38. koubergense L. Bol.
to p vla kte g ro te r dan 10 mm diam.; v e n ste r niet a ld u s ......................................8

8.

licham en in de bovenste h e lft het breedst; ve n s te r uit dichtopeen59. p illa n sii Lavis
licham en in de onderste h e lft het breedst; ve n s te r zonder stippen
7. b u rgeri L. Bol.
9. (1). nachtbloeiers (bloem en soms reeds in de nam iddag opengaand
en soms ten slo tte ook overdag open b lijv e n d ) ...................................... 10
dagbloeiers (bloem en zich soms ten slo tte ’s avonds niet sluitend 43

10.

11.

bloem en klein, 5-8 mm diam.; licham en ko rt-2 -lo b b ig , zijd e lin g s sa
m engedrukt (dus van boven gezien o v a a l) ................................................... 11
bloem en 10 mm diam. o f g ro te r; soms ook kleiner, maar dan de licha
men niet 2-lobbig en niet o f w einig zijd e lin g s sam engedrukt .
.
.1 8
hoo fd kle u r van de licham en groen, geelgroen o f blauw groen . . .
12
h o o fd kle u r van de licham en grijs, g rijsg roe n o f ro o dachtig .
.1 5

12.

licham en vrij lang in de vliezen blijvend
41. loeschianum T ischer
licham en spoedig uit de vliezen k o m e n d ...........................................................13

13.

licham en to t 10 mm hoog, met donkere stippen, vo o ra l langs de kielIijn ; lobben uitstaand.
72. saxetanum (N E.Br.) N.E.Br.
licham en to t 20 mm hoog, zonder o f met ve rsp re id e stippen; lobben
o p s t a a n d ................................................................................................................ 14

14.

licham en lichtgroen, zonder o f met o n d u id e lijke stippen; lobben
aan de top kinvorm ig gebogen
71. rostratum T ischer
licham en donkerblauw groen, met vele d onkere stippen; lobben o p 
staand, recht
32. halenbergense (D inter)
N.E.Br.
15. (11). lichamen kaal; stippen ve rsp re id en indien toch in een rij ge ra n g 
schikt, dan kle u r van de licham en lic h tg r ijs g ro e n ...................................... 16
licham en behaard; stippen afw ezig o f alleen langs de kiel en de
spleetranden maar dan de kle u r van de licham en niet lich tg rijs g ro e n
17
16.

licham en van boven gezien to t 15x10 mm, lic h tg rijs g ro e n ; lobben
stom p to t a fg e kn o t
65. quaesitum (N.E.Br.) N.E.Br.
licham en van boven gezien to t 8x5 mm, blauw - to t ro o dachtig g rijs 
groen; lobben afgerond
10. carpianum L. Bol.
17. lichamen hoger dan breed, de kiel schuin naar achteren lopend;
spleet niet gapend
36. hirtum Schw.
licham en b re d e r dan hoog, de kiel ± horizontaal; s p le e t gapend
35. hians N.E.Br.
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18. (10). licham en zonder d onkere stippen o f strepen o f hoogstens de
stippen gering in aantal; soms zijn e r wel rib b e ls aanwezig . . .
19
stippen e n /o f strepen a a n w e z ig ..........................................................................23
19. licham en (som s zeer fijn ) b e h a a r d .................................................................20
licham en k a a l ........................................................................................................ 21
20.

licham en lang in de vliezen blijvend, met v rij lange, w itte haren
77. Stephanii Schw.
licham en spoedig uit de vliezen brekend, fijn en k o rt behaard
29. globuliforme S ch ick & T ischer
21. licham en slechts enkele bijeen, ± kogelrond, lich tg rijsg ro e n
8. calculus (B erger) N.E.Br.
zodevorm end; licham en aan de to p v rij plat, lichtgroen . . . .

22

22. zijkanten meestal paars aangelopen; m ondje recht, vaak roodachtig,
aan de uiteinden zonder ku iltje
56. pageae (N.E.Br.) N.E.Br.
zijkanten niet paars; m ondje iets gebogen (glim lachend), niet ro o d 
achtig, aan de uiteinden met een kuiltje
79. subrisum (N.E.Br.) N.E.Br.
23. (18). bloem en roze to t lila, soms alleen in het begin en dan later
to t bijna w it v e r k le u r e n d ..................................................................................... 24
bloem en w it, geelachtig, stro k le u rig o f bruinachtig to t lich tko p erk l e u r i g ........................................................................................................................27
24. licham en fijn behaard
70. rolfii de B oer
licham en k a a l .......................................................................................................25
25. licham en zon d e r lobben; bloem en 5-8 mm diam.
1. advenum N.E.Br.
licham en met ko rte lobben; bloem en 15-20 mm d ia m ........................................26
26. m ondje om geven d o o r een lijn van stip p e n ; bloem en helder lilarose
(som s bijna w it), vroeg in de nam iddag opengaand
24. ficiforme (Haw.) N.E.Br.
m ondje zond e r lijn; bloem en w it, hoogstens aan de buitenzijde iets
roze, v rij laat in de avond opengaand 61. placitum N.E.Br.
27.

(23). to p v la k te m et netvorm ig verlopende, d o n kergroene to t bruine
lijnen, die op de kruispunten stip vo rm ig verbreed zijn; m ondje aan
de uiteinden met een klein ho e fijzervo rm ig zijve n ste r
15. comptonii N.E.Br.
to p vla kte niet
aldus getekend; hoe fijzervo rm ig z ijve n ste r ontbrekend 28
28. to p vla kte 6-8 mm diam., met enkele stra a lsg e w ijs verlo p e n d e ribben,
w aartussen u ith o llin g e n
2. angelicae (D in te r & Schw.)
N.E.Br.
to p vla kte niet aldus g e r i b b e l d ........................................................................ 29
29. to p vla kte met v e rs p re id e groene o f ro o dbruine stippen en streepjes
o f s t r e p e n ................................................................................................................ 30
to p vla kte zo n d e r s tre e p je s o f strepen (behalve soms rondom het
m ondje); stippen ve rsp re id , soms ook in rijen g e ra n g sch ikt . . .
32
30. to p vla kte zeegroen, getekend met vele d o nkergroene to t rode s tre 
pen en punten
94. wittebergense de Boer
to p vla kte nie t aldus g e t e k e n d ........................................................................ 31
31. to p vla kte getekend met bruine, ve rta kte strepen, die vaak schuin op
het m ondje staan
73. scitulum (N.E.Br.) N.E.Br.
to p vla kte getekend met k o rte re o f langere, niet o f w einig vertakte
vaak bruine strepen, niet als boven g e ra n g sch ikt
47. minimum (Haw.) N.E.Br.
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32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

39.

40.

41.

42.

(29). to p vla kte fijn behaard, met stippen, die op iets verheven lijnen
s t a a n .................................................................................................................. 33
stippen niet op rich e ls; indien wel, dan to p v la k te kaal . . . .
34
to p vla kte to t 10 mm diam.; stippen klein, op richels, die samen een
M -vorm ige fig u u r vorm en en de to p vla kte in vakjes verdelen
51. novellum N.E.Br.
to p vla kte to t 15 mm diam.; stippen d u id e lijk in 3 s tra a lsg e w ijs v e rlo 
pende richels gerangschikt, w a a rd o o r de to p v la k te in 5-6-hoekige
vlakjes verdeeld w o rd t
11. catervum (N.E.Br.) N.E.Br.
to p vla kte gew elfd; stippen (althans v o o r een gedeelte) in lijnen ge
rangschikt
........................................................................................................35
top vla kte plat o f iets hol (som s oo k wel zwak g e w e lfd); stippen af
w ezig o f verspreid, hoogstens rondom het m ondje in een lijn .
39
licham en bolvorm ig, in pollen groeiend
4. batesii N.E.Br.
niet a l d u s ................................................................................................................ 36
to p vla kte 4-6 mm diam.
60. piluliforme (N.E.Br.) N.E.Br.
topvlakte g ro te r van 6 mm diam .............................................................................37
kroonslippen w it, vaak rose aangelopen, ten m inste 1 mm breed
61. placitum N.E.Br.
kroonslippen w it-stro g e e l, sm aller dan 1 m m .............................................38
to p vla kte to t 20x15 mm, ovaal, m atgroen, met ta lrijk e , ± in lijnen
gerangschikte stippen
87. uvaeforme (Haw.) N.E.Br.
to p vla kte to t 15 mm diam., rond to t k o rt ovaal, g rijs- to t blauw groen,
met ta lrijke , niet o f nauw elijks in lijnen gera n g sch ikte stippen
84. truncatum (Thbg) N.E.Br.
(34.) vliezen aan de vo e t loslatend en a a n va n ke lijk als deksels op
de groeiende licham en zitten b lijve n d ; bloem en ko p e rkle u rig
76. stevens-jonesianum L. Bol.
vliezen niet aldus loslatend; bloem en w it to t s tro k le u rig . . . .
40
topvlakte zonder o f met v rij vele fijn e stippen, appelgroen
91. viridicatum (N.E.Br.)
N.E.Br.
to p vla kte met grote, vaak to t 1 mm d ikke s tip p e n ...................................... 41
zijkanten fraai paars gekleurd
53. obcordellum (Haw.)
N.E.Br.
zijkanten niet paars, hoogstens iets roodachtig aangelopen . . .
42
top vla kte vlak o f iets hol, met grote (to t 2 mm dikke), donkergroene
stippen, die naar de randen van de to p vla kte onregelm atig to t korte
radiale lijnen sam envloeien; m ondje ingezonken
86. ursprungianum T ischer
to p vla kte vlak o f iets bol, met g rote (to t 1 mm dikke), donkergroene,
ve rsp re id e stippen; m ondje niet ingezonken
93. wiggettae N.E.Br.
(wordt vervolgd)

13. C. circum punctatum
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M a a rt-a lle rle i
Maart, de maand waarin we erg voorzichtig moeten zijn om niet de planten te
verliezen, waarop we in de winter zo zuinig zijn geweest. Onze planten, die
we na begin september van het vorige jaar droog hebben gehouden en die
we met een zorgzaam oog nauwlettend in de gaten gehouden hebben.
Maart is een gevaarlijke maand voor onze planten.
Door de dikwijls in deze maand voorkomende zachte en zonnige dagen, zijn
we gauw geneigd met watergeven te beginnen of zo zwaar te nevelen en
„over de kop" te broezen, dat de potkluit nat wordt.
Als we dat 's morgens doen in goed vertrouwen, dat het een mooie dag zal
worden, gebeurt het nogal eens dat door plotselinge weersverslechtering,
kritieke omstandigheden ontstaan voor onze planten. Ze blijven dan te lang
nat en de temperatuur in de kas is te laag: ideale omstandigheden voor het
optreden van rot en schimmels. Nauwkeurige inspectie van de planten is juist
nu geboden; zieke planten gaan bij toedienen van vocht vrij snel rotten.
Redding van althans een deel van een plant is bij vroege ontdekking van
narigheid nog mogelijk.
En toch is het noodzakelijk dat we bij zonnige dagen nevelen, omdat anders
de knopvorming bij de vroegbloeiende cactussen grotendeels achterwege
blijft, terwijl ook de groei niet kan starten. Let u dus goed op het weer en
luister naar het weerbericht!
Later in de maand kan dan met een kleine gieter met fijne broes luchtig over
de planten gegoten worden, maar met mate en op een zonnige dag; je ziet de
knoppen er bijna uitbarsten.
Het aan de groei brengen van onderstammen kan in verband met geringere
gevoeligheid, wat meer geforceerd gebeuren. Voorzover Peireskiopsis-onderstammen nog niet aan de groei zijn, dient hieraan veel zorg besteed te worden;
wanneer ze in de winter geen water hebben gekregen door een te lage
temperatuur, is hergroei vrij moeilijk.
De meeste bestrijdingsmiddelen die wij gebruiken voor het in toom houden van
insekten, werken het beste bij een temperatuur boven 20° C, welke dan ge
durende meerdere dagen achtereen moet aanhouden. Deze bestrijdingsmidde
len dus toepassen bij gunstig weer (het toepassen van in water oplosbare
middelen kan samenvallen met nevelen - zeker de eerste maal).
Als het weer het toelaat, kan nu de grond voor het verpotten samengesteld en
eventueel gedroogd worden. Wees niet te zuinig, u hebt meer nodig dan u
denkt.
In het laatste deel van de maand kunnen de planten dan verpot worden, althans
die planten welke later in de zomer zullen bloeien. De vroegbloeiers als
Phyllocactus, sommige Mamillaria's, Brasilicactussen en bijvoorbeeld Rebutia’s kunnen beter na de bloei verpot worden. Als vrij droge grond gebruikt
wordt en niet direct begonnen wordt met watergeven is er weinig kans op
verliezen. De planten worden gewoon teruggezet alsof er niets gebeurd is.
Eind maart of begin april kunnen de planten welke binnenshuis overwinterd
hebben naar buiten, uiteraard nog onder glas en bij koude nachten afgedekt.
Van de andere vetplanten geven we de Conophytums geen water meer, de
wintergroeiende Crassula's minder water en ook de Pelargoniums houden we
wat droger.
Bekijkt u uw planten goed; ze tonen zelf wanneer u met het watergeven moet
stoppen of beginnen. Het geel worden van een bladpuntje duidt er op dat u
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moet stoppen met w a tergeven te rw ijl nieuw groei een teken is om vo o rzich tig
aan met w atergeven aan te vangen.
Een plant dw ingen om te gaan groeien door w a te r te geven heeft geen zin,
om dat een plant in rust nog n ie t het verm ogen he e ft om het toegediende
w a te r op te nemen. Eerst moeten e r nieuwe ha a rw o rteltje s gevorm d zijn en dan
pas kan de plant via de w o rte ls w a te r to t zich nemen.

M itro ph yllu m dissitum

Foto: N oltee

Tot de hierboven genoem de w in te rg ro e ie rs be h o o rt ook het ge sla cht M itro 
phyllum , die w o n d e rlijk e planten uit de w e s te lijk e K aap -p ro vin cie (K lein Namaland), die het bij ons toch goed doen, al zal het niet g e m a kke lijk zijn er een
bloem etje op te krijgen. Echte w in te rg ro e ie rs, die er o n der geen beding toe
te bewegen zijn hun g ro e i- en levensritm e te veranderen.
Alléén bij het zaaien in het vroege v o o rja a r lu k t het w el om de p rille zaai
lingen de eerste zom er (van ons halfrond) te laten doorgroeien.
O ok de daarop volgende w inter, de zom er op het zu id e lijk halfrond, blijven
ze groeien (in totaal dus bijna 3 seizoenen), maar dan is het afgelopen!
De tw eede zom er van ons halfrond in hun jo n g e leven gaan ze in rust en niets
o f niem and te r w e re ld kan de groei van de planten aan de gang houden of
brengen.
Er is tegenw oordig regelm atig zaad van M itro p h yllu m s te koop; p ro b e e rt u
deze bijzondere planten eens te kw eken, het is de m oeite waard.
Aan d it m aand-allerlei w e rkte o.a. m ede H. Bosm an, V in ke p o ld e rw e g 25, A lblasserdam .

Een d r o o m -o n d e r s ta m (vervolg)
HEINRICH GERARDS
Nu w il ik op de rij af de vo o r- en nadelen van de drie d o o r mij beproefde
onderstam m en v o o r zaailingen bespreken.
De eerste bruikbare onderstam v o o r zelfs de a lle rkle in ste zaailingen vond ik
in Selenicereus. Bij de ve rsch ille n d e soorten zijn er met kleine en grotere

47

centrale assen. Naarm ate deze k le in e r is, kan men er n a tu u rlijk oo k kleinere
zaailingen op enten. W anneer de centrale as g ro te r is, moet men e r sle ch ts
op letten, dat de kernen van onderstam en entling elkaar kruisen. O ve r de
w ijze van enten het volgende: men s n ijd t de g ro e ito p van de onderstam af,
kant de randen af, zodat de doorns van de onderstam bij het enten niet
hinderen en de onderstam is klaar. V erg e leke n met P eireskiopsis is het g ro o t
ste voordeel, dat het sn ijv la k niet om laag zinkt, dus v la k b lijft. De kleine zaai
lingen neem ik nu met een fijn p incet bij het w o rte ltje vo o rzich tig va st en snij
dan met een scheerm esje het kopje v la k boven het w o rte ltje af. De zaailing
kom t dus op het mesje te liggen. V e rvo lg en s sch u if ik hem vo o rzich tig op de
klaarstaande onderstam en let goed op, dat de centrale assen van beide
elkaar kruisen, w aarna ik de zaailing lic h te lijk aandruk. G eënte zaailingen to t 5
mm doorsnee hebben geen ve rd e re d ru k nodig, om dat d o o r de b elasting het ce l
w eefsel ve rn ie ld zou kunnen w orden. G ro te re zaailingen kunnen m idden op de
centrale as gezet w orden en belast w orden met kru ise lin g s gelegde gew ichtjes.
H iervoor kan men zeer goed stu kje s lood gebruiken, die d o o r een dunne
draad verbonden zijn. Het lukte mij om de kleinste zaailingen van A ztekium
ritte ri en B lossfe ld ia liliputana van nauw elijks 1 mm doorsnee met sukses te
enten. D it w e rk v e re is t wel enige oefening.
M et betrekking to t Peireskiopsis velutina het volgende: Deze onderstam ge
b ru ik ik niet meer, om dat er veel betere zijn. Bij deze onderstam is het p e r
centage m islukkingen te g ro o t en, zoals reeds gezegd, entingen van de a lle r
kleinste zaailingen lukken sle ch ts u ite rst zelden hierop, om dat de centrale as
veel te g ro o t is. De nadelen liggen v e rd e r in het fe it, dat de randen van het
sn ijvla k de neiging hebben naar binnen te schrom pelen w a a rd o o r de zaailing
verschoven en zelfs a fg e d ru k t w ordt. Betere resultaten ve rkre e g ik door ook
bij deze onderstam de randen van het sn ijvla k weg te snijden, w a a rd o o r het
a fdrukken van de zaailing ve rh in d e rd werd.
En nu o ve r naar mijn droom onderstam , Hylocereus guatemalensis: Als gevolg
van mijn jarenlange onderzoekingen beschouw ik deze plant niet alleen als de
beste onderstam v o o r de kleinste zaailingen en scheuten, maar ook v o o r
g rotere planten en met name v o o r s te rk u itgedroogde im porten, die men
anders nog maar nauw elijks zou kunnen redden. Z e lfs als het op alle andere
onderstam m en niet lukt, is het toch nog m o g e lijk op H ylocereus guatem alensis.
Hoe deze plant v o o r alle m ogelijke doeleinden g e kw e ekt kan w orden w il ik nu
aan de hand van mijn m ateriaal laten zien.
H ylocereus guatem alensis vo rm t bij mij groeischeuten to t een lengte van ten
hoogste 20 cm. Het g rappige van deze onderstam is, dat men ze in alle m oge
lijke lengten kan kweken, immers, s n ijd t men een scheut af, dan houdt deze
terstond op te groeien, to td a t e r nieuwe w o rte ls zijn gevorm d. Dan gaat de
groei w e e r verde r, maar op een totaal andere w ijze dan bij andere o n d e rsta m 
men. Er kom t nam elijk een nieuwe scheut uit het g ro e ip u n t te vo o rsch ijn , zodat
er een insnijding ontstaat tussen het oude en het nieuwe stuk. Ik kan dus
"v o lg ro e id e ” onderstam m en kw eken in. allo denkbare lengten tussen 0 en 20
cm. Het bew ortelen d e r scheuten is zeer eenvoudig; ik laat de versgesneden
stukken 1 to t 2 dagen drogen en zet ze v e rvo lg e n s in een lege bloem pot en
laat ze droog staan to t de eerste w o rte lp u n tje s doorbreken, hetgeen na 2 to t
3 w eken het geval is. Nu plant ik de stekken in gew one cactusgrond en zet de
potten ofw el in een bak, w aar ze goed nat gehouden w orden, ofw el ik zet ze
zo neer, dat ze van nu af aan v o o rtd u re n d in het w a te r staan. Na 1 to t 2 w eken
zijn de zo behandelde onderstam m en zover, dat erop geënt kan w orden. Als
ik onderstam m en nodig heb v o o r g ro te re zaailingen o f stekken, dan snijd ik
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de topjes van de onderstam m en af, w a a rd o o r de lengtegroei ophoudt, maar
deze onderstam p re ste e rt het om nu in de dikte te groeien. De zijscheuten die
zich o ntw ikkelen moeten ve rw ijd e rd w orden. U ziet, op deze w ijze kan men
onderstam m en kw eken in elke gew enste lengte en dikte, hetgeen bij geen
enkele andere onderstam m o g e lijk is. Een v e rd e r vo o rd e e l is, dat de onderstam
ook na het enten samen met de ent in de dikte v e rd e r g roeit, w a t eveneens bij
geen andere onderstam het geval is.
A lles w at de onderstam nu ve rd e r nodig heeft v o o r een goede groei is v o l
doende w ater, b e te r te veel dan te w e in ig !! Bij mij staan de kleine en m iddel
matige entingen zom er en WINTER o n o n derbroken in het w ater. Men m oet bij
deze cultuurm ethode alleen oppassen, dat de te m p e ra tu u r niet lager w o rd t
dan + 7 graden C elsius. Een v e rd e r vo ordeel van deze onderstam is, dat alles
w at anders maar m o e ilijk to t bloeien kom t erop bloeit, dat de geënte planten
niet deform eren en w il men de ent later op eigen w o rte l kw eken, dan is d it
zonder meer m ogelijk. V e rd e r kan men de oude onderstam m en opnieuw ge
bruiken om dat ze oo k in de kern niet verh o u te n ; ik heb onderstam m en die
zelfs 10 ja a r oud waren met v o lle d ig succes gebruikt.
V erdere experim enten heb ik ondernom en met H ylocereus trig o n u s, tria n g u 
laris en undatus. Deze vorm en langere g roeischeuten en van som m ige is de
kern v rij hard. Toch zijn ook deze bruikbaar.
T enslotte nog de vraag: zijn H ylocereen g e s c h ik t als b lijve n d e onderstam ?
Deze vraag zou ik bevestigend w ille n beantw oorden, mits de plant rijk e lijk van
w a te r voorzien w o rd t. Is d it het geval, dan bezit zij een vo e d ing skra ch t, die
door geen enkele andere mij bekende onderstam geëvenaard w o rd t. D it nu
zijn mijn ervaringen, die ik met mijn o n g e ve e r 15 ja a r durende experim enten
verzam eld heb. Z e e r veel entingen die ik v e rric h t heb, w erden d o o r de heer
U ebelm ann ove r de hele w ereld ve rb re id en vooral in Japan heeft men de
w aarde van deze onderstam op zijn ju is te m erites geschat. P ro fe sso r Dr. D iers
van het B otanisch Instituut van de U n iv e rs ite it te K eulen heeft mij de b e n o d ig 
de ruim te v o o r mijn ta lrijk e experim enten te r b e sch ikkin g gesteld, w a a rvo o r ik
hem uiterst dankbaar ben.
Beste cactusvrienden, ik zou U w ille n verzoeken om het ook eens met H ylo
cereus te proberen. Ik zal U gaarne met raad en daad te rzijd e staan.
R ichardstrasze 9, W esseling BRD
V e rta lin g: J. Theunissen, O ud-G astel.

Notocatus en Wigginsia één geslacht? (IV)
D. J. v. VLIET
A lvo re n s vervolg e n s de verm engingen rond N. mammulosus var. floricomus
nader te bekijken, w il ik e e rst de aandacht vestigen op w a t de U ruguayaanse
botanicus C .O sten dienaangaande sch rijft. Hij v e ro n d e rs te lt dat N. mammu
losus var. floricomus een o vergangsvorm is tussen N. mammulosus var,
mammulosus en N. tabularis en hij g e e ft deze de naam Echinocactus eru
bescens n. hybr. O fschoon onze inzichten enigszins versch ille n , b e ve stig t zijn
stelling dat ook O sten het bestaan van ve rw a n tsch a p e rke n t tussen planten
met klok- en tre ch te rvo rm ig e bloemen. N. mammulosus var. floricomus is v o l
gens mij een overgangsvorm tussen N. scopa (tre ch te rvo rm ig e bloem ) en N.
mammulosus var. mammulosus (klo kvo rm ig e bloem ) met N. mammulosus var.
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N. mammulosus
var. mammulosus

mammulosus als dominerende partij. Ik sluit echter hybridisatie tussen N.
mammulosus var. mammulosus en N. tabularis beslist niet uit. De bloemen en
vruchten van N. mammulosus var. mammulosus en N. mammulosus var. flori
comus zijn volkomen gelijkwaardig. De zaden verschillen soms in structuur en
kleur van de testa. Het opvallendste verschil ligt in de doorns. Het grotere
aantal witte randdoorns en de rondom met doorns bezette top, doen sterk
denken aan verwantschap met N. scopa. Bij sommige vormen is dit zo
sterk, dat de klokvormige bloemen de doorslag moeten geven dat het een
N. mammulosus var. floricomus is. Deze vorm werd door Fric ex Buining, N.
floricomus var. spinosissimus genoemd. Zeldzaam zijn die vormen waarbij de
kenmerken van N. scopa domineren. De struktuur van de doorns van deze
vormen is grover dan bij N. scopa en geeft een apart aanzien aan de planten.
Het aantal ribben is ± 20, bij N. scopa 30. De bloemen, die groter worden
dan die van N. scopa staan tussen de klok- en trechtervormige in. De stijl is in
tegenspraak tot het gestelde bij N. tabularis en N. scopa betreffende, geheel
geel. De zaadvorm staat tussen de beide soorten in.
Deze zeer fraaie variatie zal ik mettertijd als N. scopa var. major beschrijven
en hiermee een nom. nud. van Fric (Succ. 1952, 83) aan de vergetelheid ont50

N . m a m m u lo su s v a r.
flo r ic o m u s fo rm a
s p in o s is s im u s

N . m a m m u lo su s v a r. flo r ic o m u s fo rm a e ru b e s c e n s
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N. scopa var. major

rukken. N. floricomus var. flavispinus Backbg., N. floricomus var. velenovskyi
(Fric ex. B ruin.). Krainz, N. floricomus var. spinosissimus Fric ex Buin., zijn
alle vorm en van N. mammulosus var. floricomus en o nderstrepen o ve rd u id e lijk
de enorm e va ria b ilite it.
N. mammulosus var. floricomus en zijn vorm en komen vo o r op een enkele
berg nabij P iriapolis, Dept. M aldonado. In mijn co lle ctie staan 43 exem plaren
van deze standplaats.
N. floricomus var. rubrispinus B ackbg. (syn. N. mammulosus var. rubra Fric
nom. nud.) zal ik in S ucculenta o n der de naam N. mammulosus var. rubrispinus
beschrijven. Deze planten, die ook variabel zijn, ve rsch ille n d o o r hun b ru in 
rode doorns van N. mammulosus var. mammulosus. N. mammulosus var.
rubrispinus kom t niet alleen v o o r op de g roeiplaats van N. mammulosus var.
floricomus, doch ook in de kustgebieden van de departem enten M aldonado
en C anelones. In mijn c o lle c tie bevinden zich 12 exem plaren van 3 stand
plaatsen.
F oto’s van de sch rijve r.
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(wordt vervolgd)

N. mammu losus
var. floricom us
forma flavispinus

W elke M elocactu s species groeit in S u rin a m e ?
A. F. H. BUIN IN G en G. EERKENS
Een aantal jaren geleden zond G eert Eerkens uit Surinam e zaden van een
aldaar voorkom ende M elocactus naar Nederland. De daaruit gegroeide zaai
lingen staan o.a. in het S ucculentarium te W ageningen. A ls soortnaam nam
men aan Melocactus amoenus o f Melocactus caesius. C o n tro le op de ju is t
heid der namen was aan de zaailingen echter uiteraard niet m ogelijk.
Dr. W. F. R. S u rin g a r en j. V a ic k e n ie r S u rin g a r hebben zich v rijw e l u its lu i
tend bezig gehouden m et op de v ro e g e r zogeheten W e st-ln d isch e archipel
voorkom ende M elocactussen.
S lechts B ritton en Rose noemen in hun The Cactaceae, III, pp. 233/234, 1922,
het voorkom en van een M elocactus species in Surinam e bij de R aleighvallen
in de C oppenam e riv ie r en wel op de z.g. V oltzberg. De op p. 234 vo o rko m e n 
de afbeelding van een deel van de V o ltzb e rg w e rd in septem ber 1920 d oor
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Dr. Gerold Stahel als foto aan Dr. Rose gezonden. De door Dr. Stahel ver
zamelde planten gingen door onverschilligheid van de begeleidende gidsen
verloren. Br. en Rose beschouwden deze species als Cactus caesius (Wendl)
Br. et R. (zij erkenden het geslacht Melocactus niet), zonder ooit de planten
gezien te hebben! De op genoemde afbeelding voorkomende planten zijn zó
klein dat men ze nauwelijks herkent als Melocactus. Latere auteurs als Backeberg e.a. zijn evenmin tot een gedegen onderzoek gekomen van ter plaatse
verzamelde planten, met het gevolg dat omtrent deze species aldaar geen
enkele zekerheid bestaat wat de naamgeving betreft.
Toen het zeker was, dat ik in 1972 mijn derde reis naar Zuid-Amerika zou
ondernemen, nam ik contact op met Geert Eerkens, met de gedachte om op

Sipaliwini-savanne met Meloccctus-species in het grensgebied met Brazilië, het zuidelijkste deel van
Suriname.
Foto-archief Stinasu
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de terugreis via Suriname te reizen en dan daar een tocht naar de Voltzberg
te ondernemen. Via contact met Dr. Florschütz in Utrecht en een brief mijner
zijds aan Dr. J. P. Schulz in Paramaribo, meldde Geert Eerkens, dat wel de
benodigde vergunning voor een dergelijke tocht zou worden afgegeven.
Op 11 oktober 1972 vloog ik van Porto Alegre naar Rio de Janeiro, na afscheid
genomen te hebben van Leopoldo Horst en zijn familie. Aangezien ik eerst de
volgende dag om 17.30 uur verder kon vliegen, overnachtte ik in Rio de
Janeiro. Een goed vliegtuig van de maatschappij „Cruzeiro” bracht mij via
Recife, Forteleza en San Luiz naar Behlem. Bij het uit- en instappen bij deze
steden werden we telkens op wapens gecontroleerd. Behlem aan de monding
van de Amazonerivier is een vrij grote stad, die bij de landing tegen midder
nacht indrukwekkend verlicht was. Sedert kort vliegt „Cruzeiro" éénmaal per
week door naar Paramaribo. Tegen half een op 13 oktober stegen we op. We
waren en werden aan boord van de „Cruzeiro” zó verwend, dat ik tijdens deze
laatste tocht eenvoudig voor alles bedankte. Was de hemel vanuit het vlieg
tuig gezien helder en vol sterren, naar het westen boven het enorme Amazonasbekken heerste een tropisch onweer. Het was een fantastisch gezicht
de onophoudelijk flitsende bliksemstralen in de pikdonkere nacht te zien. Om
ruim 2 uur landden we op Zanderij in Suriname waar Geert Eerkens mij met
zijn kunstneef Rik opwachtte. De auto van Rik Lo-jo bracht ons snel naar het
op ca. 45 km liggende Paramaribo, waar we een paar uur konden slapen in het
gastvrije huis van Rik. Deze was sinds kort begonnen met een goed soort cafe
taria, waar men heerlijke exotische hapjes kan krijgen en waar we ook de
volgende dagen als we in de stad waren, schandelijk door hem en zijn lieve
vrouw werden verwend.

De expeditie op weg naar Bitagron aan de Coppename-rivier. Van links naar rechts: Buining, Jansen,
Van der Horst, pater Koek en Eerkens.
Foto: v. d. Horst
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In de loop van de ochtend staken we de Surinamerivier over naar het Commewijnedistrict en reden in een van de vele z.g. wilde busjes, via Javaanse en
Hindoestaanse dorpjes in ruim een half uur naar de plantage Sorgvliet, waar
Geert Eerkens in een enorm groot plantershuis de scepter zwaait.
Genoeg te zeggen, dat ik gedurende mijn heerlijke logeertijd aldaar door
mevrouw Eerkens en hun lieftallige dochter enorm verwend werd met heerlijke
dingen en onbeperkte hoeveelheden vers sap uit sinaasappels en grapefruit.
Dat tref je dan zo op een citrusplantage.

De miereneter in de boom.
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Foto: v. d. Horst

Maandag 16 oktober bezochten Geert en ik Dr. J. P. Schulz, directeur van
's Lands Bosbeheer, afd. Natuurbeheer van de Stichting Natuurbehoud Suri
name (Stinasu). Na een bijzonder prettig gesprek kregen wij toestemming om
een tocht te ondernemen naar het reservaat Voltzberg en zelfs vergunning
om enkele cactussen voor studiedoeleinden van daar mede te nemen. De heer
Schulz, die uit hoofde van zijn functie Suriname regelmatig bereist, toonde
een schat aan foto’s van de Voltzberg en enkele daarbij gelegen bergen,
tevens van Melocactussen die voorkomen in de Sipaliwinisavanne dicht bij
de Braziliaanse grens. Een in het voorjaar gehouden expeditie bracht op ver
zoek van Geert Eerkens van deze savanne enkele species van deze daar
schaars voorkomende Melocactus mee, die wij bestuderen konden.
Gemakshalve sliepen Geert en ik van maandag 16 op dinsdag 17 oktober
weer bij Rik in Paramaribo. Daar kwamen 's morgens vroeg bij ons de overige
tochtgenoten: W. J. H. van der Horst, een collega en vriend van Geert, die
ons met zijn grote Landrover vervoerde en een neef van mij, Thijs Jansen, werk
zaam op de suikerfabriek Marienburg. We reden bijtijds weg en pikten onder
weg in Paramaribo nog op Pater Koek, die van Dr. Florschütz in Utrecht had
gehoord van onze expeditie en die gevraagd had om mee te mogen. Pater
Koek werd kort geleden gepensioneerd wegens het bereiken van de 65jarige leeftijd. Als groot plantenkenner en -liefhebber is hij nu een tijd in
Suriname om daar de plantenwereld te bestuderen en om herbariummateriaal
te verzamelen.
Zo togen wij gepakt en gezakt per Landrover via Zanderij naar de brug over
de Saramaccarivier, waar we bij een controlepost op vertoon van onze ver
gunning een toegangsbewijs konden kopen om het grote oerwoudgebied te
mogen betreden. Over een grote houten brug reden we de wildernis in die
zich uitstrekt tot in het enorme Amazonasbekken. Nadat we enige tijd over de
goede opengekapte zandweg hadden gereden liep plotseling over de weg een
harige miereneter, direct herkenbaar aan zijn lange snuit. Wij snel de auto
uit om te trachten het dier op een foto vast te leggen. Het brak op een gegeven
moment door onze omsingeling heen en kroop via wat struikgewas in een
groepje bomen. Merkwaardig hoe snel zo’n dier met zijn haakvormig ge
kromde tenen nog lopen kan. Eenmaal in de bomen was het in z'n element.
Van der Horst klauterde er achter aan en het lukte hem van vrij dichtbij een
foto te maken. Het oerwoud zit vol met dieren, maar je ziet ze zelden, zodat
het een geluk is als je zoals hier tegen een interessant exemplaar aanloopt.
(wordt vervolgd)

B lo e m e n s h o w
Onder het motto „Vijftig jaar Westlandse bloemen” zal de Coöp. Centrale
Westlandse Snijbloemenveiling in samenwerking met de afd. Westland van de
Kon. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde, de Bond Westland en negen werk
groepen van de sectie bloementeelt van de Ned. Ver. van Tuinbouwstudiegroepen een grootse bloemen- en productententoonstelling organiseren in het
C.C.W.S.-veilingcomplex te Honselersdijk. Het belooft een bijzondere show
te worden, welke voor het publiek open zal zijn op woensdag 21 maart om
19.30 uur en daarna op 22, 23, 24 en 25 maart van 10— 22 uur.
Het C.C.W .S.-complex is gelegen langs Rijksweg 20 bij de kruising van de
weg Naaldwijk-Honselersdijk. De toegang is gratis.
57

V a n d e r e d a c t ie
Wanneer dit nummer van ons maandblad verschijnt hoop ik voor enige tijd in
Oost-Afrika te verblijven. Samen met een vriend en collega zal ik van eind
februari tot begin april in Kenya en Tanzania op zoek zijn naar succulenten.
Als natuurbeschermers zullen we uiteraard ook aandacht besteden aan
andere levende wezens; bovendien hopen we iets te leren over de natuur
lijke omstandigheden waaronder de levensgemeenschappen in deze streken
funktioneren.
Wanneer alles naar wens verloopt zult u vanzelfsprekend in Succulenta een
deel van de resultaten te zien krijgen. Gedurende mijn afwezigheid zal dhr.
De Graaf de redaktie van het blad verzorgen. Ik heb het volste vertrouwen
dat u mijn afwezigheid niet aan het blad zult kunnen bemerken. De tweede
redakteur zal in elk geval geen gebrek aan kopij hebben, want de artikelenvoorraad is voor de eerste paar maanden voldoende. In dit nummer vindt u
bijvoorbeeld de tweede aflevering van het Conophytum-artikel van Dr. Boom.
In totaal zal dit grote en belangrijke artikel tien delen omvatten die uiteraard
een flink aantal bladzijden zullen beslaan.
Ook de heren Buining en Van Vliet blijven belangrijke leveranciers van hoog
waardige artikelen, terwijl dankzij de heer Van Gelder de oudjes het nog best
blijven doen. De meer algemene artikelen van de heer Janse zullen nog wor
den vervolgd, wat zeker veel leden plezier zal doen. Zonder anderen te kort
te willen doen zijn hiermee toch wel de meest trouwe schrijvers van het ogen
blik genoemd.
Al met al voldoende redenen om met een gerust geweten het tijdschrift een
poosje aan de zorgen van de tweede redakteur over te laten.
Frans Noltee

A lg e m e n e v e r g a d e r in g
De algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op zaterdag 12 mei 1973.
Nadere mededelingen over plaats van samenkomst alsmede de agenda volgen
nog.
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 ingewacht uiterlijk 1 mei a.s. bij de
algemeen secretaresse, mevrouw E. A. M. Verduin-de Bruyn, Koningsweg 2
te Beekbergen.
De afdelingen, de leden der afdelingen en de verspreid wonende leden hebben
het recht voorstellen te doen voor de algemene vergadering. De voorstellen
moeten, voorzien van een korte toelichting, worden ingediend vóór 1 mei 1973
bij het secretariaat van Succulenta, Koningsweg 2, Beekbergen.

De 3 LK zal in 1973 plaats vinden op 6 en 7 oktober in Duisburg.
De kosten zijn zeker niet hoger dan in 1972.
J. Lagarde
secr. 3 LK
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De 25ste.
Het bestuur van Succulenta heeft met
zeer veel genoegen kennis genomen van
de oprichting van de afdeling
HOEKSE WAARD E.O.
Dit is de 25ste afdeling van onze vereni
gingWij wensen bestuur en leden veel succes.
Secretaresse van de nieuwe afdeling is:
Mevrouw A. M. Heemskerk-Verduijn, Gla
diolenstraat 13, Sommelsdijk.
SECRETARESSE SUCCULENTA
AFD. GRONINGEN
Jaarverslag 1972
Een terugblik over het afgelopen jaar doet
ons terugdenken aan een actief afdelingsjaar. De afdeling groeide uit tot 50 leden.
Als hoogtepunten kunnen worden ge
noemd:
8 januari werd een bezoek gebracht aan
J. v. d. Veer Bakkeveen, waar een grote
kas vol prachtige succulenten werd be
wonderd. Aan beide kanten waren tablet
ten met o.a. Melocactussen, met cephalium. In het midden stonden de planten
in de volle grond, waaronder een prach
tige Adenium in volle bloei. Er bestond
een mogelijkheid in de winter de kas af
te sluiten met een plastic gordijn, waar
door 40 % op de stookkosten werd be
spaard.
5 februari stond in het kader van de foto
grafie. Na een inleiding door de heren
Beks en Bult werden dia’s van de leden
vertoond en besproken. De heer Van de
Veer liet een kleurenfilm zien.
4 maart was er een uitgebreide ruilbeurs
waarbij vele succulenten van hand tot
hand gingen. De heer Bult hield daarna
een inleiding over boeken voor begin
ners.
8 april lezing van de heer Oosterdijk; de

indeling van geslachten binnen de familie
der Cactaceae.
6 mei bezoek aan de kas van de heer
Kruyter, waar uitgebreid de collectie werd
besproken.
3 juni werd een bezoek gebracht aan de
zojuist nog mooier en groter herbouwde
cactuskas van de heer Leugs.
In het kader van de jaarlijkse uitwisseling
van bezoeken ontvingen we dit jaar onze
Oosterburen. 11 augustus werden de 11
gasten ontvangen van de afdeling Bremen-Oldenburg van de Deutsche Kakteen
Gesellschaft. 12 aug. werd met een bus
een bezoek gebracht aan de Floriade.
Mede door het prachtige weer werd het
een zeer geslaagde dag.
13 aug. werd een bezoek gebracht aan
Hortus de Wolf te Haren.
7 september was het onderwerp van ge
sprek Mamillaria, hetgeen werd ingeleid
door de heer Oosterdijk.
21 oktober de invloed van het licht op
succulenten, tevens kwam het geslacht
Parodia aan de beurt.
18 november kwam de heer Noltee hele
maal uit Dordrecht om ons te verrassen
met een prachtige dialezing over succu
lenten.
16 december werd door een auto-ongeluk van de heer Hofstede, die die mid
dag een lezing zou houden, geheel an
ders. Allerlei problemen die anders nooit
aan bod kwamen konden nu worden be
sproken.
Zoveel mogelijk werden alle uitingen in
overleg gedaan met de afdeling Delfzijl.
Vooral de lezingen, excursies en belang
rijke bijeenkomsten werden gezamenlijk
georganiseerd. Zoveel mogelijk zal dit
voor 1973 ook gelden. Bijeenkomsten
Delfzijl 1e donderdagavond in de maand.
Bijeenkomsten Groningen 3e zaterdag
middag in de maand, waarbij iedereen
welkom is.

De 26 ste ?
In Den H elder w orden pogingen ondernom en de 26ste afdeling van Succulenta
op te richten.
Leden van onze vereniging uit Den H elder en om geving die h ie rvo o r belang
stelling hebben, kunnen zich in verbi ding stellen met de heer D. Abbenes,
W ilhelm inastraat 107, Den Helder.

N ieuw e leden
Mevr. van Tijen, Fazantlaan 59, Dieren.
Th. D. A. v. d. Zon, Karei Doormanstraat
35, Alphen a.d. Rijn.
Y. Kramer, Hegedijk 120, Langezwaag.
J. H. L. Tobben, Paemhofstraat 20, Heer.
A. Hoogcarspel, Bisschopsrak 3, Leeu
warden.

K. Leferink, Thorbeckestraat 24, Zevenaar.
T. K. The, van Eycklaan 16, Krimpen a.d.
IJssel.
Jan Vermeulen, Waaldijk 25, Slijk-Ewijk.
J. H. Tromp, Gladiolusstraat 15, Eindho
ven.
R. P. T. Koeman, Bedumerstraat 73, Gro
ningen.
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L. H. P. M. Rademakers, Schoenerstraat
40, Utrecht.
Mevr. T. Tegel-v. d. Berg, Herenlaan 25,
Zeist.
A. H. J. A. van Kempen, Joh. Costenobelstraat 26, Middelburg.
J. Poppe, Breeweg 7, Middelburg.
P. R. Stad, Rooseveltweg 361, Wageningen.
M. Vaessen, Beethovenstraat 679, Roermond.

Mej. E. J. Visser, Molenkamweg 19, Heerde Gld.
Mevr. L. A. de Vries-van Berkum, Ver
zetstrijderslaan 10, Groningen.
A. van Kempen, van Lieflandlaan 90-k21,
Utrecht.
Mevr. G. van Est-Geurtsen, Haifadreef 80,
Utrecht.
G. v. d. Sluijs,
Goedestraat 112 bis,
Utrecht.
F. J. Prins, Straatweg 23, Rotterdam.
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Echinocereus tayopensis
Espostoa melanostele Typ, hylaea, nana
Haageocereus longiareolatus, albispinus,
seticeps, acranthus, albisetatus, olowinskyanus, setosus,
chrysacanthus, aureispinus,
chesicensis, versicolor fuscus,
deflexispinus, dichromus,
comosus
Mamillaria occidentalis v. sinalensis
Mediolobivia nigric.var.sp.n., sp.n. Quebr.
E. Torre, sp.n.520Oroya peruvianus v. conaikensis,
alloana, borchersii
Geënte planten:

Parodia escayachensis, dichroacantha,
backebergiana, malyana,
subtilihamata
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Van eind febr. tot begin april hoopt
de redakteur op (succulenten)jacht
in Oost-Afrika te zijn. Daarom wordt
u verzocht alle artikelen en mededelingen die voor het april en meino. bestemd zijn, te sturen aan de
2e redakteur.
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Kopij moet uiterlijk de 1e van de maand
in het bezit van de redacteur zijn.
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Sulcorebutia rauschii Frank (zie blz. 72)

Foto: Rausch
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Het geslacht Conophytum 3
B. K. B O O M
Vervolg van de tabel
43.

44.
45.
46.
47.

48.

49.
50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.
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(9). licham en aan de to p (som s kort) gelobd, v rijw e l steeds zijdelings
s a m e n g e d r u k t ................................................................................................... 44
licham en niet o f zeer k o rt gelobd, in het laatste geval niet o f w einig
zijdelings sam engedrukt 1)
.................................................................................. 74
bloem en w it
9. candidum L. Bol.
bloem en niet w i t ...................................................................................................45
bloem en roze o f l i l a ................................................................................................. 46
bloem en geel o f o r a n j e .......................................................................................... 60
lobben gekield (zie ook C. v io la c iflo ru m ).......................................................... 47
lobben afgerond, soms w el voorzien van een gekleurde kie llijn .
53
top ste rk gekield in verscheidene richtingen, w a a rd o o r deze een
onregelm atig gekie ld e to t g e groefde indruk maakt
80. sulcatum L. Bol.
to p niet aldus g e k ie ld ................................................................................................48
licham en to t 4 cm hoog, zonder stippen, (soms enkele op de kiel)
67. regale Lavis
licham en to t 2 cm hoog, vaak met vele donkere stippen . . . .
49
bloem en met s t a m i n o d i ë n ...................................................................................50
stam inodiën a f w e z ig ................................................................................................ 51
(49, 57). to p vla kte to t 6 mm diam.; bloem en d o n ke rlila ro ze met dito
stam inodiën
34. herrei Schw.
to p vla kte to t 12x18 mm; bloem en lichtroze, met w itte stam inodiën
5. bicarinatum L. Bol.
zijvensters afw ezig o f klein; lobben zijd e lin g s sam engedrukt
43. marginatum Lavis
zijvensters d u id e lijk aanwezig; lobben niet zijdelings sam engedrukt 52
licham en b re d e r dan hoog; spleet niet over de gehele breedte van
het lichaam ; m eeldraden langer dan de kroonbuis
82. taylorianum (D in te r &
Schw.) N.E.Br.
licham en hoger dan breed; sp le e t o ver de gehele breedte van het
lichaam ; m eeldraden ± even lang als de kroonbuis
3. anjametae de B oer
(46). licham en fijn behaard (m et loupe langs de o ppervlakte kijken
en bij v o o rke u r tegen het l i c h t ) ......................................................................... 54
licham en kaal, ten hoogste de o p p e rhuidcellen iets papilleus v e r
heven
....................................................................................................................... 56
licham en hartvo rm ig ; lobben to t 7 mm lang (m eestal korter)
30. gracilistylum (L. Bol.)
N.E.Br.
licham en nie t o f zw ak hartvorm ig; lobben m inder d u id e lijk . . .
55
licham en zachtgroen; lobben afgerond
89. velutinum Schw.
licham en grijsg ro e n ; lobben laag, ± afgeplat
83. tischeri S chick
(zie ook 40 C. le ip o ld tii)
(53). stam inodiën a a n w e z i g .................................................................................57
stam inodiën a f w e z ig ................................................................................................ 58

57. top met grote, verheven, vaak tot lijnen verenigde, bruinrode stippen;
staminodiën liiaroze, aan de top oranje
85. turrigerum (N.E.Br.)
N.E.Br.
tekening niet aldus; staminodiën wit of g e e l ........................................... 50
58. zijvensters afwezig
62. polyandrum Lavis
zijvensters zeer duidelijk a a n w e zig ..................................................................... 59
59. lichamen van boven gezien tot 10x8 mm; stippen althans ten dele in
lijnen gerangschikt
90. violaciflorum Schick &
Tischer
lichamen van boven gezien tot 8x6 mm; stippen verspreid; hoogstens
bestaat de kiellijn uit stippen
81. tantillum N.E.Br.
60. (45). lichamen onduidelijk 2-lobbig, doordat de lobben gewoonlijk
korter zijn dan 2 m m ............................................................................................... 61
lichamen duidelijk 2-lobbig; lobben langer dan 2 m m ...................................65
61. lichamen k a a l ................................................................................................................ 62
lichamen fijn behaard (met de loupe kijken in de lengte van het li
chaam en bij voorkeur tegen het lic h t ).............................................................63
62. lichamen van boven gezien tot 18x10 mm; lobben gekield, lichtgroen,
gestippeld
68. retusum N.E.Br.
lichamen van boven gezien tot 10x8 mm, grijsgroen, met enkele don
kere stippen; lobben niet gekield
42. luisae Schw.
63. bovengrondse stengels afwezig of kort
39. latum L. Bol.
bovengrondse stengels duidelijk aanwezig, opgaand of liggend .
. 64
64. bovengrondse stengels opgaand en vertakt; lichamen van boven ge
zien tot 10x6 mm, met enkele donkere stippen
66. ramosum Lavis
bovengrondse stengels liggend; lichamen van boven gezien tot 8x4
mm, zonder of met verspreide, vaak onduidelijke stippen
46. meyeri N.E.Br.
65. (60). lobben opstaand, van opzij gezien aan de top halfcirkelvormig 66
niet a l d u s .........................................................................................................................67
66. lichamen tot 4 cm hoog, kaal of fijn papilleus behaard; lobben ±
1 cm lang
6. bilobum (Marl.) N.E.Br.
lichamen tot 2,5 cm hoog, fijn papilleus behaard; lobben 2-5 mm lang
17. cordatum Schick & Tischer
67. lichamen fijn behaard (met een loupe langs de lichamen kijken en bij
voorkeur tegen hetl i c h t ) ...............................................................................................68
lichamen k a a l ......................................................................................................................69
68. lobben afgerond, vaak naar binnen gebogen (vaak ook recht, zelfs
aan dezelfde plant, dus verscheidene exemplaren bekijken); zijven
sters afwezig
37. incurvum N.E.Br.
lobben afgeknot, soms uitgerand, alle recht; zijvensters aanwezig
50. muscosipapillatum Lavis
69. bovengrondse stengels opgaand, vertakt, waardoor oudere planten
struikvormig groeien
12. cauliferum N.E.Br.
planten niet struikvormigg r o e ie n d ............................................................................. 70
70. lobben tot 15 mm lang, sterk samengedrukt, waardoor de zijkanten
hol staan, schuin uitstaand en in verschillende richtingen, waardoor
de lobben niet in één vlak liggen
14. compressum N.E.Br.
lobben niet a l d u s ............................................................................................................. 71
63

71.

bloem en
bloem en
licham en
bloem en

bruinachtig to t o r a n j e .....................................................................72
g e e l ................................................................................................... 73
72.
don ke rg ro e n ; lobben 3-5 mm lang, met vele donkere stippen;
oranje to t bruinachtig, vaak niet geheel opengaand
19. cupreiflorum Tischer
licham en o lijfg ro e n ; lobben to t 8 mm lang, met alleen opzij donkere
stippen; bloem en o ra n jebruin to t ko p e rkle u rig
44. marnierianum T ischer &
Jac.
73. licham en to t 3 cm hoog, met meestal vele donkere stippen; kiel van
de lobben v rijw e l horizontaal
22. elishae (N.E.Br.) N.E.Br.
licham en to t 5 cm hoog, zo n d e r of met w einig, vaak o n d u id e lijke
stippen; kiel van de lobben naar achteren gebogen
45. meyerae Schw.
74. (43.) stam inodiën aanwezig, oranje (d it soms slechts g e d e e lte lijk) .
. 75
stam inodiën a f w e z ig ............................................................................................78
75.

licham en maximaal 10 mm diam., glim m end d o nkergroen; k ie llijn soms
a a n w e z i g ........................................................................................................... 76
licham en ten minste 10 mm diam., mat blauw groen; kie llijn afw ezig 77
licham en lang in de vliezen blijvend, kaal, met verheven donkergroene
o f donkerbruin e tekening
48. minusculum (N.E.Br.).
N.E.Br.
licham en niet lang in de vliezen blijvend, fijn behaard, zonder tekening
40. leipoldtii N.E.Br.
licham en om gekeerd ei- to t zadelvorm ig; stam inodiën rechtop, oranje
49. minutum (Haw.) N.E.Br.
licham en bijna kog e lro n d o f afgeplat, maar dan met ovale to p vla kte ;
stam inodiën naar buiten gebogen, oranje
28. globosum (N.E.Br.) N.E.Br.
(74).to p vla kte met richels o f verheven stippen; licham en meestal lang
in de vliezen b l i j v e n d .........................................................................................79
niet a l d u s ................................................................................................................82

76.

77.

78.

79. to p vla kte met meestal glim m end groene richels (soms is er maar één)
21. ectypum N.E.Br.
to p vla kte zonder richels (behalve soms bij C. f u lle r i) ..................................... 80
80. licham en eivorm ig met s te rk gew elfde top
88. vanheerdei T ischer
niet a l d u s ................................................................................................................81
81.

licham en cylin d e r- to t iets to lvo rm ig , lang in de vliezen b lijvend;
to p vla kte met grote, iets verheven stippen, die soms to t richels
sam envloeien; bloem en lilaroze
27. fulleri L. Bol.
licham en om gekeerd eivorm ig, niet lang in de vliezen b lijvend; s tip 
pen niet verheven en niet to t richels sam envloeiend; bloem en donkerlilaroze
54. obscurum N.E.Br.

82.

(78). licham en g rijsg ro e n to t m uisgrijs, zonder stippen, fijn behaard
23. fibulaeforme (Haw.)
N.E.Br.
zie ook 29. C. g lo b ulifo rm e
.
licham en kaal
. . . .

83

.
.
.

84
86
89

83.
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bloem en geel
. . . .
bloem en w it to t ro o m kle u rig
bloem en roze, lila o f rood

.

84. to p vla kte 5-8 mm diam., kroonbuis lang, 10-15 mm boven het lichaam
uitstekend
52. novicium N.E.Br.
to p vla kte g ro te r dan 8 mm diam., kroonbuis maximaal 10 mm boven
het lichaam u i t s t e k e n d .................................................................................... 85
85. kelkslippen 5; stijl geel
25. fiavum N.E.Br.
kelkslippen 6; stijl oranje to t w ijn ro o d
55. ornatum Lavis
86. (83). zoden en licham en opvallend plat; m ondje slechts ± 1 mm,
soms nauw elijks zich tb a a r
69. ricardianum Loesch &
T ischer
zoden en licham en niet zo plat; m ondje langer dan 1 mm, steeds
d u id elijk z i c h t b a a r ............................................................................................87
87. to p vla kte met grote, groene o f paarse stippen; kroonbuis lang, ± 1 cm
uit het lichaam stekend
63. praecox N.E.Br.
licham en zonder stippen, soms ± 2 -lo b b ig ; kro o n b u is k o rte r dan 1 cm 88
88. licham en zacht van substantie, to t 3 cm hoog, fijn behaard, to p vla kte
to t 20-13 mm, met een donkere, ru itvo rm ig e tekening om het to t 8 mm
lange m ondje
16. concavum L. Bol.
licham en stevig van substantie, to t 15 mm hoog, kaal; to p v la k te to t
8x6 mm; m ondje vaak o ver de gehele breedte van het lichaam, dat
daardoor ± 2-lobbig w o rd t
33. hallii L. Bol.
89. (83.) licham en to lvo rm ig ; to p vla kte ten m inste 15 mm diam.
.
90
licham en zelden to lv o rm ig ; to p v la k te kle in e r dan 15 mm diam. .
. 91
90. licham en lich t blauw groen, meestal zonder stip p e n ; to p vla kte to t
4 cm diam., bloem en 2-3 cm diam., met 4 ke lkslip p e n en 4 stem pels
92. wettsteinii (B erger)
N.E.Br.
licham en grijsg ro e n , met ta lrijk e v e rs p re id e stippen; to p vla kte to t
2 cm diam.; bloem en ± 3 cm diam., met meestal 5 ke lkslip p e n en 5
stem pels
75. speciosum T isch e r
91. kroonbuis en helm draden opvallend paars
20. doornense N.E.Br.
niet a l d u s ........................................................................................................... 92
92. kroonbuis lang, ± 10 mm uit de ke lk stekend; bloem en vroeg in het
seizoen (vanaf ju li)
26. fraternum (N.E.Br.)
N.E.Br.
kroonbuis k o rte r dan 10 mm; bloem en later in de tijd bloeiend .
. 93
93. licham en opvallend plat; m ondje zeer klein, vaak nauw elijks zic h t
baar; bloem en d o n d e rlilaroze
69. ricardianum ssp. rubriflorum T isch e r
licham en niet zo plat; m ondje ten m inste 2 mm lang, d u id e lijk zich t
baar; bloem en l i l a r o z e .................................................................................... 94
94. to p vla kte zonder o f met o n d u id e lijke stippen, behalve rondom het
2-4 mm lange m ondje
13. circumpunctatum S chick &
T ischer
to p vla kte d u id e lijk g e s t i p p e l d .....................................................................95
95. to p vla kte to t 15 mm diam., zonder w itte vle kje s; kro o n b u is niet
o f w einig boven de ke lk u itstekend; kro o n slip p e n te ruggebogen
31. gratum (N.E.Br.) N.E.Br.
to p vla kte to t 12 mm diam., tussen de groene stippen met w itte vle kje s;
kroonbuis to t 5 mm uit de kelk stekend; kro o n slip p e n s te rk te ru g 
gebogen
84. praegratum Tischer
(wordt vervolgd)
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N o t o c a c t u s en W ig g in s ia é é n g e s la c h t ? (V )
D. J. v. VLIET
in het noorden van Uruguay, in de grensgebieden van de departementen Artigas, Salto, Rivera en Tacuarembó komt een soortgelijke situatie voor als op
de berg nabij Piriapolis, maar omdat ik hier nog één en ander in studie heb zal
ik mij beperken tot enige opmerkingen.

N. rutilans
var. pseudorutilans

N. rutilans
var. m icroflo ridu s
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N. rauschii
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Het areaal beperkt zich hier niet tot een berg zoals in het geval met N.
mammulosus var. floricomus, doch omvat een gebied zeker twee maal groter
dan Nederland. De bloemkleur, alhoewel geen kenmerk van groot belang,
gaat nu een belangrijke rol spelen bij het vaststellen van de afkomst. De
overgangsvormen hebben zich hier dikwijls tot soorten ontwikkeld. De pro-

N. rauschii

N. orthacanthus
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blemen liggen tussen de volgende soorten en v a rië te ite n : N. mammulosus var.
mammulosus, N. orthacanthus, N. herteri, N. mueiler-melchersii, N. pseudoherteri, N. buiningii, N. rauschii, N. rutilans, N. alosyphon en een aantal nog te
beschrijven soorten en variëteiten. Om in één en ander m eer klaarheid te
scheppen heb ik het voornem en tijd e n s mijn tw eede reis naar U ruguay dit
gebied grondig uit te kammen en hoop daarm ee o.a. antw oord te krijgen op
de vraag tussen w elke soorten b.v. N. mueiler-melchersii een overgangsvorm
zou kunnnen zijn. Van deze so o rt heb ik een v a rië te it gevonden die in te g e n 
stelling to t het type (N. m ueiler-m elchersii var. mueiler-melchersii), z e lffe rtie l
is en bovendien in zaadvorm ve rsch ilt. Deze v a rië te it zal ik beschrijven onder
de naam N. mueiler-melchersii var. elegans (D.V. 35a).
Eveneens is de va stste llin g van de verw antschap van N. rutilans van g root
belang. Van deze o verigens nog nim m er teruggevonden so o rt vond ik wel
tw ee variëteiten. Deze zijn nogal eens van v o o rlo p ig e naam g ew isseld maar
zullen nu onder de namen N. rutilans var. pseudorutilans (D.V. 41b) en N.
rutilans var. microfloridus (D.V. 41a) beschreven w orden.
Mijn m eest interessante vo n d st is een species die ik N. roseoluteus zal noe
men. Deze planten met hun grote rosegele bloem en staan oo k qua habitus en

N. m ueilerm elchersii
var. elegans
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zaadvorm nauwkeurig tussen de klokvormige (N. mammulosus) en de trech
tervormige (N. herten) in.
Van deze sterk verwante soorten en variëteiten staan van 17 standplaatsen,
116 exemplaren in mijn verzameling.
Foto's van de schrijver.
(Slot volgt)

O v e r zaaien en . . .

. n o g ie ts

JAN H. BLOEM
Beste lezers lees dit! Nu niet denken daar heb je er weer een die even gaat
vertellen hoe we moeten zaaien. Neen, dit is een beschouwing over zaaien,
met iets dat er mee samenhangt.
Ook al ben ik aanhanger van de „minderheidsgroep” , de andere succulenten,
(vooral verder lezen), wij hebben toch allen iets gemeen: het zelf zaaien.
Zaaien is een dankbaar en leuk onderdeel van onze hobby. Ook al kweek ik
dan geen stekelplanten, de andere succulenten zijn zeker zo interessant!
Een ieder zaait op zijn of haar manier, zo ook ik. Dit heeft mij tot nadenken
gebracht en u mag het geloven of niet, met resultaat! Het product van dit
denken zal ik proberen op papier te zetten.
In principe proberen wij de natuur na te doen; we geven het zaad de beste
- ontsmette - zaaigrond; het zaad wordt ontsmet met TMTD, de schimmels be
streden met Superol, dan het zaad in de grond en maar afwachten wat het
worden wil.
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Helaas, in de natuur worden deze toestanden niet gebruikt, ergo bij mij ook
niet meer! Wat schuilt er bij ons achter al dat „lief” doen voor een plantje?
Er zijn twee redenen voor: 1. ik wil dat plantje hebben, 2. mijn geld zit erin.
Wij kopen 25 zaden voor ƒ x,— , gewenst 25 sterke planten. Dit is natuurlijk
een fictie; met 80% kiemkracht zitten wij op rozen en vaak is het lager, 50%
gaat verloren bij het verspenen of andere oorzaken; over blijft 40% van 25
is ongeveer 10 plantjes. Wat gebeurt er in de natuur? Hoeveel blijft er over
van 25 zaden? 1, 2 of 0; oorzaak? Legio: geen goed substraat, te droog op een
rots, in het water, in een spleet enz., allemaal oecologische factoren, welke
WIJ in de hand hebben.
Het bekende principe van Darwin, The survival of the fittest (de best aange
paste overleeft) gaat niet meer op! Wat wij doen is een oecosysteem schep
pen waarin ook de niet goed aangepaste een kans krijgt. Nou en, zult u zeg
gen, wat dan nog. De plant groeit, en ik ben er gelukkig mee. Er zit echter
meer achter dan u op dit moment wellicht denkt.
De plant op deze wijze opgekweekt is niet meer de natuurlijke soort, het is
een plant die op de natuurlijke soort lijkt, maar op vele punten afwijkt, O ja,
het grondmengse! is natuurlijk een oorzaak, maar de grond is wel belangrijk
echter niet zaligmakend. Wat mij betreft mag u het grondmengsel op een
balans afwegen, chemische analyses uitvoeren, enz. enz.
De oorzaak zit dieper, nl. in de plant zelf. U kunt doen wat u wilt, dat is
vastgelegd in de chromosomen, de dragers van de erfelijke eigenschappen
in de celkern. Elk chromosoom is weer verdeeld in kleine stukjes, de genen;
elk gen bezit de informatie voor een bepaalde eigenschap, b.v. kleur van de
bloem, vorm van het blad enz. enz.
Een gen kan dominant zijn, d.w.z. de eigenschap overheerst en komt tot uiting
in de uiterlijke verschijning ofwel de habitus van de plant. We noemen deze
uiterlijke verschijningsvorm het fenotype.
Een gen kan ook recessief zijn, d.w.z. niet tot uiting komend in het fenotype.
Dominant overheerst altijd over recessief, precies eender als in onze maat
schappij.
Nu is het niet zo dat de recessieve kenmerken geen rol zouden spelen, zeker
wel, maar het gaat in dit geval te ver om hier op in te gaan. Het zou daardoor
een onleesbaar verhaal worden, alleen nog te begrijpen voor insiders en dat is
niet de bedoeling.
De verdeling van de chromosomen in de geslachtscellen is vrij willekeurig,
hoewel er wetmatigheden in zijn aan te wijzen.
Bij de bestuiving van bloemen vindt de bevruchting plaats en hierdoor ont
staat het zaad. In de zaden vindt men een mengsel van erfelijke eigenschap
pen, dominante en recessieve door elkaar.
Planten met bepaalde recessieve eigenschappen zijn niet levensvatbaar en
sterven kort na het ontkiemen. Andere zijn in gunstige omstandigheden nog
net levensvatbaar, maar zeker niet in de natuur met zijn „harde” wetten.
In de cultuur doen deze planten het best, echter „lijken” ze op de natuurlijke
soort? Neen! het zijn wat je noemt cultuurplanten geworden. Het betekent
niet beste liefhebber, dat u zit opgeknapt met een stel gedrochten, zeker niet.
Ook de sterke plant zit er tussen, vergelijkt u maar eens kritisch de door u
gezaaide planten met elkaar, het verschil zal u opvallen.
Een ander punt is de oecologische omstandigheden waaronder wij onze plan
ten kweken. Wat nu zult u denken, ik kweek mijn planten toch onder glas. Die
dure kreet betekent niets anders dan de omstandigheden waaronder de plan71

ten in de natuur groeien en bloeien (de w arm te, het onregelm atig w a te r geven
do o r de regen, de w e rkin g van de zon, enz.),
Hoe goed w ij het ook doen, het b lijft een „b e h e lp e n "; no o it kan men de
om standigheden van het m oederland nabootsen.
G elukkig v o o r ons hebben de planten een brede o e cologische am plitude, o f in
m enselijke taal: een g ro o t aanpassingsverm ogen.
O ve r d it onderw erp, w il ik een vo lg e nd e keer nog een ve rh a a ltje schrijven.
Het zelf zaaien is en b lijft een boeiende zaak, daarom zaai lustig vo o rt, maar
bedenk wel, dat u niet koste w a t het ko st een plant w ilt behouden. G eef de
natuur ook een kans, p ro b e e r eens deze „n a tu u rlijk e ” manier, het resu lta a t zal
u meevallen, en verbazen!
A ls u v in d t dat ik o n g e lijk heb hoor ik dat graag van u, mijn adres staat erbij.
Bovendien hoop ik niet dat ik al teveel „d u re ” kreten heb gebruikt. Helaas,
als u iets w ilt opzoeken w o rd t u met deze kreten geconfronteerd, vandaar.
Hannie S ch a ftstra a t 42, Purm erend.

Sulcorebutia rauschii Frank
zie voorplaat
WALTER RAUSCH
De ganse lange dag had ik in de bergen rondgelopen, to t ik tegen de
schem ering het dorp Zudanez bereikte, een typ isch e B oliviaanse nederzetting.
Vlug ging ik nog even a ch te r het dorp op een kleine verhoging staan om mij
te oriënteren om tre n t de morgen te volgen weg. V olgens de lite ra tu u r moet
hier Aylostera zavaletae Card, groeien, een plant die ik niet in het herbarium
van Prof. C ardenas, noch in de botanische tuin van Cochabam ba heb kunnen
vinden. B ovendien w e e t niemand w a t v o o r plant d it e ig e n lijk is. Zo mijm erend
stond ik rond te kijken en b e slo ot deze en gene berg de volgende morgen
te onderzoeken.
Later viel mij nog in, dat in de be sch rijvin g van genoem de plant ook nog ” Rio
G rande” genoem d w erd. Daarom vroeg ik ’s avonds in een re staurant hoe
ver het lopen was naar deze Rio Grande, hetgeen 40 km bleek te zijn. In
ve rg e lijkin g met aanduidingen in som m ige vroe g e re n ie u w beschrijvingen als
" B o liv ia ” o f "N o o rd -A rg e n tin ië ” is een b e tre k k e lijk vage aanduiding als bij
A ylostera zavaletae toch nog v rij exact.
De volgende m orgen overw oog ik toch nog o f ik die 40 km zou gaan lopen.
Er bleek een smal pad d o o r een rivierdal te gaan, maar w a a rs c h ijn lijk was
nergens een dorp o f een huis onderw eg te vinden, zodat de to c h t ook nog
over bergen heen en terug zeker 3 dagen in beslag zou nemen. Bovendien
m oet men in een w o e st bergland als B olivia v o o r een reis te v o e t w a t ruim ere
tijd rekenen, zodat 3 dagen mij toch nog te k o rt leken. D erhalve be slo ot ik
tenslotte de in de b uurt gelegen bergen te onderzoeken. G ro o t was mijn
verrassing toen ik op de eerste berg v rij d ich t bij de top een klein, 1-2 cm in
diam eter metend plantje vond. De be sch rijvin g van de plant van Cardenas
had ik slechts vaag in herinnering. Ten slo tte kan men de gehele c a c tu s 
lite ra tu u r niet meenem en op d e rg e lijke expedities. Bovendien had to t dusverre
niemand de genoem de plant van C ardenas opnieuw gevonden, zodat ik een
fla u w verm oeden had, dat ik de bew uste A ylo ste ra zavaletae w e e r gevonden
had.
Ik stuurde een paar exem plaren naar Ernst M arkus in O o s te n rijk en deze
sch re e f mij later, dat de gezonden plantjes niet overeenkw am en met de be
schrijving van C ardenas. V e rvo lg en s beschreef Ing. G. Frank uit W enen deze
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soort in "Kakteen und andere Sukkulenten” , p. 238, 1969, als Sulcorebutia
rauschii.
De plantjes zijn in habitus zeer variabel, de kleur van de epidermis gaat van
wit-grijs-groen tot donkerviolet, de dorentjes zijn slechts 1-2 mm lang,
meestal zwart en gebogen, soms echter ook roodbruin tot geel. Er komen
vrijwel geen 2 gelijke exemplaren voor. Slechts de bloem heeft een vrij
uniform karakter en verschilt van de andere soorten uit deze streek, o.a. door
de roodviolette meeldraden.
Door haar sterke neiging tot het vormen van spruiten zal deze interessante
dwergcactus zeer spoediq haar weq vinden naar de vele liefhebbers.
Vert. A.F.H.B.

Succulenta en de Jochum Hof
In mei 1971 werd in Succulenta een oproep geplaatst om de succulentenver
zameling van de Jochum Hof te helpen vernieuwen.
De reaktie van de leden was spontaan en royaal. Reeds bij de officiële opening
van de botanische tuin op 12 juni 1971 bracht de vernieuwde verzameling de
bezoekers in verrukking en er zijn nadien nog heel wat planten bijgekomen.
Ook heeft de Jochum Hof een aantal planten nog niet op kunnen halen omdat
de kosten te hoog zijn om daarvoor een grote reis te maken.
Tot nu toe schonken 64 liefhebbers uit Nederland, België en Duitsland planten
of geld voor de aankoop van planten en twee afdelingen hebben in de afdeling
planten ingezameld en als één gift aangeboden. Alles tezamen kreeg de
Jochum Hof ca. 950 planten en ca. 150 zaailingen. Deze laatste moeten eerst
nog wat groeien voordat zij in de grote verzameling een plaats krijgen.
Helaas zijn er planten uit de tabletten ontvreemd. Lang is er gepraat over
maatregelen hiertegen. Een hek is zonder meer lelijk. Een glazen wand is
wel iets beter, maar dat is dan ook alles wat er van te zeggen valt. Maar nu
is de oplossing gevonden. De firma VAREL ALARM B.V. te Echt heeft aan
geboden een elektronische beveiligingsinstallatie te ontwerpen en te plaatsen.
Gratis nog wel. Er behoeft dan alleen een nieuwe opstelling gemaakt te wor
den van een deel van het tablet en dat zou toch al hier en daar moeten, omdat
de planten zo gegroeid zijn dat zij op sommige plaatsen tegen elkaar aan staan.

Botanische tuin
van Steyl,
’ ’Jochum Hof” ,
de kas
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Een ander kijkje in de kas.

Getracht zal worden, dit voor de Algemene Vergadering gereed te hebben.
De deelnemers hieraan, die vrij toegang tot de Jochum Hof krijgen, kunnen
dan niet alleen zien hoe er voor de planten gezorgd is, maar ook, wat er nog
aan ontbreekt om de verzameling te doen zijn: waardevol voor het onderwijs,
representatief voor het publiek en aantrekkelijk voor de liefhebbers.
Vast staat, dat van de ruim 50.000 bezoekers die de Jochum Hof bezochten
sinds 1 januari 1971, verscheidenen lid van Succulenta geworden zijn. De
Jochum Hof heeft dus bewezen een goede propagandist voor onze liefhebberij
te zijn.
J. de Gast.

PROF. DR. MARTIN CARDENAS OVERLEDEN
Zo juist bereikt mij van Ernst Zecher uit Cochabamba in Bolivia het
bericht, dat op 14 februari 1973 is overleden Prof. Dr. Martin Cardenas.
Prof. Cardenas was door zijn vele nieuwbeschrijvingen van cactussen
uit Bolivia en Noord Argentinië een bekende figuur bij ons cactuslief
hebbers. Als deskundige van botanische aardappelsoorten woonde hij
in Europa enige keren conferenties over dit onderwerp bij. Als lid van
de I.O.S. leidde hij als voorzitter het I.O.S.-congres in Wenen.
Hij bekleedde een aantal belangrijke functies als rector van de universiteit ” San Simon” in Cochabamba. In verschillende periodieken op het
gebied van succulente planten publiceerde hij over cactussen, vooral
in het Amerikaanse Cactus and Succulent Journal.
Door zijn toedoen zijn vele interessante Lobivia’s, Rebutia’s en Sulcorebutia’s naar Europa en ook naar Nederland gekomen.
Met eerbied gedenken wij zijn vriendschap.
In Succulenta publiceerde Cardenas twee soorten Cereus namelijk
Cereus vargasianus Card., p. 34, 1951 en Cereus huilunchu Card., p. 49,
1951 ■

74

A. F. H. BUINING

April-allerlei
In de eerste h e lft van de maand april kunnen de planten, w elke in de w in te r
binnenshuis gestaan hebben, naar de zom erstandplaats g e b ra ch t w orden. In
het begin het glas van kas o f platte bak scherm en tegen ve rb ra n din g van de
planten. Deze zijn nog niet gew end aan het fe lle licht. D it scherm en kan met
kalk gedaan w orden d o o r de ruiten e r mee te bespatten o f te besm eren;
be te r is echter d it met een klei-pap te doen. Deze kleipap regent er wel w eer
af en als u regenw ater van het dak van de kas opvangt, is het niet erg als in
dat w a te r w at klei te re c h t komt, maar kalk mag niet in ons g ie tw a te r komen.
De cactussen kunnen deze maand w a t m eer w a te r ve rdragen en in april en
mei kan de w a te rg ift g e le id e lijk aan opgevoerd w orden, doch niet zoveel
w a te r geven dat de grond kletsnat w ordt. M atig vo ch tig is ruim voldoende. De
tijd dat de planten vo lo p w a te r kunnen hebben b re e kt pas aan in ju n i/ju li.
Er vo o rts op letten dat planten, w elke knoppen ve rto n e n niet begoten w orden;
slechts licht besproeien of nevelen, dat b e v o rd e rt de knopvorm ing en de groei
van de knoppen.
Het is raadzaam bij zonnig w e e r flin k te luchten om ve rb randing tegen te gaan.
Planten w elke goed aan de groei zijn kunnen eens flin k afgespoten w orden
met een handspuit o f b lo em enspuit zodat het stof, dat in de w in te r op de
planten te re ch t gekom en is, v e rw ijd e rd w ordt.
N iet-groeiende planten nazien op w o rte laantastingen d o o r schim m els of
w o rte llu is en eventueel aanwezige aaltjes.
V erpotten kan nu geschieden, w aarbij de grond niet m eer zo droog behoeft
te zijn; de planten kunnen im mers d ire c t gaan groeien.
Een aantal geslachten kan b lijkb a a r b e te r niet de gehele zom er in de kas
onder glas gehouden w orden. N otocactus, Lobivia, E chinofossulocactus, Gymnocalycium en nog een aantal planten, speciaal die w elke uit het hooggebergte
afkom stig zijn, hebben het zonder glas in de volle zon en de w ind, veel be te r
naar hun zin. De kle u r en bedoorning gaan er s te rk op v o o ru it en schadelijke
insecten hebben veel m inder invloed. Het v e rd ie n t w el aanbeveling w at
korrels te strooien tegen de slakken. O o k de ste rk-b e d o o rn d e soorten zijn
niet veilig v o o r deze wezens.
Geheel zonder glas kunnen de planten e ch te r pas na half mei. V o o rd ie n kun
nen nog nachtvorsten optreden, w at de meeste planten, ze ke r in het voorjaar,
niet verdragen.
De andere vetplanten, w elke in v o o rja a r en zom er groeien, kunnen op vrijw e l
gelijke w ijze behandeld w orden, w aarbij de Lithops evenw el nog geen w a te r
mogen krijgen, w ant zij zijn nog in de ru sttijd .
Het vroege voorjaar, w anneer de planten aan de groei komen en knoppen
vorm en en w elke processen gestim uleerd moeten w orden, is de m oeilijkste
periode van het ja a r en e r zouden hele a fleveringen van ons m aandblad v o l
geschreven kunnen w orden met raadgevingen en aanw ijzingen en dan b e schikt
u nog maar over de ziensw ijze van één o f h ooguit tw ee m edeliefhebbers.
Heel verstandig is het daarom ju is t in deze tijd te gaan kijken bij uw m ede
leden en te zien hoe zij hun planten in deze maanden behandelen. Van kijken
en vragen leert men het meest.
W ilt u schrijven aan de auteurs van a rtikelen in ons m aandblad en ve rw a ch t
u een antw oord op uw vragen, ve rzu im t u dan niet een postzegel in te
sluiten.
Aan dit m aand-allerlei w erkte o.a. mede H. Bosman, Vinkenpolderw eg 25, Alblasserdam .

75

Balans per 31 decem ber 1972
B e z ittin g e n

S c h u ld e n

f
f
f
f
f
f

....................................
P o s tg ir o
B a n k .............................................
.............................................
Kas
S p a a r b a n k ....................................
E ffe c te n ( n o m in a a l) .
V o o rs c h o t 3LK
.
.
.
.
B i b l i o t h e e k ....................................
B a n d e n t i jd s c h r i f t
S p e ld e n
....................................
N o g te o n tv a n g e n c o n t r ib u t ie
N o g te v o r d e r e n d iv e r s e n
N o g te v o r d e r e n in te r e s t

19 72
8 .4 0 3 ,2 4
1.605,91
8 4 ,3 0
1 1 .0 0 0 ,—

- -

f
f
f
f
f
f

p.m .

f
f
f
f
f
f

5 8 ,8 5
8 6 8 ,5 5
1 2 0 ,—
9 8 3 ,7 4
1 4 7 ,6 0

f
f
f
f
f

2 3 .2 7 2 ,1 9

L

1971
1 .6 5 7 ,7 8
7 0 ,6 3
8 7 ,6 0
5 6 3 ,5 9
1 1 .0 0 0 ,—
1 0 0 ,—
p.m .
7 8 1 ,1 0
8 9 9 ,7 5
3 0 0 ,—
5 0 4 ,—

19 72
6 7 4 ,9 4
7 6 7 ,9 0
17 5,—
2 .1 4 0 ,8 3
2 3 0 ,5 2

. f
V o o r u ito n tv a n g e n c o n t r ib u t ie
f
R e s e r v e k o e r s v e r s c h ille n
N o g te b e ta le n v e r g o e d in g s p r e k e r s f
N o g te b e ta le n t i jd s c h r i f t
. f
. f
N o g te b e ta le n d iv e r s e n .
R e s e r v e b ib lio t h e e k o n d e r h o u d
f
f
R e s e r v e b ib lio t h e e k a a n s c h a f
. f
K a p ita a l
....................................

3 0 0 ,—
3 6 2 ,0 2
1 8 .6 2 0 ,9 8

f

2 3 .2 7 2 ,1 9

f
f
f
f
f
f
f

1971
1.064,21
7 6 7 ,9 0
5 0 ,—
----,---4 9 8 ,1 4
----,------- ,----

L
f

1 3 .5 8 4 ,2 0

2 6 .2 6 4 ,5 0
2 4 5 ,—
----,-------,----

5 .0 3 6 ,7 8

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
L

3 1 .0 4 7 ,7 1

f

2 9 .2 9 7 ,1 1

E x p lo ita tie t i jd s c h r i f t
B ib lio th e e k k o s te n
B ib lio t h e e k a a n s c h a f
B ib lio t h e e k o n d e r h o u d
P o rti e n b a n k k o s te n .
D ru k w e rk
V e r g a d e r in g e n
.
.
.
.
T e n to o n s t. en p r o p a g a n d a
V e r g o e d in g s p r e k e r s
O n v o o r z ie n
S a ld o

f
f
f

2 7 .0 0 0 ,—
2 5 0 ,—
4 0 0 ,—
3 0 0 ,—
2 .0 0 0 ,—
5 0 0 ,—
5 0 0 ,—
5 0 0 ,—
5 0 0 ,—
2 .0 0 0 ,—
2 .5 0 0 ,—

1 5 .9 6 4 ,4 5

---1 5 .9 6 4 ,4 5

Baten en lasten 1972
B a te n
C o n t r ib u t ie lo p e n d ja a r .
C o n t r ib u t ie v o r ig ja a r
V e r k o o p b o e k e n e n t ijd s c h r if t e n
A d v e r t e n t ie s
.
.
.
.
C lic h é f o n d s
.
.
.
.
I n t e r e s t .............................................
V e rk o o p ba nden .
.
.
.
D i v e r s e n ....................................
S a ld o t e k o r t ....................................

f

f
f
f
f
f
f

f
f
f

B a te n
C o n t r i b u t i e ....................................
V e r k o o p ....................................
A d v e r t e n t ie s
.
.
.
.
C lic h é f o n d s
.
.
.
.
In te re s t
....................................

2 4 .0 3 8 ,0 1
2 7 1 ,6 5
8 6 5 ,0 9
1 2 9 ,0 8
4 .5 0 0 ,—
1 .2 4 3 ,8 8
- -

3 1 .0 4 7 ,7 1

f
f
f
f
f

3 0 .0 0 0 ,—
5 0 0 ,—
2 0 0 ,—
4 .5 0 0 ,—
1 .2 5 0 ,—

f

3 6 .4 5 0 ,—

f
f
f
f
f
f
f
f
f

f

2 0 .8 5 1 ,3 4
2 6 3 ,2 0
7 7 1 ,5 8
6 8 9 ,5 0
4 .2 0 5 ,2 0
8 5 5 ,8 8
1 1 3 ,1 5
1 0 ,1 3
1 .5 3 7 ,1 3

L a s te n
E x p lo ita tie t i jd s c h r i f t
B ib lio th e e k k o s te n
B ib lio th e e k o n d e r h o u d
B ib lio th e e k a a n s c h a f
P o r ti e n b a n k k o s te n .
D r u k w e r k ....................................
V e r g a d e r in g e n
.
.
.
.
V e r g o e d in g s p r e k e r s
S c h e n k in g 3 L K
.
.
.
.
L e d e n lijs t e n
.
.
.
.
S a ld o b a t i g ....................................

2 9 .2 9 7 ,1 1

Bearotina 1973

Lasten

.
.
.
.
.
.
.
.

ƒ 2 2 .7 7 9 ,3 2
f
1 6 4 ,6 5
f
3 0 0 ,—
f
4 0 0 ,—
f 1 .4 7 8 ,2 3
f
4 3 1 ,6 3
ƒ
1 3 2 ,1 0
f
2 2 5 ,—
ƒ
1 0 0 ,—

f
f
f

f

f
f
f
f
f
f
f
f

1.584,91
----,---4 5 3 ,7 0
1 2 5 ,—
----,---6 2 4 ,—
---- ,----

3 6 .4 5 0 ,—

A lg e m e n e v e r g a d e r in g
De algemene ledenvergadering zal plaats vinden op 12 mei 1973 te Steyl ïegelen.
Aanvullend programma aangeboden door de afd. Noord-Limburg.
Vanaf
I0.00 uur Ontvangst van alle deelnemers in de Botanische Tuin te Steyl
(gem. Tegelen).
12.30 uur Gezamenlijk diner in hotel-rest. ’’Villa Elise” .
1.30 uur Bezichtigen van de foto’s en persoonlijke beoordeling voor de
publieksprijs. De uitslag wordt bekend gemaakt aan het einde der
vergadering gelijktijdig met de uitslagen van de jury.
2.00 uur ALGEM ENE VERGADERING SU C CU LEN TA in HOTEL ’’E LIS E ” .
±4.30 uur Aansluitend aan deze vergadering zijn er naar keuze 3 mogelijk
heden:
a. het bijwonen van een dia-voordracht met toelichting door de
heer J. Mooren, over de te stichten heemtuin in de Bot. Tuin;
b. terug naar het station Venlo;
c. het bezoeken van enkele verzamelingen bij leden.
Mededelingen. Afgevaardigden en verspreid wonende leden die aan boven
staand programma deelnemen, delen wij het volgende mede.
1. Zij die per spoor reizen tot station Venlo, kunnen naar Steyl gebruik ma
ken van vervoer, dat de afd. N. Limb, beschikbaar stelt van 9.30 t/m 10.30
uur. Bij aankomst op een later tijdstip is men aangewezen op de NAO
busdienst.
2. Voor de gezamenlijke warme maaltijd in hotel "Villa Elise” (naast de Bot.
Tuin) wordt gezorgd indien hiervoor voldoende belangstelling bestaat en
de opgave tijdig binnen is. De kosten bedragen ƒ 7,50 per persoon. Voor
eventuele dieethouders zijn er alle mogelijkheden.
3. Afgevaardigden of verspreid wonende leden welke van ver komen wordt
de gelegenheid geboden om reeds in de loop van vrijdag (of -avond) over
te komen. Bij onze leden is gelegenheid om te logeren. Dit aantal is echter
niet onbeperkt, zodat tijdige aanmelding gewenst is. Indien het aantal
aanmeldingen groter is dan wij kunnen herbergen, dan wordt voorrang
gegeven aan de verst komenden.
Op deze vrijdagmiddag of -avond, kunnen dan al enkele verzamelingen
bezocht worden. In elk geval zeker op zaterdagmorgen voor 11.00 uur.
Ook in dit geval is het van belang te weten hoe laat en met welk vervoer
men aankomt. Spoorreizigers moeten wij onderbrengen bij leden die over
eigen vervoer beschikken.
Alle aanmeldingen, welke uiterlijk 1 mei binnen moeten zijn bij J. H. Slabbers,
Herkenbosserweg 16, Roermond, tel. 04750-14923, ontvangen persoonlijk be
richt hoe een en ander definitief is geregeld.
Agenda van de ALGEM ENE VERGADERING, welke op zaterdag 12 mei 1973

in hotel "Elise” gehouden wordt, aanvang 14.00 uur.
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 27 mei 1972.
3. Verslag van de secretaresse over 1972.
4. Rekening en verantwoording van het financieel beleid over 1972 met toe
lichting van de algemeen penningmeester en verslag van de kascontrole
commissie.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

B egroting 1973
C o n trib u tie 1974.
V erslag bibliotheek-com m issie.
V erslag S ucculentarium -com m issie
V erslag diatheek-com m issie.
V erslag propaganda-com m issie.
V erslag redactie-com m issie.
Benoem ing erelid.
Benoem ing hoofdbestuursleden.
Benoem ing kascontrole-com m issie.
Ingekom en stukken en vo o rste lle n .
V astste llin g plaats vo lg e nd e algem ene vergadering.
B espreking m aandblad.
Rondvraag.
S luiting.

Toelichting.
Punt 13. Het h oo fd b e stu u r s te lt v o o r w ederom te benoemen in hun functie:
de heren G. Link, Dr. S. W. Erich, J. A. Janse, R. J.Krabbendam , J. H. V o ste rmans, W. A. Luijnenburg, K. Prestlé, N. J. D ubbeldam en S. K.Bravenboer.
Voor de afdeling D o rd re c h t w o rd t de heer A. de G raaf als ve rte g e n w o o rd ig e r
voorgesteld, te rw ijl de afdeling Hoekse W aard de heer A. de B ruijn heeft
aangewezen. De afdeling N ijm egen heeft de heer G. Uil to t haar v e rte g e n 
w o o rd ig e r in het h o o fd b e stu u r benoemd.
SECRETARESSE SUC C U LE N TA

Contributie
Het was prettig dat zovelen van U o n m id d e llijk nadat zij de a cc e p tg iro 
kaart hadden ontvangen, de c o n trib u tie hebben overgem aakt. Ik dank U
daarvoor. Helaas zijn e r toch ook nog w e e r verscheidene leden die niet
zo vlug zijn. W ille n die leden die nog niet betaald hebben, d it alsnog
spoedig doen?

AFD. G O O I EN EEM LAND
Verslag van b ije e n ko m st 6 febr. j.l.
O m streeks kw a rt o ve r acht begon de
v o o rz itte r met het verm elden van enkele
leden die d o o r om standigheden niet aan
w ezig konden zijn.
H ierop v o lg d e een d iscu ssie o ve r punten
die v o o r b e spreking op de ja a rve rg a d erin g
van de afd elin g in m aart in aanm erking
zouden komen.
Om enkele te noemen: c o n trib u tie v e rh o 
ging, b espreking program m a van het ko 
mende seizoen en eventueel uit te n o d i
gen sprekers.
W ie h eeft e r al gezaaid was de vraag die
gesteld w erd. Een opm erking die h ierbij
te horen was, was dat het zaad, aangebo
den door het c lich é fo n ds in een paar jaar
wel erg in p rijs om hoog gegaan was.
Van dhr. H ilh o rs t kwam de vraag naar een
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universele g ro ndsam enstelling om ca ctu s
sen in te zaaien. V e rsch ille n d e adviezen
werden d o o r de leden gegeven.
In het laatste deel van de avond w erd de
groep M am m illaria besproken d o o r dhr.
Rubingh. Een aantal kleurendia's, opna
men van eigen planten, had hij h ie rvo o r
meegenomen.
O ok m oe ilijk te onderscheiden M am m illaria ’s kwam en te r sprake zoals: shurlianab lo ssfe ld ia na en sw in g le i-she ld o n ii.
Het laatste plaatje van de avond was een
opnam e van M am m illaria carnea met w e l
geteld 24 koppen.
Dhr. Rubingh g a f to t s lo t de raad aan de
nieuwe leden, ju is t deze sterke planten
groep als eerste in hun verzam eling op te
nemen.
Seer. N. G. HAFKAM P,
v. Am stellaan 10, Loenen a/d V echt

Mammillaria of Mamillaria?
O ver de schrijfwijze van de geslachtsnaam Mammillaria is al meer gediscus
sieerd en zoals U wellicht opgevallen zal zijn, hebben wij de laatste maanden
de naam steeds met één m op de omstreden plaats geschreven. De over
weging welke daartoe geleid heeft, was dat in ons blad de schrijfwijze van
plantennamen zoveel mogelijk gevolgd wordt, zoals deze voorkomt in ” Das
Kakteenlexikon” van Curt Backeberg.
De heer J. A. Janse maakte ons er echter op attent, dat, voor wat de schrijfwijze
van de naam Mammillaria betreft, hier toch de nomenclatuurregels gevolgd
moeten worden, ondanks dat taalkundig w aarschijnlijk de andere schrijfwijze
juister zou zijn.
En volgens deze nomenclatuurregels is de schrijfw ijze van de opsteller van
het geslacht, Haworth zoals hij dat in 1812 deed, de enig geldige.
in het vervolg dus Mammillaria.
A. DE G R A A F

Aangeboden:
Modern woonhuis te Harderwijk gedurende
de vakantieperiode 1-28 juli of gedeelte.
Behalve een nader overeen te komen huur
prijs, wordt als tegenprestatie het verzor
gen van mijn cactuscollectie gevraagd.
G. Hanekamp, Vondeliaan 22, Harderwijk,
te!. 03410 - 2557.

N ie u w e le d e n
L. de Kam, Burg. Dommisseplein 107,
Maassluis.
L. Ketelings, Helmersstraat 19, Venlo.
J. C. Engelsman, Rooseveltweg 365, Wageningen.
Mevr. S. van den Handel-Wiese, Galileistraat 65 A, Schiedam.
J. Kempers, J. Janslaan 49, Almelo.
Mevr. G. Havelaar, Hemsterhuisstraat 84,
Amsterdam.
A. Kooy, Noordervaart 76, Stompetoren
N.H.
G. H. van Dijk, Postweg 174, Lunteren.
A. de Schrijver, Baron de Gieylaan 9, 9820
St. Denijs-Westrum, België.
F. Schellevis, Zonnebloemstraat 38, Zwijndrecht.
C. van Gent, Middelweg 13, Alphen a.d.
Rijn, post Woubrugge.
F. Steenbruggen, Kuyperlaan 20, Pijnacker.
E. A. Hofman, Zuidhoek 174a, Rotterdam21 .

Mevr. S. Casier-Destoop, Meyhorst 33/29,
Nijmegen.
B. Hilkens, Willemstraat 63, Heerlen.
Gerard Vankan, Nieuwenhuysstr. 36, Huls
berg L.
Mevr. J. Lint-Sprang, a/b Woonark "Hal
cyon” , Boterdiep,
Noorderhogebrug.

Uit Tsjechoslowakije ontving de redactie
een vriendelijk briefje van Miroslav Slaskuy
met de mededeling dat hij (of zij?) graag
wil corresponderen met Nederlandse cac
tusliefhebbers. Het briefje was in het Duits
geschreven en het adres van Miroslav is:

Svermova 452, 503 51 Chlumei nad
lidlinov in Tsjechoslowakije.

A. M. Ebink, Blaaksedijk West 17, Heinenoord, Post Blaaksedijk.
Mej. A. Verhouw, Klaverpad 5, Groningen.
J. J. Verhouf, Agniesestraat 14b, Rotterdam-1.
Mevr. R. van Bijleveld-Salchow, Pr. Irenehof 45, Naarden.
H. Geernaert, Schriekstraat 8, 1870 Wolvertem, België.
A. Miedema, Pr. Bernhardstraat 7b, Zwart
sluis.
H. Rozendal, Pr. Bernhardstraat 5b,
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Het geslacht Conophytum (4)
B. K. BOOM
Overzicht van de soorten en variëteiten

3. C. anjametae

5. C. bicarinatum

1. C. advenum N.E.Br. (C. leightoniae L. Bol.); zodevormend; lichamen zon
der lobben; topvlakte tot 10x7 mm, rond tot ovaal, iets gewelfd, grijsgroen,
soms iets rood overlopen; stippen merendeels in rijen over het midden
en rondom het kleine mondje; bloemen 5-8 mm diam., 's nachts, (vaak ook
overdag), welriekend, in okt.; kelk paars (opvallend kenmerk); kroonslippen smal, lilarose; ZA (Montagu), (foto achter no 12).
2. C. angelicae (Dinter & Schw.) N.E.Br.; zodevormend; lichamen lang in
de vliezen blijvend, kaal; topvlakte 6-8 mm diam., ± rond, plat, met
enkele straalsgewijs verlopende ribben, waartussen holten, dofgroen,
soms bruinachtig; mondje iets ingezonken en omgeven door een iets
verheven lijn; bloemen 's nachts, 6-10 mm diam., bruinachtig: Gr. Nam.
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3. C. anjemetae de Boer; zodevormend; lichamen hoger dan breed, van
boven gezien tot 15x10 mm, blauwgroen, met talrijke verspreide stippen;
lobben vrij lang, uiteenwijkend, stomp, met een kiellijn bestaande uit
groene of roodbruine stippen; spleet gapend, 4-6 mm lang, bijna over de
gehele breedte van het lichaam; bloemen overdag, 20-25 mm diam.,
violetrose, in sept., okt.; Bosjesmanland.
4. C. batesii N .E.Br.; pollen vormend; lichamen bijna bolvormig, 8-12 mm
diam., kaal, grijsgroen, met onduidelijke stippen en soms met straalsgewijs
van het meestal licht gekleurde mondje verlopende ribbels; bloemen
’s nachts, 7-9 mm diam., wit tot lichtgeel, in okt.; ZA. (waar?); opvallende
soort, gemakkelijk aan de groeiwijze te herkennen.
5. C. bicarinatum L. Bol; zodevormend; lichamen vrij lang in de vliezen
blijvend; topvlakte tot 12x6 mm, kort ovaal of iets hoekig, grijsgroen,
met vele stippen; lobben duidelijk, aan de zijkanten iets hol, de kiellijn
Y-vormig vertakt en paars (vaak lijkt het alsof er 2 kielen zijn); bloemen
overdag, tot 2 cm diam.; kroonslippen lilarose; staminodiën wit; sept.,
okt.; ZA (Ceres).
6. C. bilobum (Marl.) N .E.Br.; onder deze naam vindt men in cultuur enige
vrij veel op elkaar gelijkende soorten (vooral C. compressum, C. meyerae
en C. muscosipapillatum); losse zoden vormend; lichamen tot 4 cm hoog,
grijsgroen tot witachtig groen, zonder of met enkele stippen, kaal of
fijn papilleus; lobben opstaand, ± 1 cm lang, evenwijdig aan elkaar, aan
de top halfcirkelvormig (dit is het meest karakteristieke kenmerk); bloemen
overdag, 2-3 cm diam., geel, in sept.-nov.; KI. Nam.
Nauw verwant zijn: C. divaricatum N.E.Br. en C. subcylindricum L. Bol.
7. C. burgeri L. Bol; lichamen alleenstaand of enkele bijeen, tot 20 mm
hoog en 20 mm diam., kegelvormig, dus nabij de voet het breedst (hieraan
is deze soort het gemakkelijkst te herkennen), zacht-vlezig, glimmend
groen, de topvlakte met een iets doorschijnend venster; bloemen over
dag, ± 25 mm diam., lilarose; KI. Nam.
8. C. calculus (Berger) N.E.Br. (C. vanzijlii Lavis), lichamen slechts enkele
bijeen, tot 3 cm diam., ± kogelrond, soms iets afgeplat, licht grijsgroen
(ook de zijkanten); bloemen 's nachts, 15-20 mm diam., geel, in okt. ZA.
(van Rhijnsdorp).

9. C . carpianum

11. C . catervum
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9. C. candidum L. Bol; een van de weinige wit- en overdag-bloeiende,
bilobe soorten; losse zoden vormend; lichamen van boven gezien tot
15x10 mm, lichtblauwachtig grijs, met enkele stippen, fijn papileus be
haard; lobben kort (tot 2 mm), stomp; bloemen overdag, wit, in sept., okt.;
KI. Nam.
Verwant zijn: C. ecarinatum L. Bol. en C. niveum L. Bol.
10. C. carpianum L. Bol; lichamen althans ten dele lang in de vliezen
blijvend, van boven gezien tot 15x10 mm, kaal, blauw- tot roodachtig
grijsgroen, met verspreide stippen; lobben kort, afgerond; spleet iets
gapend; bloemen 4-8 mm diam., wit tot roomkleurig, in okt., nov.; kroonbuis dun; KI. Nam.
Verwant zijn: C. graessneri Tischer en C. vescum N.E.Br. (foto 10a).
11. C. catervum (N .E.Br.) N .E.Br.; zodevormend; lichamen zwak 2-lobbig;

topvlakte
spreid en
door de
's nachts

tot 15x10 mm,kort ovaal, lichtgrijsgroen; donkere stippen ver
op 2-3 straalsgewijs vanaf het mondje verlopende richels, waar
topvlakte in 5 - 6 - hoekige vlakjes wordt verdeeld; bloemen
, ± 15 mm diam.; welriekend, wit, in okt.; ZA (Laingsburg).

12. C . cauliferum N.E.Br. (C . frutescens Schw., C. salmonicolor L. Bol., C.
teguliflorum Tischer); vooral oudere planten zijn gemakkelijk te herken
nen aan de struikvormige groeiwijze; lichamen tot 4 cm hoog, blauwgroen,
kaal, glad, stippen alleen tegen het licht zichtbaar; lobben vrij kort,
6-8 mm lang, op- of iets uitstaand, de randen en de stompe kiel vaak
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15. C. com ptonii

14. C. compressum

16. C. concavum

iets roodach tig ; bloem en to t 3 cm diam., geel o f oranje, vro e g in het
seizoen (juli - sept.); KI. Nam.
Nauw verw a n t en m isschien synoniem zijn: C. cauliferum var. le kke rsin gense L. Bol., C. g ra cile N E.Br., C. notabile N.E.Br.
13.

C. circum punctatum S chick & T ischer; zodevorm end; licham en niet
gelobd, kaal; to p vla kte 8-12 mm diam., ± rond, blauw - to t g rijsgroen,
zonder o f met on d u id e lijke stippen, behalve rondom het m ondje; bloemen
overdag, ± 15 mm diam., lilarose; lijk t v e g e ta tie f veel op C. flavum ,
die evenw el geel blo e it; KI. Nam. (foto in de tabel).

14. C. com pressum N.E.Br. (C. sm ith e rsii L. B ol); grote, bilobe s o o rt met
korte, bovengrondse stengels; licham en to t 5 cm hoog, zijdelings sam en
gedrukt, blauw groen (A rg yro d e rm a -kle u r), zonder o f met v rij ta lrijk e
onopvallende stippen; lobben to t 15 mm lang, s te rk sam engedrukt,
w aa rd o o r de zijkanten hol staan; de lobben staan naar ve rsch ille n d e
richtingen schuin uiteen, w a a rd o o r ze niet in één v la k liggen (vooral
hieraan is deze s o o rt te herkennen); bloem en overdag, to t 3 cm diam.;
geel, vroeg in het seizoen (juli - sept.); vaak in c u ltu u r o n der de naam
C. bilobum ; KI. Nam.
15. C. com ptonii N.E.Br.; pollen vorm end; licham en klein, om gekeerd e i
vorm ig; to p vla kte ± 5 mm diam., bijna vlak, rond to t k o rt ovaal, sch ilfe rig
en donker g rijsg roe n met netvorm ig verlopende, do n ke rg ro e n e to t bruine
lijnen, die op de kruispunten stip vo rm ig verbreed zijn; m ondje kort,
iets ingezonken, op de uiteinden met een klein, ho e fijze rvo rm ig zijvenster;
bloem en 's nachts, ± 5 mm diam., stro k le u rig to t oranjegeel, in okt., nov.,
Z A . (van R hijnsdorp).
16.

C. concavum L. B ol; zodevorm end; licham en to t 3 cm hoog, zacht van
substantie, ± d o o rschijnend o lijfg ro e n , soms ro o dachtig overlopen, fijn
en w it behaard; to p v la k te to t 20x13 mm, pla t o f iets hol, met een donkere,
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ruitvormige tekening om het tot 8 mm lange mondje; bloemen overdag,
± 15 mm diam., wit tot roomkleurig; gemakkelijk te herkennen aan de
kleur en de substantie (Ophthalmophyllum-achtig); KI. Nam.
17. C. cordatum Schick & Tischer (C. convexum L. Bol.); zodevormend;
lichamen tot 25 mm hoog, grijsgroen tot blauwgroen, fijn papilleus be
haard; lobben 2-5 mm lang, opstaand of iets uiteenwijkend; bloemen
overdag, ± 2 cm diam., geel; in sept. - nov.; lijkt veel op een kleine
C. bilobum; KI. Nam.
Nauw verwant en misschien synoniem zijn: C. albescens N.E.Br., C. cor
culum Schw. en C. corniferum Schick & Tischer.
18. C. cupreatum Tischer; zodevormend; lichamen niet of nauwelijks gelobd;

topvlakte tot 10x8 mm, gewelfd, bruin tot donkerkoperkleurig, met een
onregelmatig, donkergroen venster; bloemen overdag, tot 15 mm diam.,
wit; kroonbuis onderin met 6-8 korte, gele staminodiën, in aug. - okt.,
KI. Nam.
19. C. cupreiflorum Tischer; los-zodevormend; lichamen hartvormig, van
boven gezien tot 15x12 mm; lobben 3-5 mm lang, donkergroen, met vrij
veel stippen, die gedeeltelijk in een kiellijn zijn verenigd; bloemen over
dag, ± 10 mm diam., oranje tot bruinachtig, zich vaak niet geheel
openend, in sept. - nov., Bosjesmanland.
(wordt vervolgd)

18. C. cupreatum
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20. C. doornense

M ei-allerlei

De maand mei is een drukke maand voor onze liefhebberij; allerlei werkzaam
heden kunnen (en moeten) nu uitgevoerd worden.
Na half mei, als er geen nachtvorst meer te vrezen is, brengen we een aantal
planten, welke in de kas overwinterd hebben, naar buiten zodat zij zonder
glas-beschutting in de zomermaanden kunnen profiteren van zon en frisse
lucht en daardoor kunnen uitgroeien tot mooie gedrongen planten. De cactus
sen krijgen dorens zoals ook voorkomen bij gave import-planten en de kleur
wordt prachtig donkergroen en zacht glanzend. De vetplanten blijven of wor
den mooi gedrongen terwijl in veel gevallen een schitterende verkleuring van
de bladeren tot donkerpaars en bronsgroen optreedt. Niet alle planten kun
nen zonder meer in de tuin of op een zonnig balkon gezet worden; alleen
gezonde sterke planten als Agaven, Aloë’s, struikmesems, sommige Cereussoorten, Notocactus, Lobivia enz. zijn hiervoor geschikt. Als de potten in de
tuin ingegraven worden dan deze potten niet helemaal tot aan de rand in de
grond zetten, maar enkele centimeters van de potrand boven de aarde laten
uitsteken; onder de pot een kleine holte laten. Beide maatregelen om te voor
komen dat de potkluit te lang nat blijft waardoor wortelrot kan optreden.
Zonder verwarming kan nu gezaaid worden; lees er de oude jaargangen van
ons blad en boeken op na. Er is al dikwijls over geschreven en er zijn vele
methoden. Lukte het vorig jaar niet zo goed, probeer het dit jaar dan eens op
een andere manier. Versaag niet, zaaien is wel het mooiste facet van onze
liefhebberij.
Enten kan in deze maand volop uitgevoerd worden. Schraal, zonnig weer komt
in mei vrij veel voor en juist bij deze weersomstandigheden hebben we het
minst last van het optreden van rot.
De uitgebloeide vroegbloeiers kunnen nu verpot worden en met de bemesting
kan begonnen worden.
De niet- of slechtgroeiende planten inspecteren op ziekten of beschadigingen
(wortelluis, aaltjes, rot). Wortelluis met een kwastje boven de vuilnisbak af
borstelen, eventueel te sterk bezette wortels met een scherp mes afsnijden.
Dit laatste eveneens doen met de wortels van planten welke door aaltjes zijn
aangetast. Na droging van de snijwonden de planten in verse, gezonde grond
oppotten of eerst opnieuw laten bewortelen. Rotte plekken wegsnijden tot op
niet-aangetaste gezonde delen van de plant. Enkele dagen laten drogen en
laten wortelen dan wel het nog gezonde deel van de plant enten.
Ander ongedierte in de gaten houden en zo nodig bestrijden. Pissebedden
wegvangen voordat zij zich sterk kunnen vermeerderen.
Rebutia's welke uitgebloeid zijn, hebben zeer veel vocht nodig om zich weer
vol te zuigen. Deze planten moeten haast onder water worden gezet om weer
op krachten te komen.
Lithops voorzichtig water gaan geven.
Het is nu de tijd om te fotograferen en aantekeningen te maken, want nu
bloeien de meeste planten en u weet het, er is steeds behoefte aan goede,
contrastrijke en scherpe zwart/wit foto’s voor ons maandblad. Tracht daarbij
zo min mogelijk van de pot op de foto te krijgen en zorg voor een rustige
egale achtergrond.
Ook aan dit maandallerlei werkte mee de heer H. Bosman, Vinkenpolderweg
25 te Alblasserdam en deze medeliefhebber in hart en nieren heeft toegezegd
een heel seizoen zijn visie te geven op de maandelijkse werkzaamheden.
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De heer J. Mantelaers, Beatrixstraat 1, Nuth Z.-L. schrijft ons het volgende:
Daar ik cactusliefhebber ben en mijn echtgenote Fuchsialiefhebster heb ik
geprobeerd deze twee planten te enten, en na heel wat experimenteren is
'net me in 1970 gelukt een combinatie aan de groei te krijgen. Daar dit wel
tot de zeldzaamheden zal behoren stuur ik hier een foto van. De plant heeft
nu al twee jaar mooi gebloeid.

IM otoroactus en W ig g in s ia é é n g e s la c h t ?

(S lo t)

D. J. VAN VLIET
Tot besluit het resultaat van mijn veldonderzoek als commentaar op de
theorie dat Notocactus en Wigginsia één geslacht moeten vormen en dat
soorten met klok- en trechtervormige bloemen onderscheiden kunnen worden
in respectievelijk ondergeslacht Notocactus en ondergeslacht Neonotocactus,
of zelfs overwogen zou kunnen worden er twee geslachten van te maken,
zoals Buxbaum schrijft.
Noch in Argentinië, noch in Uruguay heb ik bastaarden kunnen vinden die
ook maar het minste vermoeden deden rijzen dat tussen Notocactus en
Wigginsia soortverwantschap zou bestaan, in die zin dat het gerechtvaardigd
zou zijn beide geslachten tot één te verenigen. Osten meende dat W. arecha88

valetai een bastaard zou zijn tussen de so o rte n N. mammulosus en W . erina
cea. Hoewel W . arechavaletai in het veld steeds w o rd t begeleid d o o r N.
mammulosus- en W . e rinacea-variëteiten, v in d t men tussen genoem de soorten
geen overgangsvorm en op o f nabij de groeiplaatsen. Fric zegt van de soorten
van zijn onderg e sla ch t Mammulosi, "N a c h dem Sam enbau nachste V e rw a n t
sch a ft mit Malacocarpus. Es is t gelungen künstlich eine H ybride zw ischen
N. pampeanus und M. arechavaletai zu e rzeugen” *). O fschoon hij eveneens
te r plaatse is gew eest, heeft ook hij geen natuu rh yb rid e n gevonden tussen
Wigginsia en Notocactus. W . arechavaletai beschouw de hij evenw el als een
goede soort. Bovendien w il het v e rw a n t zijn van Notocactus en Wigginsia nog
niet zeggen dat zij ook in één geslacht g e p laa tst moeten w orden. Parodia en
Pyrrhocactus, om e r enkele te noemen, zijn o o k ve rw a n t aan Notocactus.
A fgezien hiervan is het nog o n p ra ktisch ook. W a a r lig t tro u w e n s de grens?
Bij Echinocactus? Reeds e e rd e r in d it o v e rzich t m erkte ik op dat zelfs de
bijzondere om standigheden van de berg nabij P iria p o lis die zoveel soorten,
variëteiten en vorm en alsm ede hybriden deden ontstaan, geen Wigginsia x
N otocactus-bastaarden v o o rtb ra ch te n . Zeven dagen heb ik berg en om geving
nauw keurig afgezocht. Ik vond een keur aan soorten, va rië te ite n en vorm en,
echter geen bovenbedoelde bastaard. De o p z e tte lijk e h yb rid isa tie van Fric
verbaast mij enigerm ate. Bij mij m islukte iedere poging daartoe, w aarbij ik
rekening hield met de op bepaalde vindplaatsen voo rko m e nd e soorten. De
totaal versch ille n d e toestanden in A rg e n tin ië konden al evenm in een bastaard
voortbrengen.
B etreffende de verw antschap tussen de ond e rg e sla ch te n Notocactus en Neonotocactus w il ik het volgende opm erken. N aast hetgeen ik reeds citeerde
m e rkt Fric v e rd e r op: "E benso g ib t es N aturhybriden zw ischen d ie se r G ruppe
Setacei (N. scopa, N. concinnus) und den Mammulosi (N. mammulosus) und
auch mit der O tto n is -G ru p p e ” **). O sten b e ve stig t o o k het bestaan van o ve r
gangsvorm en. D o o r mij ve roorzaakte o p ze tte lijke h yb rid isa tie had h ie r wel
succes. De m ogelijkheid o f o n m o gelijkheid hybriden v o o rt te brengen is boven
dien geen kenm erk dat grote taxonom ische w aarde bezit. H et k rijg t e ch te r wel
w aarde als men kunstm atig dezelfde hybriden kan vo o rtb re n g e n als de natuur.
Resumerende is het mij tijd e n s mijn e xp lo ratie te r plaatse gebleken dat het
verschil in bloem vorm (klo k- en tre ch te rvo rm ) d o o r on d e rlin g e verm engingen
niet zo b e la ng rijk is als d o o r Buxbaum ve ro n d e rste ld w ordt.. Ik vond ve rsp re id
over diverse groeiplaatsen in U ruguay talloze tussenvorm en van de ene naar
de andere bloem vorm , zodat een indeling gebaseerd op d it kenm erk niet te
handhaven zou zijn. De zaden geven net als de bloem vorm een zelfde beeld
te zien. W el zeer b e la n g rijk bleek dat v o o r zo ve r ik kon nagaan, Notocactuseh W igginsia-so o rte n niet hybridiseerden. N ie t op plaatsen w aar zij samen
vorm vast voorkom en en ook niet op plaatsen w a a r zij o n der s c h ijn b a a r o p ti
male om standigheden ieder een grote v o rm e n rijkd o m kunnen voo rtb re n g e n .
H ieruit b lijk t dat, indien zo rg vu ld ig uitgevoerd, aan v e ld stu d ie een veel bela n g rijke r plaats m oet w orden gegeven dan d o o r som m ige "v a k lie d e n ” wel
w o rd t ve ronderste ld en bepaalde "g ra d u e lle A b s tu fu n g e n ” v e ru it b e la n g rijke r
kunnen zijn dan van a ch te r de sch rijfta fe l en d o o r de m icroscoop ve ro n d e r
steld w ordt.
* "Volgens de bouw van de zaden, naaste verwantschap met Malacocarpus. Het is
gelukt kunstmatig een hybride te verwekken tussen N. pampeanus en M. arecha
valetai".
** "Eveneens komen er natuurhybriden voor tussen deze groep Setacei (N. scopa, N.
concinnus) en Mammulosi (N. mammulosus) en ook met de Ottonis-groep” .
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Literatuur: B ackeberg, D ie C actaceae III, 1959; Buxbaum in Krainz, Die Kakteen I.VII, 1967; O sten, N otas sobre C actaceas, 1941; Fric in Kreuzinger,
S ystem atik der Kakteen, 1935; Buining in S ucculenta 1957. 80-84, 101-104,
125-132; v. V lie t in S ucculenta 1965. 40-42, 58-60. 1966. 72-75, 148-151, 167-170,
183-185. 1967. 135-137.
Leuvensestraat 59, Scheveningen.

Rebutia (Aylostera) heliosa Rausch
zie voorplaat
WALTER RAUSCH
V o o r de zoveelste keer was ik w e e r eens in Tarija aangekom en en meestal
w oon ik dan bij mijn landgenoot Hugo. D aar het in B olivia en A rg e n tin ië
de gew oonte is om ’s zondags met de auto, de keuken, het kabinet en de
gehele fam ilie v o o r een ' ’a sa d o " (een op een open h o utvuur g e ro o ste rd stuk
vlees) naar buiten in de v rije natuur te rijden en daar het ju is t zaterdag was,
vroeg Hugo mij w at v o o r plannen ik v o o r de zondag had. D aar ik mijn tochten
meestal te vo e t maak (m et het verzam elen van cactussen kon er nog geen
auto op overschie te n ) was de u itnodiging om m et hen mee te gaan mij zeer
w elkom .
Zondagm orgen w erd de kleine "c a m io n e tta " (een z.g. " p ic k up” ) volgeladen
met tafel, stoelen, keukengerei enz. In de cabine voorin, ve rd ro n g zich ieder
om een plaatsje en de rest kroop tussen het ingeladen gerei a ch te r in de
laadruim te.
Het heuvelige landschap (Tarija lig t in het zuiden van B o livia ; vert.) was eerst
begroeid met enkele soorten cactussen als Echinopsis mamillosa en obrepanda (fie b rig ii), met Opuntia tunicata, die e ig e n lijk in M exico thuis h oort en
op rotsachtige plaatsen g roeiden sneeuw w itte Cleistocactus strausii, alsm ede
enkele harde, do ornige stru ike n . Daarna w erd de om geving steeds ka le r en
ste enachtiger m et slechts w a t gras en kleinere struiken.
W ij reden 10, 20, 30 km en m eer to t de v ro u w van Hugo begon te p ro te s 
teren met de opm erking dat we e in d e lijk eens m oesten stoppen, daar zij
anders het eten niet m eer klaar kon krijgen. In een u itgedroogde beek vonden
we een boom die iets schaduw gaf en daar gingen we pauzeren.
V o o r mij was de uitgekozen plaats nogal te le u rste lle n d ; alles was kaal en
steenachtig met een beetje gras en d oornige p ieterig kleine stru ikje s, maar
de gedachte om h ie r ve rm o e d e lijk w e e r eens een goed maal te krijgen v e r
zoende mij met het denkbeeld dat e r h ie r w a a rs c h ijn lijk geen cactussen te
vinden waren.
M et stenen w erd een kookplaats gem aakt en na de m aaltijd tro k ik m ism oedig
op onderzoek uit met mijn houw eeltje, rugzak en fotoapparaat. N iets dan gras,
stenen - gras, stenen -, to t daar opeens groepen van Lobivia tiegeliana var.
distefanoiana stonden, ge vo lgd w e e r d o o r die ellendige stru ikje s. Al ve rd e r
w andelende zag ik eensklaps een kleine w itte steen liggen. O n w ille ke u rig liep
ik er op a f en bij nauw keurige beschouw ing b le e k het een cactusje te zijn.
Een d e rg e lijk gevorm d plantje tre ft men e ig e n lijk alleen aan bij Mammillaria’s,
heel d ic h t bedekt met zeer kleine w itte dorentjes. A ls je dan d it ene exem 
plaar gevonden heb w e e t je uit ervaring, dat e r nog wel meer zullen zijn, dies
kroop ik w at nerveus en o ve rg e lu kkig op handen en voeten langs de b e rg 
wand, als het w are snuffelend naar het w a a rs c h ijn lijk m ooiste Rebutia-tje, dat
o o it verzam eld werd.
Later toonden de plantjes 5-5,5 cm lange bloem pjes met lange, stengelachtige,
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gracieuze bloem buisjes, die bij het kleinste zuchtje w ind dreigden af te bre
ken. Het pericarpellum is bekleed met w itte haren en borstels, w a a rd o o r ze
to t de groep Aylostera behoort. D it to ch wel u itz o n d e rlijk fra a ie plantje heb ik
beschreven in "K a kte e n und andere S u kku le n te n ” , p. 30; 1970 als Aylostera
heliosa.
Ze g ro e it zowel geënt als op eigen w o rte l goed, m aakt gretig spruiten, zodat ze
spoedig als een zonnig (heliosa) ju w e e ltje haar w eg zal vinden naar de
co lle ctie s van de liefhebbers.
V ert. A.F.H.B.

A lo ë s p e c io s a Bak.
A. WETSELAAR
Aloïne is de naam van een b itte re stof. Het sap dat uit de bladeren van A loë
komt, is bij vele soorten b itte r. In de B ijbel s p re e kt men van een w elrie ke n d e
zalf, die bestond uit een mengsel van M yrrhe en A loë. Hierm ede w o rd t echter
A loë succotrina Lam. bedoeld.
In oude kruidenboeken kunnen we de naam van A loë v u lg a ris Lam. vinden.
Men gebruikte de sappen o.a. v o o r de bereiding van een tinctuur.

1

]
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De Aloë’s komen voor in Afrika en Arabië en behoren tot de familie van de
Liliaceae. Vooral de Kaapprovincie is hun groeiplaats. De Hortus Botanicus te
Leiden bezit een zeldzaam exemplaar van Aloë speciosa van 2 m hoog. De

ouderdom van deze plant is niet bekend. De bladeren staan in een dichte
rozet, zijn iets teruggebogen en zijn lang toegespitst. De kleur der bladeren is
blauw-groen, de randen zijn bezet met onregelmatige tandjes.
Bekijken we nu het blad in doorgesneden toestand, dan zien we duidelijk de
verschillende lagen waaruit het bestaat.
Ie. De opperhuid, gevormd uit een laag cellen, welke het blad aan onder
en bovenkant afsluit.
2e. Het palissadenweefsel bestaande uit langwerpige, aaneengesloten cellen
gevuld met de bladgroenkorrels.
3e. Het sponsweefsel, gevormd uit onregelmatig gevormde cellen; ze be
zitten ook bladgroenkorrels maar in geringere hoeveelheden.
De bloemen zijn fraai en lang, ± 30 a 35 mm. Het schutblad is wit-groengestreept. De foto’s laten duidelijk zien, hoe de bloei zich in enkele dagen van
onder naar boven voltrekt. Stamper en meeldraden zijn langer dan de kroon
en steken boven het schutblad uit.
Regelmatig zijn er metingen verricht, over een periode van drie jaar. Al doet
dit cijfermateriaal u misschien wat dor en droog aan, ik wil u dit echter niet
onthouden.
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Aloë speciosa Bak.

Bloeitijd in Hortus: l-’64. ll-'65. ll-’66.
Stengel: 1 jan. '64: 16 cm; 4 jan.: 17 cm; 6 jan.: 18 cm; 13 jan.: 19 cm; 20 jan.:
20 cm; 27 jan.: 20 cm.
Bloeiwijze: 1 jan. '64: 18 cm; 4 jan.: 19 cm; 6 jan.: 21 cm; 13 jan.: 23 cm; 20
jan.: 32 cm; 27 jan.: 34 cm.
Twee bloeiwijzen zichtbaar op 4-XI1-1964.
Bloeiwijze links: 9-1-’65 24 cm; 16-1 -'65 25 cm; 23-1-’65 30 cm; 30-1-’65 35 cm;
5-2-’65 38 cm; 12-2-'65 40 cm.
Bloeiwijze rechts: 9-1-’65 26 cm; 16-1 -’65 31 cm; 23-1-'65 37 cm; 30-1-'65 42
cm; 5-2-’65 46 cm; 12-2-'65 48 cm.
1e bloem zichtbaar op 5-2-'65.
Twee bloeiwijzen zichtbaar op 3-XII-1965.
Bloeiwijze links: 31-12-’65 11 cm; 6-1-'66 12V2 cm; 14-1 -'66 151/2 cm; 23-1 -'66
171/2 cm; 28-1-’66 221/2 cm; 7-2-’66 271/2 cm; 15-2-'66 42 cm.
Bloeiwijze rechts: 31-12-’65 9 cm; 6-1 -'66 11 cm; 14-1 -’66 13 cm; 23-1 -'66 16
cm; 28-1-’66 20 cm; 7-2-’66 25 cm; 15-2-'66 411/2 cm.
Bloempjes zichtbaar op 15-2-1966.
Leiden.
Foto’s: H. Verkijk, Botanisch Laboratorium.

W e lk e M e lo c a c t u s s p e c ie s g ro e it in S u r in a m e ? (2)
A. F. H. BUINING en G. EERKENS
Na dit voor ons interessante avontuur reden we via Tibiti naar het bosnegerdorp Bitagron aan de Coppenamerivier. De voor ons bestelde korjaal was
nergens te bekennen en ook in het dorpje deed men of men van niets wist.
De ervaren Van der Horst wist er echter wel raad mee. Bij de landingsplaats
van de veerpont (de rivier is ter plaatse enige honderden meters breed) floot
hij schel op zijn vingers, en jawel hoor, een eind stroomopwaarts maakte zich
toen bij het dorp een korjaal los en kwam naar ons toe. Na een hartelijke
begroeting van onze gids en de bootsman, werden onze spullen ingeladen.
Om ongeveer half 12 startte de buitenboordmotor en de korjaal (deze worden
gemaakt uit grote boomstammen) voer stroomopwaarts over een spiegelgladde
rivier. Na een half uur passeerden we het laatste oeverdorpje Kaaimanstone
vóór het Foengoe-eiland De beide oevers waren begroeid met een ondoor
dringbaar oerwoud.
Telkens vlogen reigers, grote „ijsvogels” en allerlei andere grotere en klei
nere vogels van de ene oever naar de andere. Grote adelaars cirkelden hoog
in de lucht. In deze absolute natuur in de weliswaar brandend hete maar toch
heerlijke zon, genoten wij allen enorm.
Telkens gaf onze gids voor in de boot aan de stuurman aanwijzingen hoe
gevaren moest worden, ondiepe rotsige gedeelten vermijdend. Gedurende de
hele tocht stond hij rechtop voorin, opdat niets aan zijn aandacht onder de
waterspiegel zou ontsnappen. Vooral later kwamen grote ronde rotspartijen
in de rivier voor en het was bewonderenswaardig hoe wij door de vaak
smalle, wildstromende vallen (soelas) werden geloodst.
Neef Thijs en ik zaten op een plaats waar zo nu en dan een soela-golfslag de
boot in kwam, met het gevolg dat we weldra kletsnat waren. Maar och in dit
klimaat deert dat niet. Ons einddoel voor die dag was het zogenaamde logeergebouw op het Foengoe-eiland midden in de grote rivier. Vóór de grote
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Raleighvallen splitst de rivier zich namelijk om dit eiland heen. Bij de punt van
dit eiland staat een groot bord, dat het begin van het reservaat Voltzberg aankondigt Het is zeer belangrijk dat in dit interessante oorspronkelijke oerwoudgebied reeds nu grote terreinen beschermd worden, die zoals reeds werd
opgemerkt alleen met toestemming betreden mogen worden. Er mag niet
gejaagd of gevist worden en er mogen zonder speciale vergunning geen
planten of heesters worden meegenomen. Aangezien het gebied vrijwel onbe
woond is, wordt er voor zover ons bekend weinig of niets geroofd. Op het
eiland is een kleine bosnegernederzetting. Het logeergebouw bestaat uit een
eenvoudig houten gebouw, erg mooi op ongeveer 20 meter boven de rivier
gelegen. In het gebouw zijn 4 slaapvertrekken met in elke kamer 2 maal 2
stapelbedden voorzien van prima matrassen. Alle luchtopeningen zijn met
vliegengaas afgezet. Voorts is er een keuken met butagasstellen, pannen en
A T C - OCi'AAV
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Eén van de vele stroom versnellingen (soelas) in de C oppenam e-rivier.

Foto: v. d. Horst

servies, enz. De levensm iddelen m oet men ze lf m edebrengen. Een schoon
toilet, doucheruim te en een frisse w asbak com pleteren d it w e rk e lijk zeer ge
rie fe lijke logeergebouw . Rond het gebouw staan enorm grote bomen, w aar
hoog in de takken groepen A ra ra ’s hun krijsende w e lk o m s tk re e t lieten horen.
(w o rd t ve rvo lg d )

De oprichting van een diatheek
ten behoeve van de leden van Succulenta
Al geruim e tijd is e r tussen de leden van S ucculenta onderling, gesproken
over het oprichten van een diatheek. Een verzam eling d ia ’s, w a a ru it leden
van S ucculenta kunnen lenen, zoals boeken uit een bibliotheek. Men zou
deze dia's kunnen vertonen op a fdelingsvergaderingen, ja men zou hele le
zingen tenslotte kunnen sam enstellen, met behulp van de diatheek. Er zijn
trouw ens nog wel meer m ogelijkheden te bedenken!
Daarom w erd van ve rsch ille n d e kanten g e ijve rd om to t het o p richten van zo'n
verzam eling te komen. O ok in het hoo fd b e stu u r w erd reeds in het ja a r 1970
gesproken over de m ogelijkheid een diatheek op te richten. Men zocht naar
iemand die het w e rk op zich kon nemen. Al spoedig bleek dat d it w e rk vo o r
één man te zw aar zou zijn. De afdeling W e st-B ra b a n t was bereid de o p richting
en de verzorging e r van op zich te nemen en binnen de afdeling w e rd een
groep gevorm d die de m ogelijkheden bekeek. Op de h o o fd b e stu u rsve rg a d e r
ing van 23 septem ber 1972 w erden een o n tw e rp b e g ro tin g en reglem ent goed
gekeurd. Deze datum kan men beschouw en als de o ffic ië le stichtingsdatum
van de diatheek.
M aar w at is een diatheek zonder dia’s! H ier komen, hopelijk, de leden van
Succulenta in actie! Er w o rd t hierbij dan ook een dringend beroep gedaan op
onze leden, om d ia ’s af te staan aan onze diatheek. Aan U is het, o f de
diatheek een succes zal w orden! Is het teveel gevraagd? H ebt U geen
dubbele dia ’s o f kopieën? A ls U ze afstaat, komen ze in goede handen en
staan via de diatheek aan alle leden van S ucculenta te r beschikking. W ilt U
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allemaal uw diaverzameling eens nakijken, wie weet wat U nog allemaal kunt
afstaan!
Wij weten het: men mag een gegeven paard niet in de bek kijken. Maar toch
veroorloven wij het ons enkele opmerkingen te maken. Het is U natuurlijk
duidelijk dat het gaat om dia's van succulente planten (dus zowel cactussen
als vetplanten) in de meest uitgebreide zin van het woord, en van alles wat
daarmee te maken heeft.
Ook zou de diatheek erg blij zijn als U bij opgestuurde dia’s zoveel mogelijk
gegevens over die dia’s wilde schrijven. Een dia zonder toelichting kan een
heel fraai plaatje zijn, maar de diatheek kan er weinig méér mee doen dan
het goed op te bergen. Het liefst zouden wij zien dat alles wat de schenker
over zijn plaatje kan vertellen, werd opgeschreven en meegestuurd. W at kan
er zoal vermeld worden? Op de eerste plaats de naam van de plant, de ouder
dom, geënt of niet geënt, grootte van plant en of bloem, herkomst van de
plant, import of gezaaid, w aar gefotografeerd, de vergroting van de dia, enz.
enz. Alle gegevens zijn welkom.
W anneer U edelmoedig zou besluiten, enkele dia’s af te staan aan de diatheek,
dan volgt hieronder het contactadres van de diatheek, tevens het adres van
de voorzitter van de W est-Brabantse werkgroep:
H. M. S . M evissen, Dinantstraat 13, Breda, tel. 01600-75076.
De diatheek rekent op U!
Ondergetekende hoopt U in dit blad verder op de hoogte te houden van het
wel en wee van de diatheek.
J. H. Defesche, Kruislandseweg 20, Wouw (N.-Br.)

B o e k e n lijs t
Wederom een lijst van boeken, die met een aanzienlijke reductie geleverd
worden.
Pflanzen helfen heilen
fl. 7,—
Börngen
Das grosze Zwiebelbuch
25,—
Grunnert
Gartenblumen von A - Z
22.—
Grunnert
Blumen im Garten
7,—
Göritz
Rat für jeden Gartentag
19,—
Böhmig
15,—
Backeberg
Wunderwelt Kakteen
Zimmerpflanzen richtig pflegen
5,25
Holm
Das praktische Kakteenbuch in Farben
15,—
Haage
Sommerblumen für den Garten
11,—
Hielscher
Zimmerpflanzen ohne Erde (Hydrokultur)
Kühle
6,—
Buch der Moose
9,50
W eimar
Farne, Barlappe und Schachtelhalme
5,75
Weimar
Lippenblütler
W eimar
5,25
Doldengewachse
5,25
Weimar
Kakteenlexikon (laatste exemplaren van de 2e druk,
Backeberg
over plannen voor 3e druk nog niets bekend)
35,—
Orchideen
15,—
Richter
Sukkulentenlexikon
Jacobsen
35,—
Schone und seltsam e W elt der Orchideen
39.—
Ebel/Birnbaum
G eïnteresseerden kunnen deze, geen andere, boeken bestellen door giro(postcheque) overschrijving met vermelding van titel op gironummer 1401427
t.n.v. J. Theunissen te Oud-Gastel. Bestellingen onder ƒ 15,— kunnen niet uit
gevoerd worden. Enkele weken levertijd.
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Geen lidmaatschapskaart meer
Het betalingsstrookje van de accept
girokaart geldt in het vervolg als
lidmaatschapskaart.
Wenst u niettemin toch nog een
aparte kaart te ontvangen, dan dient
u de portokosten ad f 0,35 te stor
ten op gironummer 680596 t.n.v. Suc
culenta te Amersfoort met vermel
ding: Lidmaatschapskaart 1973.
G. LINK, penningmeester

LIJST VAN AFDELINGS-SECRETARISSEN
zoals eind maart bekend bij het algemeen
secretariaat.
Amersfoort - G. Link, Memlingstraat 9,
Amersfoort.
Amsterdam - A. J. Brederoo, Gillis Steltmanstraat 38, Amsterdam-W 16.
Arnhem - D. J. van Ginkel, Leendert van
Zoelenstraat 3, Ede.
Delfzijl - F. van Dijk, Burg. Engelkenslaan
34, Winschoten.
Dordrecht - J. L. den Boef, Mr. Heemskerkstraat 24, Ridderkerk.
Eindhoven - Mevr. J. v.d. Ven-v. Gerwen,
St. Janstraat 51, Oerle N.Br.
Gooi- en Eemland - N. G. Hafkamp, van
Amstellaan 10, Loenen a.d. Vecht.
Gorinchem - M. Jamin, Braakven 116, Berlicum N.Br.

Groningen - C. M. Verloop, Bolhuissteeg
5, Haren Gr.
Hoekse Waard - Mevr. A. M. HeemskerkVerduijn, Gladiolenstraat 13, Sommelsdijk.
Hoogeveen - N. J. Dubbeldam, Crocusstraat 30, Hoogeveen.
IJsselstreek - A. B. ter Brugge, Rozen
straat 82, Almelo.
Kennemerland - Mevr. A. Boender-v.d.
Molen, Beneluxlaan 53, Beverwijk.
Nijmegen - P. Giepmans, Heilige Stad 4820, Wijchen.
Noord-Limburg - J. Slabbers, Herkenbosserweg 16, Roermond.
Rijn- en Delfland - J. Snelleman, Conradkade 11, 's-Gravenhage.
Rotterdam - J. L. de Slegte, Schiebroeksesingel 31, Rotterdam-12.
Tilburg - C. van Loon, van Hogendorp
straat 36, Tilburg.
Utrecht - J. W. Minjon, Westerlaan 40, De
Bilt Utr.
West-Brabant - E. A. Janssens, Bergen 17,
Terheijden N.Br.
West-Friesland - H. H. L. Rakers, Wieringstraat 27, Zwaag N.H.
Zaanstreek - Mevr. C. J. Bierenbroodspot-W essels, Latherusstraat 100,
Amsterdam-N.
Zeeland - P. Dekker, St. Pieterstraat 27,
Middelburg.
Zuid-Limburg - J. Mantelaers, Beatrixstraat 1, Nuth.
Zwolle - J. G. v. d. Beek, Houtrustweg 63,
't Harde.

IN M E M O R IA M L. C. K O R E V A A R
Op 18 novem ber 1972 overleed één d e r oudste leden van de afdeling
Rijn- en D elfland, de heer L. C. Korevaar.
In 1945 kwam hij, met een w ankele gezondheid, terug uit D uitse ge
vangenschap. S poedig was hij w e e r a ctie f en w erd hij penningm eester
van de afdeling, een fu n ctie die hij met de hem eigen, g ro te nauw ge
zetheid, vervulde. Z ijn belangstelling ging gro te n d e e ls uit naar de
andere succulenten; in S ucculenta publiceerde hij h ie ro ve r enkele
artikelen.
V ele leden, o o k buiten onze afdeling, zullen zijn naam kennen als
s c h rijve r van "W a t betekent die naam?” . Een boekje, waaraan hij zeer
veel w e rk heeft besteed.
In de laatste tijd was hij bezig met een a lfabetische naam lijst, met
biografische bijzonderheden, van hen die zich op e n igerlei w ijze v e r
die n ste lijk hebben gem aakt op het gebied van de succulenten. Deze
lijs t is helaas niet gereedgekom en. De laatste genoem de in zijn lijs t is:
A rm and Peclard, Florishaus, Z w itse rla n d , naar w ie genoem d is Lobivia
peclardiana Krainz.
W ij missen in hem een g ro o t plantenvriend en een prettige, v rie n d e 
lijke persoonlijkheid.
C. BOMMELJÉ
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R u ilb e u r s Z u id - W e s t N e d e r la n d
Graag vragen wij nu reeds uw aandacht voor de 5e ruilbeurs, georganiseerd
door de afdelingen West-Brabant, Zeeland, Tilburg, Dordrecht, Gorinchem en
Hoekse Waard. Dit lustrum zal gevierd worden op zaterdag 18 augustus om
14.30 uur in hotel Merks, Brugstraat te Roosendaal (vlakbij het station). Zoals
gebruikelijk zal de tijd tot 16.00 uur uitsluitend gebruikt worden om te ruilen,
daarna kan er ook verkocht worden. Wij doen een beroep op degenen, die
alleen maar planten willen verkopen zonder aan het ruilen deel te nemen,
de ruimte vrij te laten voor degenen die wel willen ruilen. De "verkopers”
zullen na 4 uur ruimschoots aan hun trekken kunnen komen.
DE ORGANISATOREN
AFD. ZW OLLE
Kort verslag over de activiteiten in 1972
Onze afdeling, die nu niet door een over
maat van mededelingen dit jaar de ko
lommen van Succulenta heeft gevuld, wil
desalniettemin door middel van dit jaarverslagje hier toch graag laten blijken,
dat zij nog wel degelijk actief is.
Over het jaar 1972 hield de afdeling een
8-tal bijeenkomsten in het zaaltje van het
"Eigen Gebouw", aan de Badhuiswal 9 te
Zwolle.
Rekening houdende met min of meer ern
stige ziekte van enkelen onzer leden, acht
het bestuur een gemiddelde opkomst van
ca. 68 % toch niet al te groot, maar koes
tert de goede hoop, dat het jaar 1973 een
wat grotere opkomst en activiteit te zien
mag geven.
Bij het afsluiten van het kalenderjaar had
de afdeling een sterkte van 21 leden,
hieronder waren de gezinsleden niet be
grepen. Voor de functie van secretaris
werd in de plaats van de heer Krabben
dam, die periodiek aan de beurt was om
af te treden, ondergetekende gekozen. De
heer Krabbendam kon door drukke werk
zaamheden deze functie niet langer be
kleden.
Op de bijeenkomst in januari hielden wij
onze jaarvergadering, die zoals gebruike
lijk, wat feestelijk werd gehouden. We
hadden een gratis verloting van planten en
er was een quiz over de natuur en onze
hobby, met wat prijsjes voor het winnen
de team.
Onze voorzitter, de heer Hanekamp, hield
een causerie over de Alpenflora en het
insectenleven, waarvoor de dia's waren
opgenomen tijdens zijn laatste vakantie in
Zwitserland.
In februari had de afdeling tot gast de
heer Van Keppel uit Wassenaar, die een
causerie hield, verlucht met dia's met als
onderwerp: "De Wondere Wereld van
Succulenten” . Gezien de welverdiende
naam van spreker op dit gebied, behoeft
het geen betoog, dat dit een waardevolle
avond werd. Met 19 verspreid wonende
leden uit de omgeving, hadden wij ons
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zaaltje vol. De verenigingssecretaresse,
mevr. Verduin-de Bruyn, toonde door haar
aanwezigheid eveneens haar belangstel
ling.
In maart werd op onze bijeenkomst een
aantal door de leden meegebrachte plan
ten besproken, waarvan de eigenaars de
naam niet konden thuisbrengen. Met be
hulp van de "cracks" op dit gebied wer
den meestal de raadsels weer opgelost
en keerden allen, weer wijzer geworden,
tevreden huiswaarts. Zoals gebruikelijk
werd in de pauze een plantenverioting ge
houden teneinde de kosten van de zaalhuur wat op te vangen.
De bijeenkomst in april stond eveneens
in het teken van door de leden meege
bracht plantenmateriaal.
De heer Krabbendam, als lid van het
hoofdbestuur, gaf een verslag van de ge
houden jaarvergadering der vereniging.
Enkele leden stelden voor excursies te
houden naar Werkendam en Lent, welke
door gebrek aan belangstelling, of door
reeds eerder gemaakte afspraken, niet
gerealiseerd konden worden.
In de maand mei werd een bezoek ge
bracht aan de collectie van mevr. Hart
kamp te Meppel.
Op de bijeenkomst in september gaf de
voorzitter zijn indrukken weer over de ge
houden streekruilbeurs te Zutphen en de
3LK te Valkenburg. Tevens werd het feit
herdacht, dat ons oudste lid, mej. G. Jarigsma haar 80ste verjaardag vierde. Als
aandenken aan deze dag had zij voor
iedere aanwezige een fraaie cactus mee
gebracht, voor welke geste de voorzitter
in een kleine toespraak haar oprecht
dank zegde. Hierbij overhandigde hij haar
namens de afdeling een platenbon. Ons
lid de heer Pluim, toonde dia's uit eigen
verzamelingen en die,genomen door de
heer Van Veen uit Honselersdijk. De heer
Krabbendam deelde nog mede, dat hij
voor de voorgeschreven kascontrole van
de boeken van het hoofdbestuur, de me
dewerking van de leden van de afdeling
Zwolle had toegezegd.
Op de bijeenkomst in oktober hielden de

leden Masman en Buter beiden een ver
handeling over de succulenten in het al
gemeen, hetgeen tot een geanimeerde dis
cussie tussen de beide heren onderling
en de aanwezigen leidde.
Onze voorzitter, de heer Hanekamp, hield
op de bijeenkomst in november een in
leiding over een 11-tal kleine cactusge
slachten, hetgeen met de door hem mee
gebrachte fraaie en vaak kostbare exem
plaren een boeiende avond opleverde.
Als afwisseling op het gebruikelijke sche
ma had de afdeling op haar bijeenkomst
in december te gast de alom bekende
fuchsiakweker en producent van nieuwe
winterharde variëteiten, de heer Joh. de
Groot uit Heerde. Deze hield aan de hand
van de door hem meegebrachte dia's een
interessant betoog over dit - thans in
de grote belangstelling staande - fraaie
plantengeslacht.
De plannen der afdeling voor het komen
de seizoen zijn:
1. Enkele causerieën te doen houden,
waarvoor het bestuur bereids enkele
sprekers heeft benaderd. Van deze
Te koop gevraagd:
BACKEBERG

-

DIE CACTACEAE

(volledig).
D. DOUWES
Wilhelminastraat 109
Doetinchem
(tel. 08340 - 23681)

N ieuw e leden
A. Moerman, Agricolastraat 45, Apeldoorn.
T. Mulder, p/a fam. Gevers, Potterlaan 11,
Huis ter Heide.
Fr. v.d. Langenbergh, Delegem Steenweg
35, 2250 Broechem bij Antwerpen,
België.
A. van Kampen, Visveldstraat 1, Lent O.B.
R. A. Peeters, 2e Sweelinckstraat 98,
's-Gravenhage.
J. Dijkstra, Parklaan 33, Zwaagwesteinde.
J. A. Chaigneau, Ard. Beyerkade 21,
Utrecht.
Drs. H. van Buren, Venusstraat 105, Hardinxveld-Giessendam.
M. J. van Buren, Heveringseweg 13, Rockanje.
B. J. A. Groenhagen, Admiraliteitslaan 846,
's-Hertogenbosch.
H. Bosch, Hoflandstraat 33, Pijnacker.
Karei Deca, Stationsstraat 69, 3220 Aarschot, België.
D. Douwes, Wilhelminastraat 109, Doe
tinchem.
J. J. Alders, Zwanebloemstraat 9, Renkum.
F. Verbeek, Bornestraat 2, B 3010 Wilsele,
België.
J. Deen, 1e Hogeweg 49, Zeist.

heeft Dr. P. A. Florschütz uit De Bilt,
zelf lid van onze vereniging, zich be
reid verklaard op 22 februari een cau
serie met dia's te willen houden.
2. Het houden van enkele excursies t.w.:
A. Een naar de kwekerij van de heer
v. Donkelaar te Werkendam.
B. Een tocht naar Nijmegen en om
geving, ten einde zo mogelijk een be
zoek te brengen aan de collecties van
de heren Willems, Wouters en Van
Kempen.
3. Enkele kasbezoeken te organiseren bij
de leden. Het bestuur is van mening,
dat een wat groter ledental voor de af
deling wel wenselijk zou zijn, in het
bijzonder dat der jeugd, waarvan wat
meer initiatief en activiteiten verwacht
mag worden, al is wel gebleken, dat
deze vaak van de kant der ouderen
kwamen. Dat wij inmiddels in het nieu
we jaar vier nieuwe leden hebben mo
gen noteren, geeft het bestuur echter
weer volle moed!
Seer. J. G. VAN DE BEEK
Houtrustweg 30, 't Harde
Wie van onze leden kan mij tegen ver
goeding helpen aan HYLOCEREUS GUATEMALENSIS, zodat ik hiermee proeven
kan nemen voor onderstammen.
A. GERRITSE
Adm. de Ruyterweg 519-111 Tel. 020-384653

Amsterdam

P. van Vugt, Dorpsstraat 111, Heerjansdam.
J. Holthuyzen, Rijksweg Noord 141, Reu
ver.
R. Katze, Grefratherstr. 26, 4175 Wankum
Did.
P. Pollaerts, Javastr. 40, Roermond.
J. Vermeulen, Past. Hermesstr. 44, Belfeld.
T. Wageman, Turkooisstr. 9, Groningen.
H. de Graaf, Hamrikkerweg 34, NieuwScheemda.
A. E. van der Laan, Makelaar, Eextra.
H. H. Ansink, Sumatralaan 33, Ede.
Mevr. F. Noordgraaf-Boolj, van Naaldwijcklaan 37, Leerdam.
A. Laponder, Smalriemstraat 8a, Beusichem.
Peter van 't Veer, E. van Luyckstraat 28,
Gorinchem.
Eelco Kok, M. van Bourgondiestr. 51, Go
rinchem.
B. G. M. Soeterbroek, Noordeindseweg
248, Berkel Z.H.
H. v. d. Velde, Nieuwe Kerkstraat 17A,
Rotterdam-Hillegersberg.
E. R. Mooijaart, W. Boothstr. 12 IV, Am
sterdam.
Mevr. Ch. Weidema, P. C. Hooftstr. 9,
Haarlem-N.
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R. van Zandwijk, Meutestraat 5 E, Maas
tricht.
Drs. H. J. M. Ridder, Pernambucodreef 8,
Utrecht.
Mevr. C. C. J. Keijzer-Sijpestijn, Oude
Kerkpad 8c, Ter Aar Z.H.
Mevr. S. C. Anderson-Vonk, Paulus Pot
ter!. 17, Capelle a.d. IJssel.
W. Kamphuijs, Landzichtlaan 47, Heem
stede.

N. van Vliet, Voor Clarenburg 1, Utrecht.
Jörg Kopper, Lockfinke 7, 56 Wüppertal,
B.R.D.
Prof. Dr. G. J. V. Swaen, Jan de Koostraat 44, Amsterdam.
Dr. Pieter Bonsen, Alza Research, 950
Page Mill Road, Palo Alto, Ca.
94304, U.S.A.
Dieter Honig, Ahornweg 9, 782 TitiseeNeustadt, B.R.D.

k a r lh e in z u h lig - k a k te e n
Cochemia halei, maritima, pondii, poselgeri
setispina
DM
Copiapo alticostata,
bridgesii,
calderana,
carrizalensis, chanaralensis, cinerea,
cinerea v. dealbata, cinerascens,
coquimbana,
dumetorum,
dura,
echinata v. borealis, ferox, gigantea, haseltoniana, krainziana, lembckei und var.sp.n., longistaminea,
mollicula, rupestris,
sp.n.
820,
streptocaulon, totoralensis, vallenariensis
Oroya acollana, baumannii, borchersii, borchersii var. fuscata, gibbosa, laxiareolata, laxiareolata var. pluricentralis, neoperuviana var. depressa,
peruviana v. conaikensis, subocculata
7053 ROMM ELSHAUSEN
W.-Duitsland

-

KRS. WAIBLINGEN
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10,---- 25,—

10,---- 25,—

-

LILIENSTR. 5

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

Adreswijziging

De redakteur is verhuisd en heeft
bovendien een nieuw telefoonnummer
gekregen. Dit laatste geldt ook voor
de 2e redakteur.

Werkendam - Tel. 01835-1430
Vraagt sortiments- en zaadlijst 1973
Regelmatig nieuwe importen.
Zondags gesloten

2e se c re ta ris : J. D E G A S T , G raaf Gerhardstraat 10,
V en lo .

Redacteur: F . K . A . N O L T E E ,
Cam panula 88,
Dordrecht. T e l. 078 - 76399.
2e redacteur: A . DE G R A A F , Zin n ia 8, Dordrecht.
T e l. 078 - 72617.
B ib lio th e c a ris: J. M A G N IN , Kromhoutstraat 200,
Rotterdam 14. Catalog us f 1,50.
"R u ile n zonder h u ile n ": contactadres, O . C . v .
S o ld t S r ., M iddelburgsestraat 35, S chevening en.
T e l. 070-551344-550423.
Het lidm aatschap kost voor leden in Nederland
en B e lg ië f 20,— en voor leden in het buitenland
f 25,— per jaar met G R A T IS maandblad " S u c 
c u le n ta ".

Penningm eester
G . L IN K ,
M em iingstraat 9,
Am ersfoort. Po strek. 680596 t.n .v . S u ccule n ta te
Am ersfoort.

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

Erevo o rzitter: A . F . H. B U IN IN G , Burg. de Beaufortweg 10, H am ersveld (U-).
Voorzitter: Ir. A . F . H. B L A A U W , Bredasew eg 54,
Rijsbergen N .B r.
V ice-vo orzitter: S . K .
laan 34, V laard ing en.

BRA VEN BO ER,

Kw artel-

Secretare sse -le d en ad m in istratie: M evr. E . A . M.
V E R D U IN - DE B R U Y N Koningsw eg 2, B e ekb e r
gen. T e l. 05766 - 1840.

100

succulenta
MAANDBLAD VAN

DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING

VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Notocactus roseoluteus v. Vliet spec, nova

Foto Van Vliet
52STE JAARGANG
NO. 6
JUNI 1973

Het geslacht Conophytum 5
B. K. B O O M

21. C. ectypum var. ectypum

21a. C. ectypum var. brow nii

20.

C. doornense N.E.Br.; zodevorm end; licham en bijna bolvorm ig, grijsgroen,
fijn papilleus behaard; to p v la k te s te rk gew elfd, ± 10 mm diam., met vrij
ta lrijk e g rote stip p e n ; bloem en overdag, ± 15 mm diam., lila ro se ; kroonbuis en helm draden o pvallend paars, de s o o rt is vooral aan d it laatste
kenm erk gem a kke lijk te o nderscheiden van andere, in aug. - okt., KI. Nam.

21.

C. ectypum N.E.Br.; dich t-zo d e vo rm e n d ; licham en lang in de vliezen
zitten blijve n d ; to p v la k te rond to t k o rt ovaal, groen, soms rood o ver
lopen, rondom het m ondje met een korte, glim m end groene richel,
vanw aaruit andere rich e ls stra a lsg e w ijs naar beneden lopen (som s is er
maar één); o p p e rvla kte hier en daar met glim m ende stippen; bloem en met
lange kroonbuis, in sept. - okt.; g e m a kke lijk te herkennen so o rt; KI. Nam.
var. ectypum (C. v ire n s L. Bol ), to p vla kte 4-6 mm diam., met groene
richels; bloem en ± 10 mm diam., helder lilarose (fo to 21) - var. brownii
(Tischer) T isch e r (C. b. Tischer), to p v la k te 8-10 mm diam., met richels,
die vooral op een zonnige standplaats bruin zijn; bloem en ± 10 mm diam.,
licht lilarose (fo to 2 1 a ).-v a r. limbatum (N.E.Br.) T ischer (C. I. N.E.Br., C.
chloratum Tischer), licham en lich tg ro e n ; richels b e p e rkt to t één, die lo o d 
recht op het m ondje staat; v e rd e r nog één rondom het mondje, die nau
w e lijks verheven is; stippen niet glim m end. - var. tischleri (Schw .) T ischer
(C. t. Schw.), to p v la k te 8-12 mm diam., m et d o n kergroene rich e ls; bloemen
15-20 mm diam., heldergeel, in sept. - nov., (fo to 21b).

22.

C. elishae (N.E.Br.) N.E.Br. (C. dennisii N.E.Br., C. nelianum Schw., C.
plenum N.E.Br., C. sprin g b o ke n se N.E.Br.), zodevorm end, soms ook
slechts enkele licham en bijeen; licham en to t 3 cm hoog, d u id e lijk 2-lobbig, blauw - to t d o fg rijsg ro e n , m et meestal vele verspreide, hier en daar
to t lijnen vere n ig d e stippen; lobben kort, to t 8 mm lang, met horizontale
kiel (d a a rd oo r a fw ijke n d van bijna alle andere bilobe conophyten); b loe
men overdag, in sept. - nov., to t 15 mm diam., geel; KI. Nam.
N auw ve rw a n t en m isschien synoniem zijn: C. ampliatum L. Bol., C. andausanum L. Bol., C. angustum N.E.Br., C. dissimile N.E.Br., C. sororium
N.E.Br.
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23.

C. fibulaeforme (Haw.) N.E.Br. (C. bolusiae S chw ); zodevorm end; licha
men zonder lobben; to p v la k te ± vlak, 6-8 mm diam., rond o f iets ovaal,
grijsg ro e n to t m uisgrijs, zonder stippen, fijn behaard; bloem en overdag,
20-25 mm diam., roze; kro o n b u is w it (dus fraaie, grote bloem en); (van
R hijnsdorp).
V erw a n t zijn ve rm o e d elijk: C. barbatum L. Bol. (fo to 23), en C. intrepidum
L. Bol, die beide ervan afw ijken d o o r de kleine bloem en.

24.

C. ticiforme (Haw.) N.E.Br. (C. a ltile N.E.Br., C. ju g ife ru m N.E.Br., C.
odoratum (N.E.Br.) N.E.Br., C. pallidum (N.E.Br.) N.E.Br.); uit de veelheid
van de synoniem en kunnen we wel opm aken, dat we h ie r te maken
hebben met een zeer va ria b e le so o rt; zodevorm end; licham en m et korte,
stom pe, soms zw ak gekielde lobben; to p v la k te to t 25x20 mm, g rijsg ro e n
met donkere stippen, die zeer v e rsch ille n d g e ra n g sch ikt zijn, zowel
ve rsp re id als in rijen, die vaak aan de to p van iedere lob een kruis v o r
men o f wel er boogvorm ig a flopen; m ondje om geven door een rij s tip 
pen, die aan w eerszijden e in d ig t in een (som s o n d u id e lijk ) zijve n ste r;
bloem en ’s nam iddags opengaand, 15-20 mm diam., h e ld er lilarose to t
w it, zoet riekend, in okt., nov.; de basis d e r kro o n b u is en kro o n slip p e n
w it; na enkele dagen sluiten de bloem en zich overdag niet m eer; ZA.,
(M ontage, R obertson, W o rce ste r).

25.

C. flavum N.E.Br. (C. concinnum Schw ).; zodevorm end; licham en breed
om gekeerd kegelvorm ig, grijsg ro e n , zijkanten som s ro o d a ch tig ; to p vla kte
rond, m ondje om geven d o o r een vaak uit stippen bestaande lijn; bloemen
overdag, heldergeel, in sept., okt.; KI. Nam.
va. flavum, licham en zelden b re d e r dan 15 mm, v rij plat; to p vla kte
blauw groen, met kleine stippen (fo to 25) - var. luteum (N.E.Br.) Boom 1)
CC. luteum N.E.Br.), in alle delen g ro te r dan de vo rig e var.; licham en to t
25 mm diam. (althans in cultuur), groen to t g rijsg ro e n , zow el de platte
to p vla kte als de zijkanten met grote stippen (fo to 25a).

1) Conophytum flavum N.E.Br. var. luteum (N.E.Br.) Boom, comb, nov., basionym
C. luteum N.E.Br. in Gardn. Chron. 1930,1: 515.
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26. C. fraternum (N.E.Br.) N.E.Br. (C. leptanthum L. Bol ); zodevormend en
met korte, bovengrondse stengels; topvlakte 5-15 mm diam., vrij vlak,
in het midden vaak iets ingezonken en daardoor ± 2-lobbig gelijkend,
licht grijsgroen met talrijke stippen; bloemen overdag, tot 20 mm diam.,
lilarose, met een opvallend lange, geelachtige kroonbuis, die ± 1 cm
boven de kelk uitsteekt (zeer goed kenmerk); bloeit vroeg, van juli-nov.;
KI. Nam.
Nauw verwant en misschien ten dele synoniem zijn: C. fragile Tischer
(foto 26a), C. kubusanum N.E.Br. (foto 26b) en C. marlothii N.E.Br.
27. C. fulleri L. Bol. (C. wiesemannianum Schw.);zodevormend; lichamen
lang in de vliezen blijvend (± op C. ectypum gelijkend); topvlakte 5-7
mm diam., met grote, donkergroene, iets verheven stippen, die soms tot
richels samenvloeien; mondje zeer kort (± 1 mm); bloemen overdag,
± 15 mm diam., lilarose, in sept.; ZA (Kenhardt).
28. C. globosum (N.E.Br.) N.E.Br. (C. obovatum Lavis); losse zoden vormend,
zonder of met korte bovengrondse stengels; lichamen omgekeerd ei
vormig tot kogelrond, lichtgrijs tot lichtblauwgroen, zonder stippen (be
halve soms om het mondje, dat kort en nauwelijks ingezonken is); bloe
men overdag, 10-15 mm diam., lilarose; staminodiën oranje, naar buiten
gebogen; in okt., nov.; KI. Nam.

24. C. ficiforme
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26. C. fratense

26b. C. kubusanum

26a. C. fragile

var. globosum, top gewelfd, rond, zonder stippen of deze alleen rondom
het mondje. - var. vanbredai (L. Bol.) Rawe (C. v. L. Bol.), tot ± vlak,
breed, ovaal, zonder stippen (foto 28a).

27. C. fulleri
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V an de redaktie
In de vorige ,,Van de re d a c tie ” s ch re e f ik dat ik tijd e n s mijn reis d o o r O ostA frika .n ie t alleen aan succulenten, maar ook aan andere interessante zaken,
aandacht hoopte te besteden. A lle rle i om standigheden hebben e r zelfs toe ge
leid dat ik aan het zoeken en bestuderen van succulenten m inder tijd heb
kunnen besteden dan a a nvankelijk de bedoeling was. G elukkig w il dat geens
zins zeggen, dat mijn v e rb lijf daar tegengevallen zou zijn; integendeel, het
was een in alle opzichten bijzondere ervaring. De hele reis is goed verlopen,
op enkele kleinigheden na, zoals de d ie fsta l van onze com plete fo to -u itru stin g .
D oordat we met enige m oeite w e e r nieuw e a p paratuur konden kopen, heb ik
toch nog een 700 d ia ’s kunnen maken, w aa ro n d e r uiteraard ta lrijk e plaatjes
van succulenten. Al met al is het in ie d e r geval een goede vo o rb e reid in g ge
w eest v o o r de vo lgende reis die al w e e r op het program staat. Ik heb nu
althans min o f m eer een indruk, w elke streken een langer bezoek waard zijn.
Het maandblad is dankzij de goede zorgen van de heer de G raaf op de nor
male w ijze verschenen. O o k da a ru it b lijkt, hoe nuttig het is dat de redactie
uit m eer dan 1 persoon bestaat. M ijn vo o rg a n g e rs moesten alles in grote
lijnen alleen doen, som s bijgestaan d o o r een redactie-com m issie, te rw ijl pas
tijdens het redacte u rsch a p van de heer B uining een tw eede redacteur w erd
benoemd. Thans is het zo dat, d o o rd a t de redactie-leden zo d ich t bij elkaar
w onen, een intensie f co n ta c t m o g e lijk is,zodat we nu met recht van een tw e e 
hoofdige redactie kunnen spreken. D a a rdoor is het ook b eter m ogelijk ge
zam enlijk een beleid uit te stippelen, uiteraard zonodig in overleg met het
H oofdbestuur.
Een van de nieuwe dingen die we hebben aangepakt, is het gebruiken vo o r
ons maandblad van de m eest ge sch ikte afbeeldingen uit de in 1969 d o o r de
afd. N oord-Lim burg georganiseerde fo to w e d s trijd . De m akers van deze fo to ’s
zijn daartoe ve rzo ch t een a rtik e ltje o f althans gegevens bij hun fo to ’s te v e r
strekken. Nu iedereen op plezierige w ijze aan d it ve rzo e k heeft voldaan zullen
de resultaten daarvan g e le id e lijk aan in S ucculenta g e publiceerd w orden.
H ierbij is ons wel gebleken, dat vele leden die anders niet aan het schrijven
van een a rtikel zouden toekom en, daar in fe ite toch heel goed toe in staat zijn.
H opelijk zullen o o k andere leden h ie rd o o r geïn sp ire e rd w orden eens iets v o o r
ons m aandblad op p a p ie r te zetten. O ndanks de re d e lijke hoeveelheid kopij
die we op het og e n b lik in vo o rra a d hebben, is er im mers toch nog steeds een
v rij w ankele basis van slechts een handjevol leden die regelm atig schrijven.
Het is al va ke r betoogd, m aar het kan geen kwaad het nog eens te herhalen,
ook aan eenvoudige a rtike le n is grote behoefte, vooral bij de beginnende
liefhebbers.
M ocht u denken geen a rtike l te kunnen schrijven, maar hebt u wel interessante
gegevens o ve r bepaalde planten, kw eekw ijzen e.d. dan is de redactie ook
graag bereid daar een a rtik e ltje van te maken. Een extra aansporing kan nog
zijn dat u tijd e n s het sch rijve n van een a rtike l vaak zelf allerlei dingen aan
de w eet kom t d o o r het naslaan van boeken en d ergelijke.
FRANS NOLTEE

Jun i - allerlei
In deze eerste zom erm aand staan ons w e e r vele plezierige werkzaam heden
te w achten. W e kunnen vo lo p stekken en enten om d a a rd o o r onze verzam eling
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te vergroten en te verbeteren. Enten doen we bij zonnig, warm en droog weer.
De pas-geënte planten niet direct in de volle brandende zon plaatsen, doch
deze "operatie-patiënten'' enkele dagen een beschaduwd plekje geven of de
planten met een stuk papier bedekken. Ook de stekken in de schaduw laten
bewortelen om totale verdroging te voorkomen.
De planten kunnen nu flink begoten worden, ook over de kop, vooral bij zon
nig weer. Echter voorzichtig-aan op regendagen; dan alleen de planten water
geven welke het beslist nodig hebben.
Zaailingen mogen evenwel nooit in de beginperiode van hun bestaan droog
komen te staan.
Veel lucht, dag en nacht! Frisse lucht is één van de absolute levensbehoeften
van alle levende wezens.
Bij het begieten van rozetvormige planten, planten met een ingezonken sche
del, bij Lithops en nog vele andere planten erop letten dat er geen plasje water
blijft staan in het hart of boven op de plant. Dit kan ook 's zomers wel eens
rotting veroorzaken. Het beste is dit overtollige water weg te blazen of op te
nemen met bijv. vloeipapier.
Conophytums geen water meer geven, doch opletten dat deze planten niet
volledig uitdrogen. In de zomer, tijdens de rusttijd, zo af en toe de potten of
schalen in een plat bakje met wat water zetten, zodat de grond gelegenheid
krijgt een beetje vocht op te nemen. Ideaal hiervoor zijn de kunststof schaal
tjes, waarin tegenwoordig allerlei vleessoorten in de supermarkten verkocht
worden.
Als de zaailingen verspeend worden, kunnen deze beter tamelijk dicht bij
elkaar in de verspeenbak gezet worden dan wijd uit elkaar. De ervaring heeft
geleerd, dat de plantjes welke dicht bij elkaar staan, beter groeien dan die
welke tot een kluizenaars-bestaan gedoemd zijn.
Het betere groeien zou veroorzaakt worden door mitogenetische straling (mi
tose = kerndeling), doch als u er in de oude maandbladen over leest, blijken
de meningen daarover nogal uitéén te lopen. Het wel of niet bestaan van deze
straling en de invloed daarvan op onze zaailingen, is niet zo belangrijk voor
ons; wél dat dicht op elkaar staande zaailingen en ook al wat oudere planten,
het kennelijk beter doen en met deze wetenschap kunnen we ons voordeel
doen!
Van de heer N. L. Engels, Rembrandstraat 11, Puttershoek, ontvingen wij het
volgende schrijven:
Hierbij een reaktie naar aanleiding van het verslag van de afdeling Gooi- en
Eemland in het februari-nummer.
Hierin wordt het middel Temik aanbevolen tegen wortelluis en aaltjes. Nu is
mij gebleken toen ik mij dit ook wilde aanschaffen, dat dit een zeer giftig
middel is. Mijns inziens is het dan ook zeer gevaarlijk, vooral bij vensterbankkwekers omdat de korrels op de aarde worden gestrooid (denk hierbij vooral
aan kinderen). Het is dan ook verboden voor bloemenkwekers om het voor
potplanten te gebruiken.
Voorts de prijs. De enig leverbare verpakking was die van 5 kg welke
f 205,— kostte.

±

Ik zou het dan ook zeer op prijs stellen als u hiervan in het maandallerlei
melding zou willen maken.
De secretaris van de afdeling Gooi- en Eemland heb ik al van dit schrijven
op de hoogte gesteld.
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B e s t r ijd in g s m id d e le n , zo ja , w e l k e ?
N. L. ENGELS
Een ieder die cactussen of andere succulenten kweekt krijgt vroeg of laat,
meestal vroeg, bezoek van spint, wol- en wortelluis. Als men hierover in
succulenten-lectuur leest vindt men dat hiervoor bestrijdingsmiddelen bestaan.
Maar dan komt de moeilijkheid: welke? Vooral voor spint moet men dan nog
steeds andere middelen gebruiken om geen resistente stammen te krijgen.
Nu zou ik gaarne een ieder willen oproepen zijn ervaringen met bepaalde be
strijdingsmiddelen kenbaar te willen maken, waarbij ik ook denk aan de be
heerders van het Succulentarium. Afdelingen kunnen dit natuurlijk gezamen
lijk doen via hun secretaris.
Wanneer een ieder die hierop wil reageren dit binnen 2 maanden na het ver
schijnen van dit artikel doet aan ondergetekende kan er in een volgend num
mer van Succulenta een artikel over geschreven worden waarin dan een
(groot?) aantal middelen genoemd kunnen worden.
Om zo volledig mogelijk te zijn zouden de volgende gegevens van een be
strijdingsmiddel bekend moeten zijn:
1e.
2e.
3e.
4e.

middel tegen:
handelsnaam
fabrikaat
andreaskruis of doodskop op de verpakking (middelen met een doodskop
mogen niet aan particulieren worden verkocht)
5e. grootte van de leverbare verpakkingen
6e. de prijs. Hoeft niet exact te zijn, maar er zijn bijv. middelen die zo'n
slordige 375 gulden per kilo kosten.
7e. de ondervonden resultaten.
Ik ben helemaal geen deskundige op dit gebied maar een leek met een heel
klein beetje scheikundige kennis, die wil dat een ieder zo gezond mogelijk
blijft en zijn planten vrij van ongewenste gasten.
Rembrandtstraat 11, Puttershoek.

N o t o c a c t u s r o s e o lu t e u s s p e c ie s n o v a
D. J. VAN VLIET
Corpus globosum, altitudine et diametro ad fere 18 cm, aergineum, nitore
caerulescenti in sulcis inter costas. Acumen albolanatum spinisque novarum
areolarum instructum demersum est. Radices ramosae dissipantur.
Costae 15-18, triangulares sunt et in menta fortia rotunda dividuntur. In acu
mine sulcis longitudinalibus acute separantur.
Areolae inter menta depressae sunt et ad 10 mm inter se distant.. Areolae
rotundae ad 5 mm diametiuntur, lana alba obtectae sunt sed mox glabres
cunt et inter menta conteruntur.
Spinae centrales 4 cruciformiter dispositae sunt, interdum 3 vel 2 vel 1. Applanatae, aculeatae, fortes pungentesque, ad 3 cm longae sunt. Spina, quae
deorsum vertitur, fortissima est, sed interdum etiam spinae quae sursum
vel in latera vertuntur fortissimae sunt. Casibus quibusdam spinae cen
trales non a marginalibus distinguendae sunt, Deorsum versa recta est,
ceterae paulo curvatae et tortae, omnes fulvae pedibus acuminibusque
brunneis, deinde canescunt. Spinae marginales ad 8, aculeatae, ad 15 mm
longae, plerumque multo breviores, simili colore ut centrales sunt.
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Flores cam panulati, ad 8 cm diam etiuntur, corona circum acumen e novis
areolis nascuntur.
Folia perianthii in te rio ra spathulata sunt, ad 4 cm longa, paulo crenata, nitide
subsalm onea, media parte ob scu riu s striata. In receptaculum c o lo r nitide
sufflavus fit. E xteriora eadem, sed co lo rib u s magis vive n tib u s.
Receptaculum a parte in te rio re cam panulatum , a pede styli dem ergitur, sta
mina in corona lata circum stylum insita sunt, c o lo re su ffla vo nitentia. A
parte exterio re squam is lilacinis ad vio la ce o -b ru n n e is, lana fulva e t saetis
brunneis obtectum est.
P ericarpellum rotundum , ad 8 mm diam etiens et sufflavum est. O vula in pla
centis introrsum d irig u n tu r. A parte e xte rio re pericarpellum squam ulis
v irid ib u s et lana alba obtectum est.
Filamenta in corona lata circum stylum disponuntur, ad 14 cm longa, sufflava,
antheris aurantiacis sunt.
S tylus ad 20 mm longus, su ffla vu s et 1 mm diam etiens est. Stigm ata salm onea
9 stam ina exsuperant.
Fructus baccae sim ilis, su b virid is ad subroseus est et ad 40 mm crescit.
Postea sicca tu r et locis com pluribus fra n g itu r eoque fa c to fere 400 semina
d iffundi possunt.
Semen galeriform e. U t margo latus o chreo-brunneus hilum m icropylam totam
includit. Testa innum erabilibus tu b e rc u lis nigris nite n tib u s obtecta est.
H abitat in collibu s prope ad Tranqueras, Uruguay.
Typus in H erbario Regni U ltra je cti sub nr D.V. 75.3
Latijnse diagnose J. Theunissen
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a. M. roseoluteus 1x1. b. Droge vrucht. 1x1. c. zaden 30x. t. testa; h. hilum; f. funicu
lus; m. micropyle; d. caruncula.
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Plant bolvormig, tot ± 18 cm in doorsnede en ± 18 cm hoog, kopergroenkleurig met blauwe waas in de groeven tussen de ribben; top verzonken en
bedekt met witte wol en doorns van de nieuwe areolen; ribben 15-18, drie
hoekig en in sterke ronde kinnen verdeeld, aan de top scherp gescheiden door
de lengtegroeven; areolen verzonken tussen de kinnen, tot 10 mm uit elkaar,
rond, tot 5 mm in doorsnede, bedekt met witte wol doch spoedig verkalend
en plat gedrukt tussen de kinnen; middendoorns 4, in kruis gesteld, soms 3
of 2 of 1, afgeplat naaldvormig, sterk en stekend, tot 3 cm lang, de naar
onder gerichte het krachtigst, doch soms ook de naar boven en of zijdelings
gerichte het sterkst ontwikkeld, in andere gevallen niet van de randdoorns te
onderscheiden, de naar onder gerichte recht, de andere zwak gebogen en
iets gedraaid, alle lichtbruin met bruine voet en punt, later vergrijzend; rand
doorns tot 8, naaldvormig, tot 15 mm lang, meestal veel korter, kleur gelijk
aan de middendoorns; wortels vertakt en spreidend.
Bloemen klokvormig, tot 8 cm in doorsnede, ontspringend in een krans rond
de top uit de nieuwe areolen; bloembladen (perianth) binnenzijde spatelvormig,
tot 4 cm lang, iets gekarteld, glanzend licht zalmkleurig met donkerder middenstreep, naar de bloembodem verkleurend tot glanzend lichtgeel, buiten
zijde idem maar met hardere kleuren; bloembodem (receptaculum) binnen
zijde klokvormig, aan de voet van de stijl ingezonken, meeldraden in brede
krans ingeplant rond de stijl, glanzend lichtgeel, bloembodem buitenzijde be
kleed met lila tot lilabruine schubben, lichtbruine wol en bruine borstels;
vruchtbeginsel (pericarpellum) rond, tot 8 mm in middellijn, lichtgeel, de zaadknoppen aan de zaaddragers naar binnen gericht, aan de buitenzijde bekleed
met groene schubjes en witte wol; helmdraden in brede krans rond de stijl ge
groepeerd, tot 14 mm lang, lichtgeel, helmknoppen oranjegeel; stijl tot 20 mm

I
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N. roseoluteus.
in zijn natuurlijke
omgeving.
De planten zijn
praktisch niet
variabel.

in

lang en 1 mm in doorsnede, lichtgeel, 9 zalmkleurige stempels dragend, die
boven de meeldraden uitsteken.
Vruchten besachtig, uitgroeiend tot 40 mm lang, lichtgroen tot lichtrose, later
verdrogend en verpulverend op meerdere plaatsen waardoor de ± 400 zaden
zich kunnen verspreiden.
Zaden helmvormig, navel (hilum) als een brede bruinokerkleurige rand die het
poortje (micropyle) volkomen insluit, zaadhuid (testa) bedekt met talloze
zwartglanzende bultjes.
Groeiplaats in de heuvels nabij Tranqueras, Uruguay. Type in Rijksherbarium,
Utrecht onder nummer D.V.75.3.

Op de groeiplaats
wordt N. herteri
soms enorm groot.
Een doorsnede tot
30 cm is niet
zeldzaam. Zo'n
exemplaar kan dan
meer dan 70
bloemen dragen.

N. mammulosus
op de natuurlijke
groeiplaats.
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Deze, volgens mij, overgangsvorm tussen N. mammulosus en N. herteri vormt
een belangrijke schakel tussen twee sterk verschillende groepen van het ge
slacht Notocactus. De bloem alsmede het zaad van N. roseoluteus bewijzen
dat de groep met klokvormige bloemen nauw verwant is aan de groep met
trechtervormige bloemen. Alhoewel de bloemvorm overeen komt met N. mam
mulosus, is de inplanting van de meeldraden afwijkend. Van bijzonder belang
is de ruimte die de bloembodem vormt rond de voet van de stijl. Deze ruimte,
mogelijk het nectarium, komt bij trechtervormige bloemen altijd voor en ont
breekt geheel bij de klokvormige. Wat betreft de zaden ziet men ook een
duidelijke vermenging. De brede rand door het hilum gevormd is kenmerkend
voor de groep rond N. mammulosus, terwijl een testa bedekt met veel glan
zend zwarte bultjes voorkomt bij o.a. N. herteri. Ook is dit zaad veel fijner dan
dat van N. mammulosus. Tenslotte wijst de bloemkleur in dit geval ook naar
N, herteri die evenals N. mammulosus in dit gebied voorkomt.
De planten groeien in de volle zon op een steenachtige bodem in de spleten
van de rotsen die meestal gevuld zijn met organisch afval en erosiegesteenten.
Van N. roseoluteus zijn door mij zaden verspreid, o.a. aan het Clichéfonds
onder de naam N. cupreatus. Deze naam wilde ik oorspronkelijk gebruiken
maar wil hem niet handhaven omdat die reeds voor een Echinocactus gebruikt
is. Het veldnummer bleef ongewijzigd, D.V.75.
Foto's en tekeningen van de schrijver, D. J. v. Vliet,
Leuvensestraat 59, Scheveningen.

H et d e t e rm in e re n v a n p la n te n (1)
J. A. JANSE
De vorige artikelen hadden ten doel de lezer een beetje op de hoogte te
brengen hoe in de loop van enige eeuwen de succulenten werden ingevoerd
en wat de plantkundigen, in het licht van de zich naar alle kanten uitbreidende
wetenschap, met die planten hebben gedaan. Rangschikking, eerst in grote
groepen, leidde tot een steeds verdergaande verfijning. Dit gebeurde echter
niet langs een voortdurend doorlopende lijn maar met perioden van stilstand,
afgewisseld met haast explosieve activiteit. Het geringe aantal geslachten, om
streeks 20, van de cactusfamilie kon zich wel een eeuw handhaven tot Britton
en Rose een halve eeuw geleden die geslachten begonnen op te delen en al
spoedig meer dan 100 geslachten onderscheidden. Het aantal bekende soorten
nam en neemt nog steeds toe en eigenlijk wordt het geheel voor de liefhebber
eerder onoverzichtelijker dan verhelderd. De verzuchting van B. v. Gelder in
het oktober-nummer van "Succulenta” 1972 (p. 182) kunnen wij onderschrij
ven, maar het is minder gemakkelijk om het probleem op te lossen: hoe wordt
de liefhebber op weg geholpen met die veelvoud van soorten, oud en nieuw?
Een liefhebber krijgt zijn planten zowel mèt een naam als (nog vaker) zónder
naam en dikwijls is die naam dan nog onzeker of geeft aanleiding tot twijfel.
De vele oorzaken waardoor die namen onzeker of twijfelachtig kunnen zijn,
hebben wij getracht in de voorgaande artikelen op te sporen. Soorten hebben
in de loop van de tijd verschillende geslachtsnamen gedragen. Wat onze groot
ouders nog Echinocactus noemden, heet nu óf nog Echinocactus, maar veel
vaker Notocactus, Echinofossulocactus, Rebutia, etc. En ook die nieuwere
namen hebben allerlei wijzigingen ondergaan; de heer Van Gelder somt ze al
op: Britton en Rose stelden Neoporteria op en latere schrijvers splitsten die
groep weer in Neoporteria en Neochilenia.
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Met de soortnamen ging het niet anders. Men onderzocht de chronologische
volgorde van de namen en maar al te vaak bleek een ingeburgerde naam ver
vangen te moeten worden door een andere.
Het is duidelijk dat dit vooral voor de beginner een moeilijke en onaangename
zaak is. Toch is het wel duidelijk, dat, willen wij de zaak op orde brengen,
namen onontkoombaar zullen wijzigen. Wil de rangschikking een ’’natuur
lijke” zijn, d.w.z. wil deze rangschikking de "werkelijke” verwantschap weer
geven, hoe moeilijk die soms ook aan te tonen is, dan zullen namen ook om
die reden gewijzigd worden en het is alleen maar toe te juichen, dat dit nu
volgens goed afgesproken regels gebeurt.
Ondanks alle verbeteringen zal er dus altijd wel de kans bestaan dat onze
inzichten zich wijzigen en wij dientengevolge ook veranderingen in de namen
zullen moeten verwachten. Als een goed voorbeeld hiervan is het artikel in
hetzelfde nummer van "Succulenta” over Notocactus en Wigginsia te beschou
wen. De onderzoeker Buxbaum, een internationaal bekend systematicus, die al
vele jaren de rangschikking van de cactussen bestudeert, zou de geslachten
Brasilicactus, Eriocactus en Wigginsia weer bij Notocactus willen onder
brengen. Een probleem dus, dat een discussiepunt kan zijn voor enkele inge
wijden in de moeilijke materie van de systematiek van de cactussen. Evenzeer
echter raakt het die liefhebbers die nu al blij zijn dat hun planten in de ver
zameling een goed etiket hebben en nu (misschien over enige tijd) een nieuwe
naam moeten leren!
Hoe heet die plant?

Al op school begonnen wij met een flora een plant op naam te brengen. Ge
lukkig hebben wij van onze Nederlandse planten een goede duidelijke flora,
een boek dus om planten te determineren.
Helaas is dit met onze succulenten maar in weinig gevallen zo gemakkelijk en
vaak als er een flora bestaat is het een lokale flora, die alleen de soorten van
een omgrensd gebied behandelt (bijv. de succulente Euphorbia’s van ZuidAfrika, de cactussen van Mexico). Meestal is het een boek in het Engels,
Duits of zelfs Latijn - een echt vakboek dus, dat voor de liefhebbers moeilijk
hanteerbaar is. Daarbij komt nog (wij wezen daarop al) dat onze gekweekte
exemplaren niet zelden vrij sterk af kunnen wijken van de wilde exemplaren,
die bij het samenstellen van de flora het studiemateriaal vormden.
Hoe determineren wij planten?

Het is allereerst nodig dat wij de termen kennen die de schrijver voor de
kenmerken gebruikt.
In de oude tijd was er nauwelijks een algemeen aanvaard systeem van be
schrijving.
W. T. Stearn geeft in zijn "Botanical Latin” (p. 21-47) een historisch overzicht
van die ontwikkeling.
De Romein Plinius geeft in zijn samenvatting van de natuurhistorie van zijn
tijd, de "Historia naturalis” (1e eeuw na Chr.) al plantenbeschrijvingen. Hij
gebruikt al woorden als truncus (stam), caudex (stengel) of baca (bes), maar
in veel gevallen zijn zijn beschrijvende woorden niet gebonden aan een duide
lijk omschreven orgaan of een duidelijk afgebakend begrip.
De middeleeuwer Isidorus van Sevilla (560-636) die de antieke en middel
eeuwse wetenschap, ook van de planten, samenvatte, brengt het er in dit
opzicht niet veel beter af. *
Ook zijn latere navolger Albertus Magnus (1193-1280) is niet systematisch te
werk gegaan. ’’Theca” , dat wij voor dat deel van de helmknop gebruiken, dat
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de stuifmeelkorrels bevat (helmhokje), gebruikt hij zowel voor "omwindsel” ,
"kelk” en "zakje".
De renaissance-schrijvers (bijv. Clusius) maken al beschrijvingen die veelal
zeer goed voldoen, ondersteund door voortreffelijke afbeeldingen.
In de laatste jaren van de zeventiende eeuw publiceert de botanicus Camera
rius zijn befaamde "brief over het geslacht der planten" (Epistola de sexu
plantarum, 1694), waarin hij de mannelijke en vrouwelijke bloemdelen herken
de. Jung stelt in zijn "Isagoge phytoscopica” (1678) al een lijst van botanische
termen op. In 1717 publiceert Sébastien Vaillant tenslotte het Frans-Latijnse
geschrift "Discours sur la structure des fleurs / Sermo de structura florum” .
Dit boekwerk had een directe uitwerking op Linnaeus, die niet alleen de grote
reformator was van de rangschikking en naamgeving, maar evenzeer de op
steller van een geordend systeem van te gebruiken termen. Tijdens zijn verblijf
op Clifford’s buitengoed, de Hartecamp bij Bennebroek, besteedde hij enige
bladzijden in de 'Hortus Cliffortianus’ aan de botanische terminologie. Zijn
werk "Fundamenta botanica" (1736) houdt zich ook met dit onderwerp bezig.
Latere plantkundigen heben op Linnaeus' grondslagen voortgewerkt; belang
rijke auteurs waren bijv. Augustin Pyrame de Candolle (1778-1841) en John
Lindley (1797-1865).
Ondanks stabilisatie op dit gebied blijft ook de terminologie een levend instru
ment, waaraan veranderingen optreden, die nodig zijn in het hanteren in de
praktijk of die opkomen bij gewijzigde inzichten in de morfologie,
v. Ittersumlaan 32, Bennebroek.
* Van Isidorus van Sevilla is het eerste gebruik van het woord "botanie” bekend, dat
echter pas 1200 jaar later gemeengoed werd.

Diplocyatha ciliata. Thnbg.
BR. WALFRIED
Menig cactusverzamelaar heeft tussen zijn vele zuil-, bol- of zodevormende
cactussen toch ook wel graag enige vetplanten. Voor dezulken kan boven
staande soort dan bijzonder aanbevolen worden. Het is geen wilde groeier en
de bloemen, die in de groeitijd regelmatig verschijnen zijn van bijzondere
schoonheid. Diplocyatha is een monotypisch geslacht; d.w.z. een geslacht dat
slechts 1 soort telt. De soortnaam ciliata slaat op de bloemen die heel mooi
gewimperd zijn. Het vaderland van Diplocyatha ciliata is de Karroo in de
Kaapprovincie Z. Afrika. Ze groeit zodevormend met 4 a 5 cm grote scheutjes,
vierkant van vorm met puntige vergroeiingen omgeven. De scheutjes breken
gemakkelijk af, maar hebben dan meestal al enkele worteltjes. De bloemen
zijn heel kort gesteeld; de doorsnee der bloemen is 6 a 7 cm met 5 slippen.
De kleur is smoezelig wit. De slippen zijn rondom voorzien van ragfijne, altijd
in beweging zijnde, wimpers, hetgeen bijzonder mooi is om te zien. In het
midden der bloem bevindt zich nog een trechtervormige ring (annulus), waarin
zich de voortplantingsorganen bevinden.
De kweekwijze geeft geen moeilijkheden, want ze vraagt niet veel zorg. Als
grondsoort neemt men turfmolm, vermengd met wat doorgevroren klei. In de
lente zo vroeg mogelijk aan de groei brengen door haar een warm plaatsje
te geven dicht bij het glas; ze houdt echt van zoveel mogelijk licht, dan zijn
de planten ook het mooist van kleur. Langzaamaan wat meer water geven en
dan verschijnen de bloemen regelmatig gedurende de zomer. Herfst en winter
droog houden, maar niet stofdroog. Zo nu en dan tijdens de winter iets lauw
115

water geven, zodat de plant niet te veel verschrompelt, anders heeft ze in de
lente veel moeite om aan de groei te komen.
Voortplanten gaat het gemakkelijkst door middel van stekken. Enkele scheutjes
in een potje gevuld met T K S 2, matig water en ze groeien en bloeien dat het
een lust is, ons steeds weer verrassend met haar schoonheid.
Maagdenberg 23, Venlo

Foto van de schrijver (fotowedstrijd 1969)

W e lk e M e lo c a c t u s s p e c ie s g ro e it in S u r in a m e ? (3)

Onze verrukking steeg ten top toen bleek, dat we tot diep in de avond op
gemakkelijke stoelen buiten op het terras konden genieten van de tropen
nacht met zijn geheimzinnige, meestal ondefinieerbare geluiden, zonder daar
bij enige last te ondervinden van muskieten of andere hinderlijke insecten.
Zowel Geert Eerkens als Van der Horst lieten zich ontvallen, dat dit de eerste
avond in Suriname sinds al de jaren van hun verblijf daar was, dat ze onge
hinderd buiten konden zitten. Van der Horst ontpopte zich als een voortreffe
lijke kok. Bovendien had hij allerlei heerlijke etenswaren bij zich als kip en
dergelijke. Mevrouw Eerkens had voor het hele gezelschap een soort „rijstworsten" gemaakt (ik weet ze niet anders te omschrijven). Het is rijst die
lang is gekookt in pisangbladeren en gevuld met een heerlijke vleesmassa.
(Noot Eerkens: voor de Indischgasten onder de Succulentaieden is dit ,,lemper” ).
Men kan deze „worsten” koud eten en ze bleken vooral tijdens de lange
tocht naar de Voltzberg een krachtig voedingsmiddel te zijn. Van de kampbeheerder konden we gekoelde dranken kopen. Ongetwijfeld was dit wel de
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meest luxueuze tocht die ik op mijn reis door Zuid-Amerika heb meegemaakt.
Maar de moeilijkheden zouden nog wel komen.
Na een goede nachtrust werden we tegen zonsopgang gewekt door het „ge
zang" van een groep brulapen heel in de verte. Een zonnige, warme dag brak
aan. Om 7 uur stapten we in onze korjaal en wederom konden we de stuur
manskunst van onze gids George Emanuel bewonderen. Tussen een schijnbaar
ondoordringbare reeks van enorme rotsblokken wist hij ons listig door te
loodsen. Op mijn opmerking de avond te voren om toch vooral naast de gids
een drager met water mee te nemen waren mijn vrienden niet ingegaan.
Water is het allerbelangrijkste tijdens expedities, dat wist ik uit ervaring. Tot
overmaat van ramp viel op de top van de Voltzberg een thermosfles met koffie
in gruizelementen, zodat ook dit vocht verloren ging.
Na 20 minuten meerden we de korjaal onder de Lolopasihut. Bij deze hoog
gelegen hut, waar men ook kan wonen en overnachten, zij het veel primitiever,
beginnen de eigenlijke grote Raleighvallen, zodat men van daar eventueel de
boot een stuk over de oever kan dragen tot er weer rustig water komt. Wij
gingen echter te voet verder. Een eind verder versperde een vrij brede kreek
ons de weg. Aan de wal lag een korjaal onder water. Na deze leeggehoosd
te hebben konden we in deze boot de kreek oversteken. Vervolgens trokken we
in ganzeformatie met onze gids voorop het machtige oerwoud in. Het is een
enorm groot schaduwbos, waarbij zich het vogel- en dierenleven vooral in de
zonnige kruinen tientallen meters boven de grond afspeelt. Het pad, dat door
onze gids met zijn grote kapmes vrijgeslagen werd, voerde over kreken met
water en vaak met modder. Afgehouwen boompjes en dikke takken maakten
het mogelijk hier over heen te komen. Het ging heuvels op en af en dikwijls
versperden kolossale omgevallen woudreuzen ons de weg. Het oerwoud was
weliswaar naar verhouding vrij koel, doordat de hete zonnestralen slechts
hier en daar door het bladerendek van de kruinen kwamen, maar de vochtig
heidsgraad was zeer hoog. Tegen half 10 kwamen we in een soort kampement
aan de voet van de Voltzberg aan. Hier is gelegenheid om onder de met

Het zgn. Foengoe-eiland in de Coppenamerivier, dichtbij de Raleighvallen.

Foto: Buining

117

palmbladeren afgedekte overkappingen in hangmatten te overnachten. Tevoren
passeerden we nog twee granietplateaus waar we Cereus hexagonus (L.) Mill.,
aantroffen. De zwarte meest naakte rotsen stonden vooral langs de randen
vol met Bromelia’s en grote kokervormige aardorchideeën met staande takken
vol met kleine gele bloemen, een vorm die wij merkwaardig genoeg ook reeds
in Minas Gerais in Brazilië gezien hadden. Het is daarom zo interessant voor
mij omdat in de streek in Minas Gerais Uebelmannia pectinifera Buining voor
komt, maar ook een Melocactus species.
Gebrek aan vocht deed zich nu reeds voelen. Thijs Jansen was zo wijs ge
weest wat blikjes sinaasappelsap mee te brengen, die hij met ons deelde,
maar dit vocht was bij lange na niet voldoende om ons vragende lichaam te
bevredigen. Wij Europeanen transpireren in dit klimaat bij de kleinste lichame
lijke inspanning bovenmatig, terwijl bij onze bosnegergids geen druppeltje te
zien was.
Wij besloten toen eerst naar de granieten steenklomp, de Voltzberg te gaan.
Dr. Schulz had ons gezegd, dat op top nr. I weinig, op top nr. II vrij veel
Melocactussen voorkwamen. De Voltzberg heeft namelijk twee toppen, ge
scheiden door een vrij diepe, zeer steile vallei. Wij vroegen dus onze gids om
ons naar top II te geleiden. Het bleek echter weldra dat hij de weg naar top
II niet kende, zodat we na een smoorhete, steile beklimming in de volle zon op

De top van de Voltzberg I waar de Melocactus species groeit.
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de 245 m hoge top I aankwamen. Alhoewel de Melocactus species hier niet
in groten getale voorkomt, konden we de op de zeer steile helling groeiende
planten, die daar in rotsspleten voorkomen, liggende op de buik nauwkeurig
bestuderen en fotograferen. (Noot van Eerkens: Buining werd hierbij letterlijk
levend geroosterd en het zweet liep hem met beekjes uit zijn body).
(wordt vervolgd)
AFD. IJSSELSTREEK
Vrijdagavond 23 februari werd in het
D.W.K. gebouw te Zutphen de jaarverga
dering gehouden. De jaarverslagen van
de penningmeester en secretaris werden
goedgekeurd. Hierna kwam de bestuurs
verkiezing aan de orde, want zowel de
secretaris, de heer Wonnink, als de pen
ningmeester, de heer v. d. Linden, traden
af. In de plaats hiervan werden resp. de
heer Ter Brugge en de heer Assink ge
kozen. Ook werd besloten de plaats van
samenkomst periodiek te verleggen naar
Twente. Hierdoor is het mogelijk gewor
den, dat meer leden van Succulenta van
het werk van de afd. IJsselstreek kunnen
profiteren.
Vrijdagavond 23 maart gaf de heer Götz
een boeiende en interessante lezing over
Lithops. Met behulp van detailkaarten van
Zuidwest-Afrika leerden we de vind
plaatsen van deze aantrekkelijke planten
kennen, terwijl de heer Götz uitvoerig de
aparte groei der planten uiteenzette, de
bodemgesteldheid en de verschillende
weersomstandigheden.
Een woord van dank aan het einde van
zijn betoog, was dan ook zeer zeker op
zijn plaats.
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AFD. RIJN- EN DELFLAND
Op 22 februari 1973 hield de heer Wetselaar uit Leiden voor onze afdeling een
lezing, getiteld "Wonderwereld in de Tro
pen". Door middel van een serie dia's liet
deze spreker ons genieten van de vele
wonderschone vormen en kleuren, waar
mee de planten zich sieren. De bijzonder
mooie opnamen waren gemaakt in de Hor
tus Botanicus te Leiden, waar de heer
Wetselaar zijn beroep uitoefent. Vooral de
"vleesetende" planten en de enorme "wa
terlelie" Victoria regia trokken de aan
dacht. Het waren dan deze keer wel geen
cactussen, die het onderwerp waren,
maar ook cactusliefhebbers hebben een
open oog voor al het moois, dat de na
tuur ons te bieden heeft. Een hartelijk ap
plaus was de dank, die de vergadering
aan deze vlotte en boeiende spreker
bracht.
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H e t g e s la c h t C o n o p h y tu m 6
B. K. B O O M
29.

C. globuliforme S ch ick & Tischer; pollen vorm end; licham en ± ko g e l
rond, to t peervorm ig, 5-10 mm diam., geelachtig grijsg ro e n , fijn behaard,
zonder stippen; m ondje 1-2 mm lang, gesloten, niet ingezonken; bloemen
's nachts, 10-15 mm diam., h e ldergeel; in okt., KI. Nam.

30.

C. gracilistylum (L. Bol.) N.E.Br.; zodevorm end; lichamen hartvorm ig,
van boven bekeken to t 15x10 mm, blauw groen met vele donkere stippen,
fijn behaard; lobben opstaand, to t 6 mm lang (vaak veel korter), stomp,
vaak met een rode k ie llijn ; bloem en overdag, 15-20 mm diam., lilarose;
KI. Nam.; planten zonder bloem en iets op C. bilobum gelijkend.

31.

C. gratum (N.E.Br.) N.E.Br.; zodevorm end; licham en om gekeerd p eer
vorm ig; to p v la k te to t 15 mm diam., gew elfd, lich tg rijsg ro e n , met v e r
spreide stippen, tegen de ru sttijd met een rose stip aan w eerszijden
van het iets ingezonken m ondje; bloem en overdag, 10-15 mm diam.,
lilarose, in sept., okt.; kro o n b u is niet o f w einig boven de ke lk uitstekend
(verschil met C. praegratum , w a a r de kroonbuis wel uit de kelk steekt);
KI. Nam.
V erw a n t is: C. jucundum (N.E.Br.) N.E.Br.

32.

C. halenbergense (D in te r) N.E.Br.; zodevorm end; licham en k o rt 2-lobbig,
van boven gezien to t 15x10 mm, d onkerblauw groen, k o rt behaard to t
kaal, met vele donkere stippen; lobben k o rt (to t 2 mm); spleet smal
V -vo rm ig ; bloem en ’s nachts, 5-8 mm diam., stro k le u rig ; G ro o t Nam.
Na verw ant is : C. klipbokbergense L. Bol.

33.

C. hallii L. Bol.; zodevorm end; licham en to t 15 mm hoog, heldergroen,
kaal; to p vla k te to t 8x6 mm, ovaal; m ondje vaak o ve r de gehele breedte
van het lichaam, dat da a rd o o r ± 2-lobbig lijk t; bloem en overdag, to t
10 mm diam., w it; KI. Nam.

34.

C. herrei Schw., pollen vorm end; licham en lang in de vliezen blijvend,
klein; to p vla k te to t 6 mm diam. (in de natuur nog veel kleiner), rondovaal, grijsgro e n , met enkele ve rsp re id e stippen en m et een donkere lijn
rondom het kleine, gapende mondje, w aarvan meestal nog enkele lijnen
stra a lsg e w ijs aflopen; lobben klein o f niet o n tw ik k e ld ; bloem en overdag,
in verhouding to t het lichaam zeer g ro o t nl. to t 2 cm diam., d o nkerlilarose,
in okt., nov.; stam inodiën eveneens d o n ke rlila ro se ; Z A (van Rhijnsdorp).

29. C. g lo b u lifo rm e
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30. C. g ra c ilis ty lu m

31. C. gratum

33. C. hal Ii i (x2)

35. C. hians N.E.Br. (C. elongatum Schick & Tischer); zodevormend; lichamen
± even hoog als breed, van boven gezien tot 6 x 6 mm, grijsgroen en fijn
behaard; lobben kort, ± opstaand, de kiel ± horizontaal; spleet gapend;
stippen vrijwel afwezig; kiellijn rood; bloemen ’s nachts, ± 5 mm diam.,
roomkleurig, in okt., nov.; KI. Nam.
36. C, hirtum Schw., veel op de vorige soort gelijkend, maar de lichamen hoger
dan breed, van boven gezien tot 6x4 mm, de kiel schuin naar achteren
lopend; spleet niet gapend; stippen in een rij over de kiel en langs de
spleetranden; bloemen bruinachtig geel; KI. Nam.
37. C. incurvum N.E.Br. (C. subacutum L. Bol.); zodevormend; lichamen
tot 5 cm hoog, 2-lobbig, licht- tot heldergroen, vrijwel zonder stippen, fijn
behaard; lobben verschillend van vorm en grootte (ook aan één plant)
tot 15 mm lang, vaak naar binnen gebogen en meestal stomp; zijvenster
afwezig; bloemen overdag, ± 2 cm diam., heldergeel, in sept., okt.; KI.
Nam.
38. C. koubergense L. Bol. (C. lithopoides L. Bol.); zodevormend; lichamen
lang in de vliezen blijvend; topvlakte tot 10 mm diam., iets gewelfd, zeer
fijn behaard en met een groen, bruin en boomvormig getekend venster;
mondje ingezonken; bloemen overdag, 10-15 mm diam., lilarose, met
enkele korte staminodiën, die onderaan geel, bovenin lila zijn; kroonbuis
geel; ZA (Bosiesmanland).
39. C. latum L. Bol.; zodevormend; lichamen van boven gezien tot 15x10 mm,
zijkanten bol en lichamen daardoor een brede indruk makend, lichtgroen

32. C. halenbergense

34. C. herrei
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met w einig stippen, zeer fijn papilleus behaard; lobben 3-6 mm lang,
stom p o f spits; sp le e t iets gapend; bloem en overdag, ± 15 mm diam.,
heldergeel, in okt., nov.; KI. Nam.
Nauw ve rw a n t zijn: C. nanum T isch e r en C. p irifo rm e L. Bol (foto 39a)
40.

C. le ip o ld tii N.E.Br.; pollen vorm end; licham en to t 6 mm diam., kort
gelobd, bruin a ch tig groen, zonder tekening, fijn behaard; bloem en groot,
to t 25 mm diam., d o n ke rlila ro se , met 5-6 korte stam inodiën, die aan de
to p oranje zijn, okt., nov.; Z A (C ianw illiam ).

41.

C. loeschianum Tischer; zodevorm end; licham en lang in de vliezen b lij
vend, k o rt gelobd, to t 6 mm diam., geelachtig groen met w einig stippen;
lobben to t 2 mm lang, met rode kie llijn en rose spleetranden; zijve n ste r
afw ezig; bloem en to t 8 mm diam., 's nachts, oranjegeel, in okt., nov.;
G ro o t Nam.

42.

C. luisae S chw .; zodevorm end; licham en breed hartvorm ig, van boven
gezien to t 10x8 mm, g rijsg roe n , meestal met enkele stippen en vaak
met rose lijnen, kaal o f fijn behaard; lobben ± 2 mm lang, niet gekield,
met donkere randen; zijv e n s te r g ro o t en lang; bloem en overdag, to t 15
mm diam., heldergeel, in sept - nov.; KI. Nam.
V erw ant is C. anomalum L. Bol.
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43. C. marginatum Lavis (C. triebneri Schw.); dicht-zodevormend; lichamen
van boven gezien tot 15x8 mm, vrij smal ovaal, lichtgrijsgroen, met stippen,
zonder of met kleine zijvensters; lobben zijdelings samengedrukt, met
een uit stippen bestaande, sterk gekleurde kiellijn en spleetranden;
bloemen overdag, ± 15 mm diam., lilarose met witte kroonbuis, in sept.,
okt.; ZA. (Bosjesmanland).
var. marginatum, lichamen bij de top niet verbreed; lobben vrij scherp
gekield. - var. eenkokerense (L. Bol.) Rawe (C. e. L. Bol.), lichamen bij
de top verbreed; lobben niet of nauwelijks gekield.
44. C. marnierianum Tischer & Jac.,los-zodevormend; lichamen hartvormig,
van boven gezien tot 15x12 mm; lobben tot 8 mm lang, olijfgroen, met
roodbruine kiellijn en spleetranden en alleen opzij met stippen; bloemen
overdag, ± 10 mm diam., oranje tot koperkleurig; KI. Nam.
45. C. meyerae Schw.; lichamen enkele bijeen, tot 5 cm hoog, blauw- tot
donkergrijsgroen, zonder of met (vaak onduidelijke) stippen, kaal; lobben
tot 2 cm lang, iets uitstaand, de kiellijn naar achteren gebogen (de vorm
van de lobben is variabel, aan één plant kunnen diverse lobvormen
voorkomen), de randen vaak met een uit stippen bestaande lijn; bloemen
overdag, tot 3 cm diam., heldergeel, in sept. - nov.; KI. Nam.
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43. C . marginatum

46. C . meyeri

Nauw verwant en soms vrij zeker synoniem zijn: C. aequale L. Bol.,
C. amplum L. Bol., C. apiatum N E.Br., C. apiculatum N.E.Br., C. crassum
L. Bol., C . lavisianum L. Bol., C. lekkersingense L. Bol., C. markoetterae
Schw., C. nutaboiense Tischer, C. obtusum N.E.Br., C. pole-evansii
N.E.Br., C. recisum N.E.Br., C. strictum L. Bol., C. stylosum (N.E.Br.)
Tischer, C. tumidum N.E.Br., C. vlakmynense L. Bol. Mocht later blijken
dat C. stylosum synoniem is met C. meyerae, dan wordt dat de juiste naam
voor deze soort (vanwege de anciënniteit).
46. C . meyeri N.E.Br. (C. meyeri var. quinarium L. Bol., C. puberulum Lavis);
zodevormend, met liggende, bovengrondse stengels; lichamen kortgelobd, van boven gezien tot 8x4 mm, grijsgroen, zonder of met (soms
onduidelijke) stippen, dicht en fijn behaard; lobben kort; gekield, zonder
of met een rode kiellijn; bloemen overdag, tot 15 mm diam., heldergeel,
in sept. - nov.; KI. Nam.
Nauw verwant en misschien synoniem zijn: C. approximatum Lavis en
C. laetum Lavis.

45. C . meyerae

47c. C . minimum (C . pictum)

(wordt vervolgd)
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A d e n iu m

Zie voorplaat

FRANS NOLTEE
De op de voorpagina afgebeelde Adenium obesum is gefotografeerd in het
savannegebied tussen Voi en Mombasa in Kenya. De plant komt daar in
flinke aantallen voor temidden van lage Acacia's en andere doornige struiken,
die zodanig het landschap beheersen dat men spreekt van doornstruiksavanne. Dit type begroeiing strekt zich over een breedte van enkele hon
derden kilometers uit van de vruchtbare kuststrook in het oosten tot de
Great Rift Valley in het westen.
Deze streek is zeer droog en heet, daardoor dun bevolkt en nauwelijks be
roerd door moderne landbouw of industrie. De milieu-omstandigheden in deze
doornstruiksavanne zijn geschikt voor vele soorten succulenten als Adenia's,
Aloë’s, Caralluma's, Edithcolea, Euphorbia’s, Pyrenacantha en Sansevieria’s.
Ook de befaamde Baobab of Apenbroodboom (Adansonia digitata) komt hier
voor. Op de plaats waar de foto gemaakt is komt Adenium obesum voor in
het gezelschap van enkele Sansevieria-soorten, Euphorbia ndurumensis (taitensis) en een Aloë-soort.
De bloeitijd van Adenium valt in Kenya gewoonlijk eind maart/begin april,
zodat ik juist het hoogtepunt van de bloei meemaakte. Het is werkelijk een
fascinerend gezicht de schitterend gekleurde bloemen als het ware te zien
oplichten uit de overigens dorre en troosteloze savanne. De Engelse naam
Woestijnroos is dan ook zeer toepasselijk.
De meeste Adeniumsoorten komen voor in Oost- en Zuid-Afrika, terwijl enkele
soorten worden aangetroffen in Arabië, op Socotra en in West-Afrika. Het
zijn allemaal stamsucculenten met knolvormig verdikte stammen en grote,
rode of rose bloemen. De planten zijn over het algemeen zeer rijkbloeiend.
De 11 soorten zijn onderling zeer nauw verwant; zij verschillen slechts in vorm
en beharing van bladeren en bloemen. Deze kenmerken zijn echter zeer
variabel; daar komt nog bij dat soms zelfs op 1 plant verschillen in deze ken
merken voorkomen. Nader onderzoek zal dan ook moeten uitwijzen of al deze
soorten in werkelijkheid niet geografische en oecologische rassen van 1
'grote', vormenrijke soort zijn.
A. obesum heeft in de jeugd een regelmatig gevormde knol (caudex). Bij het
ouder worden gaat deze fraaie regelmatige vorm verloren. De caudex groeit
dan uit tot een vormeloze, dikke stam, waarbij de plant uiteindelijk een
struikvorm aanneemt. Deze struiken kunnen een hoogte tot 2 m. bereiken. De
takken zijn dik en vlezig en dragen aan de top een groepje leerachtige bla
deren. Deze zijn ei- tot wigvormig, aan de bovenkant glanzend donkergroen
en aan de onderkant dof bleekgroen. De lengte van de bladeren kan variëren
van 3 - 10 cm en de breedte van 2 - 3 cm.
De bloemen staan in groepjes van 2 - 10 bij elkaar, hebben een cylindrische
basis en grote brede slippen. Ze lijken veel op de bloemen van Pachypodium
en de bekende Oleander, die tot dezelfde familie behoren.
De Adeniums hebben net als sommige andere vertegenwoordigers van de
familie der Apocynaceae een zeer bitter en sterk giftig sap (de familienaam
betekent letterlijk hondsgifgewassen). In het fraaie boekwerk 'De Wereld der
Planten' van Prof. H. de Wit, vond ik de volgende interessante gegevens over
de West-Afrikaanse A. honghel. Van deze soort wordt het sap zowel uit- als
inwendig toegepast. Uitwendig tegen zweren en bijv. om vis te vangen (be
dwelming na het werpen van gestampte wortels in het water) en inwendig als
pijlgif. U bent dus gewaarschuwd!
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De cultuur van Adenium is niet moeilijk, mits u de planten voldoende warmte
kunt geven ('s winters minstens 15°C, liefst nog wat meer). In de winter
verliezen ze hun blad en krijgen dan praktisch geen water; 's zomers willen
ze graag vrij veel vocht. Vermeerdering is mogelijk door stekken, die echter
meestal geen knol meer vormen. Het beste kunt u ze dan ook zaaien. De
zaden kiemen gemakkelijk en kunnen al na 3 - 4 jaar een bloeibare plant
leveren.

M am m illaria’s
G. EERKEN S
In het cactusgeslacht Mammillaria vinden we zeer veel rijkbloeiende en ge
makkelijk te kweken planten, die nog als voordeel hebben dat we niet al te
lang op de bloemen hoeven te wachten. M. zeilmanniana kan reeds in het
tweede jaar na het zaaien bloeien met zijn fraaie karmijnrode bloemen en
overal op bloemenmarkten kan men dit plantje dan ook vinden.
Vooral wil ik hier nog eens een lans breken voor het bij elkaar in een bakje
kweken van meerdere planten van één soort. In een bakje groeien en bloeien
ze nog beter en als men de planten dan met elkaar bestuift (vaak is dit bij
Mammillaria’s trouwens niet eens nodig) dan kan men later nog weer eens
genieten van de rode vruchten. Op de afbeelding van M. perbella kan men wel
zien hoe mooi dit eigenlijk ook nog weer kan zijn.

Mammillaria’s bij
elkaar geplant in
een bakje
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M. melanocentra
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Een gem akkelijk te
kweken M am m illaria.
(Een van de vormen
van M. gracilis)

M am m illaria’s kan men het beste kw eken u it zaad, vo o ra l nu we in Finnhumuspflanzplatten ofw el tu rfklu ite n , een prachtig zaaim edium hebben, w aarop cac
tuszaad uitstekend w il kiemen. M et behulp van deze tu rfk lu ite n kan het zaaien
niet m eer m islukken. Na 4 è 5 maanden kan men de kiem pjes op deze kluiten
reeds als b e hoo rlijke p lantjes verspenen. Let u eens op het enorm e w o rte l
gestel dat deze plantjes dan hebben. V o o rzich tig zijn met uit elkaar peuteren.
De doorgroei heeft dan zonder hapering plaats.
M. perbella blo e it met rode bloem pjes van ongeveer 1 cm lengte. Een mooie
vorm is de v a rië te it lanata, die d o o r S chm oll va n u it M exico w erd verspreid.
Een bijzonderheid van M. perbella is nog dat de ve rdeling van de plant in
de kop plaats vin d t; d it noem t men dichotom e deling. O m dat de plant dus
geen stekken g e e ft m oet hij d o o r zaaien verm eerderd w orden.

Kiem plantjes op
1V* maand oud.

130

Finnhum usturfplaten,

De bloem van M. melanocentra wordt vrij groot en wel 2 a 2,5 cm in doorsnee;
ook van deze plant wordt de vrucht rood. Wel duurt het enkele jaren langer
voordat de eerste bloemen verschijnen.
Mammillaria’s kunnen ook zeer goed in een zonnige vensterbank gekweekt
worden. De beste kweekwijze is ook hier weer bij elkaar in een bakje. Aan
bevelenswaardige soorten voor de vensterbank zijn behalve de reeds genoem
de M. zeilmanniana, melanocentra en perbella, ook M. gracillis, mazatlanensis
met rode bloemen tot 2,5 cm 0 , wildii, chionocephala, pringlei met variëteiten,
elongata met variëteiten en nog vele andere. Het geslacht telt zo’n vierhon
derd soorten, zodat men keuze genoeg heeft.
Plantage Sorgvliet, Suriname
Foto's van de schrijver (o.a. van de fotowedstrijd 1969)
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Juli-allerlei
De behandeling van onze planten in deze maand is h o o fd za ke lijk een v o o rt
zetting van die van mei en ju n i. V eel zon (als die er is) en veel lich t maar
vooral zoveel m o g e lijk lucht. O pletten dat met name de pas verspeende
zaailingen niet verbranden o f koken. W itw o rd e n d e zaailingen en kleine planten
zijn meestal geko o kt, d.w.z. dat zij te warm hebben gestaan, zonder voldoende
frisse lucht te krijg e n . In afg e slo te n ruim ten ontstaat bij zonnig w e e r een
enorm e w arm testuw ing, die v o o r vele planten fataal kan zijn. Er kan niet
genoeg op gewezen w orden dat frisse lucht één van de belangrijke, zo
niet de belangrijkste , levensvoorw aarden is v o o r onze planten.
S tekken van de struikm esem s kunnen het beste deze maand genomen w orden.
A lhoew el h ie rvo o r d ik w ijls augustus en septem ber als de m eest geschikte
maanden w orden aangegeven, is het na ju li, speciaal v o o r w at de m o e ilijke r
w ortelende soorten betre ft, toch te laat. Bij het einde van de g ro e itijd zijn
dan te w einig w o rte ls gevorm d, w a a rd o o r de planten geen gelegenheid ge
kregen hebben om reserves te vorm en en kans lopen om te verdrogen. Bij
zom ercultuur buiten in de ro tstu in kan men w a t stekken van de oude planten,
aan de schaduw zijde van de plant, buiten het ingegraven potje plaatsen.
A ls het in verband m et dalende tem peraturen n oodzakelijk is de planten w eer
naar huis te brengen, kunt u dan enkele flin k b ew ortelde stekken oppotten,
waarna de oude plant, na overnam e van de naam van het etiket, w eggegooid
kan w orden. Is het stekken ondanks de goede zorgen niet gelukt, dan kunt
u de oude plant binnen o v e rw in te re n en in het volgend v o o rja a r het nog eens
opnieuw proberen.
Z aailingen van planten die in mei zonder verw arm ing gezaaid zijn en van
soorten, die e erd e r gezaaid zijn maar nog te klein w aren om verspeend te
w orden, dienen v ó ó r de w in te rru s t intreedt, nog m instens één keer verspeend
te w orden. De grond u it de zaaipotjes o f -bakjes bevat meestal te w einig
voedsel om vold o en d e kra ch t op te doen om de plantjes de eerste w in te r
goed do o r te laten komen. B ovendien v e rk o rs t deze grond v rij s te rk d oor
de fijn e s tru c tu u r van het g e b ru ikte m engsel.
O ve r het enten en de daarbij toegepaste manieren is al veel geschreven; de
h ieronder w eergegeven m ethode is, zo ve r bekend, nog niet beschreven, maar
het is w el een d o e ltre ffe n d e manier.
In plaats van de meestal aangeraden m ethode met e la stie kje s w o rd t hierbij
ge b ru ik gem aakt van stro ke n p.v.c.- o f polya eth yle e n -fo lie , g e kn ip t o f gesne
den u it plastic zakken. Een aantal ja re n geleden w erd deze entw ijze gedem on
streerd d o o r de h eer B ra ve n b o e r en sindsdien d o o r velen met succes to e g e 
past. Tevoren m aakt men een aantal stroken fo lie klaar, aangepast aan de
d ikte van de entlingen; meestal is een breedte van 4 cm voldoende. De lengte
dient 2x de hoogte van o n d e rka n t pot to t bovenzijde entling te zijn. O nderstam
en entling w orden geheel op de bekende m anier behandeld, dus onderstam
afsnijden, entling afsnijden, beide afkanten, rechte gladde sneden maken.
Dan w o rd t de entling op de onderstam gezet, waarna het m idden van de
stro o k fo lie boven op de e ntling w o rd t ge p laatst en de beide uiteinden strak
naar beneden ge tro kke n w o rd e n to t de o n d e rka n t van de pot. M et de lin k e r
hand w o rd t de pot met de stro o k goed vastgehouden en met de rechterhand
w orden de beide einden van de stro o k m et cellofaan plakband met een c irk e l
gang rondom aan de p o t vastgezet. D o o rd a t het fo lie iets rek heeft, w o rd t
voldoende druk u itgeoefend om de beide planten goed op e lka a r te houden
en vast te laten groeien.
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Het bij andere methoden voordien veel voorkomende euvel, vooral bij ronde
potten, van het wegspringen van elastiekjes (en entling!) wordt bij deze han
delwijze voorkomen. Controle op de juiste plaatsing van de entling is door
het gebruik van doorzichtige stroken goed mogelijk.

W e lk e M e lo c a c tu s s p e c ie s g ro eit in S u rin a m e ? (4)
A. F. H. BUINING EN G. EERKENS
Van de top af zagen we top nr. II liggen, ca. 200 m hoog, maar uitgestrekter
dan top nr. I. Verder naar het oosten konden we de Granmisiberg ontwaren,
nauwelijks hoger dan top II. Daar komt dezelfde Melocactus voor. Nog wat
verder oostwaarts zagen we de 312 m hoge Van Stockumberg liggen. Of daar
ook deze Melocactus voorkomt is ons momenteel niet bekend, maar waar
schijnlijk wel. Deze bergen zijn naast grote kale gedeelten, in spleten en in
kleine verdiepingen, waar zich humus heeft verzameld, begroeid met allerlei

Zicht op het Van Stockumgebergte vanaf de Voltzberg I

Foto: Burning

soorten struikgewas, waaronder een Pereskia. In de takken groeit veelvuldig
Rhipsalis cassutha Gaertn. Hier ook weer de onafscheidelijke Bromelia’s en
ook dezelfde orchidee.
Vrij uitgeput, vooral door gebrek aan water, kwamen we weer in het kampe
ment aan de voet van de berg aan. Geert Eerkens en Van der Horst wilden nog
naar top II, maar Pater Koek, Thijs Jansen en ik konden dit keer de moed niet
opbrengen om een dergelijke klimpartij nog eens te maken. Geert en Van der
Horst namen het risico om uit waterpoeltjes te drinken, maar de anderen
vonden dit té gevaarlijk en bleven smachten naar water. Intussen kwam onze
gids terug met de mededeling dat hij een gang gekapt had naar de voet van
top nr. II, waarna hij met de beide genoemde tochtgenoten vertrok om onge
veer 12 uur. Wij „vlijden" ons neer op van dunne boomstammen gemaakte
rustbanken, totdat we tegen 1 uur aan de terugtocht konden beginnen zonder
gids.
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Het oerwoud was nog steeds vrij koel, maar de middaghitte deed zich toch
sterk voelen. W e zagen, evenals op de heenweg, machtige woudreuzen met
een soort vleugelachtige wortelvorming reeds een paar meter boven de
grond. Onderaan hadden deze bomen een doorsnede van 7 meter en meer.
De knop van een ons onbekende Passiflora had zich intussen geopend, zodat
we dit waarschijnlijk zeldzame exemplaar konden fotograferen. In het geheim-

A .

Eerkens kijkt op de top van de Voltzberg I toe.
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Foto: v. d. Horst

Cereus hexagonus (L.) M ill, langs do rand van het oerwoud op de zwarte granietplateaus.
Foto-archief Stinasu
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zinnige, m isschien v o o r velen w at angstige, stille oerw oud klonken d ichtbij
en in de verte telkens w o n d e rlijk e onbekende geluiden, w aa ro n d e r het krijsen
van een tro e p zw arte apen, die ons o g e n sch ijn lijk een tijd je op een afstand
begeleidden. Een kleine groene vogel sto o tte telkens o n vo o rste lb a a r hard
schelle fluitsigna le n d o o r het gebladerte. H et was alles even boeiend en je
ve rg e e t dan gelukkig te lke n s d a t je tong vrijw e l tegen je gehem elte g eplakt zit.
(w o rd t ve rvo lg d )

Boekbespreking
H A W O R T H IA ’S d o o r John W. Pilbeam (van The S uccu le n t Plant Institute)
1970
40 blz. w aarop 50 so o rte n m et hun eventuele va ria tie s besproken w orden.
50 tekeningen. Goed o ve rzich t van de indeling in 20 secties en een stukje
o ve r de cultuur. 2 d eterm inatiesleutels, resp. van cym b ifo rm is- en p lanifoliavariëteiten.
T H E N IG H T -B LO O M IN G CEREUS A N D IT’S A LLIE S ’ (de nacht-bloeiende
C ereus en zijn verw anten)
R eprint (van M issouri B otanical Garden B ulletin, V ol. XXXIII, no 5, mei 1945),
ABBEY GARDEN PRESS.
14 blz. met 15 zw.w. fo to ’s. B esproken w o rd t: G eschiedenis, Peniocereus
(draad-cereus), H ylocereus (bos-cereus), S elenicereus (m aan-cereus), A canthocereus (doorn-cereus), E riocereus en H arrisia, krachtige kandelaarvorm ige
nachtbloeiende cerei.
DIEREN EN SUCCULENTEN
Het larf je van Drosophila aldrichii (een vlieg iej ontwikkelt zich in Opuntia-vruchten.
Bepaalde Darwin-vinken gebruiken cactusnaalden om insecten uit boomschors te
peuteren.
Er zijn in Zuid-Amerika vogels die in de stammen van boom-vormende cactussen
nesten maken als een specht.
De bevruchting van de succulente Ficus palmeri geschiedt (zoais bij alle Ficussen
trouwens) door larfjes van bepaalde vijgenwespen die zich in de schijnvrucht (waarin
de bloemetjes naar binnen gekeerd inzitten) ontwikkelen. Dit laatste is een voorbeeld
van echte symbiose (het samenleven van ongelijksoortige organismen), waarbij dus de
beide organismen voordeel hebben van het samenleven.
Zijn er meer voorbeelden van echte symbiose bij succulenten?
M. van Thiel

Ruilen zonder huilen
De leden van S ucculenta kunnen e r toch wel een eer in stellen, dat w at in
D uitsland, België, F ra n krijk en Z w itse rla n d niet van de grond kwam hier in
N ederland m oge lijk is. Elkaar aan planten helpen zonder enige g e ldelijke
vergoeding.
G edurende de cam pagne 1972-73 w e rd e r en w o rd t e r nog lustig geruild
o f .........geschonken.
N iet alleen maar succulenten. N iet w aar heer Huizing? Nog deze maand bracht
ons lid S toppele n b u rg uit Gouda, pl.m. 400 Lithops om te verdelen. W éér
gaven M evr. V rie ze n d o rp -v. A alderen en M evr. de Lange-v. A alderen ho n d e r
den planten om te verdelen. Zó w aren er meer, maar ik zal v e rd e r maar geen
namen noemen. W el vind ik het p e rs o o n lijk jam m er, dat de pioniers van het
eerste uur, nu het eenmaal loopt, een beetje ve rste k laten gaan.
Daarom deze oproep to t hulp. W ilt u als u planten o ve r heeft, d it even mel136

den aan het contactadres? Bij voorbaat onze dank. Alle kosten van porto en
verzenden worden u vergoed.
Geldelijk was de campagne ook een succes. Wij konden ons zelf bedruipen
en behoefden geen beroep te doen op de penningmeesters.
Van dhr Snelleman ontvingen wij een grote partij z.g. kartonkokers. Dit is
het ideale materiaal om planten te verzenden. Zelfs tante Pos krijgt ze niet
kapot. Op aanvraag kan het centraal contactadres u er kosteloos aan
helpen.
In november hopen wij de nieuwe lijst weer te kunnen verzenden. Nu al is
er veel belangstelling voor, maar zonder planten kunnen wij natuurlijk niets
beginnen. Dus . . . niet in de asbak, maar naar 'Ruilen zonder huilen’ met de
planten die u toch wel weg wilt doen.
Mogen wij op uw aller medewerking rekenen? Bij voorbaat onze hartelijke
dank.
Middelburgsestr. 35 Scheveningen
tel. 070-551344 of 550423
giro 83288

H o y a b e lla H oo k.
BR. WALFRIED
De Nederlandse naam van deze uit Java afkomstige plant is Wasbloem. Voor
sommige quizmasters is het geen succulent. Het geslacht Hoya omvat vele
soorten, welke niet allemaal succulent zijn, maar Hoya bella mogen we daar
toch wel bijrekenen. Het is een elegante en rijkbloeiende soort; haar vorm is
struikvormig, rijk vertakt en min of meer hangend. De bladeren staan tegen
over elkaar, zijn eivormig en lopen lancetvormig uit; daarbij zijn ze zoals het
een goede succulent betaamt, iets verdikt en gewelfd. De bloemen zijn klein,
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meestal in groe p je s van acht stuks, kle u r w asachtig w it met een mooi a f
stekend rood hartje. Ze ve rsp re id e n een aangename geur en soms hangen
er nektardruppels aan. De ste e ltje s der afgevallen bloem en mag men niet
verw ijderen, op die plaats o n tw ikke le n zich w e e r nieuw e bloem pjes.
Samen met cactussen in een kasje heeft Hoya bella wel w a t veel ruimte
nodig, maar als kam erplant d oet ze het uitstekend. De ve rzo rg in g is niet
m oeilijk. A ls potgrond is een goed m erk bloem istengrond, verm engd met w at
rivierzand heel geschikt. In de zom er graag veel lich t en zon, maar op het
heetst van de dag is scherm en toch wel aan te bevelen. In de w in te r rust bij
een tem peratuur van 12 a 15° C. Tijdens de g roei- en b lo e itijd rijk e lijk w ater
geven en om de veertien dagen w a t kam erplantenm est. In de w in te r droog
houden, maar niet zo dat de plant v e rsch ro m p e lt; bij kam erteelt zal men wel
eens w at w a te r moeten geven. N iet op de to c h t zetten, w ant dan laat ze haar
bloem en vallen. De bloem en vallen er oo k af als men de pot draait. Men moet
daarom altijd de pot met dezelfde kant naar het lich t g e ric h t houden. Te lange
o f te veel scheuten kan men insnoeien na de bloei; deze w ortelen g e m akkelijk
in turfm olm o f TKS 2, matig vo ch tig op een lich t plekje, v o o rlo p ig uit de zon.
Al met al is Hoya bella een dankbare plant, die oo k nog menig stekje op
levert om andere lie fh e b b e rs een plezier te doen.
M aagdenberg 23, V enlo
Foto van de s c h rijv e r (fo to w e d s trijd 1969)
U w cactuszaad naar het C lichéfonds, B rin kstra a t 49, Bennekom.
U w o ve rto llig e planten o f aanbiedingen daarvan naar R.Z.H., M id d elburgsestra a t 35, S cheveningen.
AFDELINGSNIEUWS
Afdeling IJSSELSTREEK
Op 5 mei jl. zijn leden van deze afdeling
reeds vroeg op pad gegaan om tegen half
11 bij de kwekerijen van de Fa. De Herdt
in Rijkevorsel te zijn.
Allereerst werd de prachtige privé-verzameling bekeken. Grote groepen planten
vertoonden een zee van bloemen en het
middentablet dwong een ieders bewonde
ring af. Geen wonder, dat er verscheidene
dia's gemaakt zijn.
Maar ook voor de handeiskwekerij was
veel belangstelling. Onder de massa's cac
tussen die te koop werden aangeboden,
zag men een groot aantal importen uit
Zuid-Amerika. Velen konden de verleiding
niet weerstaan zo'n prachtige plant voor
hun verzameling aan te kopen.
We kunnen gerust zeggen, dat iedereen
zeer voldaan huiswaarts keerde.
Secr. IJsselstreek
A. B. ter Brugge
Rozenstraat 82
Almelo.
SUCCULENTENBEURS VAN HET
OOSTEN
Afd. IJsselstreek organiseert evenals voor
gaande jaren de „Succulentenbeurs van
het Oosten” en wel op zaterdagmiddag
25 augustus van 2.00 tot 6.00 uur in het
D.W.K.gebouw, Leeuweriklaan 19 te Zutphen.
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Wij hopen weer een groot aantal bezoe
kers te mogen ontvangen, vooral ver
spreid wonende leden en beginners.
Degenen die (een) plantje(s) willen ver
kopen, kunnen ook dit jaar weer terecht.
Het bestuur is evenals vorig jaar van
mening, dat het verkopen van plantjes
geen hindernis kan zijn voor diegenen die
plantjes willen ruilen. Voor de gevorder
de liefhebber is er dan de mogelijkheid
om nog eens aan een bijzonder plantje,
bijv. een import te komen.
Met het oog op het vrijhouden van een
plaats in de zaal, kunt u ons het beste
even schrijven. Wij hopen weer op grote
deelname, zodat deze middag zal sla
gen.
Het bestuur van de afd. IJsselstreek
secr. A. B. ter Brugge
Rozenstraat 82
Almelo
ENTSTAMMEN TE KOOP
voorraad beperkt
Cer. Peruvianus, spachianus,
spachianoides, Trich. courantii,
Trich. bridgesii
± 5 cm: 50 ct. Boven 5 cm: 5
ct. p. extra cm.
Echinopsis hybr. diam. 3 a 5 cm:
25 ct. p. st.
M. NIEUWBOER
Ambiorixstraat 10
—
Stein (L)

3 L K 1973
Zoals eerder gemeld: op 6 en 7 oktober te Duisburg. De volgende personen
hebben zich reeds bereid verklaard een lezing te houden:
Dhr. A. F. H. Buining uit Leusden: Enkele cactusparadijzen in Brazilië;
Dhr. G. Gröner uit Stuttgart: Kultur in kalten Kasten;
Dhr. G. Krause uit Dresden: Blütenwunder.
Er wordt nog onderhandeld met een vierde spreker.
Nadere gegevens volgen.
J. Lagarde
sekr. 3 LK Ned.

Te koop aangeboden
Een volautomatisch
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Het geslacht Conophytum 7
B. K BOOM

47. C. minimum (Haw.) N E.Br.; zodevormend; lichamen bruin- tot grijsgroen,
zijkanten vaak paars aangelopen; topvlakte tot 15 mm diam. (meestal
kleiner), rond tot ovaal, met kortere of langere, al of niet vertakte en
meestal bruine lijnen, die vaak een karakteristieke tekening vormen; al
leenstaande stippen vaak aanwezig; bloemen 's nachts, 10-15 mm diam.,
wit tot geelachtig, in sept. - nov.; ZA. (Calvinia, Laingsbu-'g, etc.).
Door de zeer grote variatie in de tekening zijn vele vormen afzonderlijk
als soorten beschreven en helaas vaak niet duidelijk genoeg, zodat we
aan de hand van de literatuur niet met zekerheid kunnen uitmaken in
hoeverre we hier te maken hebben met soorten, variëteiten of vormen.
In cultuur vindt men vele namen, die bij deze groep behoren, maar het is
momenteel nog niet uit te maken, welke planten bij deze namen behoren.
De naam C. minimum is hier gekozen vanwege het feit, dat dit de
oudste is (nl. afkomstig van Mesembryanthemum minimum Haw. van
1793). De bijbehorende namen zijn: C. brevilineatum Tischer, C. labyrin
theum (N.E.Br.) N.E.Br. (foto 47a), C. lambertense Schick & Tischer,

47a. C. minimum (C. labyrintheum)

47b. C. minimum (C. pauxillum)

47d. C. minimum (C. polulum)

47e. C. minimum (C. vagum)
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C. leviculum (N.E.Br.) N.E.Br., C. literatum N.E.Br., C. obmetale (N E.Br.)
N.E.Br., C. occultum L. Bol., C. pauxillum (N.E.Br.) N.E.Br. (fig. 47b),
C. perpusillum (Haw.) N.E.Br., C. petraeum N.E.Br., C. pictum (N.E.Br.)
N.E.Br. (fig. 47c), C. polulum N.E.Br. (fig. 47d), C. praecinctum N.E.Br.,
C. signatum (N.E.Br.) N.E.Br., C. vagum N.E.Br. (fig. 47e).
48. C. minusculum (N.E.Br.) N.E.Br.; zodevormend; lichamen lang in de

vliezen blijvend, klein, 5-10 mm diam. (vaak veel kleiner), niet of nauwe
lijks gelobd, topvlakte rond tot kort ovaal, glimmend groen, kaal met ver
heven, donkergroene tot donkerbruine lijnen, vooral rondom het mondje;
bloemen groot, tot 25 mm diam., overdag, donkerlilarose (zeer fraai);
in sept., okt.; staminodiën 5-6, korter dan de kroonbuis, aan de top
oranje; ZA. (Clanwilliam).
var. minusculum, topvlakte iets verheven, glimmend groen, de tekening
niet netvormig. - var. reticuiatum (L. Bol.) Rawe (C. r. L. Bol.), topvlakte
platter, bruinachtig groen, vaak rood overlopen, met verheven, bruin
achtige, netvormige tekening.
49. C. minutum (Haw.) N.E.Br.; zodevormend en met korte, bovengrondse
stengels; lichamen omgekeerd eivormig tot zadelvormig, vrij licht blauw
groen; topvlakte vrij plat, zonder of met stippen en een kort mondje;
bloemen overdag, ± 15 mm diam., lilarose; staminodiën smal, opstaand,
oranje; van sept. - nov.; (van Rhijnsdorp).
var. minutum (C. braunsii Schw., C. thecatum N.E.Br.), topvlakte 7-15
mm diam., rond, met of zonder stippen; mondje onderin behaard (fig. 49). var. pearsonii (N.E.Br.) Boom 1) (C. p. N.E.Br., C. p. var. minor N.E.Br.,
C. wettsteinii (L. Bol.) N.E.Br., niet (Berger) N.E.Br.), topvlakte 8-18 mm
diam., rond tot ovaal, blauwgroen, zonder stippen; mondje geheel kaal
(foto 49a). - var. sellatum (Tischer) Boom 2) (C. s. Tischer); topvlakte 5-15
mm diam., kort ovaal, in het midden iets ingezonken en daardoor zadel
vormig; stippen talrijk; mondje behaard (foto 49b) - var. nudum (Tischer)
Boom 3) (C. n. Tischer, C. tubatum Tischer), topvlakte tot 8 mm diam.,
ovaal, matgroen, zonder of met enkele stippen, in het midden iets inge
zonken, waardoor de lichamen een ietwat 2-lobbige indruk maken.
1) C.
C.
2) C.
C.
3) C.
C.

minutum (Haw.) N.E.Br. var. pearsonii (N.E.Br.) Boom, comb, nov., basionym:
pearsonii N.E.Br., in Gardn. Chron. 1952,2: 484.
minutum (Haw.) N.E.Br. var. sellatum (Tischer) Boom, comb, nov., basionym:
sellatum Tischer in Nat. Cact. & Succ. Journ. 7: 32 (1951).
minutum (Haw.) N.E.Br. var. nudum (Tischer) Boom, comb, nov., basionym:
nudum Tischer in Kakt. u.a. Sukk. 9: 31 (1958).
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49a. C. minutum var. pearsonii

49b. C. minutum var. sellatum

50. C. muscosipapillatum Lavis (C. cinereum Lavis, C. sitzlerianum Schw.);
zodevormend of slechts enkele lichamen bijeen, met korte, opgaande,
bovengrondse stengels; lichamen tot 4 cm hoog, duidelijk 2-lobbig, lichttot grijsgroen, zonder of met enkele stippen, fijn behaard; lobben tot
15 mm lang, V-vormig uiteenwijkend, afgeknot tot uitgerand, met rode
kiellijn; zijvensters aanwezig; bloemen overdag, ± 2 cm diam., helder
geel, in sept.-nov.; KI. Nam.; in cultuur vaak voorkomend onder de naam
C. bilobum.
51. C. novellum N.E.Br.; zodevormend; lichamen omgekeerd kegelvormig,
topvlakte tot 10 mm diam., rond tot kort ovaal, vaak iets hoekig, groen;
stippen klein, onopvallend, gerangschikt op richels, die de topvlakte in
vakjes verdelen; meestal lopen 3 vrij ver uiteenstaande richels loodrecht
op het 2-3 mm lange mondje; de buitenste richel verloopt boogvormig
naar de kiellijn, waardoor een M-vormige figuur ontstaat; bloemen
’s nachts, ± 15 mm diam., welriekend, wit, in okt.; ZA (Clanwilliam).
Goed herkenbare soort door de in vakjes verdeelde topvlakte.
52. C. novicium N.E.Br.; zodevormend; lichamen ± peervormig; topvlakte

50. C. muscosipapillatum
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52. C. novicium

53. C. obcordellum

53a. C. obcordellum (C. mundum)

5-8 mm diam., iets gew elfd, rond o f iets hoekig, g rijsg roe n met grote
stippen; mondje 1-2 mm lang, om geven d o o r een donkere, vaak uit
stippen bestaande lijn; bloem en overdag, 15-20 mm diam., geel; in sept.nov.; kroonbuis lang, 10-15 mm boven het lichaam u itste ke n d ; KI. Nam.
Planten gelijken w el w a t op C. flavum , maar dan met een lange kro o n 
buis.
53. C. obcordellum (Haw.) N.E.Br. (C. nevillei (N.E.Br.) N.E.Br., C. obconellum
(N.E.Br.) S chw.); zodevorm end; licham en om gekeerd ke g e lvo rm ig ; to p vlakte to t 12 mm diam., rond to t k o rt ovaal, iets hol d o o r een zwakke
V -vorm ige inzinking overdw ars, groen to t blauw groen, vaak rood getint,
met vele verheven, ve rsp re id e , som s hier en daar in o n regelm atige lijnen
gerangschikte, d o nkergroene to t don ke rb ru in e stippen; zijkanten meestal
paars; bloem en 's nachts, to t 20 mm diam., s tro k le u rig , in sept.-nov.; (van
R hijnsdorp) V ariabele so o rt; typ isch zijn de m eestal paars gekleurde
zijkanten van het lichaam.
Nauw verw a n t en zeker soms synoniem zijn: C. albifissum Tischer, C. de
clinatum L. Bol., C. germ anum L. Bol., C. g iftb e rg e n se Tischer, C. im pres
sum Tischer, C. mundum N.E.Br. (fo to 53a), C. p a rviflo ru m N.E.Br., C. parvipetalum N.E.Br., C. picturatum N.E.Br., C. praeparvum N.E.Br.).

51. C. novellum

54. C. obscurum
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56. C. pageae

56a. C. subtile

54. C. obscurum N.E.Br., zodevormend; lichamen omgekeerd eivormig, topvlakte 5-7 mm diam., rond tot kort ovaal, geheel vlak, alleen het mondje
iets ingezonken, donkergroen met enkele verspreide punten; bloemen
overdag, ± 15 mm diam., donkerlilarose, in okc., nov.; KI. Nam.
55. C. ornatum Lavis (C. percrassum Schick & Tischer), zodevormend; licha
men breed omgekeerd kegelvormig, grijsgroen; topvlakte tot 30 mm
diam., iets gewelfd tot plat, met kleine, soms onduidelijke stippen; bloemen
overdag, ± 15 mm diam., heldergeel; kelkslippen 6; stijl oranje tot
wijnrood, in aug. - okt.; KI. Nam. Gelijkt veel op C. flavum var. luteum,
die evenwel 5 kelkslippen en een gele stijl heeft.
56. C. pageae (N.E.Br.) N.E.Br. (C. schickianum Tischer); zodevormend; li
chamen omgekeerd kegelvormig, lichtblauwgroen, met vaak paars aan
gelopen zijkanten; topvlakte tot 15 mm diam., zonder of met enkele
stippen; mondje recht, zonder kuiltjes op de einden; bloemen 's nachts,
15-20 mm diam., donkerstrogeel; KI. Nam. Veel gelijkend op C. subrisum,
die afwijkt door het iets gebogen mondje met een kuiltje aan de einden.
Nauw verwant en misschien synoniem zijn: C. johannis-winkleri (Dinter
& Schw.) N.E.Br. en C. subtile N.E.Br. (foto 56a).
57. C. pardicolor Tischer; zodevormend; lichamen klein, lichtbruin, groen
gevlekt, topvlakte tot 10x8 mm, met een venster, dat vaak bandvormig is
en geelachtig bruine eilanden bezit; bloemen overdag, 15-20 mm diam.,
wit, met gele staminodiën, in sept., okt.; ZA. (Bosjesmanland).

55. C. ornatum

57. C. pardicolor

(wordt vervolgd)
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E u p h o r b ia a e r u g in o s a
Z ie vo o rp la a t
FRANS NOLTEE
Het afgebeelde exem plaar van deze interessante s o o rt ontving ik enkele jaren
geleden uit de botanische tuin in H eidelberg. Het is o n g e tw ijfe ld een van de
fraaiste kleine E uphorbia's, die vooral o p va lt d o o r do bijzondere, kopergroene
kle u r waaraan de plant zijn naam te danken heeft.
E. aeruginosa is een rijk ve rta kte d w e rg s tru ik van 15-20 cm hoog met 5-10 mm
dikke takjes. Deze zijn meestal min o f m eer cylin d risch , som s m eer v ie r- o f
vijfh o e kig ; vaak zijn ze enigszins sp ira a lvo rm ig gedraaid. De dorens staan op
5-7 mm lange sch ild je s en zijn roodachtig bruin to t goudgeel van kleur, w aar
d oor ze prachtig afsteken tegen de takke n ; ze vorm en paren van 2 grotere,
to t 2 cm lange dorens met daarboven 2 kleinere, die to t 4 mm lang zijn. De
bloemen, o f lieve r gezegd de bloeiw ijzen, staan a fz o n d e rlijk en dragen gele
schutblaadjes.

E. aeruginosa
vergr. 1.8 x
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De soort werd in 1935 beschreven (Kew Buil., 205, 1935), nadat hij drie jaar
eerder was ontdekt op een expeditie naar de Zoutpan, gelegen aan de voet
van de gelijknamige bergen. De planten groeien daar in rotsspleten waar ze
- doordat ze zich laag bij de grond, of zelfs ondergronds, vertakken - dichte
kussens vormen. In de natuur worden deze kussens niet meer dan 15 cm hoog,
maar vaak tweemaal zoveel in doorsnee. De soort wordt in een iets afwijkende
vorm ook gevonden in het dal van de Olifantsrivier in het district Lydenburg.
E. aeruginosa wil net als de meeste andere soorten uit het geslacht 's winters
graag wat meer warmte dan de gemiddelde succulent (± 15° C). Het is dan
wel zaak ervoor te zorgen dat de plant niet te veel uitdroogt. Gebeurt dit toch
dan komt hij in het voorjaar moeilijk (of helemaal niet meer) aan de groei.
Om de kenmerkende kopergroene kleur te krijgen moet de plant wel zonnig
gekweekt worden.
In de typische vorm is E. aeruginosa door de bijzondere kleur onmiskenbaar.
De nauw verwante E. schinzii verschilt behalve door de kleur van de takken
en dorenschildjes vooral doordat de ribben duidelijker gevormd zijn. Gewoon
lijk zijn de soorten goed te onderscheiden maar sommige vormen lijken nogal
wat op elkaar, waardoor soms verwarring kan optreden.

D e o u d je s d o e n h e t nog b e s t
B. v. GELDER
III. Hamatocactussen en aanverwanten

Blijkbaar is 1845 een piekjaar geweest in de geschiedenis van de cactus
wetenschap; een voor die tijd ongehoord groot aantal nieuw ontdekte planten
werd toen beschreven. Opuntia subulata en vestita, Lobivia pentlandii, Notocactus leninghaussii, Gymnocalycium leeanum en multiflorum, Copiapoa mar
ginata, Mammillaria woburnensis, Ferocactus stainesii, Hamatocactus setispinus, Lophophora williamsii. Ziet u dat: allemaal beroemd geworden en geble
ven! Maar het noodlot der beroemdheid sliep ook hier niet: ze werden zo alge
meen dat ze tenslotte alledaags, ordinair werden gevonden.
Neem nou zo’n Hamatocactus setispinus: ongetwijfeld één van de meest
voorkomende cactussen; zelfs in het onnozelste verzamelingetje is-ie present;
hij is - chique gezegd - nogal geëncanailleerd: bij het kanalje terecht gekomen
zogezegd . . . . ordinair! Ja . . . ja . . . maar ondertussen: wat een juweel, wat
een bloem, wat een vaart ook in dat onvermoeibare bloeien; er zijn maar
weinig planten die zich in dit opzicht met deze Jan-met-de-pet onder de cac
tussen kunnen meten. Iedere beginneling en iedere nog niet geborneerde
gevorderde liefhebber is er - zelfs na 125 jaar - nog altijd gelukkig mee . . . alle
snobistische curiositeitenjagerij ten spijt. Dat is nou wat je noemt: de heerlijk
heid van het ordinaire.
Hamatocactus setispinus (= de haakcactus met de borsteldoorns) stamt
uit Mexico en het zuiden van de Ver. Staten. De officiële eerste beschrijving,
uit 1845, is van de hand van Dr. Georg Engelmann, een arts uit St. Louis
(USA). In 1849 schreef Vorst Salm-Dyck nog de, in onze oren wat komiek
aandoende opmerking: ,,in hortis adhuc rarissima species” (een tot nog toe
in de tuinen zeer zeldzame soort). Er is dus wel wat veranderd sindsdien; en
geen wonder: een mooie plant, sterk en interessant bedoornd, zonder eisen
of capsones, vanaf zijn 2e jaar een verrukkelijke en ontembare bloeier (van
mei tot okt.); de grote, als zijde glanzende bloemen zijn schitterend geel met
vuurrood hart en verbergen vaak het hele plantje onder hun pronk; ze zijn op
de koop toe ook nog geurig. Setispinus is zelfs op de vensterbank een dank148
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bare gast. En, last but not least, na de bloei verschijnen de felrode ronde
vruchten, die nog maandenlang het plantje tot blikvanger en sieraad dienen.
Ze houdt van zon, maar pas op: vooral in het voorjaar is de plant zeer ge
voelig voor zonnebrand en kan dan lelijk verkleuren. Dus wel licht zetten,
maar niet in de volle zon! Tijdens groei en bloei volop water geven, maar in
de winter vrijwel volledig droog houden. Als de plant dan èl te rimpelig wordt,
geven we op zonnige dagen een beetje water. We kennen twee mooie vol
waardige variëteiten, nl. cachetianus en orcuttii.
Een jaar na setispinus werd een pas ontdekt broertje ten doop gehouden.
Het kreeg (in 1846 dus) van Mühlenpfordt de naam hamatacanthus mee. Twee
jaar later echter doopte Galeotti hetzelfde broertje nog eens en wel als
longihamatus, niet wetende dat Mühlenpfordt hem al was voorgeweest! Over
één ding hadden ze in die goeie oude tijde geen zorgen, nl. de geslachtsnaam:
allemaal ECHIN O CACTU SSEN ! Er werd in datzelfde jaar 1848 nog een
nieuweling ontdekt, die kennelijk nauw verwant moest zijn aan de beide ge
noemde broertjes. Galeotti klom opnieuw in zijn Latijnse pen en gaf de naam
uncinatus (de hakige) mee. En dan verbaast het ons natuurlijk allang niet meer
dat er ook nog een nakomertje bijkwam en dit ECHIN O CACTUSJE leek het
meest op zijn jongste broer. Het werd in 1896 door Weber beschreven en
crassihamatus (de dikdoornige) genoemd. Omdat er in 1856 ook nog een
prachtige variant van uncinatus was ontdekt in Texas en door Engelmann als
v. wrightii beschreven, stond er bij de eeuwwisseling een leuk rijtje van
7 ECHIN O CACTU SSEN naast elkaar met allemaal nagenoeg dezelfde haakdoornige koppen nl.:
1. setispinus (Eng. 1845), 15 cm hoog en tot 12 cm 0 ; een weekvlezig, fris
groen lichaam met 13 scherpe ribben, 12 tot 15 borstelachtige randdoorns, 1
lange bruine middendoorn met kromme haak. Bloemen 7 cm 0 , geel met rood
hart; koraalrode ronde vrucht;
2. v. cachetianus (Labouret 1853) met meer cylindrische groei en bruine
middendoorn;
3. v. orcuttii (Schumann 1898) eveneens cylindrisch maar met gele, zeer
lange middendoorn.
4. hamatacanthus (Mühlenpfordt 1846) = (longihamatus, Galeotti 1848) groter
(tot 60 cm hoog) en donker groen; 13 ribben; 8 tot 12 randdoorns van zeer
variabele lengte; 1 tot 3 middendoorns, waarvan de onderste tot 12 cm lang
is en eerst rood, later blauwgrijs van kleur; lichaam hardvlezig! en de lang
werpige vrucht blijft groen!
5. uncinatus (Galeotti, 1848) cylindrisch en tot 20 cm hoog; 13 ribben met
diepe inkervingen; op de areolen duidelijke langwerpige honingkliertjes; inge
zonken schedel; 7 of 8 randdoorns, strogeel; 4 middendoorns waarvan de
onderste tot 10 cm lang kan worden, strogeel met scherpe haak, platrond in
doorsnee. Bruine bloem. Afkomstig uit Mexico.
6. v. wrightii (Engelmann 1856) prachtig rode bedoorning; de middendoorn
tot 15 cm lang; bloeit vanaf het derde jaar met donkerrode bloemen; afkom
stig uit Texas.
7. crassihamatus (Weber 1896); een rond blauwgroen lichaam; 13 ribben met
dwarsgeleidingen; grote wollige areolen (1 cm lang) met 8 vrij lange rand
doorns en eerst 1, later meer, harde, scherpe, min of meer rode middendoorns,
gehaakt en tot 3 cm lang. De purperkleurige bloemen gaan maar half open.
Dat is allemaal wel duidelijk en tot zover was er geen vuiltje aan de lucht;
maar toen kwam het geduvel in de glazen . . . . De Amerikanen Britton en Rose
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foto Raijmakers (1e prijs foto w e dstrijd 1969)

H. setispinus
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vorm den uit het grote en o n o v e rz ic h te lijk gew orden geslacht E C H IN O C A C TUS een aantal nieuwe geslachten, o.a. FEROCACTUS en H A M A T O C A C T U S .
T ot d it laatste rekenden ze alleen setispinus; de rest kwam bij de FEROCACTUSSEN te re ch t; let w el: hamatacanthus o n der de foute naam longihamatus.
M aar we zijn er nog lang niet! B ackeberg vond dat ve rsch il tussen w eekvlezig
en hardvlezig helemaal nie t d o orslaggevend en haalde daarom longihamatus
w e e r uit de FERO's w eg en b ra ch t hem, maar dan als hamatacanthus (!) o ver
naar de H A M A T O C A C T U S S E N . D aarentegen vond hij dat som m ige van de
schijnbare broers veel te veel afw eken om echte broers te kunnen zijn: k le i
nere bloemen, ho b b e lig e re ribben en de bloem o ntstaat niet onderaan maar
bovenaan de lange glanduli ( = hon ing klie rtje s). Daarom vond hij v o o r unci
natus en crassihamatus een nieuw geslacht uit, dat hij vanw ege het klie rig e
(glanduli) ka ra kte r G LA N D U L IC A C T U S noemde. (O n d e r ons gezegd: laat je
nou d o o r die klieren niet in de w a r brengen, w ant de H A M A TO C A C TU S S E N
hebben ze ook! Evenals bv. de C O R Y P H A N T A ’S.)
A ls je nou dacht dat de koek op was, dan ken je onze leuke hobby nog
maar half: het fe e st gaat n a tu u rlijk gew oon door. S inds ± 15 ja a r v e rs c h ijn t
in losbladige afleveringen het laatste grote standaardw erk, nl. ,,Die K akteen"
van Krainz, Buxbaum e.a. O p grond van diepgaande (vo o r ons te diep) studie,
komen die to t de conclusie dat e r to ch e ig e n lijk geen enkele steekhoudende
reden was v o o r al die sp lits e rije n . Ze verenigden derhalve het hele zaakje
w e e r in één geslacht, nl. H A M A T O C A C T U S . Nou ja, n a tu u rlijk niet allem aal,
dat zou te mooi wezen om w aar te zijn; e r is te n slo tte een uitp ik: hamatacan
thus w o rd t op grond van andere bloem en v ru c h t en vooral die hard- in
plaats van w eekvlezigheid, zonder pardon naar de FEROCACTUSSEN v e r
wezen. B ritton en Rose hadden tenm inste nog een beetje g e lijk in te g e n ste llin g
to t B ackeberg, w a n t diens g e sla cht G L A N D U L IC A C T U S v e rd w ijn t van het
toneel. S ic tra n s it g lo ria mundi . . .
A llem aal dus H A M A T O C A C T U S S E N vo lg e ns de laatste, erkende, o ffic ië le
situatie op d it mom ent. Z o lang het d u u rt n a tu u rlijk w ant „s tra k s kom t een
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Ferocactus hamatacanthus

foto v. Gelder

wijzer die 't weg redeneert” zei De Genestet. Maar daarom niet getreurd,
integendeel, want zo blijven we bezig in onze onvergelijkelijk leuke hobby.
En vergeet niet: het gaat tenslotte om onze planten en wat zijn die mooi, ook
als ik op een moment al die namen niet meer weet, want die oudjes doen het
nog best!
P.S.Pas op met diè HAMATOCACTUSSEN die Backeberg GLANDULICACTUSSEN noemt: ze zijn erg gevoelig voor water aan de wortelhals; je kunt ze
maar beter enten, veiligheidshalve. Zoek nou wel even uit, welke dat zijn, in
je eigen belang en in dat van je planten!
A 53 Heurne, Ruurlo.

A u g u s tu s - allerlei
De zomer is nu zo’n anderhalve maand officieel aan de gang en de dagen
zijn vrijwel ongemerkt al wat korter geworden. Dat betekent ook dat één van
onze zorgen in deze maanden het watergeven is, temeer daar verschillende
planten in deze periode kennelijk een korte zomerrust houden om eind
augustus weer flink te gaan groeien tot ver in september.
Hiermede moeten we zoveel mogelijk rekening houden en ervoor oppassen
dat de grond niet te lang nat blijft, waardoor wortelrat kan optreden. Het is
daarom beter niet meer met de grote gieter of met de tuinslang de geheld
verzameling "zonder aanzien des persoons” over de kop water te geven.
In deze regenachtige maand geven we alléén die planten water, die het wer
kelijk nodig hebben. Bij zonnig weer is dat niet zo’n groot probleem, doch
bij vochtig somber weer met soms hoge temperaturen, waardoor het weer een
drukkend broeierig karakter heeft, is het oppassen geblazen. Vanzelfsprekend
geldt dit ook op dagen met lage temperatuur.
Onze medeliefhebbers die aangewezen zijn op kamercultuur hebben het op dit

punt ook w at m oeilijker. De zonnigste plaats in huis is maar net goed genoeg
v o o r onze planten en dan moeten de planten niet a ch te r de zonw ering gezet
w orden en ook nie t a ch te r gordijnen. P robeer zoveel m ogelijk frisse lucht
toe te voeren aan de planten.
A ls de potten aan ste rke zonbestraling b lo o t staan, dan is de grond al snel
schijnbaar uitgedro o g d ; doch als de zon niet m eer op de pot schijnt, b lijk t
na enige tijd de grond bovenop toch w e e r vochtig gew orden te zijn d o o r de
capillaire w erking van de grond. K le i-achtige grond heeft d it in ste rke re mate
dan een g ro f hum usrijk mengsel. A ls de grond te lang nat b lijft kan g e m akkelijk
w o rte lro t optreden. B e kijk de planten goed; "p ra a t” erm ee in de vorm van:
neem de pot met plant eens in de hand en k ijk goed hoe de plant e r uitziet,
speciaal die zijde w elke norm aal niet in het gezicht staat. U le e rt niet alleen
uw planten er b e te r d o o r kennen, maar eventuele a fw ijkin g e n en groe isto rin g e n
vallen e erder op als u de planten van d ich tb ij en nauw keurig inspecteert.
Een plant die er niet gezond, fris en gespannen uitziet, heeft m isschien last
van w o rte llu is o f de w o rte ls zijn op een o f andere m anier aangetast, bijv.
d o o r te veel vocht. Nu is het nog de tijd om daaraan iets te doen. Bij w o rte llu is
de w o rte ls afborste le n en de plant in een nieuwe o f schoon geboende pot
met verse grond opn ie u w oppotten, bij w o rte lro t alle zieke w o rte ls ve rw ijd e re n
en de plant als ste k behandelen, d.w.z. droog laten b ew ortelen en dan pas
oppotten.
Er w o rd t wel bew eerd dat w o rte llu is in een uiterm ate nat m ilieu geen levens
kansen heeft. D o o r o ve rvlo e d ig w atergeven zouden deze d ie rtje s a.h.w. v e r
drinken. Een van de m edew erkers aan deze ru b rie k had e ch te r geheel andere
ervaringen. Bij het verspenen van een ste lle tje miezerig uitziende Lithopszaailingen bem erkte hij to t zijn verbazing dat de zaailingen allemaal aan de
w ortelhals bezet w aren met w o rte llu is. De grond in de zaaipotjes was zo nat
dat de bovenlaag geheel ve ra lg d was. B lijkb a a r voelen de die rtje s zich in
d it m ilieu wel d e g e lijk op hun gem ak. De oorzaak van het w egvallen van de
zaailingen kan mede v e ro o rz a a k t zijn d o o r deze aantasting van w o rte llu is.
D aartegenover bem erkte hij geen enkele luis bij het voorzien van verse grond
van een ete rn ie t bak met Lithops, w elke boven in de kas zeer warm en droog
gestaan had.
Van de w o rte llu is nu w e e r terug naar de p ra k tijk van deze maand. De op
P eireskiopsis geënte zaailingen zouden bij droog en warm w e e r nog wel
om geënt kunnen w orden op een d e fin itie ve onderstam , doch het enten in
augustus m islukt nogal eens d o o rd a t de lu ch tvo ch tig h e id meestal te hoog is.
B ovendien zijn de meeste entlingen, indien nie t zeer vro e g (in januari) ge
zaaid w erd, te klein om op een d e fin itie ve onderstam o ve r te enten. De
meeste planten w elke op P e ireskiopsis staan, b lijke n e r overigens jarenlang
goed op te groeien, dus w aarom zo u d t u ris ic o ’s nemen. Het afvallen van de
bladeren van deze onderstam in het najaar is een normaal ve rsch ijn se l en
de groei van de entling is zo n d e r deze bladeren ook goed. De behandeling
van planten op P e ireskiopsis is dezelfde als die van planten op de droom onderstam w elke d it ja a r in S ucculenta beschreven w erd en P. is ze ke r niet
kougevoeliger dan H ylocereus guatem alensis.
De bem esting d ie n t deze maand besloten te w orden; de gro e ip e rio d e van de
meeste planten gaat ten einde lopen en het heeft geen zin om d o o r m iddel van
bem esting de groei te stim uleren.
Zaailingen w elke in de loop van de laatste maand tegen e lka a r gegroeid zijn,
kunnen nu nog een keer verspeend w orden. De zom ergroeiende andere v e t
planten kunnen op g e lijke w ijze behandeld w orden. M et de w in te rg ro e ie rs
is het anders gesteld. Deze moeten in deze maand en de volgende, ve rp o t
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w orden, waarna vo o rzich tin g met w atergeven begonnen kan w orden.
H ierbij ook w e e r de planten bekijken en alleen die planten een w einig w ater
toedienen, w elke g ro e ineigingen vertonen. Bij co nophyten w ijs t het open
scheuren van de oude en ve rd ro o gd e huid e rop dat de groei be g in t en de plant
w a te r en daard o o r voedsel verlangt.
O ok de andere najaars- en w in te rg ro e ie rs on der de mesems en C rassula's
kunnen nu w at m eer w a te r krijgen.

W e lk e M e lo c a c tu s s p e c ie s g ro e it in S u rin a m e (5)
A. F. H. BUIN IN G EN G. EERKENS
Bij de brede kreek kwam het probleem om de korjaal w e e r v o o r onze nako
mende vrienden aan hun oe ve rka n t terug te krijgen. Thijs bood zich aan, maar
zijn benen zonder lange broek w aren toch nie t lang genoeg om d o o r het w a te r
terug te w aden, zodat hij d rijfn a t w e e r bij de pater en mij op de wal kwam.
M aar spoedig daarna arriveerden we bij het strandje van de C oppenam erivier
w aar onze korjaal lag. W e m oesten e ch te r uiteraard w achten to t de anderen
ook w eer hier terug waren. W el tro kke n we alle drie snel onze kleren u it en
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doken in het lauwwarme rivierwater. Het was werkelijk bijna té warm. Merk
waardig hoe ons door dorst geplaagde lichaam via de huidporiën vocht op
nam, althans na een tijdje voelden we ons veel beter. Uit het oerwoud kwam
een snelstromende beek in de rivier en in het wat koelere water daarvan kon
den we ons wat opfrissen. Werden we na een tijdje toch wat koud naar ons
gevoel, dan gleden we in het dan heet aandoende rivierwater om ons op te
warmen. Zo bleven we in het water liggen, totdat nog vrij onverwacht een
onweer kwam opzetten, vergezeld van een krachtige wind. Weldra stroomde
een dichte tropenregen neer. Wij bleven „droog" in het warme water, maar
gingen op onze rug liggen met open mond en warempel telkens konden we
iets van het regenvocht inslikken, wat een bijzonder aangename bezigheid
was. Midden in de plensregen kwamen de andere drie uit het oerwoud op
duiken, toch nog een aantal cactussen meesjouwend. Wij gingen toen maar
vlug uit het water en trokken onze toch al natte kleren aan. Drijfnat vertrok
de boot, begeleid door donder en bliksemschichten. Deze hielden echter even
snel op als ze begonnen waren, zodat we met zon na ruim een kilometer weer
bij de landingsplaats van ons logeergebouw konden aanleggen. Tot onze

Onze gids op het
hoogste punt van
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Volz I.
foto Eerkens
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grote verbazing had zich daar echter een drama afgespeeld. Tijdens de nog
al hevige onweerswind had zich daar een tornado gevormd, die 2 van de
reuzenbomen naast het logeergebouw had geveld. Deze waren rakelings
langs het gebouw gevallen. Daarbij was slechts weinig schade aangericht,
maar wel hadden ze de electrische leiding van het kleine dieselaggregaat naar
het gebouw weggeslagen. Intussen waren de mannen van de nederzetting al
druk doende om de takken van de gevallen bomen af te hakken en te ver
zamelen, zodat wij toch in het gebouw konden komen om onze natte kleren
voor droge te verwisselen. Andere mannen waren bezig om de electrische
leiding te repareren. Het was een groot genoegen te zien hoe deze zo vrien
delijke bosnegers met grote ijver en handigheid de leiding repareerden en
aan de bomen bevestigden, zodat voor het erg donker werd, het licht weer
functioneerde. Het werd een heerlijk rustige avond op het terras, weer zonder
muggen, met een goed maal van vriend Van der Horst en met veel koele
dranken van de kampbeheerder, alles een soort beloning voor de lange ver
moeiende dag.
(slot volgt)

B o e k b e s p r e k in g
FLEUR

Fleur is een planten-encyclopedie in weekafleveringen. 112 afleveringen van
elk 24 blz., dus haast 2700 blz. (in 7 delen) met 1500 kleurenfoto’s en -teke
ningen, beschrijvende 10.000 plantensoorten. Een uitgebreid werk dus, dat U
f 2,25 per week (in abonnement 1,95) gaat kosten en ƒ 7,95 per band (de
eerste 2,95). Los gekochte nummers dus totaal ƒ 252,— ; in abonnement, en
dan mét banden, ƒ 269,— .
De indeling per aflevering is ongeveer als volgt: 2 blz. tuinagenda (1e week
van april, 2e, enz.), in het midden een artikel van 4 blz. én een bijbehorende
kleurenfoto van 2 blz. (enkele titels: éénjarige zomerbloemen, bolgewassen
met voorjaarsbloei, plantenbakken in huis (met o.a. een korte opmerking over
bakken met succulenten), heesters, cultuur van cactussen, bloemen en plan
ten op balcons) en achterin twee keer een blz. van twee 'vervolgverhalen’,
t.w. 'Terug naar de natuur’ en ’Bloemschikken’. Voor de rest planten-encyclo
pedie waarin als trefwoorden ook plantkundige en tuinbouwkundige termen
staan, en b.v. schadelijke insecten. Elke plant staat onder zijn bekendste
naam, de andere (Latijnse of Nederlandse) naam staat er echter ook in, met
een verwijzing naar waar men moet zoeken De familie en het type van de
plant worden genoemd, de cultuur, variëteiten e.d. besproken.
Onze interessen gaan natuurlijk uit naar de succulente planten. Welnu, in de
eerste zes afleveringen kwamen aan bod: Aasbloem, met een kleurenfoto en
verwijzing naar Stapelia; Adromischus, 4 soorten beschreven, 2 kleuren
foto's; Aeonium, 10 soorten, 4 kl.f. w.o. natuuropnamen; Agave, 4 blz. met
kl.f. met natuuropnamen, o.a. van de bloemen, 13 soorten; een foto van Sedums en Sempervivums in bloei; 2 blz. met 5 kl.f. van Aloë’s; een artikel
van dhr. van Keppel over de cultuur van cactussen met 6 mooie kleurenfoto’s.
Op de achterpagina van elke aflevering wordt vervolgd een systeem ter de
terminatie van bloeiende planten. Op de eerste 4 afleveringen b.v. staan 4
keer 12 gekleurde tekeningen van planten met een oranje bloem; men zoekt
eerst de overeenkomstige bloemvorm (deze staan in soort bij elkaar) en
determineert dan verder aan de hand van de bladvorm.
M. v. Thiel.
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Er zijn weer verzamelbanden verkrijgbaar voor het opbergen van 12 nummers
van Succulenta.
De prijs bedraagt ƒ 7,50.
De banden kunnen besteld worden door storting of overschrijving van ƒ 7,50 op
girorekening 20.40.053 t.n.v. F. J. van Leeuwen, 2de Maasveldstraat 8, Venlo.
Op hetzelfde adres kunt u ook het boekje "Wat betekent die naam” door
L. Korevaar bestellen voor ƒ 4,— en het insigne van Succulenta voor ƒ1,60.
(Bij bestelling van het insigne vermelden broche of speld)

3 LK 1 9 7 3
De achtste 3LK wordt op 6 en 7 oktober 1973 gehouden te Duisburg in het
Schulungslager des Westdeutschen Fussballverbandes.
De 3LK is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst van succulentenliefhebbers
uit België, Duitsland en Nederland. Voor velen is het een gebeurtenis ge
worden waar zij elk jaar naar uitzien, voor anderen kan de 3LK zo’n evene
ment worden. Het is geen kongres dat opgezet is voor wetenschapsmensen,
maar een ontmoetingsplaats van liefhebbers, zowel beginnende als gevor
derde. Er worden voordrachten met dia’s gehouden, in een gemoedelijke sfeer
kan men met anderen over onze hobby praten en er wordt een ruil- en ver
koopbeurs georganiseerd, waarop iedere deelnemer ruimschoots de gelegen
heid krijgt op een vrij voordelige manier zijn plantenverzameling uit te breiden,
waardoor de kosten van het weekeinde gedrukt worden.
Het programma vermeldt de volgende voordrachten:
— Enkele cactusparadijzen in Brazilië, door de heer A. F. H. Buining, (Leusden).
— Kultur im kalten Kasten, door Dr. G. Gröner, (Stuttgart).
— Vetplanten, stiefkinderen onder de succulenten, door de heer J. C. van
Keppel, (Wassenaar).
— Blütenwunder, door de heer G. Krause, (Dresden).
Bij de eerste aankondiging dit jaar hebben wij geschreven, dat de kosten
gelijk zouden zijn aan die van 1972, d.w.z. ƒ 35,— resp. DM 35,— . Helaas is
de koersverhouding, die toen 1 : 1 was, ten nadele van de gulden veranderd.
Daarom moeten wij onze prijs aanpassen en brengen op ƒ40,— .
Wij vertrouwen er op, dat dit niemand ervan zal weerhouden de 3LK te be
zoeken. U kunt zich aanmelden door storting of overschrijving van genoemd
bedrag op girorek. 1775775 van de Penningmeester 3LK, Jacob Catsstraat 61,
Venlo, onder vermelding van de naam (namen) van de betreffende deel
nem ers) en man resp. vrouw.
Alle deelnemers ontvangen een programma waarop tevens vermeld staat
hoe het Schulungslager te bereiken is.
Door samen te reizen kunnen de reiskosten aanzienlijk gedrukt worden. Hebt
u plaats over in uw auto, neem dan anderen mee die niet over eigen vervoer
beschikken. Kunt u zelf niemand vinden - dit geldt zowel voor chauffeurs als
meerijders - laat dit dan tijdig weten. Voor degenen die zich voor 7 september
a.s. op bovenvermelde wijze hebben aangemeld zullen wij ons best doen een
deelnemer op dezelfde route te vinden. (Gaarne postzegel voor antwoord bij
sluiten).
Tot ziens in Duisburg!
J. de Gast
Graaf Gerhardstraat 10
Venlo
RUILBEURS ROOSENDAAL
Denkt u aan de ruilbeurs op 18 augustus in Hotel Merks te Roosendaal?

158

Verzoek aan de afdelingssecretarissen
De propagandacommissie zou graag wat meer inzicht willen hebben in de
aktiviteiten van de verschillende afdelingen. Vooral de nieuwere afdelingen
kunnen dan profijt trekken van de ervaringen die elders in het land zijn op
gedaan. Ondergetekende zou het dan ook op prijs stellen als de secretarissen
hem een aantal gegevens zouden willen verstrekken.
Gedacht kan worden aan gegevens als:
1. Worden op de vergaderingen plantenverlotingen gehouden en zo ja, van
wie worden de planten betrokken, wat is de prijs per lot enz.?
2. Organiseert de afdeling excursies en zo ja, hoe zijn de ervaringen daar
mee?
3. Heeft de afdeling ervaring met zaaiwedstrijden, ruilbeurzen e.d.?
4. Welke sprekers zijn de laatste tijd uitgenodigd?
Dit zijn natuurlijk slechts voorbeelden; ook en vooral gegevens over niet
hierboven vermelde aktiviteiten zijn welkom. In verband met de hoofdbestuurs
vergadering op 29 september gaarne antwoord voor 1 september.
F. Noltee

AFDELINGSNIEUWS
Afdeling IJSSELSTREEK

"Met Noltee naar Afrika” . Zo zouden we
de lezing met dia’s van de heer F. K.
Noltee over zijn pas gemaakte reis ge
noemd kunnen hebben.
Deze eerste vertoning van het voortreffe
lijke fotomateriaal vond plaats op 25 mei
j.l. te Zutphen. Op prettige en deskundige
wijze zagen we niet alleen succulenten,
maar ook de prachtige landschappen en
zelfs dieren.
Al met al een uitstekend geslaagde avond,
waarvoor nogmaals onze dank.
Secr. IJsselstreek
A. B. ter Brugge
Afdeling ZUID-LIMBURG

Van 31 mei tot 3 juni werd in Heerlen ten
huize van de familie Debets een expositie
gehouden van cactussen en andere vet
planten en orchideeën.
Een van de grote kassen van de gastvrouw
was voor deze gelegenheid omgetoverd
in een waar succulenten- en orchideeën
paradijs. Grote grusonii’s, beschikbaar ge
steld door de heer Slabbers van de afd.
Noord-Limburg, werden geflankeerd door
Euphorbia's en Cereussen van enige me
ters hoog. De meeste planten waren
afkomstig van de leden van onze afdeling,
die aan deze tentoonstelling allemaal zon
der uitzondering voortreffelijk hebben mee
gewerkt. Ook had de heer Buining enige
Uebelmannia's welwillend afgestaan, waar
voor nogmaals onze dank.
De belangstelling was enorm groot en het
aantal bezoekers beliep dan ook aan
zienlijk meer dan 7000.

Al met al een goed geslaagde tentoon
stelling ter gelegenheid van ons 10-jarig
bestaan.
De secretaris
J. Mantelaers
Denkt u aan de
„Succulentenbeurs van het Oosten” ?
Deze wordt gehouden te Zutphen op
25 augustus a.s. 's middags van 2.00
tot 6.00 uur in het D.W.K.-gebouw,
_____________
Leeuweriklaan 19.
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Foto Burning
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B. K. BOOM
58. C. pellucidum Schw. (C. elegans N.E.Br., C. fenestratum Schw., C. terricolorTischer); zodevormend; lichamen klein, bruinachtig groen; topvlakte tot
10x8 mm, met een bandvormig venster dat voorzien is van verheven,
doorschijnende stippen; bloemen overdag, 10-15 mm diam., wit, met gele
staminodiën, in aug. - okt.; KI. Nam.
Na verwant en misschien synoniem zijn: C. areolatum Littlew. en C. ter
restre Tischer.

59. C. pillansii Lavis (Ophthalmophyllum p. (Lavis) Tischer); lichamen alleen
staand of enkele bijeen, tot 25 mm hoog en 25 mm diam., niet gelobd,
lichtgroen, zachtvlezig; topvlakte met dichtopeenstaande, doorschijnende
stippen, waardoor een venster gevormd wordt; mondje 4-6 mm lang, iets
ingezonken; bloemen overdag, ± 25 mm diam., lilarose. ZA. (Bosjesmanland). Gemakkelijk te herkennen soort.
60. C. piluliforme (N.E.Br.) N.E.Br. (C. aggregatum (N.E.Br.) N.E.Br., C. etaylorii Schw.), zodevormend; lichamen omgekeerd eivormig; topvlakte
4-6 mm diam., gewelfd, grijsgroen, vaak rood overlopen, met een uit
donkergroene tot bruine stippen bestaande kiellijn; bloemen 's nachts,
± 8 mm diam., strokleurig, soms roodachtig, in okt., nov.; ZA. (Robertson).
Nauw verwant en enkele misschien synoniem zijn: C. brevipetalum Lavis,
C. edwardii Schw., C. francissii L. Bol., C. rauhii Tischer.
61. C. placitum N.E.Br.; zodevormend; lichamen iets 2-lobbig; topvlakte tot
15x10 mm, grijsgroen, soms roodachtig overlopen, met donkere, vaak
elkaar kruisende lijnen gerangschikt; bloemen 's nachts, 10-15 mm diam.,
wit, vrij laat in de avond opengaand, in okt., nov.; ZA. (Robertson).
Lijkt veel op C. ficiforme, die echter vrijwel steeds rose bloeit en waar
van de bloemen al in de namiddag opengaan.
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62. C. polyandrum

63. C. praecox

62. C. polyandrum Lavis; zodevormend, met duidelijk zichtbare, bovengrondse
stengels; lichamen met korte, stompe lobben, van boven gezien tot 12x6
mm, mat grijsgroen, zonder of met verspreide stippen; zijvenster afwezig;
bloemen overdag, ± 15 mm diam., lilarose, in het midden wit, in okt., nov.,
KI. Nam.
63. C. praecox N.E.Br.; pollenvormend; lichamen grijsgroen; topvlakte 10-15
mm diam., vrijwel rond, met grote, groene of paarse stippen, het 2-3 mm
lange mondje iets ingezonken; bloemen overdag, 15-20 mm diam., wit,
vroeg in het seizoen, aug. - nov.; kroonbuis lang, ± 1 cm uit het lichaam
stekend; KI. Nam. Lijkt op C. fraternum, maar bloeit wit.
64. C. praegratum Tischer; zodevormend; lichamen peervormig; topvlakte
tot 12 mm diam., gewelfd, lichtgrijsgroen, met verspreide, donkere stippen,
waartussen witte vlekjes; mondje niet ingezonken; bloemen overdag, 15-20
mm diam., lichtlilarose, in okt., nov.; kroonbuis ± 5 mm uit de kelk ste
kend; kroonslippen sterk teruggebogen; KI. Nam. Lijkt veel op C. gratum,
die wat minder fors en waarbij de kroonbuis zeer kort is en de kroon
slippen minder teruggebogen.

64. C. praegratum

65. C. quaesitum
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66. C. ramosum

69. C. ricardianum var. rubriflorum

65. C. quaesitum (N.E.Br.) N.E.Br. (C. modestum L. Bol., C. miserum N.E.Br.,
C. quarziticum Tischer); zodevormend; lichamen 2-lobbig, van boven ge
zien tot 15x10 mm, lichtgrijsgroen, kaal, vaak met donkere stippen, die soms
langs de randen in een rij gerangschikt zijn; lobben stomp tot afgeknot;
spleet gesloten; bloemen 's nachts, klein ± 5 mm diam., wit tot room
kleurig; KI. Nam. Gemakkelijk aan de kleur te herkennen soort.
66. C. ramosum Lavis, struikvormig groeiend door de kort-vertakte en op
gaande stengels; lichamen tot 10x6 mm, witachtig groen met enkele
stippen, fijn behaard; lobben zeer kort, zonder of met een nauwelijks
zichtbare kiellijn; bloemen overdag, ± 15 mm diam., geel, in okt.; KI. Nam.;
slechts gemakkelijk te herkennen wanneer de planten wat ouder zijn.
67. C. regale Lavis; alleenstaand of enkele bijeen; lichamen tot 4 cm hoog,
duidelijk 2-lobbig, blauwachtig groen, zonder stippen, fijn behaard en met
opvallende zijvensters; lobben samengedrukt, ten minste 5 mm lang, zon
der of met een onvolledige rij stippen; bloemen overdag, tot 3 cm diam.,
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70. C. ro lfii

68.

69.

70.

71.

72.

71. C. rostratum

lilarose, aan de voet wit, in okt.; staminodiën aanwezig; schutbladen
zichtbaar; KI. Nam. Met C. blandum de enige grote bilobe soort met lila
rose bloemen.
Nauw verwant is: C. blandum L. Bol., waarbij de schutbladen kort zijn en
onzichtbaar.
C. retusum N.E.Br. (C. apertum Tischer); zodevormend; lichamen variabel
van vorm, meestal breed hartvormig, van bovengezien tot 18x10 mm,
lichtgroen, gestippeld, kaal of zeer fijn behaard; lobben meestal ± 2 mm
lang en stomp, soms ook langer, gekield, met rode kiellijn; spleet 3-4 mm
lang, V-vormig; bloemen overdag, tot 15 mm diam., lichtgeel, okt., nov.;
KI. Nam.
C. ricardianum Loesch & Tischer; opvallend platte zoden vormend; licha
men plat-tolvormig; topvlakte tot 20 mm diam., rond tot breed ovaal,
groen tot blauwgroen, met talrijke verspreide stippen; mondje zeer kort
(1 mm), soms nauwelijks zichtbaar; bloemen overdag, 15-20 mm diam.,
met ± 1 cm lange kroonbuis; KI. Nam.
var. ricardianum, top vlak of verdiept, met stippen van normale grootte
(kleiner dan 0,5 mm); bloemen wit; nauwelijks in cultuur. - var. rubriflorum
Tischer, topvlakte iets gewelfd met opvallend grote stippen ( ± 1 mm
diam.); bloemen donkerlilarose; het is deze var. die in cultuur is, direct
te herkennen aan de platte lichamen (fig. 69).
C. rolfii de Boer; zodevormend; lichamen fijn behaard; topvlakte 6-10 mm
diam., ovaal, gewelfd, grijsgroen, de streepjes en stippen groen of
roodbruin, op richels gerangschikt, de streepjes vaak X- of Y-vormig;
mondje ± 2 mm, gapend, omgeven door een iets verheven, karmijn
rode lijn; bloemen 's nachts, 10-15 mm diam., rose, spoedig wit verkleu
rend, in okt., nov.; KI. Nam.
C. rostratum Tischer; zodevormend; lichamen tot 20 mm hoog, van boven
gezien tot 15x10 mm, lichtgroen, kaal, zonder of met onduidelijke stippen;
lobben opstaand, tegen elkaar gedrukt of tijdens de bloei iets uiteen
wijkend, aan de top kinvormig gebogen; bloemen ’s nachts, tot 8 mm
diam., wit; KI. Nam; goed te herkennen aan de lange, rechte vorm van de
lobben.
Nauw verwant is C. rubricarinatum Tischer.
C. saxetanum (N.E.Br.) N.E.Br.; zodevormend; lichamen tot 10 mm hoog,
van boven gezien tot 10x8 mm, groen, met donkere stippen, vooral langs
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68. C. retusum

72. C. saxetanum

de kiellijn; spleet 1-2 mm diep, gapend, doordat de rechte lobben uitstaan;
bloemen 's nachts, ± 6 mm diam., wit; Groot Nam.
73. C. scitulum (N.E.Br.) N.E.Br.; zodevormend; lichamen grijsgroen, de zij
kanten vaak roodachtig; topvlakte tot 15 mm diam., kort ovaal, opvallend
getekend met meestal vertakte, bruine strepen, die vaak schuin op de
spleet staan; alleenstaande stippen vrijwel afwezig; bloemen 's nachts,
10-15 mm diam., geelachtig tot vuilrose, in okt.; ZA. (Laingsburg); verwant
aan C. minimum; te determineren planten goed vergelijken met de foto,
want het is vrijwel niet mogelijk het verschil nauwkeurig te omschrijven.
74. C. smorenskaduense de Boer; zodevormend; lichamen heldergroen, fijn
behaard; topvlakte tot 15x10 mm, met korte lobben en met een glimmend,
donkergroen venster; topvlakte en zijkanten met talrijke donkergroene,
verheven, doorschijnende stippen; bloemen overdag, tot 25 mm diam.,
lilarose, in het midden wit, in aug., sept.; staminodiën geel; Bosjesmanland; genoemd naar de boerderij 's Morgens Schaduw’ (smorenskadu).
75. C. speciosum Tischer; lichamen grijsgroen; topvlakte tot 2 cm diam., rond
of iets ovaal, met talrijke verspreide stippen; bloemen overdag, ± 3 cm
diam. (vermoedelijk wel de grootste van het geslacht), lilarose, in okt.,
nov.; kelkslippen en stempels 5; KI. Nam.
Verwant of misschien synoniem zijn: C. jacobsenianum Tischer en C.
maximum Tischer.

73. C. scitulum

74. C. smorenskaduense

(wordt vervolgd)
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Notocactus linkii (Lehm ann) H erter

zie voorplaat

A. F. H. BUINING
syn.:

Cactus linkii Lehmann in Ind. Sem. Hamburg 16.1827.
Echinocactus iinkii Pfeiffer in Enum. Cact. 48.1837.
Malacocarpus linkii (Lehmann) Br. et Rose in The Cactaceae, III, 195.
1922.
Notocactus ottonis var. iinkii Berger in Kakteen, 213. 1929.
Notocactus linkii (Lehmann) Herter in Cactus, 120, 60a. 1954.
Notocactus linkii is evenals Notocactus ottonis een van de meest variabele

cactus-species. Tijdens onze 3 reizen door Zuid-Amerika konden wij ons
hiervan ter plaatse overtuigen. De gedachte dat het probleem rond deze
grote variatie door deze reizen direct duidelijker wordt is niet juist. Integen
deel, het wordt door de overal voorkomende afzonderlijk groeiende groepen
nóg ingewikkelder.
Zoals vroeger wel meer voorkwam werd door Lehmann in 1827 als groei
plaats aangegeven Mexico. Later bleek dit volkomen fout te zijn en werd in
plaats daarvan Zuid-Brazilië genoemd (zie o.a. Br. en Rose).
Wij verzamelden vormen van deze ongetwijfeld goede soort in Uruguay,
in Brazilië in de staten Rio Grande do Sul, Santa Catharina en zelfs tot vrij
ver in Parana (tussen Ponta Grossa en de Iguagu-watervallen). Tijdens onze
laatste reis in 1972 konden wij in Argentinië in de provincie Misiones op
verschillende plaatsen vormen van Notocactus linkii verzamelen (zie afb.)
In The Cactaceae, III, 195; 1922, geven Britton en Rose een afbeelding van
deze plant die verscheen in 1828 in Nov. Act. Nat. Cur. 16: pl. 14. De
beschrijving geven zij vertaald als volgt:
Ovaal tot kort cylindervormig, 7-15 cm hoog; ribben 13, stomp; areolen iets
verzonken in de ribben, 8 mm van elkaar, dorens zacht, gespreid; randdorens
10-12, wit met bruinachtige punten; middendorens 3-4, bruinachtig; bloemen
geel, 2,5 cm lang, 5 cm breed indien geheel geopend; binnenste perianthbladeren breed, stomp; schubjes van het receptaculum (buis) wollig en
behaard in de oksels; stempels rood.
Voldeed toentertijd een dergelijke beschrijving met een gering aantal soorten
aan redelijke eisen, tegenwoordig kan men daar niet meer mee werken. Wij
moeten verder niet vergeten, dat men destijds beschikte over slechts één
of enkele cultuur-exemplaren. Het blijkt namelijk dat bijvoorbeeld de kleur
van de stempels op een en dezelfde vindplaats kan variëren van rood tot geel.
Merkwaardig was, dat de exemplaren die wij in Misiones in Argentinië
aantroffen alle geelachtige stempels hadden.
Naar ons oordeel zal men, om tot een behoorlijk en verantwoord systematisch
overzicht te komen, de oude typen opnieuw en uitvoerig naar de huidige
inzichten moeten bewerken. Dit vernieuwde type, het zogenaamde neotype,
zal dan uiteraard zoveel mogelijk gelijk moeten zijn aan het holotype met
behoud van de oorspronkelijke auteur. Uitgaande van dit neotype kan men
dan de vele vormen in het grote verspreidingsgebied nader classificeren,
eventueel als nieuwe soorten, variëteiten of vormen.
Voor Notocactus ottonis die in dezelfde genoemde gebieden voorkomt en
voorts nog in andere delen van Argentinië en in Paraguay, zal ons inziens
een analoog systeem gevolgd moeten worden.
Dat dit slechts gedaan kan worden aan de hand van ter plaatse verzameld
materiaal, behoeft weinig betoog.
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Z e e r zeker zal onze D irk van V lie t met veel nieuw m ateriaal en kennis op
d it gebied van zijn tw eede reis terugkom en.
De kleurenfoto w erd genom en ten zuiden van O bera in het zu id-oosten van
de provin cie M isiones in A rgentinië. M eer naar het w esten konden w ij ook
analoge vorm en verzam elen.
Notocactus linkii en ottonis horen to t de "o u d je s ” in onze c o lle ctie s. Ze zijn
evenals de oude E chinopsis-soorten niet zo erg geliefd en gezocht. M isschien
kom t d it w el doo rd a t ze g e m a kke lijk zaad geven, w aardoor, d o o r vaak vrijw e l
o n ve rm ijd e lijke kruisingen, w einig va rië re n d e vorm en ontstaan.
Toch zijn het planten die het in onze cu ltu re s zeer goed doen en zelfs
gem akkelijk te kw eken zijn. W ij zouden ze dan o o k gaarne w ille n bestem pelen
als planten bij uitste k g e s c h ik t v o o r beginnende liefhebbers.
Eerst op het pad d e r syste m a tie k k rijg t men met m oeilijkheden te maken.

September - allerlei
Z oals we in het a u g u stu s-a lle rle i al gelezen hebben zijn e r vele planten die
in deze maand w e e r s te rk e r w ille n gaan groeien. W e moeten e r evenw el
rekening mee houden dat onze ste ke lp lan te n niet d o o r kunnen b lijven groeien
al is er nog vold o en d e lic h t en al is de te m peratuur nog ta m e lijk hoog.
W anneer het w e e r in de herfst, die deze maand begint, om slaat, mogen de
planten niet m eer groeien. Daarom geven we de niet-geënte planten to t
half septem ber nog maar w e inig w a te r en dan alléén als het w e rk e lijk nodig is.
B ovendien uitslu ite nd 's morgens, zodat tegen het eind van de middag de
bovenlaag van de grond w e e r droog is. Na half septem ber stoppen we
d e fin itie f met het w atergeven to t de voigende g ro e ip e rio d e in het v o o rja a r
aanbreekt.
Geënte exem plaren, speciaal die w elke op de zgn. droom -onderstam Hylocereus guatem alensis, op E riocereus ju s b e rtii en op P eireskiopsis geënt zijn
mogen e ch te r e ig e n lijk n o o it geheel droog komen te staan. Een beproefde
en goede m ethode is deze planten in de ru stp e rio de enige malen een w einig
w ater te geven op een sch o te ltje w aarop de pot een kw a rtie rtje geplaatst
w ordt. Deze m anier is wel w a t om slachtig, maar u m oet e r iets v o o r o ve r
hebben om uw planten goed de w in te r d o o r te helpen.
S eptem ber is de maand w aarin de tem peraturen lager w orden en de lu ch t
voch tig h e id hoger met d ik w ijls dauw vorm ing en mist. De planten moeten
voo rb e reid w orden op de w in te rru st, hetgeen we het best kunnen doen door
ze af te harden, d.w.z. ze alvast te gew ennen aan lagere tem peraturen en
droogte. D it is te bereiken d o o r dag en nacht te luchten en het w atergeven
eerst d rastisch te beperken en v e rvo lg e n s te stoppen. D o o r het luchten
laten we e ch te r ook de v o ch tig e nachtlucht met dauw in onze kassen toe en
als we daarenboven o o k nog d o o r zouden gaan met w atergeven, komen de
planten niet to t gro e i-ru st, hetgeen we n o o d za ke lijke rw ijs dienen te bereiken.
V ooral de dichtbehaarde so o rte n moeten we in de gaten houden. Z ij v e r
dampen van nature al m inder w a te r dan de schaars-behaarde en -bedoornde
planten en h e t kan v o o r deze planten fataal zijn als zij w a te r krijgen op het
mom ent dat zij het niet m eer nodig hebben. Het is m o e ilijk om een kant en
klaar recept te geven v o o r de v e rzo rg in g van de planten; veel, o f lie ve r
gezegd alles hangt a f van het w e e r in het laatst van augustus en de eerste
helft van septem ber. D it m aand-allerlei w o rd t geschreven in de laatste dagen
van ju li. A ls u nu bedenkt, dat het K .N .M .I. d ik w ijls geen kans ziet om het
w e e r v o o r de eerstkom ende dagen ju is t te voo rsp e lle n , dan b e g rijp t u dat
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de samenstellers van deze rubriek bij het schrijven ervan helemaal geen kijk
hebben op de weersomstandigheden welke zich een maand later zullen voor
doen. Het is daarom nog meer dan anders noodzakelijk om nu dagelijks het
weer goed in het oog te houden en uw planten nog nauwkeuriger te bekijken
dan in de andere maanden. Indien u er niet zeker van bent dat het weer de
eerstkomende dagen droog en zonnig zal zijn en u wilt geen risico’s lopen,
kunt u beter het watergeven achterwege laten of dit tot het uiterste beperken.
Van droogte zullen de planten in september geen schade ondervinden, doch
van te veel vocht wel.
De planten welke buiten staan dienen bij vochtig weer onder glas geplaatst
te worden, doch ook hierbij zoveel mogelijk luchten. Deze planten, welke
enkele maanden in weer en wind hebben gestaan zijn dikwijls aan het eind
van het seizoen vergezeld van mossen en wat wij gewoonlijk noemen, on
kruiden. Vóór we de planten naar binnen brengen kunt u deze beter ver
wijderen evenals slakken, pissebedden en dergelijk gedierte. De vastgeregende bovenlaag van de potgrond kunnen we dan meteen wat losmaken.
Voorts plaatsen we begin september de potten boven op de grond zodat de
potgrond nog wat kan drogen voordat de planten naar binnen gehaald worden.
De bestrijding van wolluis en spint dienen we bij gunstig weer nu nog uit
te voeren. Het is bij droog en zonnig weer niet erg als de planten daardoor
nat worden, terwijl dit later in het jaar op problemen zal stuiten. Vooral spint
kan zich in de rustperiode in een droge omgeving sterk uitbreiden en de
beschadigingen die door deze mijten ontstaan ontsieren de planten gedurende
lange tijd. Voorkomen is ook in dit geval beter dan genezen.
De vele najaars- en wintergroeiers onder de andere vetplanten behoren er
nu fris en gezond bij te staan en vele soorten staan te bloeien of hebben
knoppen gevormd. De Lithops-soorten zijn de gemakkelijkste planten van deze
greep en indien u een gemengde verzameling hebt kunt u ze gewoon op
dezelfde wijze behandelen als cactussen. Dit geldt in grote lijnen ook voor de
Euphorbia's, waarvan overigens diverse soorten ’s winters een vrij hoge
temperatuur verlangen (± 15° C.). De potgrond mag dan echter niet stofdroog worden. De cultuur van de thans nogal in zwang zijnde planten met
knolvormige stammen of wortels en welke tot verschillende plantenfamilies
behoren, is nog niet zo gemakkelijk. Het dikwijls verdrogen van deze planten
wijst erop dat zij (omdat ze veelal 's winters ook een vrij hoge temperatuur
verlangen) in de komende maanden wat water nodig hebben.

W e lk e M e lo c a c t u s s p e c ie s g ro e it in S u r in a m e
A. F H Buining en G. Eerkens
(slo t)
De laatste dag van ons verblijf rond de Raleighvallen besteedden we om
langs de Lolopasihut naar de z.g. Moedervallen te gaan. Een reeks aaneen
sluitende watervallen, die door de droogte van de laatste tijd nu minder op
vallend waren dan normaal. Overigens maakten we er een rustdag van met
heerlijk zwemmen.
Vrijdag 19 oktober voeren we stroomafwaarts terug. Aangezien de storm de
bestaande radiografische verbinding tussen het logeergebouw en de dienst
van de Stinasu in Paramaribo kennelijk had verbroken, ging de kampbeheerder met ons mee om dit in Paramaribo te bespreken. Eenmaal weer terug in
Paramaribo bleek de hitte, die volgens zeggen het ergst is in de maand
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Klaar voor de terugtocht in de brandende zon . . .

foto v. d. Horst

oktober, met de hoge vochtigheidsgraad, in de stad veel moeilijker te ver
dragen dan in de wildernis.
Nog vermeldenswaard is, dat vriend Van der Horst, die 8 jaar geleden in het
door ons bezochte gebied was geweest, duidelijk de vruchten van het in
stellen van het Voltzberg-reservaat kon vaststellen. Het planten- en dieren
leven had zich sindsdien nl. aanzienlijk uitgebreid. Hieruit moge blijken hoe
zegenrijk dergelijke natuurreservaten zijn voor gebieden die anders vaak on
herstelbaar verwoest worden door toedoen van de mens.
Geert Eerkens en ik besloten dit verhaal in Succulenta te publiceren, om de
lezers een indruk te geven wat gedaan moet worden om slechts één cactus
soort voor studiedoeleinden op te sporen.
Met dit al weten wij nog niet welke soort deze Melocactusspecies betreft,
temeer daar het helemaal niet zeker is wat nu precies Melocactus caesius
Wendl., Melocactus griseus Wendl., en Melocactus amoenus (Hoffmannsegg.)
Pfeiffer voor soorten zijn. De vroegere summiere beschrijvingen geven helaas
onvoldoende informatie. Het zal dus noodzakelijk zijn zo mogelijk het ge
wenste materiaal van deze species op de een of andere manier te verkrijgen.
Zeker is, dat we nu voldoende herbarium- en fotomateriaal hebben van de
Melocactusspecies van het Voltzberggebied en van de Sipaliwinisavanne, om
hiervan een nauwkeurige beschrijving te geven.
Tenslotte willen wij Dr. J. P. Schulz en zijn staf recht hartelijk danken voor de
gegeven medewerking en het beschikbaar stellen van uiterst belangrijk foto
materiaal uit zijn archief. Het stemt ons dankbaar te bedenken, dat we nu deze
tocht konden maken op een wijze zoals twee jaar geleden niet mogelijk was.
Noot Eerkens:
Men moet wel de diepste bewondering opbrengen voor onze ere-voorzitter
Albert Buining, om op 71-jarige leeftijd nog deze uiterst zware tochten in
Brazilië en Suriname te kunnen en ook nog te willen maken. (Dit geldt

Hoe Buining aanstalten maakt om op de zeer ste ile helling de M elocactusspecies te fotograferen.
fo to v. d. Horst

trouwens ook voor ons mede-expeditielid Pater Koek) Het is wel geheel ten
behoeve van de cactusliefhebbers in Europa en in het bijzonder in Nederland
dat op deze wijze telkenmale maar weer nieuwe en zeer bijzondere soorten
aan het sortiment worden toegevoegd. Albert Buining en Dirk van Vliet
brengen Succulenta in de voorste gelederen van het cactusonderzoek. Wie
zou een tiental jaren terug dit gedacht hebben. Laten de liefhebbers dat
toch eens goed tot zich door laten dringen. Het zijn onnoemelijke zware toch
ten in de gloeiende en stomende jungles van Brazilië en Suriname; dat kan
ik u verzekeren, want bij de laatste tocht was ik er zelf bij.
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De planten die Willem v. d. Horst en ik nog mee wisten te sjouwen zijn wel
de meest zuur verkregene van mijn liefhebbersbestaan.
Wijlen Willem van Marie schreef mij destijds eens: in de buurt(!) van Para
maribo groeit ook een Melocactus, zoek hem eens even (!) op. Ja, ja, dat
hebben we geweten.

E e n o p e n b r ie f a a n d e h e e r G e r a r d s
Waarde vriend Heinrich.
Als goede vriend weet ik zeker dat je niet kwaad op me wordt als ik je even
het volgende schrijf.
Ik heb met veel interesse je boeiende artikel over je zogenaamde DROOMonderstam gelezen en ik ben er heilig van overtuigd, dat je de grootste moeite
gedaan hebt om uiteindelijk tot deze droomstam te komen. Alle eer. Omdat
ik zelf nog maar een broekje ben van 54 jaar, kan ik moeilijk iets anders doen
dan je gelijk geven. Maar iets moet me toch van het hart.
In ons maandblad en ook in Hoekelom, waar we zo gezellig bijeenkomen, sta
en stond je je droomonderstam te verkopen als een prima standwerker en
dat is je goed recht, maar om die bewuste Hylocereus guatemalensis voor
alleenzaligmakend te verklaren, is wel een beetje te veel van het goede.
Je trapt al het andere in de hoek en daar ben ik het als verwoed Peireskiopsisenter helemaal niet mee eens. Het percentage dat lukt ligt ook om de 95%;
dat jou dat niet gelukt is, ligt waarschijnlijk aan het feit dat je niet genoeg
doorgezet hebt, also die Flinte zu früh ins Korn geworfen hast, want anders was
zo een kei als jij beslist ook tot hetzelfde percentage gekomen, maar daarom
smijt men nog niet al het andere weg. Ik heb met jouw onderstam nog geen re
sultaat gehad, maar misschien lukt het mij ook nog wel eens. Het enige dat
ik je wel kan zeggen is, ik stap er nu nog niet op over, maar ik breek hem
ook niet af, alleen omdat ik er te weinig ervaring mee heb. Ik weet wel dat
hij voor de doorsnee-liefhebber in de winter nog moeilijker is dan de Peireskiopsis. Warmte en Water. Ik heb de stekken die ik van je gekregen heb net
zo behandeld deze winter als de Peireskiopsis en ik heb er geen een meer
over, wat natuurlijk aan mij ligt, Verzeihung, dus om verder te experimenteren
zal ik weer bij jou aan moeten kloppen. Voor mij blijft er tot nu toe maar
één onderstam om heel klein te enten en dat is Peireskiopsis.
Heinrich ik schrijf dit aan jou door middel van ons maandblad omdat dan
tegelijkertijd de leden van Succulenta dit kunnen lezen, want ik weet hoe het
gaat na zo een artikel. Ik kreeg toentertijd over de 500 brieven van allerlei
aard en iedereen wilde Peireskiopsis hebben. Ik kan me indenken dat nu
weer heel veel leden zich op die wonderonderstam zullen storten.Zo gemak
kelijk als jij zegt is hij ook niet in de winter, want als je niet goed overwintert,
dan heb je in het voorjaar niets meer over. Bij Peireskiopsis daarentegen
houdt men nog altijd het stammetje over dat dan weer opnieuw uitschiet en
zodoende heb je dan toch in de zomer weer wat om op te enten.
Nou Heinrich, dit was een open brief aan jou, de rest bespreken we dan wel
weer op Hoekelom.
Zeg, tussen haakjes, ik heb hier al eens rondgekeken bij kwekers en zo, hoe
komt het dat men in Japan jouw bewuste Hylo wel heeft en hier in Holland
niet? Hier is wel veel op Hylo geënt maar niet op jouw guatemalensis.
Heinrich auf Wiedersehen in Hoekelom.
Dein Freund
A. v. BEUNINGEN
Rijksweg 173
Mook
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De verw antschapsgroep van
G ym nocalycium monvillei (Lem.) Br. et R.
beschouw d van vanuit de praktijk.
door Hans Till, Attersee en Stefan Schatzl, Linz, Oostenrijk.
Indien het gesprek op Gymnocalycium monvillei (Lem.) Br. et R., of Gymno
calycium multiflorum (Hook.) Br. et R. komt, dan blijkt dat de meningen van
de liefhebbers zeer verschillend zijn en dikwijls ver uit elkaar liggen.
Directeur A. Bayr, de helaas veel te vroeg gestorven president van de G.Ö.K.,
bemoeide zich in het bijzonder met dit probleem. Het was zijn wens in dit
vraagstuk helderheid te brengen en hij verzocht ons daartoe materiaal te ver
zamelen. Zo hadden wij ons tot taak gesteld tijdens de vele tochten naar
importeurs van cactussen, bij onze bezoeken aan andere verzamelingen en in
gesprekken met kenners van het geslacht Gymnocalycium, steeds weer naar
deze 2 soorten te kijken, ze te bestuderen en de meningen van deze specia
listen aan te horen. Daarna maakten we van het geziene en besprokene korte
notities om alles goed in herinnering te houden. Een kort uittreksel van deze
opmerkingen en inzichten geeft goed aan hoe groot de onduidelijkheid om
trent deze soorten is en hoe ver de meningen uit elkaar liggen. Volgens de
voor ons liggende notities van 28 verzamelaars, die zich niet oppervlakkig
maar deels zeer intensief met het geslacht Gymnocalycium bezig houden, kan
het resultaat als volgt worden samengevat.
1.) De vraag of G. monvillei en G. multiflorum 2 verschillende soorten zijn, die
goed van elkaar te onderscheiden zijn, gaf het volgende resultaat:
9 meningen, dat het om 2 goede soorten gaat, die goed van elkaar te onder
scheiden zijn;
7 verzamelaars konden geen opvallende verschillen vinden en waren van
mening, dat het hier slechts om één enkele soort gaat;
12 verzamelaars wilden of konden hierover geen beslissing kenbaar maken;

G. m o nvillei, oude im portplant.
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G. monvillei, jonge import van Fechser in 1965.

de meest voorkomende bedenking was, dat de onvolledige beschrijvingen
de oorzaak van de onduidelijkheid waren.
2.) De meningen van de 9 verzamelaars, die in G. monvillei en C. multiflorum
twee goede soorten zagen, kan men als volgt omschrijven:
7 maal: G. monvillei heeft langere en gele dorens, die van G. multiflorum
hebben een rode basis;
2 maal: men kan deze soorten naar de bedoorning alleen niet onderscheiden,
doch naar de verschillend grote bloemen;
7 maal: dorens gebogen en van de plant afstaand (G. monvillei);
2 maal: dorens gebogen en tegen de plant gedrukt (G. monvillei);
5 maal: dorens met rode basis, naar de plant gebogen (G. multiflorum);

G. monvillei,
vorm met lange
rechte dorens.
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4 maal: dorens met rode basis, afstaand (G. multiflorum).
Middendoren werd 4 maal bij G. monvillei en 2 maal bij G. multiflorum aange
geven.
: (3 | | l
5 verzamelaars waren van oordeel, dat G. monvillei groter wordt dan G.
multiflorum.

4 verzamelaars konden in de grootte van hun planten geen verschil vinden.
7 maal werd de kleur van de plant volgens de beschrijving, bij G. monvillei
met lichtgroen, geelgroen of grasgroen, bij G. multiflorum met meer blauw
groen, aangegeven.
2 verzamelaars vonden in de kleur van de planten geen verschil. Alle 9 ver
zamelaars waren het tenslotte over één ding eens, n.l. dat G. monvillei grotere
bloemen heeft dan G. multiflorum. De bloemkleur werd voor beide soorten
6 maal als wit en 3 maal als bleekrose eventueel lichtrose of slechts rose
aangegeven.
Betreffende de herkomst waren alle 9 verzamelaars van oordeel, dat G. mon
villei uit Paraguay komt, G. multiflorum daarentegen uit Noord Argentinië (2
maal Cordoba, 1 maal Catamarca, de overige 6 slechts Argentinië zonder
nadere aanduiding).
Slechts krap een derde van de ondervraagde verzamelaars ziet derhalve beide
planten als afzonderlijke soorten. Hun meningen omtrent het uiterlijk der beide
soorten lopen vaak sterk uiteen.
(wordt vervolgd)

H et d e t e rm in e re n v a n p la n te n (2)
J. A. JANSE
Toch zullen wij proberen aanwijzigingen te geven hoe men planten kan deter
mineren, er van uitgaande evenwel dat een bepaald werk voor de liefhebber
toegankelijk is. Het is vaak een Duits of Engels boek en het is dus zaak dat
men zich de termen in die talen eigen maakt.
Een voorbeeld: Craigs Mammillariaboek is wel een wetenschappelijk werk,
maar het is voor liefhebbers toch goed bruikbaar. Dit komt doordat de be
schrijvingen door de opstelling goed met elkaar vergelijkbaar zijn en de sleu
tel zeer duidelijk is. Bovendien zijn van zeer vele soorten afbeeldingen bijge
voegd, die de gebruiker dus op weg helpen.
Hoe vreemd het misschien klinkt, begint de oefening in het determineren met
een of meer planten, waarvan men de naam al weet! Het is natuurlijk duidelijk
dat dit "weten" absoluut zeker moet zijn, anders loopt men onherroepelijk vast.
Met zo'n plant, waarvan men de naam dus weet, begint men van het aller
eerste begin van de sleutel te determineren. Het voordeel van dit werk is:
Men leert de methode hoe de sleutel is opgezet, grondig kennen. Men leert
hoe de kenmerken worden genoemd, en waarnaar men moet kijken! Anders
dan met de plant met plaatjes te vergelijken, dringt men dieper door naar de
werkelijk onderscheidende kenmerken.
Door zo met een aantal goed bekende soorten te werken, begint een betere
soortenkennis, die men zonder die studie nimmer verwerft.
Het komt zelfs zover, dat een geoefende liefhebber steeds gemakkelijker met
zo’n sleutel leert werken en tenslotte zelfs midden in de sleutel kan beginnen
om zo sneller tot een goed resultaat te komen.
Het blijkt ook bij dit werk, dat men de eerste keer niet zo maar op de goede
naam uitkomt. Wat is er fout gegaan? Het lezen van een sleutel vergt oefening
en hoe meer men er mede werkt hoe beter men de moeilijkheden leert onder
kennen.
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Dit begint al bij de allereerste vraag!
A: tuberkels met melkachtig sap, zaden bruin.
AA: tuberkels met half-melkachtig sap, zaden bruin.
AAA: tuberkels met waterachtig sap, zaden meestal zwart maar soms bruin
achtig.
De groep AA waartoe Craig rekent crucigera, vaupelii, rekoiana, guerreronis,
rekoi en zapitolensis hebben dus een minder duidelijk melkachtig sap, terwijl
deze soorten bruine zaden hebben. Meestal hebben wij niet met de plant de
zaden erbij. Omdat het hier om een klein aantal soorten gaat, kan men dus
even beide mogelijkheden onderzoeken en dan beslissen of de plant bij A,
AA of AAA gezocht moet worden. De auteur zegt hiervan (l.c. p. 4): ” Het sap
dat in de tuberkels wordt gevonden is gebruikt voor de indeling in grote
groepen van het geslacht. Eén, tamelijk goed te onderscheiden groep van
soorten heeft een bijna helder tot bruingekleurd sap dat waterig genoemd
wordt, terwijl de andere groep een witachtig of zogenaamd melkachtig sap
heeft. Er is een kleine middengroep waarvan het sap beide typen kan voor
stellen onder verschillende omstandigheden". . . . en "De planten van de
middengroep bevatten een sap dat bijna helder is als de plant in rust is of
m.o.m. geschrompeld, maar als de plant vocht opneemt en de groei hervat
wordt het sap iets melkachtiger, alhoewel nooit in die mate als gevonden
wordt bij de groep met melkachtig sap.”
(l.c. p. 5) "Het waterachtig sap is gewoonlijk te vinden bij planten met haak
vormig omgebogen midden-doorns (behalve M. strobiliana en M. uncinata die
melkachtig sap hebben en M. guerreronis v. subhamata, M. rekoi en M. zapi
tolensis in de groep met half-melkachtig sap... ” "Het melkachtig sap komt
gewoonlijk voor bij soorten met rechte middendoorns.. . . ”
Waaraan moet men verder denken?
De te determineren planten zijn het beste op naam te brengen, als zij bloeien
omdat de bloemkenmerken dan tevens ter beschikking staan.
Het determineren van jonge planten is altijd moeilijker en onzekerder dan van
goed volgroeide exemplaren.
Sommige kenmerken variëren en dat kan betrekking hebben op kleur, maar
ook wel op aantallen (bij doorns of aantal ribben, etc.) en op afmetingen. Door
ervaring leert men welke kenmerken variëren en in welke mate. Men leert zo
de onderscheidende (taxonomische) waarde van de kenmerken. Wij vinden
bijv. in de sleutel: "randdoorns 20-30” tegenover "randdoorns meer dan 30".
Vinden wij nu gemiddeld 22-25 dan is het duidelijk dat wij bij de eerste groep
moeten zoeken, maar als wij nu gemiddeld 29-31 vinden dan is het toch ver
standig ook de andere mogelijkheid te vervolgen en zien waar wij uitkomen.
Rangschikking van de tuberkels

Bij vele cactussen en in het bijzonder de Mammillaria’s vinden wij de tuberkels
gerangschikt in spiralen. Men heeft nu een zekere mathematische regelmaat
in die rangschikking kunnen opmerken en wel naarmate men die spiralen telt
in de richting van de klok of tegen die richting in.
Men vindt dan:
in de klokrichting:
tegen de klokrichting in:
type I
3 spiralen
5 spiralen
,, II
5
8
13
8
Ill
IV
21
13
34
v
21
34
55
„
VI
176

Soms worden wel eens afwijkende verhoudingen gevonden, maar in het
algemeen kloppen die getallen bij volgroeide planten zeer goed.
Craig gebruikt de spiraalgetallen pas bij zijn soortbeschrijving en aan de hand
van zijn afbeeldingen (die welke een blik gunnen bovenop de plant) kan men
zich hierin oefenen. Bij sommige nogal veelvormige planten (bijv. M . elongata)
vindt men niet één type maar twee (hier 3-5 en 5-8), maar zelfs bij de Mammil
laria met de meeste synoniemen (bij Craig 117!) vindt hij het spiraalgetal 8-13.
Bij dit soort planten, waarbij zelfs allerlei kleine afwijkingen aanleiding hebben
gegeven tot nieuwe soort- en variëteitsnamen, zou het een wonder zijn als de
plant precies met de beschrijving overeen zou komen; dikwijls zien wij af
wijkingen en blijft de determinatie dus een beetje onzeker.
Leg de gevonden naam vast op het etiket (wel met vermelding det. + uw
naam) zodat u later kunt zien welke plant u zelf op naam gebracht hebt. Nog
beter is een boekje aan te leggen of een fotoalbum met een goede afbeelding
van de gedetermineerde planten en wat aantekeningen omtrent herkomst en
gevonden afwijkingen t.o.v. de beschrijving.
Wij hebben één punt nog niet behandeld: uw kritische instelling niet alleen
t.o.v. uzelf, maar ook t.o.v. de schrijver van de sleutel. Dit komt (vooral het
laatste!) pas na veel oefening.
Men zal nu wellicht zeggen: waarom al die moeite? Als ik van een goede
kweker of een liefhebber die zijn planten goed kent de namen krijg, is mij dat
wel genoeg. Bedenk dat juist het zich zelf verdiepen in de wonderlijke ver
scheidenheid van de succulenten u een vreugde en voldoening zal verschaffen
die u tevoren niet kende,
v. Ittersumlaan 32, Bennebroek.

B o e k b e s p r e k in g
Echeverias, A guide to cultivation and identification by L. Carruthers and R.
Ginns, published by J. Bartholomew and Son, 216 High Street, Bromley, BR1
1PW, England, 110 bladzijden tekst, 22 bladzijden kleurafbeeldingen, prijs 2
Pond 30 p.
Nog niet zo lang geleden bespraken wij in Succulenta het handboek Echeveria, van de reeds in 1959 overleden Echeveriakenner Eric Walther. In Enge
land verscheen dit voorjaar wederom een boek over Echeveria's, geschreven
door twee enthousiaste Echeveria liefhebbers: Les Carruthers en Ron Ginns.
Terecht zeggen de schrijvers in hun inleiding dat zij geen botanische mono
grafie hebben geschreven en het niet de bedoeling is te wedijveren met
Walthers boek, dat op het moment dat zij hun boek schreven nog niet was
gepubliceerd.
Dit boek is bedoeld voor de liefhebbers van succulenten die willen genieten
van de prachtige kleurenvariatie die het geslacht Echeveria ons biedt. De
beschrijvingen zijn dan ook summier gehouden en vermelden slechts de be
langrijkste kenmerken en vaak enige achtergrondinformatie. Achtereenvolgens
wordt behandeld de historie en verspreiding van het geslacht Echeveria, de
benaming en de bloeiwijze, die soms een uitstekend hulpmiddel vormt bij het
determineren van de soorten. Uitvoerige aandacht wordt besteed aan de
kweekwijze, grondsoort, waterbehoefte, standplaats, ziektenbestrijding en ver
meerdering. Hierna volgt de alfabetische beschrijving van de in cultuur zijnde
soorten. Hoewel dit uiteraard op Engeland slaat komt het besproken sortiment
vrijwel overeen met het Hollandse sortiment. De grote verdienste van de
schrijvers is dat zij ruime aandacht besteden aan de belangrijkste in cultuur
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zijnde hybriden. Uiteraard hebben zij een keus moeten doen uit de oudere
hybriden, maar een vrijwel complete lijst is in dit boek opgenomen van de
waardevolle nieuwere Amerikaanse hybriden. Een aantal van deze hybriden
zijn in kleur afgebeeld, zodat men een goede indruk krijgt van de prachtige
kleur- en vormvariatie van deze hybriden. Het boek bevat 48 afbeeldingen in
kleur en een aantal zwart/wit tekeningen. De meeste kleurafbeeldingen zijn
van goede kwaliteit, enkele afbeeldingen zijn iets te donker, enkele andere
kleurenfoto’s geven niet de juiste kleur van de plant weer, zoals b.v. afbeel
ding 47 van E. x gilva cv 'Blue Surprise', die in werkelijkheid blauw is.
Het eerste volmaakte boek, op welk gebied dan ook, moet nog geschreven
worden en ook in dit boek komen een paar namen voor die op zijn minst du
bieus genoemd kunnen worden en die o.i. beter niet vermeld hadden kunnen
worden. De als E. ’Mexecensis’ afgebeelde plant (foto's 13 en 24) is niet
zoals de naam zou doen vermoeden afkomstig uit Mexico, maar een onbe
schreven hybride, afkomstig van Graser uit Neurenberg. Dezelfde plant komt
in Nederland onder de eveneens foutieve naam E. potosina voor. De als
E. 'Kircheriana' afgebeelde plant (no. 20) behoort tot de door mij beschreven
E. x graessneri. E. johnsonii (afb. 25) is niet juist. De afgebeelde plant is of
nog onbeschreven, of een vorm van E. quitensis. E. 'Set-Oliver' (afb. 26) is E.
'Pulv-Oliver' (E. pulvinata x E. harmsii). De door Walther als twee soorten
beschreven E. macdougallii (afb. 32) en E. sedoides (afb. 43) behoren tot
dezelfde soort. E. macdougallii is de oudste, dus juiste naam. Als aanhangsel
hebben de schrijvers nog enkele namenlijsten toegevoegd. De eerste lijst
bevat de namen van soorten die (nog) niet in cultuur zijn. De tweede lijst geeft
de namen van de verwante Dudleya's. In de derde lijst worden de namen van
Echeveria’s opgesomd die sinds 1958 door het International Succulent Insti
tute (I.S.I.) verspreid zijn.
Helaas wordt door de schrijvers met geen enkel woord gerept over de hy
briden ontstaan door kruising van Echeveria met andere geslachten zoals
Pachyphytum, Graptopetalum en Sedum. Een bizonderheid die wij niet onver
meld willen laten is het feit dat dit boek gezien kan worden als het resultaat
van een in groepsverband uitgevoerde studie van Echeveria’s. Sinds 1966
bestaat er n.l. in Engeland een z.g. 'Echeveria Round Robin’ bestaande uit 7
personen waarvan zowel de beide schrijvers als ondergetekende lid zijn. Door
middel van deze Round Robin wordt niet alleen collectief schriftelijk gediscus
sieerd, maar zijn uiteraard ook persoonlijke contacten gelegd waardoor hechte
vriendschapsbanden zijn gekweekt tussen de leden onderling. Aansluitend op
datgene wat ik reeds in het voorwoord van dit boek schreef kan ik dit boek
van harte aanbevelen aan alle Echeveria liefhebbers en zij die na lezing van
dit boek het ongetwijfeld zullen worden.
, „
a
J. C. van Keppel.
SEDUM S, ondertitel (vertaald): enige observaties van het genus door een
studiegroep van het Succulent Plant Institute. Uitg.: The Succulent Plant
Trust, ’71; Ed.: J. A. Hart, T. C. Wrigley.

(Succ. PI. In st: 63 The Drive, Morden, Surrey, G .B.; men wordt lid door een
minimumbijdrage van 25 pence)
56 blz, 16 zw.w. foto’s waarvan 6 van plant in bloei, ong. 150 soorten en
variaties worden besproken. Verder: Hybriden, zelf-steriliteit, kweekwijze,
bloei, hardheid, omschrijving genus.
Precieze prijzen van boeken over cactussen e.a. succulenten, in de Engelse
taal, komt men te weet door de Cactus & Succulent Plant & Book Cataloque
aan te vragen van Abbey Garden, 18007 Topham Street, Reseda, Cal. 91335,
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U SA. In de 'plan t-ca ta lo g u e ' van deze k w e ke rij staan eer, hele hoop succu
lente planten waarvan w ij h ie r nog niet eens gehoord hebben (Kom , kom,
niet zo bescheiden. Red.); M acrozam ia, Ficus palm eri, N eoalsom itra, D ecaryia,
D orstenia, D ioscorea, B ursera etc. etc. en d it alles met veel fo to ’s. Ik be
stelde, een ja a r geleden, per luchtpost, 1 D ecaryia m adagascariensis (zigzagplant) 20 cm., 1 D ioscorea (Testudinaria) elephantipes zo g ro o t als 'n grote
aardbei, 1 evengrote Ficus palm eri, 2 N eoalsom itra p o d ra g ica ’s 10 cm., 1
T richodiadem a bulbosum 30 cm., 1 B rachystelm a barberiae (zie het boekje
van Rauh) doorsn. 12 cm, 1 C ynanchum sp. u it M adagascar 50 cm., 1 Luckhoffia beukm annii 10 cm., en 1 T ephrocactus subterraneus, 6 cm. Het kostte
me incl. porto en douane o n g eveer ƒ 100,— . A lle s g ro e it vo o rsp o e d ig behalve
de C ynanchum . De D ecaryia kwam dood aan en de N e o a lso m itra ’s stervende;
ik kreeg ze vergoed.
M van T h ie |
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Sulcorebutia verticillacantha var. aureiflora

foto Rausch
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Het geslacht Conophytum 9
B. K. BOOM
76. C. Stephanii Schw., (C. helmuthii Lavis); zodevormend; lichamen lang in
de vliezen blijvend, 5-10 mm diam., omgekeerd eivormig, grijsgroen of iets
bruinachtig, geheel bedekt met vrij lange (± 2 mm), witte haren (zeer
opvallend kenmerk); bloemen tot 8 mm diam., 's nachts, lichtgeel; KI.
Nam.
Verwant is C. pubicalyx Lavis.

75. C. speciosum

76. C . Stephanii

77. C. stevens-jonesianum L. Bol.; pollenvormend; vliezen aan de voet los
latend en lang op het groeiende lichaam zittenblijvend (als deksels); li
chamen breed omgekeerd eivormig, groen, topvlakte ± 1 cm diam.,
rond, met vrij veel stippen; bloemen 's nachts, ± 8 mm diam., nauwelijks
opengaand; kroonslippen koperkleurig; KI. Nam.
78. C. subfenestratum Schw. (C. cornutum Schw., C. kennedyi L. Bol.,
Ophthalmophyllum s. (Schw.) Tischer); zodevormend, lichamen helder
groen, kaal; topvlakte tot 15x10 mm, met korte lobben en met een glim-

78. C. subfenestratum
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79. C . subrisum

80. C. sulcatum

79.

80.

81.

82.

81. C. tantillum

mend gaaf, donkergroen venster, dat aan de kanten lichter van kleur is en
talrijke doorschijnende stippen bevat; mondje tot 8 mm lang; bloemen tot
2 cm diam., overdag; kroonslippen lilarose (in tinten), aan de voet wit,
± 1,5 mm breed, in okt.; Bosjesmanland.
C. subrisum (N.E.Br.) N.E.Br. (C. forresteri L. Bol., C. longipetalum L.
Bol., C. poellnitzianum Schw., C. tenuisectum L. Bol., C. victoris Lavis);
zodevormend; lichamen omgekeerd kegelvormig, witachtig groen, glad;
topvlakte zonder of met enkele stippen, ± 2 cm diam., met iets gebogen
mondje (glimlachend, vandaar de naam subrisum), nabij de uiteinden met
een kuiltje; bloemen 15-20 mm diam., ’s nachts, geel, in sept., okt.; KI.
Nam.
C. sulcatum L. Bol.; dichte zoden vormend; lichamen lang in de vliezen
blijvend; topvlakte tot 10x8 mm, glimmend lichtgroen, zonder lijnen of
donkere stippen, in verscheidene richtingen sterk gekield, waardoor de top
een onregelmatig gekielde tot gegroefde indruk maakt; bloemen overdag,
5-10 mm diam., lilarose; kroonbuis lang, geelachtig, in sept., okt.; KI. Nam.
C. tantillum N.E.Br., zodevormend; lichamen zwak 2-lobbig, van boven
gezien tot 8x6 mm, glimmend groen met verspreide stippen, of deze ten
hoogste in de kiellijn gerangschikt; zijvensters opvallend groot en donker;
bloemen overdag, 15-20 mm diam., lilarose, aan de voet wit, in sept., okt.;
KI. Nam.
C. taylorianum (Dinter & Schw.) N.E.Br.; zodevormend; lichamen kort-2lobbig, breder dan hoog, van boven gezien tot 15x10 mm, grijsgroen, top
vaak rood overlopen, kaal; zijvensters klein; lobben kort, met sterk ge
kleurde kiellijn; spleet 2-4 mm diep, niet of iets gapend; bloemen overdag,

82. C. taylorianum

84. C. truncatum
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85. C. turrigerum

83. C. tische ri

links

: 86. C. ursprungianum

rechts: 87. C. uvaeforme

links:

88. C. vanheerdei

rechts: 89. C. velutinum
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83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

± 2 cm diam., lichtrose, in sept., nov.; m eeldraden langer dan de kroonbuis; G ro o t Nam.
var. taylorianum, licham en g rijsg ro e n , m et vele ± verheven stippen, de
spleet gesloten o f iets gapend. - var. ernianum (Loesch & T ischer) de Boer
(C. e. Loesch & Tischer), licham en lic h tg rijs g ro e n m et niet o f nauw elijks
verheven stippen, de sp le e t iets gapend.
C. tischeri S ch ick; zodevorm end; licham en om gekeerd e ivorm ig, zwak
2-lobbig, van boven gezien to t 16x10 mm, g rijsg ro e n , rondom de spleet
meestal don ke rd e r en met v rij veel s tipp e n ; lobben laag, ± afgeplat,
d ic h t en k o rt behaard; bloem en overdag, 15-20 mm diam., lilarose, in
sept., okt.; KI. Nam.
C. truncatum (Thbg) N.E.Br. (C. albertense N.E.Br., C. cibdelum N.E.Br.,
C. purpusii (Schw .) N.E.Br., C. spirale N.E.Br., C. tru n ca te llu m N.E.Br. p p.);
zodevorm end; licham en om gekeerd ke g e lvorm ig ; to p v la k te to t 15x13 mm,
ro n d -ko rt ovaal, g rijs - to t blauw groen, met ta lrijk e niet o f nauw elijks
in lijnen gera n g sch ikte stippen; m ondje ± 3 mm lang, niet geopend, om 
geven d oor een rij stippen; bloem en 's nachts, ± 15 mm diam., s tro 
kleurig, w elriekend, in sept.-nov.; Z A . (C eres, Ladism ith, etc.).
N auw verw ant en m isschien som m ige synoniem zijn C. brevitubum Lavis,
C. calitzdorpense L. Bol., C. ceresianum L. Bol., C. divergens L. Bol.,
C. notatum N.E.Br., C. peersii Lavis, C. renniei Lavis.
C. turrigerum (N.E.Br.) N.E.Br., (C .lu c k h o ffii Lavis); zodevorm end; licha
men zw ak 2-lobbig, van boven gezien to t 10x5 mm, blauw groen, met
grote, verheven, vaak to t lijnen verenigde, b ru in ro d e stippen; lobben v rij
lang, hoekig, uite e n w ijke n d ; bloem en overdag, to t 15 mm diam., donkerlilarose, aan de v o e t geel; stam inodiën k ro o n slip a ch tig , oranje, in sept.,
okt.; Z A . (M alm esbury).
C. ursprungianum Tischer; zodevorm end; licham en om gekeerd ke g e l
vorm ig; to p v la k te 10-15 mm diam., rond, v la k o f iets hol, glim m end
grijsgroen, met ta lrijk e g rote (to t 2 mm diam.) stippen, die naar de randen
onregelm atig to t korte, radiale lijnen sam envloeien; m ondje 3-4 mm lang,
ingezonken; bloem en ± 15 mm diam., ’s nachts, w it, in sept., okt.; ZA.
(C alvinia).
var. stayneri L. Bol., licham en kleiner, m eer v e rs p re id g e stip p e ld ; to p 
vlakte vaak iets m eer ovaal en m inder d u id e lijk grijs.
C. uvaeforme (Haw.) N.E.Br. (C. co lorans Lavis, C. ju lii Schw., C. meleagris L. Bol., C. vanrh yn sd o rp e n se S chw .); zodevorm end; licham en m eest
al zw ak 2-lobbig; to p vla kte to t 20x15 mm, ovaal, gew elfd, m atgroen
met ta lrijke , ± in lijnen ge ra n g sch ikte stippen; k ie llijn som s aanwezig;
m ondje ± 6 mm lang, dicht, d o o r een d onkere lijn om geven; bloem en
’s nachts, ± 15 mm diam., s tro kle u rig , w e lrie ke n d , in sept. - nov.; van
R hijnsdorp.
Nauw ve rw a n t en m isschien synoniem zijn: C. framesii Lavis, C. multipunctatum Tischer, C. pardivisum Tischer, C. rooipanense L. Bol., C.
translucens N.E.Br.
C. vanheerdei Tischer; zodevorm end; licham en eivorm ig, to p v la k te to t
10 mm diam., ste rk gew elfd, geelgroen, met vele verheven, donkergroene
stippen; bloem en overdag, to t 12 mm diam., donkerrose, in sept.; ZA.
(B osjesm anland).
C. velutinum Schw., zodevorm end; licham en om gekeerd eivorm ig, zeer
variabel in grootte, van boven gezien to t 18x12 mm, zachtgroen met
veel o f w einig stippen, d ich t en k o rt behaard; lobben a fgerond; bloem en
15-20 mm diam., lilarose, in sept., okt.; KI. Nam.
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92a. C. robustum

94. C. wittebergense

90. C. violaciflorum Schick & Tischer (C. geometricum Lavis); zodevormend;
lichamen van boven gezien tot 10x8 mm, glimmend grijsgroen; lobben kort,
stomp, met de stippen in een lijn over de kiel en langs de spleetranden,
de kiellijn soms gevorkt en bovendien meestal nog verspreide stippen
aanwezig; zijvensters duidelijk groen; bloemen overdag, 15-20 mm diam.,
lilarose, aan de voet wit, in sept., okt.; KI. Nam.
91. C. viridicatum (N.E.Br.) N.E.Br. (C. viridicatum var. punctatum N.E.Br.);
zodevormend; lichamen omgekeerd kegelvormig; topvlakte 10-15 mm
diam., rond tot kort ovaal, appelgroen, vlak of met een ondiepe inzinking
overdwars, zonder of met vele kleine, verspreide stippen; bloemen
’s nachts, 15-20 mm diam., strokleurig; ZA (Laingsburg).
92. C. wettsteinii (Berger) N.E.Br.; zodevormend; lichamen tolvormig, naar de
top sterk verbreed, licht blauwgroen, topvlakte tot 4 cm diam., rond, wel
vaak iets onregelmatig van vorm en vaak iets uitgehold, zonder of met
enkele verspreide stippen; mondje kort; bloemen 2-3 cm diam., lilarose,
met 4 kelkslippen en 4 stempels, in sept., okt.; KI. Nam.
Algemeen voorkomende en gemakkelijk te herkennen soort.

92. C. wettsteinii
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92b. C. ruschii

90. C. vio la ciflo ru m

Nauw verwant en misschien synoniem zijn: C. ruschii Schw., die meestal
een gestippelde topvlakte heeft (foto 92b) en C. robustum Loesch &
Tischer (foto 92a).
93. C. wiggettae N.E.Br.; zodevormend; lichamen omgekeerd kegelvormig;
topvlakte 10-15 mm diam., rond tot ovaal, vlak of iets gewelfd, grijs, met
talrijke grote (tot 1 mm dikke) donkergroene, verspreide (dus geen lijnen
vormende) stippen; mondje niet ingezonken; bloemen ± 15 mm diam.,
’s nachts, wit, in okt.; ZA. (Oudtshoorn).
94. C. wittebergense de Boer, zodevormend; lichamen omgekeerd kegel
vormig, kaal; topvlakte tot 20x13 mm, ovaal, vlak, zeegroen met talrijke
donkergroene tot rode stippen en een streepvormige tekening; mondje
3-5 mm lang, iets geopend; bloemen ± 15 mm diam., ’s nachts, lichtgeel,
in okt., nov.; ZA. (Laingsburg).
(slot volgt)

S u lc o r e b u t ia v e rtic illa c a n th a var. a u re iflo ra Rausch
door W. RAUSCH

zie voorplaat

Wij, Vasquez, Puna, Zecher en ik, waren reeds dagen lang onderweg per
auto in het gebied waar Sulcorebutia’s groeien. Reeds enige jaren eerder
had ik dit gebied te voet door berg en dal onderzocht, zodat dit nu meer een
routinereis was om de omvang van het groeigebied van de verschillende
vormgroepen vast te stellen.
Onze lust tot verzamelen was al gauw wat afgeflauwd, daar we al dagen lang
ons reeds bekende planten zagen. Niet dat het bestuderen van deze ver
schillende vormgroepen en hun groeigebieden niet interessant was, maar de
ware electrische geladenheid bij het vinden van een nieuwe soort ontbrak.
Toen wij op een bergpas aankwamen stelde ik voor hier te stoppen en eens
rond te kijken wat hier zoal groeide. Wat mismoedig liet Vasquez de wagen
halt maken, daar het buiten echt heet was. Ofschoon wij ons boven 3000 m
hoogte bevonden, trilde het gehele prachtige landschap van de hitte. Pas de
eerste kreet, dat een afwijkende Sulcorebutia gevonden was, zette het gehele
gezelschap in beweging.
De aldaar verzamelde planten verschillen van de andere door hun grasgroene
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epidermis en de gele tot witte dorens. Bovendien verrasten de eerste 3
exemplaren mij met gele bloemen, zodat ik deze species in 1972 in Kakt. u.a.
Sukkulenten kon beschrijven als Sulcorebutia vertillacantha var. aureiflora.
Later kon ik echter vaststellen, dat niet alle planten geel bloeien (ca. 50%
hebben gele bloemen met rode rand) zodat helaas de naam ’’aureiflora" niet
gelukkig gekozen werd.
\/ert. A. F. H. BUINING

Oktober - allerlei
Wanneer we onze ongeënte cactussen begin september voor het laatst in dit
jaar water hebben gegeven, zullen ze nog wel enkele weken doorgroeien,
maar eind oktober is de groei er wel zo ongeveer uit, hetgeen ook beslist
noodzakelijk is met het oog op het te verwachten weer in november.
Neoporteria-soorten, welke zeer laat in het jaar kunnen bloeien, moeten nog
een weinig water krijgen, doch slechts zoveel, dat de potkluit niet helemaal
droog wordt.
Verschillende soorten onderstammen van geënte planten (Eriocereus, Hylocereus, Peireskiopsis) mogen evenmin geheel droog komen te staan, omdat
hergroei in het voorjaar dan zeer moeilijk zal zijn. Hierbij de aarde zeer matig
vochtig houden; de onderstam moet zijn haarwortels behouden terwijl de
entling niet mag groeien.
Behoudens de hierboven genoemde uitzonderingen komt het er dus op neer
dat vanaf 1 september tot half maart geen water gegeven wordt. Indien u met
verstand te werk gaat en deze maandoverzichten als richtsnoer aanhoudt,
zullen er in de winter geen of zeer weinig verliezen ontstaan.
Ondanks alle zorgen, aan de planten besteed, kan het in de winter nodig zijn
een nood-enting uit te voeren om een deel van een plotseling wegrottende
plant te behouden. Het is daarom nodig om enkele onderstammen op een zeer
lichte en verwarmde plaats juist aan de groei te houden, zodat zij in nood
gevallen dienst kunnen doen. Zo’n nood-enting dient enige tijd in de kamer
bij verwarming of kachel gehouden te worden om een snelle droging van de
ent-wonden te bevorderen.
In de kas ’s avonds met lamp zo nu en dan de planten inspecteren op de
eventuele aanwezigheid van slakken of pissebedden; deze diertjes ontplooien
in het donker de grootste activiteit.
Ook aan de bestrijding van andere voor onze planten schadelijke dieren dienen
we voortdurend te denken, waarbij voorkomen beter is dan genezen. Wanneer
aantasting door rode spint, de miniscuul kleine roodgekleurde mijten, gecon
stateerd wordt is het eigenlijk al te laat, want door de beschadiging van de
opperhuid van de planten wordt het assimilatie-proces geremd. Bovendien
zijn aangetaste planten voor lange tijd zeer onooglijk.
Een nog veel ernstigere schade kan ontstaan door het optreden van schim
mels. De meest beruchte is de draadschimmel, een netwerk van schimmeldraden op de aarde vormend en meestal het zeer snel wegrotten van de plant
veroorzakend (smeulen). Door snel ingrijpen en enten van de nog gezonde
kop van de plant kan men trachten nog iets te redden.
Doordat een aantal zomer-werkzaamheden ten einde gekomen zijn, hebben
we nu de tijd om een aantal bijkomende werkzaamheden uit te voeren.
Het kaartsysteem (indien u dat tenminste hebt) kan bijgewerkt worden, terwijl
ook de steeketiketten nagekeken kunnen worden. Meestal is het nodig een
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aantal ervan te vernieuwen. De namen moeten op juistheid en volledigheid
gecontroleerd worden en hierbij zullen de boeken te pas moeten komen.
De huiskamer-kwekers en degenen die hun planten binnenshuis overwinteren
plaatsen de planten in een zo licht mogelijk vertrek met een temperatuur van
5-10° C. Een warme en donkere plaats zal onze planten in de winterperiode
misvormen doordat zij dan willen blijven doorgroeien. Het gevolg hiervan is
dat de planten spichtige en soms lichtgekleurde punten gaan vormen.. De
binnengeplaatste Cereus-soorten (dus alléén de zuilvormige planten!) iedere
week een kwart slag draaien, zodat ze iedere maand een hele slag gedraaid
zijn. Zij zullen dan niet de gelegenheid krijgen naar het licht te groeien en
krom te worden.
In deze maand en de volgende kunt u alvast de grondsoorten verzamelen,
welke u in het volgende voorjaar nodig denkt te hebben voor het verpotten. De
grond kan dan in de winter doorvriezen. In het vroege voorjaar goed mengen
en zeven door fijn kippegaas.
Bij de vetplanten (de andere dan de cactussen) zijn er verschillende nog
volop aan de groei; de ultra-succulente Crassula’s, Pelargoniums, Sarcocaulons, Othonna's, Adromischus alsmede vele Mesems als Conophytum,
Ophthalmophyllum, Mitrophyllum verlangen deze maand nog water.
Ook hier echter voorzichtig te werk gaan want lage temperatuur en te veel
nat kan spoedig schimmel veroorzaken.
De winterharde Sempervivums en Sedums moeten ook zo langzamerhand op
de winter voorbereid worden alhoewel deze werkzaamheden zeer beperkt zijn.
Zorgt u ervoor dat onkruiden en andere planten onze vetplanten niet over
woekeren, waardoor ze langs de rand van de pol te lang nat blijven. Ook het
losmaken van de grond rondom de planten bevordert het snel drogen na een
regenbui.

A p o r o c a c t u s fla g e llifo r m is
Mw. M. DE RIDDER
Aporocactus flagelliformis wordt in de volksmond ook wel eens slangecactus
of zweepcactus genoemd, (flagelliformis = zweepvormig). Reeds meer dan
twee eeuwen komt deze plant in de cultuur voor. Alhoewel ze misschien in
onze verzamelingen niet meer zoveel gezien wordt, vindt men ze nog wel eens
bij mensen die zelfs niet weten dat het een cactus is. We zien ze soms in
gezelschap van de alom bekende Echinopsis. Vroeger werd zij dikwijls ge
bruikt als hangplant.
Aporocactus flagelliformis is een epiphyt, d.w.z. dat zij afhangend in de bomen
groeit maar ook wel kruipend over de rotsen. Zij onttrekt daarbij geen voedsel
aan de bomen maar groeit in de oksels van de takken in de humus die ge
vormd wordt door afgevallen bladeren. Dat wijst erop dat we de plant een
humusrijke, maar doorlatende grond moeten geven. Ik ben nochtans van oor
deel dat men moeilijk een goede samenstelling van de grond kan geven, daar
veel afhangt van de ligging van kas of raam. Dit geldt eveneens voor andere
planten.
Aporocactus flagelliformis heeft lange dunne takken van 5 tot 10 mm dik, en
geënt zelfs nog meer. Deze stengels worden 50 tot 70 cm lang en kunnen
dus — vooral wanneer de plant geënt is — een respectabele lengte bereiken.
De areolen, die maar lichtjes verheven zijn, zijn bezet met 15 tot 20 dorens, die
eerst roodachtig zijn en later bruin of zelfs grijs-bruin. Zij heeft 8 tot 12 ribben.
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Jonge stengels hebben een lichtgroene kleur en worden bij het ouder worden
grijsgroen.
De plant bloeit reeds vroeg in het voorjaar, dikwijls al in maart. Soms al in
januari ziet men kleine rode stipjes verschijnen, die langzaam maar zeker,
steeds maar groter worden, en op een mooie dag ontplooien zich dan de eer
ste wondermooie rode tot dieprode bloemen, met een purperen gloed over
goten. De bloemen zijn 7 a 10 cm lang en een weinig zygomorf en doen ons
enigzins denken aan Zygocactus. Ze begeesteren ons wel 3 tot 4 dagen en
zelfs, als de weersomstandigheden dit toelaten, een week lang met hun prach
tige kleuren. De kelkbladen zijn minder lang dan de kroonbladen en zijn
ook meer naar buiten omgekruld. De helmdraden zijn rose, de helmknoppen
geel en de stempel rose met vijf tot zeven lobben.
Tweejarige planten kunnen reeds overvloedig bloeien. Aangezien deze plant
reeds vroeg in het voorjaar bloeit, is een lichte winterstand gewenst. Zij houdt
er ook van dikwijls geneveld te worden, behalve wanneer zij bloeit. Opletten
is geboden wat betreft wolluis. Deze plant wordt aangetroffen in Mexico, nabij
San José del Oro en San Bartolo, aan de Rio Grande (Nuevo Leon).
Ik hoop met deze bijdrage een lans gebroken te hebben voor deze mooie plant,
die ons verheugt met bloemen op een tijdstip, dat er nog weinig planten
bloeien.
Adrinkhovenlaan 107 B 2210 Borsbeek (België)
Foto’s van de schrijfster (fotowedstrijd 1969)
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Su lcoreb u tia’s
JOHN DONALD en A. J. BREDEROO
Inleiding

Als voortzetting van het artikel, getiteld Sulcorebutia - Bckbg. emend Brederoo et Donald in Succulenta 51 (1972) 169-175, volgt hier een complete lijst
van alle Sulcorebutia’s die zijn beschreven vanaf 1931, het jaar waarin Werdermann Rebutia steinbachii Werd, beschreef tot en met de laatste beschrij
ving van de inmiddels overleden Prof. Cardenas, betreffende Rebutia tuberculato-chrysantha Card.
Wij hopen met het publiceren van deze lijst een dienst te hebben bewezen
aan allen die zich voor dit geslacht interesseren.
S. alba Rausch, Succ. 5 (1971), 94.
S. arenacea (Card.) Ritter, Nat. C. and S. J. 16 (1961), 81.
syn. Rebutia arenacea Cardenas, C. and S. J. Amer. 23 (1951), 93.
S. breviflora Bckbg. Das Kakteenlexikon (1966), 414.
syn. Rebutia breviflora Card. nom. ilieg.
S. caineana (Card.) Don. C. and S. J. Amer. 43 (1971), 38.
syn. Rebutia caineana Card. C. and S. J. Amer. 33 (1961), 112.
S. canigueralii (Card.) Buin. et Don. C. and S. J. Gr. Br. 27 (1965), 57.
syn. Rebutia canigueralii Card. C. and S. J. Amer. 36 (1964), 26.
S. caracarensis (Card.) Don. C. and S. J. Amer. 43 (1971), 38.
syn. Rebutia caracarensis Card. C. and S. J. Amer. 42 (1970), 37-38.
S. corroana (Card.) Bred, et Don. nov. comb.
syn. Rebutia carroana Card. C. and S. J. Amer. 43 (1971), 244-245.
S. crispata Rausch, K. u/a S., 21 (1970), 103.
S. flavissima Rausch, K. u/a S., 21 (1970), 105.
S. frankiana Rausch, K. u/a S., 21 (1970), 104-5.
S. glomeriseta (Card.) Ritter, Nat. C. and S. J., 16 (1961), 81.
syn. Rebutia glomeriseta Card. C. and S. J. Amer. 23 (1951), 95.
S. glomerispina (Card.) Buin. et Don. C. and S. J. G. Br. 27 (1965), 80.
syn. Rebutia glomerispina Card. C. and S. J. Amer. 36 (1964), 40.
S. haseltonii (Card.) Don. C. and S. J. Amer. 43 (1971), 38.
syn. Rebutia haseltonii Card. C. and S. J. Amer. 38 (1966), 143.
S. hoffmanniana Bckbg. Das Kakteenlexikon (1966), 415.
syn. Lobivia hoffmanniana Bckbg. Die Cact. Ill (1959), 1434.
S. inflexiseta (Card.) Don. C. and S. J. Amer. 43 (1971), 38.
syn. Rebutia inflexiseta Card. C. and S. J. Amer. 42 (1970), 36-37.
S. krahnii Rausch, K. u/a S. 21 (1970), 104.
syn. Sulcorebutia weingartiana Hort. non. Ritter.
S. kruegerii (Card.) Ritter, Nat. C. and S. J., 16 (1961), 81.
syn. Aylostera kruegerii Card. Cactus (Fr.) 1958, 260.
S. lepida Ritter, Nat. C. and S. J., 17 (1962), 13.
S. markusii Rausch, K. u/a S., 21 (1970), 103.
S. menesessii (Card.) Buin. et Don. Sukkde. VII/VIII (1963), 109.
syn. Rebutia menesessii Card. C. and S. J. Amer. 33 (1961), 113.
S. mentosa Ritter, Succ. 43 (1964), 102.
S. mizquensis Rausch, Succ. 50 (1971), 125.
S. oenantha Rausch, Succ. 6 (1971), 112.
S. polymorpha (Card.) Bckbg. Das Kakteenlex. (1966), 416.
syn. Rebutia polymorpha Card. K. u/a S., 16 (1965), 115.
S. pulchera (Card.) Don. C. and S. J. Amer. 43 (1971), 39.
syn. Rebutia pulchera Card. C. and S. J. Amer. 42 (1970), 38-39.
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S. rauschii Frank, K, u/a S., 20 (1969), 238/39.
S. steinbachii (Ward.) Bckbg. C. and S. J. G. Br. 13 (1951), 96.

syn. Rebutia steinbachii Werd. Notizbl. Bot. Gart. u. Mus., 11 (1931), 268.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

steinbachii v. gracilior Bckbg. Das Kakteenlex. (1966), 416.
„
v. rosiflora Bckbg. Cactus (Fr.) 19 (1964), 80, 81; 5.
„
v. violaciflora Bckbg. Cactus (Fr.) 19 (1964), 80, 81; 6.
sucrensis nom. nud. Ritter, Fr. 946.
tarabucoensis Rausch, K. u/a S., 15 (1964), 92.
taratensis (Card.) Buin. et Don. C. and S. J. G. Br. 27 (1965), 57.

syn. Rebutia taratensis Card. C. and S. J. Amer. 36 (1964), 26.
S. taratensis v. minima Rausch, K. u/a S., 19 (1968), 112.
S. tiraquensis (Card.) Ritter, Nat. C. and S. J., 16 (1961), 81.

syn. Rebutia tiraquensis Card. Cactus (Fr.) 1958, 257.
S. tiraquensis v. electracantha Bckbg. Descr. Cact. nov. lil (1963), 14.
S. totorensis (Card.) Ritter, Nat. C. and S. J., 16 (1961), 81.
syn. Rebutia totorensis Card. Cactus (Fr.), (1958), 57; 259.
S. tuberculato-chrysantha Bred, et Don. nov. comb.
syn. Rebutia tuberculato-chrysantha Card. C. and S. J. Amer. 43 (1971),
246-247.
S. tunariensis (Card.) Buin. et Don. C. and S. J. Gr. Br. 27 (1965), 80.
syn. Rebutia tunariensis Card. C. and S. J. Amer. 36 (1964), 38.
S. vasqueziana Rausch, K. u/a S., 21 (1970), 102.
S. vizcarrae (Card.) Don. C. and S. J. Amer. 43 (1971), 40.
syn. Rebutia vizcarrae Card. C. and S. J. Amer. 42 (1970), 185.
S. verticillacantha Ritter, Nat. C. and S. J., 17 (1962), 13.
S.
„
v. verticosior Ritter, Nat. C. and S. J., 17 (1962), 13.
S.
„
v. aureiflora Rausch, K. u/a S., 5 (1972), 123.
S.
„
v. cuprea Rausch, K. u/a S., 5 (1972), 124.
S. weingartiana Hort. ex Krahn (via Uhlig et Uebelmann) = S. krahnii Rausch.
S. weingartioides Ritter, nom. nud. Fr. 944.
S. xanthoantha Bckbg. Das Kakteenlex. (1966). 418.
S. zavaletae (Card.) Bckbg. Das Kakteenlex. (1966), 460.
syn. Aylostera zavaletae Card. K. u/a S., 16; 9 (1965), 177.
Gillis Steltmanstraat 38, Amsterdam W.-16

A. J. BREDEROO

D e v e rw a n ts c h a p s g r o e p v a n
G y m n o c a ly c iu m m o n v ille i (Lem.) Br. et R
b e s c h o u w d v a n u it d e p ra k tijk .
door HANS TILL, Attersee en STEFAN SCHATZL, Linz, Oostenrijk
Deze verschillende meningen in aanmerking nemende, mede in verband met
de daarmede verbonden onzekerheid met betrekking tot de beide soorten,
leek het ons beslist noodzakelijk de oorspronkelijke diagnosen te verkrijgen.
Dit was helemaal niet zo eenvoudig, maar het gelukte ons tenslotte toch fotocopiën te bemachtigen van Echinocactus monvillei Lemaire, uit 'Allgemeine
Gartenzeitung’, Berlin 1840, p. 214 en van Echinocactus multiflorus Hooker, uit
'Curtis Bot. Magazin’, London 1845.
Wij willen bij deze gelegenheid de heren Walter Haage, Erfurt, D.D.R. en
E. W. Putnam, Hooley, Coulsdon, Engeland, bedanken voor hun verleende
hulp bij het verkrijgen van deze belangrijke publicaties. Afgezien daarvan, dat
beide soorten naar één exemplaar beschreven werden (E. multiflorus zelfs
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naar een zaailing uit de c o lle c tie Palmer, S to ckw e ll), lijken de beide b e sch rij
vingen, behalve de afm etingen van de planten en het aantal dorens, opvallend
veel op elkaar. B e d e n kt men dat het bij E. monvillei om een oud exem plaar
m et 12-13 dorens per areool, en bij E. multiflorus om een ju is t blo e ib a a r ge
w orden zaailing handelde, dan w orden deze ve rsch ille n du id elijk. Bij E.
monvillei o n tb re e k t de b e sch rijvin g van de bloem. H et is ons bekend, dat niet
alleen bij cactussen slecht bloeiende exem plaren voorkom en. Z u lke planten
w orden in de b e ro e p stu in b o u w ve rw ijd e rd en slechts b lo e iw illig e exem plaren
w orden verm eerderd. Een vo o rra n g die ook in de v rije natuur overw egend
plaats vindt, w an t d it g a randeert het voortbestaan.
In p a rticu lie re verzam elingen w o rd t om ve le rle i gronden elke eens verkregen

G. m o n ville i, im port 1965, extreme vorm met m iddendoren.
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G. monvillei, spec, van Achiras, B 21, import Muhr 1968.

plant, al w il ze oo k jarenlang niet bloeien, toch v e rd e r g e kw e e kt en verzorgd
en men ve rh e u g t zich als op een goede dag deze plant na veel geduld toch
e in d elijk gaat bloeien. D it d u id t w e lisw a a r op een innige verh o u d in g van de
verzam elaar to t zijn planten, maar d e rg e lijk e planten kan men niet als maat
sta f nemen v o o r de b e o ordeling van een soort. Een d e rg e lijk e plant is m is
schien g e b ru ikt v o o r de b e sch rijvin g van E. monvillei Lem.
T erw ijl v o o r E. monvillei Lem. als vaderland is aangegeven Paraguay, w a a r ze
to t dusverre niet w e e r gevonden w erd, is de vin d p la a ts in de be sch rijvin g van
E. multiflorum Hook., onbekend.
V e rg e lijk t men nu de b e sch rijvin g e n van de beide soorten m et die van latere
auteurs als Förster-R üm pler, Bd. II, 1886; K. Schumann, G esam m tbeschreibung
der Kakteen, 1898; Berger, Kakteen, 1929 en B ackeberg, Die C actaceae, Bd.
Ill, 1959, dan v in d t men bij de m eest b e la ng rijke punten van beide soorten een
opvallende gelijke n is, zelfs overeenstem m ing, die doorgaans in p o pulaties van
één so o rt voorkom t.
De habitus w o rd t bij de genoem de auteurs w e lis w a a r v e rsch ille n d beschreven,
doch v o o r beide soorten als v la kko g e lig en met verzonken en nie t bedoornde
to p aangegeven. Bij G. monvillei w orden 13-17 ribben verm eld, bij G. multi
florum 10-15. De knobbels bij beide groot, areolen ovaal m et geelachtig w it
to t g rijs v ilt en kaal w ordend. De dorens bij G. monvillei meestal 7-13, bij G.
multiflorum meestal 10-13. Bij enkele auteurs w o rd t bij G. multiflorum v e r
meld ’m aakt spruiten op latere le e ftijd ’, een eigenschap, die d o o r ons bij beide
soorten kon w orden vastgesteld.
Op de afm etingen van de bloem en na vinden w ij bij alle auteurs v rij grote
overeenstem m ing. Na ja re n la n g e bestudering van de g ro o tte van de bloem en
bij de im porten van de c o lle c tie van typ e p la n te n van de botanische tu in van
Linz, van c o lle ctie s van ve rsch ille n d e bekende verzam elaars van Gymnocalycium en van onze eigen verzam elingen met ca 40 im porten en honderden zaai
lingen van beide soorten, kwam een w a t verrassend re su lta a t te vo o rsch ijn .
(w o rd t ve rvo lg d )

D e A lg. V e rg a d e rin g op 12 m ei ’73 te S teyl-Teg elen
Van de Algemene Vergadering, dit jaar georganiseerd door de afdeling Noord-Limburg,
vindt u in de notulen een zakelijke opsomming van het besprokene. Deze bijeenkomst
was echter veel meer dan een zakelijke ontmoeting. In de eerste plaats had de voor
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gastheer spelende afdeling voor belangstellenden een heel succulentengebeuren in
elkaar gezet - onbegrijpelijk dat niet meer liefhebbers zo'n fijne kans hebben aan
gegrepen. In de tweede plaats zouden tijdens deze vergadering de prijswinnaars van
de fotowedstrijd bekendgemaakt worden, terwijl de aanwezigen de winnaar van de
publieksprijs zouden aanwijzen. Van het eerste vindt u een kort verslag van een deel
neemster, van het laatste leest u in een volgend artikel meer, wanneer tevens iets
gezegd zal worden naar aanleiding van het verslag over 1972 van da redacteur. De
deelnemers aan de vergadering hebben ruimschoots de gelegenheid gekregen zich
op de hoogte te stellen van de toestand waarin de planten verkeren die de leden
van Succulenta aan de Jochum Hof hebben geschonken. Aan het einde van de ver
gadering heeft de heer J. Mooren, voorzitter van de Stichting Botanische Tuin van
Steyl, nog eens dank gebracht voor het bijeenbrengen van deze planten. Verwacht mag
worden, dat de band tussen Succulenta en de Jochum Hof na deze vergadering nog
hechter is geworden.
Notulen.
1. De voorzitter heette in zijn openingswoord de aanwezigen welkom, in het bijzonder
de ere-voorzitter, de heer Buining. Daarna herdacht hij de in de loop van het jaar
overleden leden.
Verder haalde hij enige actuele onderwerpen aan:
— de oprichting van de nieuwe afdeling Hoekse Waard en de nu lopende actie
een afdeling in Den Helder te vormen,
— de verheugende toename van het ledental.
2. De notulen van de Algemene Vergadering van 25-5-1972 worden zonder opmer
kingen goedgekeurd.
3. De secretaresse, mevr. Verduin-de Bruijn, brengt uitgebreid verslag uit over de
activiteiten van Succulenta in 1972, zowel over het werk van het hoofdbestuur als
van de afdelingen afzonderlijk.
Het verslag wordt zonder aantekeningen goedgekeurd. De voorzitter dankt de
secretaresse voor het vele werk dat zij voor Succulenta verricht.
4. De heer Link, penningmeester, legt verantwoording af van het gevoerde finan
ciële beleid. Omdat de contributie-betaling beter op tijd gebeurde en het aantal
leden meer toeneemt dan werd verwacht is het resultaat van 1972 veel gunstiger
dan was aangenomen.
De kas en bescheiden waren gecontroleerd en in orde bevonden door de heren
P. K. Buter en G. Hanekamp van de afdeling Zwolle.
De vergadering verleent de heer Link décharge voor het gevoerde beleid onder
dankzegging voor de werkzaamheden in het afgelopen jaar.
5. Met betrekking tot de begroting voor 1973 wordt opgemerkt, dat er nu een
behoorlijk bedrag beschikbaar is voor de bibliotheek, zodat er nagegaan moet
worden, welke nieuwe boeken aangeschaft kunnen worden.
De begroting wordt aanvaard.
6. Gezien de verhoging in 1973 en de gunstige ontwikkeling van het ledental kan de
contributie op het huidige peil gehandhaafd blijven.
7. Van de bibliotheek-commissie is geen verslag aanwezig. Wel is vastgesteld dat
de bibliotheek in goede staat verkeert.
De commissie werkt niet, omdat de afstand tussen de leden onderling te groot is.
Om toch tot nieuwe aanschaffingen te kunnen komen wordt besloten, dat de
redactie voorstellen hiertoe kan doen. Wanneer de commissie binnen bepaalde
tijd hierover geen veto heeft uitgesproken kan tot de aankoop van het betreffende
werk worden overgegaan.
Aan de commissie worden de heren Defesche en Sterk toegevoegd.
8. De heer Buining bezocht het Succulentarium in de afgelopen maanden twee maal.
De collectie staat er goed bij en is ook tijdens de ziekte van de heer Ruys goed
verzorgd. Het bezoek door de leden laat nog veel te wensen over.
9. De diatheek-commissie komt met een artikel in het meinummer van ons maandblad.
De dia's van Dr. De Boer zijn bij Dr. Boom. De heer Ruysch zal dit met de heer
Boom bespreken. De aantekeningen van Dr. De Boer worden gecopiëerd en aan
Succulenta overgedragen.
De commissie gaat na of er van de dia’s copiën gemaakt kunnen worden, zodat
de originele collectie intact blijft.
10. De heer Noltee brengt verslag uit van de propaganda-commissie, die twee maal
bijeen is geweest. De commissie heeft eerst zijn taak uitgestippeld, te weten:
— het bereiken van personen, die belangstelling hebben,
— het verstrekken van zodanige informatie aan belangstellenden, dat zij besluiten
lid te worden,

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
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— het nieuwe lid zo in de vereniging opvangen, dat hij lid blijft.
Als eerste resultaat van de activiteiten van de commissie is een ontwerp
gemaakt voor een folder om leden te werven.
De redactiecommissie is alleen in naam een commissie, maar werkt niet als zo
danig. Vroeg aanvankelijk de redacteur - destijds de heer Burning - een tweede
man om hem te kunnen vervangen tijdens zijn afwezigheid, langzaamaan is de
situatie ontstaan, dat twee redacteuren het werk samen doen waarbij de ver
antwoording ligt bij de hoofdredacteur. Omdat beide redaceuren dicht bij elkaar
wonen is goede samenwerking mogelijk. De heer Linssen corrigeert mede de
drukproeven.
Met algemene stemmen wordt de heer Van der Velde, die niet aanwezig is, be
noemd tot erelid als waardering voor het vele werk dat hij jarenlang voor het
maandblad gedaan heeft.
De hoofdbestuursleden die aan de beurt van aftreden zijn, worden allen herkozen,
alleen gaat de heer Bannink de heer Luinenburg vervangen als afgevaardigde
van de afdeling Amsterdam, dit omdat de heer Luinenburg reeds lang niet meer in
Amsterdam woont en de afstand bezwaarlijk vindt.
Verder nemen zitting in het hoofdbestuur de heer A. de Graaf voor de afdeling
Dordrecht en de heer A. de Bruyn voor de afdeling Hoekse Waard. Voor de afde
ling Nijmegen neemt de heer G. Uil de plaats van de heer B. van Os in.
Voor de kascontrole zorgt in 1973 de afdeling Amersfoort.
Er zijn geen voorstellen ontvangen.
De volgende Algemene Vergadering vindt plaats in West-Brabant en wordt daar
door de betreffende afdeling georganiseerd.
Met betrekking tot het maandblad wordt afgesproken:
— De ledenlijst, die opnieuw gepubliceerd wordt, verschijnt in dezelfde vorm,
echter wordt door middel van een letter, die aan elke afdeling wordt toe
gekend, aangegeven tot welke afdeling het lid behoort,
— In Succulenta verschijnt op geregelde tijden het bericht, waar en tegen welke
prijs bewaarbanden, boekjes van Korevaar en speldjes te verkrijgen zijn,
— Aanschaffing van nieuwe boeken in de bibliotheek wordt in het maandblad
bekend gemaakt.
Uit de rondvraag valt te vermelden:
— lidmaatschapskaarten worden niet meer verstuurd;
— de acceptgirokaarten zullen zo vroeg mogelijk worden verzonden;
— alle ruilabonnementen zijn opgeheven en vervangen door gewone abonne
menten; de lopende jaargangen daarvan zijn bij de redactie van het maandblad;
— de bibliotheek-commissie zal duplicaten aanschaffen van veel gevraagde
boeken.
Tot slot dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun komst en hun bijdrage aan
de vergadering, die op vlotte wijze verliep.
J. DE GAST

De Algemene Vergadering en wat eraan vooraf ging.

De uitnodiging van de afdeling Noord-Limburg om reeds vrijdag naar Venlo te reizen
en enkele verzamelingen van liefhebbers te bezoeken werd door mij met beide handen
aangenomen. Spijt heb ik er niet van gehad.
Eerst werden enkele uren doorgebracht in "Jochum H o f’. Vier jaar geleden was ik er
voor het eerst geweest. Wat een verschil! De kas vooral was erg opgeknapt, niet in
met minst dankzij de medewerking van vele leden van de afdeling Noord-Limburg.
Trouwens, de hele tuin ziet er fantastisch uit.
's Avonds heb ik eerst een bezoek gebracht aan een liefhebber van planten die in
zijn kleine achtertuin een waar paradijsje had gemaakt met vele soorten alpine planten.
Het was, dat het te donker werd om nog wat te onderscheiden, anders zat ik er
waarschijnlijk nog.
Vervolgens werd de heer Slabbers met een bezoek vereerd. Een gastvrij onthaal en
een prachtverzameling planten in prima conditie. Het werd een gezellige avond waar
Succulenta-leden uit alle delen van het land elkaar vonden. Zaterdag kon men tot
10 uur nog kassen bezoeken; in mijn geval werd dat de kas van de heer Kleine
Staarman, waar eveneens een uitgelezen plantenschat te bewonderen viel.
In de Botanische Tuin werden daarna weer vele bekenden begroet.
De organisatie van al deze activiteiten was in goedo handen. Kwam men met de trein,
dan werd men afgehaald en later weer naar het station gebracht. Ook het overnachten
vormde geen probleem. Een dikke pluim op de hoed van de afdeling Noord-Limburg.
De leden die van deze gelegenheid gebruik hebben gemaakt om contacten te leggen
en eens wat anders te zien zullen het met mij eens zijn als ik stel: "Zij die niet
kwamen, hadden ongelijk".
E. VERDUIN
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RUILBEURS ROOSENDAAL
Voor de 5e keer in haar 5-jarig bestaan
mocht de afdeling West-Brabant ervaren
dat het indertijd door haar bestuur geno
men initiatief om samen met de omrin
gende afdelingen elk jaar tenminste 1
gezamenlijke activiteit, een ruilbeurs, te
ontplooien, in een behoefte voorziet.
Aangelokt door de aansporingen in het
maandblad of door enthousiaste verhalen
van medeleden die al eens eerder naar
Roosendaal waren getogen, kwamen ook
dit jaar weer tientallen liefhebbers van
cactussen en vetplanten in de lokaliteit
Merks bij elkaar. Het internationale tintje
bleef behouden door de aanwezigheid van
enkele Zuiderburen en ook het aantal
deelnemers van
niet-meeorganiserende
afdelingen was weer groter dan voorheen.
Er waren zelfs enkele leden uit de afde
ling Noord-Limburg aanwezig. Zij brach
ten werkelijk mooi materiaal mee; jammer
was, dat ze uitsluitend om te verkopen
kwamen. Hierin stonden zij overigens niet
alleen, elk jaar opnieuw zijn er lieden die
alleen maar voor de financiën komen,
maar de vaste bezoekers weten onder
hand wel bij wie ze niet moeten aan
kloppen om planten te ruilen.
Van een medelid uit Rotterdam dat de
ruilbeurs bezocht, hoorde ik: Dat is toch
wel bijzonder aardig en gezellig, wat jul
lie hier doen. Ik ga dat bij ons ook eens
proberen. Namens West-Brabant wens ik
Rotterdam veel succes toe, samen met
Den Haag moet er toch wel een flinke
ruilbeurs te organiseren zijn!
Tenslotte: er is na de ruilbeurs een bakje
met zaailingen en een lepel blijven staan.
De eigena(a)r(es) kan zijn of haar eigen
dom weer in ontvangst nemen bij de heer
Defesche, Kruislandseweg 20 te Wouw,
tel. 01658-1692.
J. THEUNISSEN,
Vierschaarstraat 23, Oud-Gastel

AFD. GOOI- EN EEMLAND
Verslag van bijeenkomst op 5 juni 1973
Bij deze laatste vergadering voor de zomervacantie was een goede opkomst van
de leden zodat geen stoel onbezet bleef.
Hieronder waren ook twee leden van de
kring Utrecht die als gast de vergadering
bijwoonden.
Door afwezigheid van de voorzitter vroeg
ondergetekende aan dhr. Sjollema bij de
opening van de avond of hij met de aangekondigde entdemonstratie wilde begin
nen. Vooral verschillende nieuwe leden
werden theoretisch maar ook practisch in
de kneepjes van het enten voorgelicht.
Het eerste belangrijke punt waar uitvoerig
op ingegaan werd, was waar plaatsen wij
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het plantje, stekje of zaailingetje op het
snijvlak van de onderstam.
En als tweede de goede techniek om het
bovengenoemde plantje in de voor ons
juiste stand en druk op de entstam te
plaatsen. Ook de temperatuur en lucht
vochtigheid in bepaalde maanden weike
het meest geschikt of ongeschikt zijn om
de enting te doen slagen werden door
dhr. Sjollema besproken.
Aan het slot van zijn demonstratie kreeg
hij een hartelijk applaus voor deze leer
zame les.
Voor het volgende agendapunt had on
dergetekende dia's bijeengezocht om de
ze in het laatste gedeelte van de avond
te vertonen. Juist in verband met ver
schillende pas toegetreden aspirant cac
tusverzamelaars was het idee om eens
wat plantjes voor het voetlicht te halen
die meestal als eerste plantjes in de ver
zameling een plaats krijgen.
Om enkele te noemen Mammillaria zeilmanniana, spinosissima etc. Van het ge
slacht Rebutia minuscula en aanverwan
ten en dan nog planten van de geslachten
Notocactus, Gymnocalycium en Lobivia.
Aan verschillende uit deze groepen bele
ven wij ieder jaar vooral in hun bloeitijd
veel plezier en zij stellen ons niet voor
veel problemen. Ook voor wat de namen
betreft hebben de nieuwe leden misschien
enige steun kunnen vinden.
Seer. N. G. HAFKAMP,
v. Amstellaan 10, Loenen a/d Vecht

N ie u w e leden
Bernhard Eshuis, Populiereniaan 167, Gro
ningen (Stad).
J. van den Velden, Bockenbergstraat 44,
Gouda.
Mevrouw Kockelkorn-de la Brassine,
Apollolaan 20, Nieuwenhagen L.
E. H. I. G. Thijssens, Ravensbosstraat 39,
Hulsberg L.
A. van Santen, Willem van Abcoudeplein
5, Utrecht.
R. Panman, Beltrumsestraat 49, Groenlo.
Mevr. S. Bormans-van Bebben, Jozefstraat
3, Susteren.
Mevr. T. Sterrenburg-Rutten, Jupiter 15,
Veldhoven.
A. J. W. van den Boom, Parcivalstr. 28,
Eindhoven.
J. J. C. de Heer, Groet Polderweg 2, Win
kel N.H.
Mevr. Jansen, Caspar Fagelstraat 47,
Apeldoorn.
H. v. d. Laar, Ullerberglaan 7, Eindhoven.
Mevr. Diks, Jhr. Ra.weg 4, Schalkwijk
Utr.
Mevr. N. Bolle-Meeuwse, Molenweg 73,
Oosterland Zld.

J. L. Dormans, Scharberg 3, Elsloo L.
H. Veldhoen, Zevenhofstedenstraat B 27a,
IJzendijke Zw.VI.
J. G. Hoek, Zonnedauw 128, Apeldoorn.
Mevr. Holt, Orteliusstraat 240II, Amster
dam.
Mevr. O. B. van Engen-Desmet, Jac. van
Beierenlaan 161, Delft 2203.
Mevr. de Graaf, Augustinusstraat 69, Rotterdam-24.
Mevr. R. Ekelschot, Joh. v. d. Waalsstraat
52 II, Amsterdam-O.
A. M. Pascha, Aert de Gelderlaan 220,
Alkmaar.
Jacques Janssen, Plataanstraat 77, Breda
Mevr. L. de Vries-Steensma, Hegaterp 21,
Workum.
Aad de Vries, van Ruysdaelstr. 72, Krim
pen a.d. IJssel.
T. Janssens, Dorpsstraat 712A, Assen
delft.
Mevr. J. Roctus-Sarneel, Narcisstraat 7,
Kloosterzande Zld.
Mevr. S. van Heukelom, Bilderdijklaan 38,
Hazerswoude (Rd.).
J. Plaatsman, Botterstraat 27, Zaltbommel.
Mej. M. Boon, Visser Roosendaalstr. 16,
Venhuizen N.H.
R. T. van Winkelhof, Blegenburg 3, 's-Gravenhage.
J. P. F. Mercx, Jan van Brabantstr. 55,
Boxtel.
Mevr. J. M. Juncker, Bosweg 87, Apel
doorn.
Mevr. M. Mersch-v. d. Does, Prof. Krausstr. 11, Delft.
M. Damen, van Woustraat 228, Amster
dam.
A. van Kempen, Steltsestraat 14A, Lent
O. B.
H. de Vries, Gaelekamp 21, Hardegarijp.
Mej. Ine v. d. Elshout, Schapendries 57,
Oosterhout N.Br.
E. Schaaf, de Bosch 5, Menaldum.
P. M. J. Dingemans, Susannadonk 5, Roo
sendaal.
Mej. H. van 't Westende, Burg. Lewestr.
12, Lewedorp Zld.
G. Bonfrer, Bosrand 49, Ens N.O.P.
D. M. Dolfin, Victor Hugoplantsoen 17,
Utrecht.
Mevr. J. P. v. d. Hoven, Hobbemastraat
173, Woerden.
Mevr. E. C. de Laet, Koeweitdreef 22,
Utrecht.
J. F. Lambregts, Dr. H. Th.'s Jacoblaan
17, Utrecht.
Paul Laney, Leeuwenhoekstraat 42, Hil
versum.
J. M. Warnaar, p/a Gondellaan 39, Zaan
dam.
A. J. A. Duym, Halsterseweg 84, Halste
ren.
L. v. d. Velden, Vogelweide 77, Amers
foort.
W. C. Couwenberg, Kapelweg 31, Eersel

A. M. J. Bemelmans, Op de Toren 76,
Nuth.
J. Damen, Joost v. d. Vondelstr. 1b, Heer
len.
G. van Kan, Nieuwenhuisstraat 36, Aal
beek-Hulsberg.
A. Bruis, Vossenkuil 35, Heerlen.
Mevr. H. Koenen-Oude Nijhuis, St. Ma
ternusstr. 10, Maastricht.
Mej. M. van Roekel, p/a Tulpstraat 19,
Vaesrade-Nuth.
H. Hindemuller, Tentstr. 93, Vaals.
Mevr. M. Ballhaus-Admiraal, Lorentzstraat 363, Zandvoort.
J. C. M. Hiel, Leidsevaart 104, Vogelen
zang.
Mevr. T. Schoon, Tuinderstr. 65, IJmuiden
Mej. Truus Jongejan, Driehuizerkerkweg
134, Driehuizen.
L. v. d. Boogaard, Heersweg 23, Druten
G. J. Oudshoorn, Timorstraat 12, Gorinchem.
Mevr. J. J. Becker, van Bylandtstr. 153,
's-Gravenhage.
J. Buis, Dunantstraat 724, Zoetermeer.
Drs. R. E. Poelmann, Lindelaan 15, Lei
derdorp.
A. A. Reynders, Durbanstraat 55, 's-Gra
venhage.
H. Schouten. Hoge Morsweg 57, Leiden.
S. Kooy, van Dijckstraat 34, De Lier.
Mej. Mr. H. Stringer, Isabellaland 2256,
's-Gravenhage.
Mevr. C. van Hal, C. P. Tielestraat 21a,
Rotterdam-6.
J. Ottevanger, Math. Balenstr. 5, Dor
drecht.
Mevr. G. J. Bornebroek-Nijhuis, Groen
van Prinstererlaan 38, Enschede.
M. J. Siepkes, Uiverstraat 49, Capelle a.d.
IJssel.
Mevr. M. Wijnhof-Brands, Tollenstraat 28,
Gouda.
J. J. Sauer, Leyparkweg 49, Tilburg.
Mej. A. van Miert, Biestraat 6, Gilze.
A. Leming, Abdis van Thornstr. 24, Gilze.
W. Bruinsma, Vosslaan 3, Wageningen.
Senor Roberto Vasquez, Casilla 557, Co
chabamba, Bolivia.

GEVRAAGD tegen betaling o f in ru il voor
andere soorten: zaden, stekken o f zaai
lingen van FRAILEA alacriportana, carmin ifilam entosa -F var. w inkelm anniana, cataphractoides. chiquitana, pseudopulcherima, pulcherim a, pulispina, var. atrispina en
var. centrispina, pygmaea var. atrofusca en
dadakii, albifusca, a lbicolum naris, asperispina, aureispina en var. p a llid io r, perumb ilica ta -p var. sp in o sio r, cataphracta var.
tuyensis, concepcionensis,
ignacionensis
en ybatensis.
F. VA N AERSCHOT
Montenakenstraat 49, B3250 R illaar, B elgië
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KOPIJ. Wilt u er aan denken dat de kopij steeds vóór de eerste van de maand
voorafgaand aan de maand van verschijnen, in het bezit van de redactie
moet zijn?

k a rl Heinz u h lig

-

kakteen
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liliputana
0
B lossfeldia
0
E chinocereus chloranthus
4,—
0
d avisii
6,—
0
neocapillus
6,—
scopulorum
0
4,—
4,— Epithelantha m icrom eris var. ongicaulis +
3,—
M am m illaria
bom bycina
eichlam ii
9,-----+
fuscata
0
4,—
m oricallii
0
5,—
ruestii
+
7,-----amoenus
12 ,--------M elocactus
+
ruestii
12,-----+
0
N eochilenia
odieri
5,—
Parodia
backebergiana
3,—
3,—
tarabucina
yam paraezii
3,-----5,—
S ulco re bu tia b re viflo ra
0
4,—
tara b u co e n sis
0
0
taratensis
4,—
5,—
ve rtic illa ta v. v e rtic o s io r 0
0
Uebelm annia elegans
12,—
araujei
Tillandsia
+
6,— circinnata
+
9,-----rectangula
+
3,-----4,—
recurvata
+
stricta
+
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LILIENSTR. 5

’’ RUILEN ZONDER HUILEN”
U iterste datum dat U vo o r deze actie kunt
aanvragen en aanbieden is 21 oktober a.s.
Op 10 novem ber moet de nieuwe lijs t (nu
al 6 pagina’s) er uit.
Denkt U aan de m inimum bijdrage van
ƒ 1 .— per ja a r (2 ct. per week) vo o r de
periode 1973-74 ?
Bij voorbaat dank v o o r Uw m edewerking.
Het centraal adres R.Z.H., M iddelburgsestr. 35, Scheveningen, te l. 070-551344 550423, g iro 83288 t.n. van O. v. S oldt sr.

2e secretaris: J. DE GAST, Graaf G erhardstraat 10,
Venlo.

Redacteur: F. K. A. NOLTEE,
Campanula 88,
D ordrecht. Tel. 078 - 76399.
2e redacteur: A. DE GRAAF, Zinnia 8, D ordrecht.
Tel. 078 - 72617.
B ib lio th eca ris: J. M A G N IN , Krom houtstraat 200,
Rotterdam 14. C atalogus ƒ 1,50.
’ ’ Ruilen zonder huile n ” : contactadres O. C. v.
S oldt Sr., M iddelburgsestraat 35, Scheveningen.
Tel. 070-551344-550423.
Het lidm aatschap kost voor leden in Nederland
en B elg ië ƒ 20,— en voor leden in het buitenland
f 25,— per jaar met GRATIS maandblad ’ ’Suc
cule n ta ” .

Penningmeester
G. LIN K,
M em lingstraat 9,
A m ersfoort. Postrek. 680596 t.n.v. Succulenta te
Am ersfoort.

K opij m oet u ite rlijk de Ie van de maand
in het bezit van de redacteur zijn.

V oo rzitter: Ir. A. F. H. BLAAU W , B.edaseweg 54,
Rijsbergen N .Br.
V ice -vo o rzitter: S. K. BRAVENBOER,
laan 34, Vlaardingen.

Kwartel-

Secretaresse-ledenac-m inistratie: M evr. E. A. M.
VERDUIN - DE BRUYN Koningsweg 2, Beekber
gen. Tel. 05766 - 1840.
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Notocactus alacriportanus (zie blz. 204)

Foto: Burning
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SLOT
INDEX
De nummers verwijzen naar de genummerde soorten, dus niet naar de blad
zijde.
advenum 1
aequale 45
aggregatum 60
albertense 84
albescens 17
albifissum 53
altile 24
altum 66
ampliatum 22
amplum 45
andausanum 22
angelicae 2
angustum 22
anjametae 3
anomalum 42
apertum 68
apiatum 45
apiculatum 45
approximatum 46
areolatum 58
barbatum 23
batesii 4
bicarinatum 5
bilobum 6,14,50
blandum 67
bolusiae 23
braunsii 49
brevilineatum 47
brevipetalum 60
brevitubum 84
brownii 21
burgeri 7
calculus 8
calitzdorpense 84
candidum 9
carpianum 10
catervum 11
cauliferum 12
— lekkersingense 12
ceresianum 84
chloratum 21
cibdelum 84
cinereum 50
circumpunctatum 13
colorans 87
compressum 14
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comptonii 15
concavum 16
concinnum 25
convexum 17
corculum 17
cordatum 17
corniferum 17
cornutum 78
crassum 45
cupreatum 18
cupreiflorum 19
declinatum 53
dennisii 22
dissimile 22
divaricatum 6
divergens 84
doornense 20
ecarinatum 9
ectypum 21
— ectypum 21
— limbatum 21
— brownii 21
— tischleri 21
edwardii 60
eenkokerense 43
elegans 58
elishae 22
elongatum 35
ernianum 82
etaylorii 60
fenestratum 58
fibulaeforme 23
ficiforme 24
flavum 25
— flavum 25
— luteum 25
forresteri 79
fragile 26
framesii 87
franciscii 60
fraternum 26
frutescens 12
fulleri 27
geometricum 90
germanum 53
giftbergense 53

globosum 28
— globosum 28
— vanbredai 28
globuliforme 29
gracile 12
gracilistylum 30
graessneri 10
gratum 31
halenbergense 32
hallii 33
helmuthii 76
herrei 34
hians 35
hirtum 36
impressum 53
incurvum 37
intrepidum 23
jacobsenianum 75
johannis-winkleri 56
jucundum 31
jugiferum 24
julii 87
kennedyi 78
klipbokbergense 32
koubergense 38
kubusanum 26
labyrintheum 47
laetum 46
lambertense 47
latum 39
lavisianum 45
leightoniae 1
leipoldtii 40
lekkersingense 45
leptanthum 26
leviculum 47
limbatum 21
literatum 47
lithopoides 38
loeschianum 41
longipetalum 79
luckhoffii 85
luisae 42
luteum 25
marginatum 43
— eenkokerense 43

— marginatum 43
markoetterae 45
marlothii 26
marnierianum 44
maximum 75
meleagris 76
meyerae 45
meyeri 46
— quinarium 46
minimum 47
minusculum 48
— minusculum 48
— reticulatum 48
minutum 49
— minutum 49
— nudum 49
— pearsonii 49
— sellatum 49
miserum 65
modestum 65
multipunctatum 87
mundum 53
muscosipapillatum 50
nanum 39
nelianum 22
nevi Ilei 53
niveum 9
notabile 12
notatum 84
novellum 51
novicium 52
nudum 49
nutaboiense 45
obconellum 53
obcordellum 65,53
obmetale 57
obovatum 28
obscurum 54
obtusum 45
occultum 47
odoratum 24
ornatum 55
pageae 56
pallidum 24
pardicolor 57
pardivisum 87
parviflorum 53
parvipetalum 53
pauxillum 47
pearsonii 49
— minor 49
peersii 84
pellucidum 58

percrassum 55
perpusillum 47
petraeum 47
pictum 47
picturatum 53
pillansii 59
piluliforme 60
piriforme 39
placitum 61
plenum 22
poellnitzianum 79
pole-evansii 45
polulum 47
polyandrum 62
praecinctum 47
praecox 63
praegratum 64
praeparvum 53
puberulum 46
pubicalyx 76
purpusii 84
quaesitum 65
quarziticum 65
ramosum 66
rauhii 60
recisum 45
regale 67
renniei 84
reticulatum 48
retusum 68
ricardianum 69
— ricardianum 69
— rubriflorum 69
robustum 92
rolfii 70
rooipanense 87
rostratum 71
rubricarinatum 71
ruschii 92
salmonicolor 12
Saxetanum 72
schickianum 56
scitulum 73
sellatum 49
signatum 47
sitzlerianum 50
smithersii 14
smorenskaduense 74
— rimarium 74
sororium 22
speciosum 75
spirale 84
springbokense 22

Stephanii 76
stevens-jonesianum 77
strictum 45
stylosum 45
subacutum 37
subcylindricum 6
subfenestratum 78
subrisum 79
subtile 56
sulcatum 80
tantillum 81
taylorianum 82
— ernianum 82
— taylorianum 82
teguliflorum 12
tenuisectum 79
terrestre 58
terricolor 58
thecatum 49
tischeri 83
tischleri 21
translucens 87
triebneri 43
truncatellum 84
truncatum 84
tubatum 49
tumidum 45
turrigerum 85
ursprungianum 86
— stayneri 86
uvaeforme 87
vagum 47
vanbredai 28
vanheerdei 88
vanrhynsdorpense 87
vanzijlii 8
velutinum 89
vescum 10
victoris 79
violaciflorum 90
virens 21
viridicatum 91
— punctatum 91
vlakmynense 45
wettsteinii 49,92
wiesemannianum 27
wiggettae 93
wittebergense 94
Ophthalmophyllum
— pillansii 59
— subfenestratum 78
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N o to c a c tu s a la c r ip o r t a n u s en
a a n v e r w a n t e s o o rte n
A. F. H. BUINING

syn.:

Notocactus alacriportanus (Backbg. et VolI) Buxbaum
Parodia alacriportana Backbg. et Voll in Arqu. Jard. Bot. Rio de

Janeiro, 166.1949.
Notocactus alacriportanus (Backbg. et Voll) Buxbaum in Die Kakteen;

1 jan. 1967.
Zoals helaas zovele door Backeberg gepubliceerde nieuwe cactussen is ook
deze soort bijzonder onvolledig beschreven. Vertaald luidt de beschrijving
als volgt:
Enkel, kogelig tot verlengd, tot 8 cm diam., donkergroen; ribben 23; areolen
2,5 mm van elkaar, 1 mm diam., met iets vilt; dorens eerst wit, dan half geel;
randdorens borstelig, zijwaarts afstaand, crème-wit, tot 8 mm lang; midden
dorens 4-7, tot 7 mm lang, één middendoren tot 1 cm lang; bloem gaarne
verschijnend, middengroot, geel. Zuid-Brazilië (Rio Grande do Sul: in de
bergen bij Porto Alegre in 1939 door Hellmuth Berger ontdekt). Als men,
zoals wij in 1967 en 1972, de bergen ten noorden van Porto Alegre bezoekt
en daar op vele plaatsen deze Notocactussen (vroeger Parodia’s) kan ob
serveren, dan blijkt dat de bovengemelde beschrijving te enen male onvol
ledig is.
Het opvallende is, dat in deze beschrijving niet over de vorm van de dorens
wordt gesproken, laat staan gegevens over bloem, vrucht en zaad. Uit de
sleutel die Backeberg in zijn Die Cactaceae III, 1582/83 brengt, blijkt echter
dat de éne middendoren haakvormig is en dat zelden iets meer haakvormige
dorens voorkomen. Uit de gegeven afbeelding van deze plant op p. 1691
van genoemd werk blijkt echter niets van een haakvormige middendoren.
Het blijft o.i. dan ook de vraag of op deze foto inderdaad het type van deze
plant is weergegeven.
Nu blijkt verder op de groeiplaatsen, dat de dorens van een en dezelfde
soort o.a. in kleur nogal variabel zijn.
De plant op de door ons gegeven kleurplaat is naar ons oordeel waarschijnlijk
een N. alacriportanus of zij is daar nauw verwant mee. Slechts een nadere
studie van bloem, vrucht en zaad kan meer zekerheid brengen.
Opvallend is, dat vooral in de wintertijd, (de opname is van 20 mei 1972, dus
in de winter in deze streken beneden de evenaar) maar ook in de zomer,
(wij konden dit constateren in januari 1967) des nachts zeer veel dauw
optreedt. Tijdens ons verblijf eind mei, daalde de temperatuur op deze
hoogte van ongeveer 900 m des nachts tot even boven het vriespunt. Later
meldden de kranten dat in juli van dit jaar de temperatuur in deze hoog
gelegen streken gedurende één nacht was gedaald tot min 7° Celsius,
hetgeen daar toen wel als een absoluut rekord werd beschouwd.
Dit neemt niet weg dat de nevels die reeds in de middag tussen 4 en 5 uur
uit de Atlantische Oceaan tegen en op deze kustgebergten neerslaan, dus
ook tijdens de winterrustperiode van deze planten, via dorens voor de
nodige vochttoevoer zorgen.
In de zomertijd komen hier 's nachts naast de nevels, zware regenbuien
met onweer voor.
Gedachtig aan deze ervaringen zijn wij deze winter begonnen om de mee
gebrachte plantjes iedere ochtend met een fijn spuitje te nevelen, zodat
waterdruppels aan de dorens blijven hangen zoals deze ook zichtbaar zijn
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op de kleurplaat van de vindplaats. De foto werd genomen in de vroege
morgen op ongeveer 100 km ten N.N.O. van Porto Alegre. 100 km is in dit
reuzenland zo'n beetje naast de deur. In onze kas waarin de temperatuur
tijdens de winterrustperiode op ongeveer 10° C. blijft, treedt door de
nevelbespuiting geen groei op, maar de plantjes zien er even fris uit als in
de natuur.
Het lijkt ons de moeite lonen dat ook anderen met hun Notocactussen
(vroeger Parodia’s) uit deze streken gedurende het gehele jaar, dus ook in
de winter, deze nevelproeven nemen. Misschien dat deze toch wel bijzonder
fraaie planten, die in ons klimaat blijkbaar moeite hebben om onze lange,
in de kas droge, winter veilig door te komen, dan beter groeien en in
leven blijven.
Wilt u het resultaat van een eventuele dergelijke proef ook in ons maand
blad melden?

L o b iv ia p e n tla n d ii
J. C. A. MAGNIN
De hierbij afgebeelde Lobivia behoort tot de grote en zeer variabele pentlandiigroep. De meeste soorten van het geslacht Lobivia zijn zeer geschikt voor
liefhebbers die slechts weinig ruimte beschikbaar hebben. Ze blijven betrek
kelijk klein, terwijl ze rijk kunnen bloeien. Zo ook de planten uit de pentlandiigroep. Het zijn zodevormende planten, die in de natuur tot grote groepen
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kunnen uitgroeien. Ook kleine planten zijn echter reeds bloeibaar. De bloemen
zijn oranje-rood, de planten donkergroen. Het aantal dorens en de lengte hier
van zijn erg variabel, de kleur is lichtbruin.
Reeds in 1844 is de plant voor het eerst beschreven door Sir W. J. Hooker
als Echinopsis pentlandii. Later, toen Britton en Rose in 1922 het geslacht
Lobivia opstelden, werd de plant hierin ondergebracht. De soort dient zelfs
als type-plant voor het geslacht Lobivia. De natuurlijke groeiplaatsen zijn ge
legen in Noord-Bolivia en Zuid-Peru.
De geslachtsnaam Lobivia is een anagram van het woord Bolivia, het land
waar veel planten van dit geslacht worden gevonden. Hoewel de plant behoort
tot de groep cactussen uit onze verzamelingen die wat ouderwets wordt, is
zij door haar rijke bloei, een plaatsje tussen de moderne planten zeker waard.
Kromhoutstraat 200, Rotterdam
Foto van de schrijver (fotowedstrijd 1969)

N o v e m b e r - a lle r le i
Planten in de droge huiskameratmosfeer zullen het in de winter moeilijker
hebben dan de planten in de kas, waar altijd een vrij hoge luchtvochtigheid
heerst. In de kas is daarom onze grootste zorg de luchtvochtigheidsgraad niet
al te hoog te laten worden.
Dit kunnen we bereiken door overdag bij droog, helder weer te luchten, ook
al is de temperatuur buiten aan de lage kant.
Wanneer de zon in de kas schijnt, loopt de temperatuur ook in deze en de
volgende maanden al snel op en indien we dan flink luchten verdwijnt niet
alleen veel vocht, doch we bereiken er ook mee dat de kastemperatuur daalt.
En juist deze omstandigheden zijn voor onze cactussen nodig om de stilstand
in de groei, de ruststand, te handhaven. Dan blijven de planten latent leven
zonder te groeien.
In de huiskamer, waar in de wintermaanden dikwijls een hordroge atmosfeer
heerst, hebben de planten het zwaar te verduren want de verdamping van
het in de plant opgeslagen vocht gaat steeds door, zonder dat aanvulling
van dit vocht van buitenaf plaatsvindt. Met als gevolg dat de plant verdroogt.
Een betere plaats dan de huiskamer is voor onze cactussen een matig ver
warmd of onverwarmd (maar wel vorstvrij) vertrek waar we de planten laten
overwinteren.
Als de planten gezond zijn en de grond in de pot vrijwel droog is, mag dit
vertrek ook op het noorden of oosten liggen.
Bent u evenwel aangewezen op de woonkamer als plaats voor uw cactussen,
tracht dan verdrogen te voorkomen door zeer schaars water te geven op een
schoteltje zodat de potgrond niet geheel stofdroog wordt. De planten mogen
echter beslist niet groeien!
Bij zonnig weer licht nevelen doet de planten zichtbaar goed en u schept
daardoor tijdelijk een wat vochtiger omgeving voor de planten; blaas ook
zo nu en dan eens flink op de planten om te voorkomen dat stof de huidmondjes verstopt.
De geënte planten moeten we speciaal goed in de gaten houden. Bij lang
durige droogte kan de onderstam het entstuk gaan leegzuigen om het nodige
vocht te verkrijgen voor het instandhouden van de entstam. Vooral bij ge
ente zaailingen bestaat dit gevaar.
Bij grotere geënte planten kan het omgekeerde gebeuren en dan verdroogt
de entstam.
Geënte planten dienen daarom de gehele winter door zo nu en dan wat water
te krijgen. (Ja, juist, op het schoteltje).
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De meeste entstam m en verlangen overigens 's w in te rs een w a t hogere tem 
peratuur, zodat daarm ee rekening gehouden m oet w orden bij het plaatsen in
de kas o f de huiskam er.
O ok in de w in te r dienen we onze planten regelm atig te inspecteren op
schadelijk gedierte en op kwalen.
O ntdekken we een rotte plek aan onze planten dan zal de plant o n h e rroe p e lijk
verloren gaan als we er niets aan doen. W e snijden daarom de p lek met een
scherp en schoon mes weg to t op het gezonde w eefsel en laten bij kachel
o f verw arm ing de wond zo snel m ogelijk drogen. A ls het nodig is om bijv. bij
w o rte lh a lsro t het o n d e rstu k van de plant weg te snijden, dan kunnen we met
het overgebleven gave kopstuk tw ee dingen doen. Een noodenting uitvoeren
op een aan de groei gehouden onderstam o f de kop goed laten drogen ge
durende tenm inste 10 dagen en daarna deze kop droog bew aren to t het
volgend voorjaar. W e vullen een potje v o o r 2/3 m et droge p otgrond en vullen
de rest aan met fijn grind. Bovenop d it g rind plaatsen we de kopstek. D ikw ijls
zal de stek na ve rlo o p van enkele w eken to t enkele maanden enige ho o fd 
w o rte ls gevorm d hebben en kan de plant in het v o o rja a r normaal o pgepot
w orden.
Een uitzondering op de "d ro o g te -re g e l” vorm en de cactussen van het geslacht
Rhipsalis waarvan vele v e rte g e n w o o rd ig e rs in het late najaar o f w in te r
bloeien. Deze planten krijgen een warm e, niet al te zonnige standplaats en
de aarde dient matig v o ch tig gehouden te w orden. D o o r m iddel van een
bloem enspuitje, gevuld met lauw w a te r zo nu en dan besproeien.
In de w inte rp e rio d e is e r e ig e n lijk v e rd e r aan de planten niet zoveel te doen,
w aardoor we de tijd hebben ons te ve rdiepen in de lite ra tu u r. Onze bib lio th e e k
heeft er heel w at van!
A ls u er een adm in istra tie van uw planten op na houdt kunt u deze bijw erken;
laat echter uw lie fh e b b e rij niet ten ondergaan aan de adm inistratie. H oudt het
sim pel.
De w intergroeien d e andere vetplanten moeten nog steeds w a te r toegediend
krijgen doch hierbij die n t u v o o rz ic h tig te w e rk te gaan. Kou, w einig lich t en
vocht zijn ook van deze planten de grote vijanden.
De bebladerde exem plaren o n der de groep van de ’’v e tp la n tje s ” mogen in
de w in te r nooit geheel droog staan (K alanchoë's, vele C rassula's, w a a rsch ijn 
lijk vele caudiciform e planten, E uphorbia’s met d u id e lijke bladeren, struikm esems, enz).
Van planten waarvan men de cu ltu u r niet precies kent, nie t de restanten w e g 
gooien. Som m ige vetplanten hebben slechts een zeer korte g ro e ip e rio d e van
bijvoorbeeld één maand om daarna 11 maanden o f langer in een ruststadium te
verkeren. Men is dan geneigd te denken dat niet de goede c u ltu u rw ijze ge
volgd w erd als na het ve rsch ijn e n van bladeren en eventueel bloem en, de
plant plotseling alle bladeren laat vallen en sch ijn b a a r ve rd o rt. In vele g e va l
len b lijft zo’n plant latent leven en na o n g eveer een ja a r b re e kt de volgende
g ro eiperiode aan. D it ve rsch ijn se l kom t vo o ra l v o o r bij de m inder gewone
vetplanten, meestal afkom stig van het zu id e lijk halfrond.

A g a v e fe ro x C

Koch

A. de GRAAF
Deze Agave, afkom stig uit M exico vo rm t grote rozetten, zonder stam en p ro 
d u ce e rt in geringe mate uitlopers. Rozetten met 20-30 bladeren to t 1 m eter
lang, 30-35 cm breed, w elke naar de b ladpunt v rij ab ru p t sm aller w orden en
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A . ferox.

in een lange scherpe stevige stekel uitlopen. Stekels gegroefd, onderzijde
van de bladeren sterk gewelfd, zwak gekield. De bladeren zijn stug en vlezig;
donkergroen tot zeer donkergroen/brons, ruw aanvoelend en zwak glanzend.
Bladranden met stevige kromme tanden, welke meestal teruggebogen zijn.
Deze scherpe tanden zijn 1,5-2,5 cm lang bij volwassen exemplaren en
zwart/bruin van kleur; de eindstandige sterke stekel 4-9 cm lang. Bloeiwijze
8-10 m hoog, bloemen 15-18 mm lang gesteeld; 9 cm lang, geel.
Als bij zovele Agaven blijven de afdrukken van de bladranden, ontstaan in
het stadium van jong blad als dit stijf opgerold in het hart van de plant zit,
lang op het blad zichtbaar, vooral op de bovenzijde.
Een bijzonder mooie Agave van een ongekende ruige schoonheid en in tegen
stelling tot Aloë ferox zeker niet algemeen voorkomend in onze verzamelingen.
Een Agave die beslist niet snel groeit en er bijvoorbeeld 10 jaar over doet om
van uitloper-stek van 5 cm 0 , tot een prachtige plant van ca. 40 cm 0 uit te
groeien en dan nog lang niet volwassen is. Daarom ook aanvaardbaar voor
de klein-behuisden onder ons.
Deze plant kweken we voor de aantrekkelijkheid van het uiterlijk; in bloei
zullen we hem in cultuur niet zo gemakkelijk zien omdat de plant daarvoor
een doorsnee van zo’n slordige 2 meter moet hebben. Bovendien is de lol er
dan af, want na de bloei sterft de rozet af, op zijn laatst na het rijpen der
zaden. Hetgeen overigens met alle Agaven het geval is.
Vele Agaven vormen vrij veel en regelmatig uitlopers, welke met een scherp
mes dichtbij de oude plant afgesneden kunnen worden. Na het inkorten van
de uitloper en het laten drogen van het snijvlak, oppotten in een licht zanderig
grondmengsel waarna deze stek zeer gemakkelijk wortelt.
Jammer genoeg vormt Agave ferox slechts een enkele uitloper per jaar, zodat
de vermeerdering niet erg snel gaat.
Agaven worden het beste gekweekt door ze de gehele zomer in de tuin in
een gewone stenen bloempot grotendeels in te graven, met de rand van de
pot enkele centimeters boven de grond en een standplaats in de volle zon.
Ze behouden dan hun gedrongen vorm en groeien niet overmatig hard. Inge
graven stenen potten reguleren de vochtigheidsgraad van de potgrond doordat
zij het teveel aan water snel via potwand en -gat afstaan aan de omgeving
en er daardoor een evenwichtstoestand tussen de vochtigheidsgraad van de
potgrond en de tuingrond ontstaat. In een plastic pot of blikken bus blijft de
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grond te lang nat na een regendag (en daarvan hebben we er 's zomers heel
wat!) en dan groeien de planten te hard en te los, waardoor ze ’s winters
moeite hebben de droge periode goed door te komen.
Al zijn Agaven in het algemeen planten met stevige, stugge en dikwijls harde
bladeren, ze kunnen wel degelijk door te veel en te lang nat blijven plotseling
wegrotten. Onze A. ferox kan, ondanks zijn ruige uiterlijk en het ruwe opper
vlak van de bladeren, overigens wel flink gehavend uit een zomerse hagelbui
te voorschijn komen. Enkele jaren blijven de lichte vlekken, veroorzaakt door
hagelstenen, op de bladeren zichtbaar, doch van lieverlede verdwijnen deze
weer en de dan weer ouder en daardoor nog donkerder geworden bladeren,
zijn wederom gaaf en mooier dan voorheen.
Nadat er in het voorjaar geen zware nachtvorst meer te verwachten is, zetten
we de planten buiten, waarbij ook een zonnig balcon uitstekend dienst kan
doen en in het najaar gaan de planten, vóór de vorst, weer naar binnen. Eerst
kunnen de potten welke ingegraven waren, nog enkele weken boven op de
grond gezet worden om ze wat te laten drogen. Kasbezitters kunnen nadat
de grond in de potten vrijwel droog is en de planten geen groeineigingen
meer vertonen, de Agaven desnoods, aan de lichte zijde, onder het tablet
plaatsen. Binnenshuis moeten de planten ook een lichte vorstvrije standplaats
krijgen en zolang de rustperiode duurt dienen de planten om de 14 dagen

A. ferox.
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Een andere mooie en niet snel groeiende soort is Agave parryi var. huachucensis (Bak.) Little.

een klein beetje water op het schoteltje te krijgen of langs de potrand om
de wortels niet volledig te laten verdrogen.
Vóór de planten in het voorjaar naar buiten gaan, geven we ze ieder jaar
nieuwe grond. De Agaven zijn stevige planten die ook een stevig voedzaam
kleiachtig grondmengsel nodig hebben, dat met zand en wat bladaarde goed
doorlatend gemaakt moet worden. Als de wat oudere plant uit de pot genomen
is, blijkt er zich dikwijls reeds een uitloper tussen de wortels of langs de
potwand te bevinden. Ook al is deze uitloper nog helemaal lichtgekleurd en
lijkt het uiteinde nog niet erg op een Agave, hij kan gewoon als een stek
behandeld worden. Dus afsnijden, inkorten, laten drogen en oppotten en u bent
weer in het bezit van een jonge telg uit dit roemrijke woeste geslacht.
Ferox betekent niet voor niets kloek, stijdlustig, woest, fel, ontembaar, koppig
en overmoedig!
Lit.: Jacobsen, Das Sukkulentenlexikon 1970
Foto’s van de schrijver

R e s u m é ’s van
„ C a c ta c e a s y S u c c u le n ta s M e x ica n a s "
Van tijd tot tijd zal ondergetekende een resumé maken van enkele nummers
van het tijdschrift „Cactaceas Y Succulentas Mexicanas” (Cactussen en
succulenten van Mexico), „Organo de la Sociedad Mexicana de Cactologia”
(het orgaan van de Mexicaanse cactologische vereniging). Dit tijdschrift ver
schijnt vier maal per jaar, in het Spaans met Engels resumé. Een abonnement
210

kost (indien besteld via Bookimpex, een organisatie waarbij men tegen gere
duceerde prijs wetenschappelijke boeken en tijdschriften uit het buitenland
kan bestellen; Molenstraat 20, Den Haag) ƒ 16,50.
Van de besproken artikelen kan men fotokopieën bestellen. Vóór elke titel staat
een letter; de jaargang en deze letter vormen het bestelnummer. Achter elke
titel staat een cijfer; dit is het aantal kopieën nodig voor dat artikel. Men be
taalt dit aantal x ƒ 0,25 plus ƒ 0,50 voor porto, envelop en verdere kosten. Dus
wanneer u een kopie wilt bestellen van bv. het artikel „Twee nieuwe soorten
O p u n t ia ...." (zie hieronder) dan maakt u ƒ1,25 (3 x 0,25 en 0,50) over op
postrekening 1606139 tnv. M. van Thiel te Utrecht, onder vermelding van
,,1 x 72 F ” . Wilt u de Engelse samenvatting van dit artikel bestellen, dan no
teert u „1 x 72 J/F” (J is de letter van de Engelse samenvatting van het
nummer waarin artikel F staat).
Band XVII (= jrg. 72) no. 1 (jan.-mrt.) (16).
A: De subfossiele cactussen van Tehuacan (7).
Bij opgravingen zijn overblijfselen van cactussen gevonden. Uit lagen van
10.000 tot 1.500 v. Chr.: Lemaireocereus treleasei en diverse schijf-opuntia’s.
900 V. Chr. tot 1540 n. Chr.: Cephalocereus sp., Echinocactus grandis, Escontria
chiotilla, Lemaireocer. treleasei, Mammillaria sphacelata en diverse schijf-opuntia's. Tussenliggende tijd: Kouder klimaat. De cactussen bevinden zich in de
lagen omdat ze gebruikt werden voor vruchten, zaad (meel), doorns etc. Land
bouw komt voor vanaf 4.900 v. Chr. Daarvóór nomaden. Een gevonden stuk
Ariocarpus retusus moet vanuit Noord-Mexico geïmporteerd geweest zijn
(medicijn).
B: Een reis naar de Punt van Neder-Californië (7).
Beschrijving van de gevonden succulenten; wordt vervolgd.
C : De Duitse cactus-vereniging (2).
Een beschrijving van de club van onze buren. Géén Engels resumé.
D: Engels resumé van A + B samen :(3). Voor A en B afzonderlijk ieder: (2).
Band XVII no. 2 (apr.-jun.) (16).
E: Studies over Echinofossulocactus (7).
De auteur heeft verschillende namen verworpen omdat de erbij horende
soorten te weinig verschil (in natuurlijke omgeving) zouden vertonen met
andere. Van de overgebleven soorten geeft hij een uitvoerige beschrijving,
ook van de soorten met een andere naam die hij erbij rekent.
De studie is gebaseerd op 1: een herwaardering van de belangrijkste vorm
kenmerken (aantal ribben, verschil tussen radiale en centrale doorns, centrale
doorns, radiale doorns, aantal areolen per rib, de bloem) en 2: veldstudies.
In dit nummer worden daarna beschreven Echinofossulocactus phyllacanthus,
E. lexarzai, E. obvallatus, E. dichroacanthus, E. crispatus en E. pentacanthus.
Wordt vervolgd.
F: Twee nieuwe soorten Opuntia van de Pacific-kust (3).
Opuntia bensonii en exelsa. De eerste wordt in dit nummer uitvoerig behandeld,
inklusief systematiek-schema. Wordt vervolgd.
G: Nopalnocheztli (3).
Dit is een beschrijving van hoe vroeger Nopalea karwinskiana, Opuntia hernandezii, ficus-indica en megacantha gebruikt werden voor de kweek van het
beestje waaruit de Nopal-verf gemaakt werd. Met de recepten.
H: Een excursie naar het uiterste noord-oosten van de republiek (= Mexico)
(2). De gevonden plantensoorten worden besproken.
J: Engels resumé totale nummer: (5); E (4); F en G (1); H (2).
M. v. Thiel, Tivoli 3, Stiphout-Helmond
211

W at is de arillus?
door H. MIDDLEDITCH
In zijn zeer belangwekkend artikel over Gymnocalycium ragonesei in Succu
lenta 50 (4) :67. 1971 haalt D. J. van Vliet Buxbaum’s indeling van Gymno
calycium aan en merkt op: "Buxbaum vermeldt van zijn typus 7, quehlianum, dat er geen arillushuid aanwezig is. De vraag rijst dan wat het lichaam
is dat als een sponsachtige rand de navel geheel omsluit".
Het antwoord op deze vraag is vrij eenvoudig, maar de verklaring is tamelijk
ingewikkeld, daar het de interpretatie van een botanische term omvat. We
moeten allen wennen aan de botanische termen die voortdurend in onze
cactustijdschriften verschijnen, want auteurs moeten de juiste woorden ge
bruiken om de verschillende delen van een plant, bloem of zaad te beschrijven
opdat we het allen begrijpen en voordeel hebben van hun geschriften.
In iedere taal heeft ieder woord een duidelijk omschreven betekenis, die
vastgesteld kan worden door een woordenboek te raadplegen. Het is beslist
niet gemakkelijk om zeker te zijn van de betekenis van een woord in een
vreemde taal en als het een wetenschappelijke term betreft is het nog moeilijker dan een woord in het dagelijks gebruik. Ten einde elke verwarring over
de betekenis tussen de ene en de andere taal te vermijden zijn de meeste
wetenschappelijke termen die betrekking hebbben op bloemen, vruchten en
zaden in het Latijn gesteld. Dit betekent dat precies hetzelfde woord gebruikt
kan worden voor iedere botanische term ongeacht de landstaal van de schrij
ver. Hoewel dezelfde term in het Latijn gebruikt kan worden voor hetzelfde
onderdeel van een zaad, betekent dat helaas nog niet dat alle schrijvers de
zelfde botanische term gebruiken voor hetzelfde onderdeel van het zaad. Daar
is een reden voor.
De meesten van ons zullen het Latijn beschouwen als een klassieke taal die
door de Romeinen vele eeuwen geleden gebruikt werd; in onze tijd hebben we
Latijnse woorden om wetenschappelijke feiten te beschrijven die de Romeinen
totaal onbekend waren. Het was daarom noodzakelijk in onze tijd Latijnse
woorden te maken, die gebruikt kunnen worden door geleerden bij hun studies.
Dit is zover gegaan dat een zeer groot aantal van de woorden die nu het
’Botanisch Latijn" vormen niet voorkomen in klassiek Latijn.We kunnen bijna
zeggen dat er twee talen zijn, klassiek Latijn en botanisch Latijn. Men kan in
het bezit komen van en verwijzen naar een "Dictionary of Botanical Latin” die
geheel verschilt van een "Dictionary of Classical Latin", afgezien van een paar
gewone woorden; precies hetzelfde als men een woordenboek van de Engelse
taal kan verkrijgen naast een voor de Nederlandse taal.
Naast het botanisch en het klassiek Latijn ziet men ook een bepaald aantal
Latijnse termen in gebruik in het juridische vak om naar specifieke juridische
finesses te verwijzen; zodat men bijna het "advocaten-Latijn” als een derde
soort Latijnse taal mag beschouwen. De bekende Tsjechische cactusliefhebber
en Gymnocalycium-enthousiast Dr. Schütz zal zonder twijfel ambtshalve zeer
bekend zijn met deze vorm van Latijn.
Het zal daarom duidelijk zijn dat we tegenwoordig niet één Latijnse taal hebben
en dat als gevolg daarvan de waarschijnlijkheid van een misverstand omtrent
de juiste betekenis van een woord in het botanisch Latijn meer en meer tot
de mogelijkheden gaat behoren.
Wijzelf zullen gemakkelijker sommige van de Latijnse termen, in gebruik voor
delen van het cactuszaad, kunnen begrijpen, als we in aanmerking nemen hoe
de verschillende delen van een cactuszaad gevormd worden. De cactusvrucht,
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die de zaden bevat, wordt gevormd uit het vruchtbeginsel, dat zich aan de
basis van de bloem bevindt. Het vruchtbeginsel is hol en vóór de bevruchting
bevat het vruchtbeginsel een aantal kleine zaadknoppen, die ieder verbonden
zijn met de binnenwand van het vruchtbeginsel d.m.v. een navelstreng of funi
culus. Na de bevruchting groeit het vruchtbeginsel uit terwijl de zaden groeien
en rijpen. De funiculus neemt eveneens in omvang toe en heeft de functie
voedsel naar de groeiende zaden te geleiden.
Het rijpende zaad neemt in omvang toe en als het zijn uiteindelijke grootte
bereikt, vormt het een harde buitenwand. Wij noemen deze harde zaadhuid de
testa. Deze bedekt de hele buitenkant van het zaad met uitzondering van dat
deel van het zaad, waar de verbinding met de funiculus zit. Als het zaad rijp
is en de funiculus zijn taak voltooid heeft, droogt deze op en verschrompeld
en raakt tenslotte los van het zaad.
Als de funiculus van het zaad losraakt blijft er een litteken op het zaadoppervlak over op de plaats waar voorheen de verbinding met het zaad aanwezig
was. Wij noemen dit litteken het hilum. Als de funiculus op een kleine afstand
van het zaad afbreekt, dus als er een klein stukje opgedroogde funiculus
stevig in het zaad vast blijft zitten, wordt dit korte overblijfsel van de funiculus
aan het zaad een strophiolus genoemd. Dit kan bij zeer veel cactuszaden waar
genomen worden; Parodia chrysacanthion is een bijzonder goed voorbeeld.
Er zijn enkele uitstekende afbeeldingen in Buxbaum's "Morphology of Cacti",
Part III, van de vorm van de strophiolus, die rond is aan zaden van Blossfeldia,
Parodia, Aztekium, Mammillaria subgenus Phellosperma.
Bij de groep Trichosemineae van Gymnocalycium steekt de rand van het hilum
over de testa als de rand van een hoed; het is verdikt zodat het ook buiten
de testa uitsteekt. Op deze manier heeft het enige overeenkomst met de
strophiolus. Bij nauwgezet onderzoek onder een microscoop is het mogelijk
een onderscheid te maken tussen een strophiolus en een verdikt, uitgebreid
hilum, omdat de strophiolus met enige kracht van het zaad verwijderd kan wor
den, waarbij het hilum te voorschijn komt.
Buxbaum noemt het verdikte, uitgebreide hilum voorzichtig een strophiolusachtige structuur. Hij suggereert echter niet dat er enige duidelijke verbinding
is die erop wijst dat dit eerder een deel van de funiculus is dan een deel van
het eigenlijke zaad. We moeten eruit opmaken dat de "strophiolus-achtige
structuur” nog altijd hilum is en daarom een deel van het eigenlijke zaad. Het
zal duidelijk zijn dat de plaats van de verbinding tussen funiculus en hilum de
juiste term bepaalt, die moet worden toegepast bij iedere uitbreiding van het
hilum.
Als het zaad aan het rijpen is gaat het voedsel van de funiculus in het zaad
via een kleine opening, die aan een rijp zaad zichtbaar is. Deze kleine opening
wordt de funiculaire opening genoemd. Het schijnt dat van Vliet in zijn artikel
deze opening funiculus noemt en dat is niet juist; de funiculus is de verbinding
tussen het zaad en de binnenwand van het vruchtbeginsel.
Wij hebben hier te doen met een verkeerd gebruik van een Latijnse, botanische
term in een tamelijk eenvoudig geval. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt
en het is niet waarschijnlijk dat het de laatste keer is, maar het helpt om aan te
tonen hoe gemakkelijk verwarring kan ontstaan. Het is begrijpelijk dat verwar
ring nog gemakkelijker ontstaat als we met een nog ingewikkelder term, zoals
arillus, te doen krijgen.
Men kan een omschrijving van dit woord "Arillus” vinden in de Dictionary of
Gardening van de Royal Horticultural Society; deze zegt: "Aril, Arillus, een
extra bedekking van het zaad buiten de zaadhuid, meestal bekervormig ont
wikkeld, vanuit het uiteinde van het steeltje van het zaad, zelden vanuit de
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micropyle. Een arillus komt bijv. voor bij het zaad van Taxus en Euonymus,
waar het een rode overtrek vormt en bij de muscaatnoot, waar het een ver
takte rode uitgroeiing om het zaad vormt en bij vele andere zaden. Bij zaden
van vele Euphorbiaceae, bijv. de wonderboom en bij enkele Leguminosae is
de arillus klein en hard in plaats van vlezig (zoals gewoonlijk) en wordt dan
carunculus genoemd. In enkele gevallen, bijv. bij wilgen en bij de Asclepias
neemt de arillus de vorm aan van een toefje haren, bij de wilg uit de funiculus
ontwikkeld en bij de Asclepias uit de micropyle. Een arillus ontwikkeld uit de
micropyle wordt soms een arillodium genoemd” .
Bij Taxus kunnen we een - misschien klassiek - voorbeeld zien van een arillus
die bijna de hele zaadhuid omgeeft. Als deze extra, vlezige buitenste bekleding
uiteindelijk opdroogt, blijft er op het oppervlak van de zaadhuid een dun laagje
celwandweefsel in de vorm van een dun, tamelijk fragiel overtrek over. Omdat
deze laag zeer bros is barst het makkelijk en stukjes kunnen van het zaad
afbreken als de vrucht openspringt. Bij andere zaden blijven resten van de
arillus-laag in meer of mindere mate op het zaad zitten. Resten van de arilluslaag kunnen bijv. tamelijk gemakkelijk waargenomen worden aan zaden van
Parodia ayopayana.
Buxbaum geeft een uiteenzetting over en afbeeldingen van verschillende
voorbeelden van een arillus-overtrek bij zaden van zowel cactussen als andere
planten in deel III van zijn Morphology of Cacti. Zijn gebruik van de term komt
overeen met de bovenaangehaalde beschrijving in de Dictionary van de Royal
Horticultural Society. Het is begrijpelijk dat hij deze term op dezelfde manier
toepast in zijn studie van de Gymnocalycium-zaden. Aangezien er geen arillus
aanwezig is bij het zaad van G. quehlianum vermeld Buxbaum dit als een feit.
Maar dit zaad heeft natuurlijk wel een zeer dikke en uitgebreide hilum-rand.
Het blijkt duidelijk uit zijn artikel dat D. van Vliet bekend is met de publicaties
van Dr.Schutz, die de term arillus toepast op de verdikte rand van het hilum.
Blijkbaar volgt van Vliet dit gebruik en past de term op dezelfde manier toe;
het is de eerste keer dat dit gebeurt in West-Europa. Het blijkt dat hij het on
bewust gedaan heeft en totaal onkundig van het feit dat het in tegenspraak is
met het gebruik van de term door Buxbaum.
Dit is dan de oorzaak van de verwarring en de reden voor de vraag van van
Vliet. Het antwoord op zijn vraag moet zijn dat de arillus-laag een droog,
breekbaar, dun buitenlaagje om de zaadhuid is, dat alleen bij sommige cactus
zaden aanwezig is; de sponsachtige rand van het hilum is een integraal deel
van het hilum en kan daarom geen andere naam krijgen; het is en moet worden
beschreven als een deel van het hilum. Men kan het als de hilum-rand be
schrijven of zelfs als een "kraag", zoals Buxbaum doet. Hoe het ook beschre
ven wordt, het is zeker geen arillus.
NOOT VAN DE VERTALER. Er bestaan, diverse definities van de term arillus.
Om bij het Engels te blijven, men vindt een andere definitie in H. J. Featherly,
Taxonomie Terminology of the higher Plants, 1959 (er is een facsimile-reprint
van 1965). "Arillus, een aanhangsel of een buitenst overtrek van een zaad dat
uitgroeit van het hilum of van de funiculus". In het licht van deze definitie is
het gebruik van de term arillus in het onderhavige geval zeker niet onjuist!
Het blijkt in de praktijk dikwijls bijzonder moeilijk om, zonder nauwgezet onder
zoek van de diverse stadia tussen zaadknop en zaad, aan te geven waaruit
het aanhangsel ontstaan is. De term funiculaire opening is mij onbekend. Het
komt me voor dat dit min of meer hetzelfde is als hilum. Een echte opening is
er nooit. Het voedsel wordt door vaatbundelweefsel naar de zaadknop gevoerd.
De aangehaalde definitie uit de Dictionary of Gardening is in feite nog ruimer
dan die van Featherly. Een uitgroeiing van de micropyle wordt hier in eerste
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instantie ook arillus genoemd, terwijl dat beslist onjuist is. Dat moet arillodium
heten, zoals aan het eind van de definitie min of meer vrijblijvend wordt ver
meld. Ook hier dient opgemerkt te worden dat, indien micropyle en hilum
dicht bij elkaar liggen, zoals bij vele planten (ook bij cactusen) het geval is,
het bijzonder moeilijk is uit te maken waar het aanhangsel is ontstaan.
Het gegeven voorbeeld van de arillus bij Taxus is in zoverre onjuist, dat bij
Taxus deze arillus onder normale omstandigheden niet uitdroogt. Taxus be
hoort tot de naaktzadigen, de zaden zitten niet in een vrucht doch zó aan de
takken. Merels en andere bessenetende vogels zijn verzot op de zoete schijnbessen (zaden); de arillus is het enige niet giftige deel van de plant en het is
sappig. De zaden komen onverteerd, echter zonder arillus met de uitwerpselen
van de vogels weer naar buiten. Er is bij Taxus dus geen sprake van breken
van de opgedroogde arillus als de (niet aanwezige!) vrucht openspringt.
Vertaler biedt zijn excuses aan de auteur aan voor de vertraging in de ver
taling, veroorzaakt door een buitenlandse reis en andere drukke werkzaam
heden.
Vertaling Dr. P. A. Florschütz.

De v e rw a n tsch a p sg rce p van
G y m n o c a ly c iu m m o n v ille i (Lem.) Br. et R.
b e s c h o u w d v a n u it d e p r a k tijk .

(3 )

door HANS TILL, Attersee en STEFAN SCH ATZL, Linz, Oostenrijk
Er werden bij importplanten behalve de normaal gevormde bloemen, die door
gaans 7 cm en meer maten, ook bloemen opgemerkt met slechts mannelijke
bloei-organen, waarvan dus meeldraden en helmhokjes goed gegroeid waren,
en die gemiddeld 5-10 mm kleiner dan de normale bloemen waren. Evenzo
kwamen planten voor met bloemen waarvan de stijl en de stempels normaal
gevormd, maar de meeldraden verkommerd waren. Deze bloemen waren
slechts half zo groot als de normale en de afmeting lag tussen 3,5 en 4 cm.
Ook de vorm van de bloem was bij enige van deze importen verschillend. Zo
kwamen zeer gedrongen, bijna als gevuld lijkende bloemen voor, die naar
hun uiterlijke vorm iets aan de bloem van G. saglionis (Cels.) Br. et FL, deden
denken.

G. monvilleimultiflorum,
doorsneden van
mannelijke en
vrouwelijke
bloemen.
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G. horridispinum
Frank.

Gradueel tweeslachtige tot tweehuizige bloemen kwamen tot dusverre slechts
bij de Gymnocalycium-soorten uit Uruguay voor, zoals G. uruguayense (Al.)
Br. et R., G. leeanum (Hook.) Br. et R.
Bij het onderzoek van de talrijke importplanten kon een populatie worden
vastgesteld waaronder de 3 soorten G. monvillei, G. multiflorum en G. brachyanthum, met inachtneming van de normaal voorkomende variabiliteit, konden

G. horridispinum ,
bloem doorsnede
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G. spec, van
Achiras, B 21,
bloemdoorsnede.

Areool van
G. monvilleimultiflorum.
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worden begrepen. Op basis van al deze feiten, kan men in de onderhavige
gevallen slechts van één enkele soort spreken, die op prioriteitsgronden Gymnocalycium monvillei (Lem.) Br. et R., genoemd moet worden.
Met inachtneming van haar grote variabiliteit moet de diagnose van deze soort,
indien alle, ook de zo nu en dan voorkomende kenmerken, omschreven moeten
worden zeer ruim gedefiniëerd worden. Zij kan dan naar het omvangrijke
onderzoekingsmateriaal als volgt luiden:
Lichaam meestal vlakrond, later soms spruitend en ook veelkoppige groepen
vormend. De krachtige ribben sterk ontwikkeld, in de top door de sterke
vorming van knobbels onregelmatig verlopend; meest met dwarsgroeven,
rond de areolen sterk verdikt, onder de areolen kinvormig knobbelig. Areolen
langwerpig tot ovaal, eerst met wit vilt, later grijs en kaal wordend. Bedoorning
meestal zeer krachtig, soms ook zwakker, meestal lichtgeel tot hoornkleurig,
maar ook komen licht- tot donkerbruin bedoornde planten voor. Voorts kunnen
op de dorens bruinachtige banden en vlekken voorkomen dikwijls met een
rode basis. Meestal kamvormig in 2-6 paren gerangschikt, naar de plant ge
bogen, soms met elkaar vervlochten, zelden van de plant afstaand; één doren
naar beneden gericht; middendoren dikwijls ontbrekend, soms komen er 1-2
voor en dan wijzen deze naar boven. Met het ouder worden van de plant wordt
de basis van de dorens roodachtig bruin.
Bloemen alleenstaand tot talrijk, verder zoals hierboven omschreven is. Vrucht
rond, in de kleur van de plant, soms iets lichter, 2-4 cm in diam., met enkele drie
hoekige schubben. Vruchtvlees (pulpa) wit tot groenachtig wit, met talrijke
kleine zaden (zaadgroep Microsemineum volgens B. Schütz). Deze korte be
schrijving is naar onze mening voldoende om deze soort te bestemmen.
Volgens uitspraken van gerenommeerde veld-verzamelaars is G. monvilleimultiflorum een van onze meest vormenrijke Gymnocalyciums. Zij is in haar
Argentijnse vaderland wijd verbreid en daardoor ontstonden waarschijnlijk
de verschillende opgegeven groeiplaatsen in de latere literatuur van cactussen.
(wordt vervolgd)
Tijdens het drukken van dit nummer ontvingen wij het ontstellende be
richt dat de heer P. K. LENSSELINK op 54-jarige leeftijd op tragische wijze is
omgekomen. De heer Lensselink was een zeer bekend en gewaardeerd lid van
onze vereniging. In een volgend nummer zal uitgebreider op zijn persoon en zijn
betekenis voor de liefhebberij worden ingegaan.

B o e k b e s p r e k in g
The Genera of the Mesembryanthemaceae,
door H. Herre, 316 blz. met vele afbeel
dingen, waarvan 124 in kleur. Formaat
22x28 cm. Prijs tot eind 1973 f 85,— ;
daarna ƒ105,— .
Dit boek is oorspronkelijk in 1971 in ZuidAfrika verschenen, maar kreeg in Europa,
waarschijnlijk door de grote afstand, niet
de belangstelling die het zonder twijfel
verdient. Daarom besloot de Rotterdamse
uitgeverij Balkema het dit jaar opnieuw
uit te geven.
Het boek bestaat uit twee delen. Het eer
ste deel (59 blz.) bevat behalve een
voorwoord, 8 hoofdstukken van de hand
van verschillende auteurs. Behalve twee
verschillende sleutels op de geslachten
en een overzicht van de systematische in
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deling vinden we korte hoofdstukken over
resp. „giftige Mesems"; „het belang van
de zaailingen en de opperhuid van de Mesems" (met enkele fraaie foto's gemaakt
met de elektronen-rastermicroscoop) en
„de begrenzing en de systematische rang
van de Mesembryanthemaceae".
Het meest uitgebreid zijn een belangrijk
en heel interessant artikel over „enige
aspecten van de biologie van de versprei
ding (disseminatie) van de Mesems" en
een hoofdstuk over „de geschiedenis van
de ontdekking en de botanische introduc
tie van de familie met biografische aante
keningen” .
Het tweede en grootste deel van het boek
bestaat uit een alfabetische opsomming
van de 125 geslachten. Hierbij wordt op
de linkerpagina een beschrijving van het
geslacht gegeven alsmede een versprei-

dingskaartje en een verwijzing naar de
belangrijkste literatuur.
Op de rechterpagina is steeds een van de
soorten uit het betreffende geslacht afgebeeld. De afbeeldingen bestaan vrijwel
steeds uit een gekleurde afbeelding van
een bloeiende plant, aangevuld met meestal in zwart-wit uitgevoerde - detailtekeningen van bloem, vrucht e.d. De te
keningen zijn merendeels van een buiten
gewone schoonheid; opvallend is wel dat
de enkele van recente datum aanzienlijk
minder mooi van kleur zijn dan de oudere.
In het kort kan gezegd worden dat dit
boek een buitengewoon fraai uitgevoerd
werk is, dat vooral bij twee soorten men
sen aftrek zal vinden. In de eerste plaats
natuurlijk bij degenen die belangstelling
hebben voor de grote en in allerlei op
zichten zeer interessante familie der Mesembryanthemaceae. Ook mensen echter
die houden van boeken met fraaie af
beeldingen zullen niet teleurgesteld wor
den als zij zich dit levenswerk van Hans
Herre aanschaffen.
FRANS NOLTEE
Aangeboden:
V ERK A D E - ALBU M S :
Jac. P. T h ysse , De bloemen en haar vrie n 
den, De bloemen in onzen tuin; van Laren,
Kam erplanten, C a ctu sse n , Vetplanten.
F l. 15,00 per d eel.
DRS. W. BACKH U YS
Oudorpweg 12,
Rotterdam,
010 - 123436
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SÜD - PFLANZEN - IMPORTE
D 6200 WIESBADEN-ERBENHEIM
Rennbahnstrabe 8
W.-Duitsland

Tot nu toe zit u nog niet in onze kaartenbak als klant. Daarom hebben we
8 geschenkaanbiedingen samengesteld waarvan u er een kunt uitzoeken en dat
wij bij UW EERSTE BESTELLING zullen meesturen. Wilt U bij Uw opdracht het
geschenknummer opgeven?
1. Notocactus scopa var. ramosus albus, zodevormend, schitterend wit.
2. Parodia friciana Brand spec. nov. Een nieuwbeschreven soort!
3. Lobivia leucosiphus Card., hele kransen paarse bloemen.
4. Gymnocalycium (neo) cardenasianum, zwaar bedoornd.
5. Matucana crinifera, geelachtig witte dorens.
6. Tillandsia comacephala, een kleine, loodgrijze Tillandsia uit Cuzco, Peru.
7. Een kaart van Peru, als hulpmiddel bij aanduidingen van standplaatsen.
8. Een liter Sukurol-kunstmest en het Kakteenwörterbuch door W. Raschig.
Vraagt u onze catalogus aan van: importcactussen, Tillandsia’s, Inca hybriden
en zaden!
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OPZEGGING LIDMAATSCHAP
Leden van Succulenta die hun lidmaatschap over 1974 niet wensen ie verlengen,
worden er aan herinnerd, dat het lidmaatschap moet worden opgezegd vóór
1 december 1973, schriftelijk aan de ledenadministratie van Succulenta, Konings
weg 2 te Beekbergen én aan het bestuur van de afdeling waartoe het lid behoort.
SECRETARESSE SUCCULENTA

k a rl Heinz u h lig

-

kakteen

liliputana
Blossfeldia
0
DM 5,—
4,—
Echinocereus chloranthus
0
0
davisii
6,—
0
neocapillus
6,—
4,—
scopulorum
0
Epithelantha micromeris var. ongicaulis +
4 ,-----3,—
Mammillaria bombycina
eichlamii
+
9,-----fuscata
0
4,—
moricallii
0
5—
ruestii
+
7,-----Melocactus
amoenus
12, -----+
ruestii
+
12, -----Neochilenia
odieri
0
5,—
Parodia
backebergiana
3,—
tarabucina
3,—
yamparaezii
3,-----Sulcorebutia breviflora
0
5,—
4,—
tarabucoensis
0
0
taratensis
4,—
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Sulcorebutia vasqueziana Rausch
W. RAU SCH
Een zware, verm oeiende dag liep w e e r ten einde. Sinds zeer vroeg 's morgens
ben ik onderw eg, berg op, berg af. De ondergaande zon nadert reeds de toppen
van de bergen en mijn voornaam ste doel is nu de weg te bereiken, die mij naar
de dich tstb ijg e le g e n stad m oet voeren. De hoop dat een passerende auto mij
mee zal nemen is een illusie. A ls hier tw ee a u to ’s per w eek v o o rb ij komen is dit
veel te noemen.
Ik ging ten slo tte op een rots zitten om w a t uit te rusten en keek in het voor
mij liggende dal en naar de deels in w olken verscholen om ringende bergen. In
mijn verbeelding d o o rk ru is te ik dit oneindig grote gebied. D aar zat ik nu te
filosoferen en speelde w a t met rond mij liggende steentjes to t ik plots iets
meende te ontdekken. In een ro tssp le e t viel een klein ve rd ro o gd plukje gras
op, maar nee, het w as geen gras maar een cactusje. Nu w erd ik nerveus en
kroop op handen en voeten rond om meer van zulke plantjes te vinden.
Toen ik daarna in de va lle n d e duisternis de laatste 15 km naar de stad liep,
voelde ik geen ve rm oeidheid meer, in mijn rugzak had ik im mers een klein
ju w e e ltje zitten. Het plantje was nauw elijks 1 cm in doorsnede en was met 1 cm
lange, zachte, goudgele d o re n tje s versierd. De bloem kleur is meestal v io le t
achtig.
Deze plantjes beschreef ik in Kakt. u.a. Sukk., p. 102, 1970 en noemde ze naar
mijn B oliviaanse vriend R oberto Vasquez, die niet alleen een grote verzam eling
planten bezit, maar ook een goed kenner van de inheemse planten aldaar is.
Een andere ke e r vond ik d ich t bij de vindplaats van het type een rots waarop
alle plantjes w itte en iets gebogen dorens hadden. Deze afw ijkin g ble e f oo k in
de c u ltu u r behouden, zodat een v a rië te it albispina te onderscheiden is.

SULCOREBUTIA VASQUEZIANA Rausch VAR. ALBISPINA Rausch VAR. NOV.
A typo d iffe rt spinis albis paulo curvatis.
H abitat ubi et typus, holotypus in H erbario W. sub. nr. Rausch 474.
(Vert. A. F. H. Buining, lat. d. J. Theunissen)

Peireskiopsis én/öf H y lo c e re u s ? ?
De lezers die enerzijds het a rtike l van de heer G erards in het novem ber
num m er van 1972 en het m aartnum m er van d it ja a r hebben gelezen en ander
zijds de open b rie f van de heer van Beuningen in het septem bernum m er van
d it jaar, zullen zich w a a rs c h ijn lijk afvragen, w at nu e ig e n lijk onder droom onderstam verstaan m oet w orden, P e ireskiopsis o f H ylocereus. Naar aanleiding
van de discussie die zich tijdens het laatste studiew eekend in Hoekelum ontspon
tussen de heer G erards en de heer W ou te rs (die het pleidooi van de heer van
Beuningen overnam , om dat deze helaas niet aanwezig kon zijn) meen ik dat
het antw oord m oet zijn: P e ireskiopsis én Hylocereus.
In feite bleek uit de discussie w e e r eens het aloude probleem : heeft men een
bevredigende m ethode gevonden om zijn planten te verzorgen, dan is men al
te vlug geneigd te denken daarin het neusje van de zalm ontdekt te hebben,
te rw ijl alle andere m ethoden lich t ve rke tte rd w orden.
In zijn a rtike l s te lt de heer G erards, dat hij afstapte van het gebruik van Peires
kiopsis velutina, om dat e r veel betere onderstam m en v o o r zaailingen waren.
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In Hoekelum bleek, dat de d o o r G erards g e b ru ikte P e ire skio p sis-so o rt
een heel andere was dan de d o o r van Beuningen g e b ru ikte P e ireskiopsis spathulata. De heer W outers deelde mee, dat de d o o r G erards g e b ru ikte s o o rt
hem niet bekend was, maar dat het geen velutina is. T e rw ijl de d o o r G erards
gebruikte s o o rt p rettig hanteerbaar is d o o r het o n tbreken van doorns, w e e rt
die van van Beuningen zich bij va stpakken g educht (zie fo to ’s). Indien de heer
G erards bij het begin van zijn proeven de P e ireskiopsis van van Beuningen
had gebruikt, was hij w e llic h t g e sto p t met zoeken. U it het m ateriaal immers
dat de heer W ou te rs had m eegbracht, bleek, dat de groei op P eireskiopsis
spathulata nog fa n ta stisch e r is dan op H ylocereus guatem alensis. Om d it te
bew ijzen had hij even oude zaailingen van diverse soorten, alle gezaaid na
april 1973, op dezelfde dag zow el op P e ireskiopsis als op H ylocereus geënt.
In alle gevallen was de plant op P e ireskiopsis het g ro o tst.
Op bijgaande fo to 's ziet u op w are g ro o tte 2x M elocactus azureus, beide 4
maanden oud en 2x Uebelm annia p ectinifera, die op H ylocereus 6 maanden en
die op P eireskiopsis 4 maanden oud. W el gaf de heer W ou te rs toe, dat men
bepaalde soorten, zoals S ulcorebutia, even goed op H ylocereus kan enten.
M oeten w ij nu constateren, dat het onderzoek van de heer G erards v o o r ons
w aardeloos is? W is en w aarachtig niet, ik zou zelfs durven zeggen, dat we
blij moeten zijn, dat hij in d e rtijd niet tegen van B euningen is opgelopen, w ant
dan zouden we het zonder een aantal toch wel zeer w a ardevolle eigenschappen
van H ylocereus moeten stellen. U it het bovenstaande en uit de fo to 's mag
blijken, dat de ent op H ylocereus in groei w at a ch te r b lijft bij zijn b ro e r op
P eireskiopsis, maar daar staan enkele pluspunten tegenover. Op de eerste
plaats kan men de ent op H ylocereus rustig laten staan, overenten is nie t nodig.
De heer G erards liet ons exem plaren zien, die naar zijn zeggen reeds meer
dan 10 ja a r op deze onderstam staan. In te g e n ste llin g to t de meeste o n der
stam men g ro e it H ylocereus oo k nog met de kop mee en als men al to t overenten
besluit, dan kan men zelfs na 10 ja a r de oude onderstam nog opnieuw gebruiken,
die dan nog geen tekenen van ve rhouting verto o n t. T e rw ijl e r bij enting op
P eireskiopsis een ko rtsto n d ig e d ru k gew enst is, ent de heer G erards zaailingen
to t ongeveer 1 cm doorsnee zonder enige druk. Beide heren verklaarden, dat
,hun” onderstam in de w in te r g e b ru ik t kan w orden. H et v e rd ie n t dan wel
aanbeveling om ze binnenshuis te halen. W e kom en hier te g e lijk bij een van

Melocactus
azureus
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Uebelmannia
pectinifera

de grootste pluspunten van Hylocereus: dreigt men in het hartje van de winter
een waardevolle plant te verliezen, dan is hij wel met Hylocereus doch niet met
Peireskiopsis te redden. Deze laatste immers leent zich uitsluitend voor zaailing-enten Omdat Hylocereus zelfs in de winter vochtig gehouden moet worden,
blijft de plant, hoewel ze niet groeit, toch gespannen. Natuurlijk kan men in de
winter ook op de meer gebruikelijke onderstammen een noodenting verrichten,
mits men voor „het geval dat" enkele onderstammen „aan de praat” houdt.
Ook voor het redden van ten dode opgeschreven importen leent Hylocereus
zich goed. Zo toonde de heer Gerards een importplantje van Discocactus
horstii dat bij ontvangst nog slechts de dikte van een gulden had. Op een
Hylocereusvoet was het plantje aardig uitgegroeid.
Resumerend zou ik willen zeggen, dat een vergelijking van beide onderstammen
geen enkele zin heeft. Men moet uitgaan van het doel:
Wil men snel bloeibare planten hebben uit zaailingen, die men wortelecht of op
een gebruikelijke onderstam (vanwege de zgn. eenheidsbehandeling) wil verder
kweken, dan kan men beter Peireskiopsis nemen. Deze plant vraagt wat meer
vocht en wil in de winter graag iets warmer staan. Het is overigens een mis
verstand, dat men het afvallen van de blaadjes moet vermijden. De heer
Wouters laat ze in het najaar rustig de blaadjes verliezen, waarna ze in het
voorjaar weer gewoon verder groeien.
Wil men het overenten vermijden en toch een onderstam hebben, die blijvend
is en snelle, niet gedeformeerde groei geeft, dan zou men kunnen kiezen voor
Hylocereus. Wel moet u dan rekening houden met het feit, dat deze onder
stam kletsnat gekweekt moet worden, u kunt ze dus niet temidden van uw
andere planten houden. De heer Gerards heeft ze zomer én WINTER in het
water staan!! Ze vragen dus wel een aparte afdeling van de kas, waar ze
tevens in de winter, gezien het vocht, een temperatuur van omstreeks 10 graden
wensen.
In zijn open brief informeert de heer van Beuningen naar het aantal aanvragen
om stekken, dat de heer Gerards ontvangen heeft. Vanwege het andere taal
gebied zijn het er geen 500 geworden, maar toch wel vele tientallen. Het
vervelende is, dat ieder denkt, als enige iets te vragen, terwijl de milde gever
in praktisch al deze gevallen voor de porto-kosten (allemaal pakjes!) moet
opdraaien. Zoiets kost vlug ƒ 100,— en meer! Dit is trouwens iets, dat allen
boven het hoofd hangt, die het in hun hoofd halen over een interessante plant
te schrijven waar zij sukses mee hebben. Binnen 5 dagen ligt er dan een
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stapel post w aarin om stekken w o rd t gevraagd. V e rg o e d in g van de te maken
onkosten in de vorm van postzegels (on g e ste m p e ld !) o f een internationaal
betaalbew ijs zou e ig e n lijk het eerste moeten zijn, dat v e rw a c h t mag w orden.
O f zou dat verhaal van die 3 H ollanders, die in een B elgisch café 1 fle sje cola
met 3 rietjes bestelden toch w aar zijn?
J. Theunissen
V ie rsch a arstraa t 23
O ud-G astel

F oto's A. W outers

December-allerlei
A ls u uw cactussen goed behandeld hebt, staat de groei ervan nu geheel stil.
D o o r het drooghouden en d o o r de lagere tem peratuur, hebben we b e re ik t dat
de planten in een ruststadium gekom en zijn, hetgeen n o o d za ke lijk is om te
voorkom en dat de planten toch gaan groeien in de w in te rp e rio d e met te
w einig licht. B ovendien zullen uw planten alleen bloeien als zij in de w in te r
droog en koel gestaan hebben.
Leest u ook het novem ber-allerlei nog eens d oor; w a t daarin geschreven werd,
g e ld t grotendeels o o k v o o r decem ber en januari.
Indien u soorten bezit w elke in de w in te r toch nog w at w a te r moeten hebben
(w aaronder N e o p o rte ria ’s, enkele M am m illaria's als M .plumosa, M .lo n g iflo ra en
M .schiedeana, geënte planten en vele planten uit de g roep „a n d e re ve tp la n 
te n ” ) dient u met het w atergeven zeer v o o rzich tig te w e rk te gaan en de w arm ste
en lichtste standplaats in de kas v o o r deze planten op te zoeken.
Het kan niet d ik w ijls genoeg gezegd w orden dat meer planten te gronde gaan
d o o r te veel v o c h t dan d o o r droogte. Het w a te r mag slechts de uiteinden van
de w ortels bereiken en mag b e slist niet op o f tegen de bovengrondse plante
delen komen.
Bij huiskam ercultuur erop letten dat de planten w elke d ich t bij het ve n ste r
staan niet bevriezen. Bij strenge vorst, kranten tussen het glas en de planten
plaatsen.
De K erstcactus, Z yg o ca ctu s truncatus (oudere naam Epiphyllum truncatum )
moet nu in knop staan en mag niet m eer gedraaid w orden ten o pzichte van
het licht. De plant kan nu oo k w at m eer w a te r krijgen.
Z ijn de knoppen nog niet doorgekom en, dan kan besproeien met lauw w a te r
de knopvorm ing b evorderen; v e rd e r drooghouden to t de knoppen d u id e lijk
zichtbaar zijn. Deze plant b lo e it dan niet met K erstm is, m aar in januari met
de scharlakenrode bloemen.
H et is al meer gezegd dat het uiterm ate m o e ilijk is, p recies aan te geven w elke
werkzaam heden e r in een bepaalde maand uitg e vo e rd moeten w orden. O ok
het geven van alle cu ltuuraanw ijzingen is een on m o g e lijke zaak.
De snelste en beste m anier om een ervaren lie fh e b b e r van succulenten te
w orden, die zijn planten op de ju iste w ijze kw eekt, is veel lezen in vo rig e
jaargangen van ons maandblad, kijken bij m eer ervaren kw ekers en het gezonde
verstand gebruiken.
De w interm aanden zijn ook bij uitste k g e s c h ik t om a lle rle i vo o rb e reid e n d e
werkzaam heden v o o r het vo lg e nd ja a r uit te voeren, zoals het goed reinigen
van gebruikte potten en bakken, het in orde brengen van een zaaitoestel als
u van plan bent zeer vroeg te zaaien, het d o o rk ijk e n van zaadaanbiedingen en
het bestellen van zaden. De ruiten van de kas aan de buitenkant zo schoon
m ogelijk houden, zodat een maximum aan lic h t e rd o o r kan vallen. De potgrond
w elke we denken nodig te hebben bij het v e rp o tte n in het kom ende voorjaar,
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enkele keren omzetten. Het is gunstig voor de structuur als de potgrond
's winters goed doorvriest.
Er is al meer geschreven over het bijhouden van een kaartsysteem van uw
planten met daarbij de opmerking dat men dit liefst zo eenvoudig mogelijk
moet houden. Helemaal zonder kunnen we op de duur toch niet en de meest
simpele vorm is een schrift of een zakboekje, waarin men per geslacht de in
bezit zijnde planten opschrijft met daarbij de datum en de herkomst. Vanzelf
sprekend proberen we de naam correct te schrijven. U kunt daar de boeken
waarover u beschikt op naslaan of u leent boeken uit de bibliotheek.
Bent u van plan u verder te verdiepen in onze mooie liefhebberij, dan kunt u
het niet stellen zonder een paar goede boeken op ons gebied Voor cactussen
noemen we dan in volgorde van „diepgang": Wenk-serie, „Cactussen en vet
planten” door G. D. Duursma (er komt eind 1974 een nieuwe versie in deze
serie uit); „Cactussen en andere Succulenten” door C. Bommeljé; „Wondere
wereld van Cactussen en Vetplanten” door Werner Rauh, Ned. bewerking van
J. C. van Keppel; „Kakteenlexikon” door Curt Backeberg; „Die Cactaceae”
door Curt Backeberg in 6 delen. Voor de andere vetplanten ook de eerste drie
genoemde boeken en vervolgens: „Die grossartige Welt der Sukkulenten” door
Rauh; „Das Sukkulentenlexikon" door Jacobsen en „A Handbook of Succulent
Plants” in 3 delen. Verder zijn er nog de onvolprezen Verkade’s albums „C a c
tussen” en „Vetplanten" (alleen tweedehands te koop).
Vergelijk de namen welke bij uw planten staan met de afbeeldingen en om
schrijvingen welke in de boeken gegeven worden. Klopt de naam niet of twijfelt
u aan de juistheid ervan, draai het naamkaartje dan om. Verder snuffelen in
boeken en navragen bij andere succulentenliefhebbers levert vroeg of laat de
goede naam op.
Nu tobben we nog over de juiste namen bij onze planten, doch de electronische
industrie ontwikkelt in een ontzagwekkend tempo allerlei technieken en appa
raten, vooral ook in de informatieve sectoren en het zal niet zo lang meer duren
of u kunt per telefoon in de kortste keren die informatie krijgen die u hebben
wilt. Ook hoe een plant behandeld moet worden, hoe de juiste naam van uw
plant is met alle verdere gegevens erbij, als afbeeldingen van details, al of
niet in kleur op uw huis-monitor, hoe u een bepaalde ziekte van uw plant dient
te bestrijden, enz. enz. Science fiction?? Dertig jaar geleden was televisie ook
een onwaarschijnlijk iets en vandaag de dag algemeen aanvaard en beschikbaar
voor praktisch iedereen.
Men zal naar schatting na 1985 over alle mogelijke informaties kunnen beschik
ken door eenvoudigweg de telefoon (met monitor) te pakken en een bepaald
nummer te draaien. Tot die tijd zullen we het nog met de vertrouwde boeken en
tijdschriften moeten doen!

De heer M. VAN THIEL, Tivoli 3, Stiphout-Helmond schrijft ons het volgende:

In een artikel in Avenue (4-'73) getiteld 'Dagje uit met Darwin’ (een foto
serie van Peter van der Velde) en 'De illusie van de eiland-idylle' (tekst van
Dick Hillenius) staat, bij een foto van een stam-vormende Opuntia: 'Schijfcactussen die tot bomen uitgroeien vindt men alleen op de Galapagos. Waar
schijnlijk is het een aanpassing aan de begrazing door de reuzen-schildpadden” . De anders op evolutiegebied zo snuggere Hillenius ('Survival of the
unspecialized’) maakt hier toch een paar fouten dacht ik. Op de eerste plaats:
Stamvormende Opuntia’s komen echt niet alleen op de Galapagos-eilanden
voor. En op de tweede plaats: In de eerste levensjaren van een cactus treedt
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stamvorming alleen niet op (althans niet uit zichzelf) maar zou het ook geen
bescherming zijn. Er is natuurlijk wel selectie, maar uit de vorm van een op
de foto's voorkomend Opuntia-'boompje’ (2 keer zo hoog als breed, 'kroon'
bestaande uit een stuk of 6 lidjes) dacht ik te kunnen afleiden dat de aanzet
tot déze boomvorming, dus niet tot de boomvorming van schijfcactussen in
het algemeen, iedere keer weer opnieuw, dus 'per plant', door vraat ver
oorzaakt wordt. Dat het hier dus niet gaat om een door selectie verworven
erfelijk aspect, voor zover het niet de bij meer schijfcactussen voorkomende
soort boomvorming betreft. Dat een eventueel bestaande andere soort boom
vorming op de Galapagos, althans in dit geval, geen aanpassing is dus.
Misschien is het trouwens wel helemaal een klimatologische zaak; op een
foto liggen onder een grotere 'boom' wat afgevallen schijven; de kroon, die
zich buiten bereik van de schildpadden bevindt, is relatief klein.

K a ia n c h o e rh o m b o p ilo sa
A. DE GRAAF
Dit van Madagascar afkomstige plantje wordt nogal eens verguisd, omdat de
bladeren er zo snel afvallen. En dat is waar; als de plant dicht aan de rand
van het tablet staat en men stoot er tegen bij het langslopen dan laten de
blaadjes gemakkelijk los en u zit met een kaal stammetje met alleen een
bladerkroontje.
Z o’n afgevallen blad wortelt echter snel en indien dan enkele gewortelde stek
ken rond de voet van het kale stammetje in de pot gezet worden, krijgt men al
gauw een aardig bosje van deze Kaianchoe, hetgeen een veel aantrekkelijker
gezicht is dan een enkele plant in de pot. Op de foto is goed te zien hoe de
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kale onderstammen na verloop van tijd omgeven zullen zijn door jonge plantjes
en daardoor uit het oog verdwijnen.
Het afvallen der bladeren voorkomt men er evenwel niet mee, zodat de pot
beter wat meer naar het midden van het tablet verplaatst kan worden waardoor
men er niet zo gemakkelijk tegen stoot.
Deze Kalanchoe, waarvan de bladeren zoveel gelijken op die van vele planten
uit het geslacht Adromischus, moet in de winter zo nu en dan een beetje water
krijgen omdat anders de bladeren zouden verdorren.
In een luchtig humusrijk grondmengsel en op een lichte standplaats (volle zon
niet nodig) zal dit langzaam groeiende plantje met de ernaast geplaatste stekken
uitstoelen tot een juweeltje onder de „andere vetplanten” .
Foto v. d. schrijver

E n ke le n ie u w e a sp e kte n van de p la n te n 
system atiek, b e tre ffe n d e s u c cu le n te planten
M. v. THIEL
I. Chemotaxonomie

Een nieuwe tak van de biosystematiek (de ordening van dieren en planten in
families etc.) is de chemotaxonomie. Dit is een wetenschap die de planten
dus chemisch onderzoekt, om zo meer inzicht te krijgen in de verwantschappen
tussen de verschillende soorten. Maar men ontdekte bijvoorbeeld ook dat
niet-verwante soorten sterk op elkaar kunnen gaan lijken tijdens hun evolutie,
wanneer ze dezelfde stoffen bevatten. Zo bevatten de Asclepiadaceae Cardenoliden (bittere giften, die dus door dieren niet graag gegeten worden), een
groep stoffen waarvan het oecologisch effekt (het effekt op de verhoudingen
tussen planten- en dierensoorten) aangetoond is. Bepaalde vlinders en sprink
hanen eten deze planten juist wel, zodat ze zelf bitter gaan smaken en zodoen
de een minder aantrekkelijke prooi vormen; ze leggen ook hun eitjes op deze
planten zodat er minder eitjes en larven opgegeten worden.
Ontwikkelt een plantensoort, op basis van de aanwezigheid van een bepaalde
stof, een bepaalde levenswijze en DUS ook een bepaalde vorm, dan zullen
overeenkomstige vormen zich gemakkelijk ontwikkelen bij verschillende plan
ten die dezelfde stof bevatten.
(naar: R. H. Hegenauer: „Chemotaxonomie en Biosystematiek bij planten” in
„Biosystematiek", uitg. PUDOC 1970).
II. Chromosomale aspekten

De plantensystematiek, die vroeger gebaseerd was op vorm-vergelijking en
verspreidings-onderzoek, maakt tegenwoordig ook gebruik van onderzoek van
de chromosomen (elektronen-mikroskopisch kleine deeltjes waarin de erfelijke
eigenschappen zijn opgeslagen) om te komen tot een betrouwbaarder indeling
van de planten. Vergeleken worden de aantallen chromosomen en hun vorm.
De aantallen. Sedum acre heeft 2 x 20 chromosomen, maar er zijn ook popu
laties (in een gebied voorkomende groepen) met 60, 80 enz. chromosomen.
Een tomaat met een veelvoud chromosomen is groter dan een normale. Bij
Sedums zoals reflexum en tenuifolium uit zich het verschil in chromosomen
aantallen in de droogte-resistentie (dit komt waarschijnlijk doordat hogere
veelvouden samengaan met minder huidmondjes per oppervlakte-eenheid); hoe
groter het veelvoud chromosomen, hoe groter dus de droogte-resistentie.
Bij Sedum sediforme en forsterianum wordt altijd een veelvoud van 16 chro
mosomen gevonden; bij reflexum, tenuifolium en ochroleucum een veelvoud
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van 17 (men ve ro n d e rs te lt dat deze 17-reeks ontstaan is uit een va ria tie van
de 16-reeks). D it w il dus zeggen dat ch rom osoom -onderzoek hee ft uitgewezen
dat bijvo o rb e e ld reflexum m eer v e rw a n t is m et te n u ifo liu m dan met sediform e.
W at de versch ille n b e tre ft binnen bv. de groep ref.-te n .-o ch r.: Bij ochroleucum
is w aargenom en 2, 3 en 4 x 17 chrom osom en, bij te n u ifo liu m ook 4 x en bij
reflexum 6 en 9 x (is m isschien reflexum d ro o g te -re s is te n te r dan bv. o c h ro 
leucum?).
De vorm. B estudering van de vorm van het chrom osom en-geheel van bv. O r
chideeën en Lelie-achtigen heeft b ijgedragen to t v e rb e te rin g van de indelingen
binnen deze tw ee groepen; zo w erd O rch is g e s p lits t in O rch is en D actylorhiza.
De chrom osom en van Sedum zijn te klein om op deze m anier bestudeerd te
kunnen w orden.
(naar: T. W. J. G adella: „C h ro m o so m a le aspecten van de B io syste m a tie k” in
„B io s y s te m a tie k ” uitg. PU D O C 1970).
Tivoli 3, S tiphout-H elm ond

D is c o c a c tu s h o rs tii Buining et Brederoo
A. F. H. B UINING
O n g e tw ijfe ld is deze plant, die beschreven w erd in "D ie K a k te e n ” van H. Krainz,
15 jan. 1973, één van de m eest interessante ’’n ie u w tje s ” van de laatste tijd .
In augustus 1972 was ik 2 dagen met Leopoldo H orst in het gro e ig e b ie d op de
Serra do Barrao, w aar ze to t dusverre slechts op een enkele plaats voorkom t.

Standplaatsfoto

Foto: Buining
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Het is een merkwaardig berggebied waar zeer veel kristal gevonden wordt.
Vrijwel boven op de berg staan hier en daar een paar provisorische hutten
met grote hopen afgekeurde kristallen er naast. Hier worden de gedolven
kristallen gesorteerd en blijven de andere achter.
Onze plantjes groeien nog slechts op die plaatsen waar men nog geen diepe
kraters op jacht naar de kristallen heeft gegraven. Het behoeft weinig betoog,
dat het bestand van dit merkwaardige plantje zeer groot gevaar loopt volledig
te verdwijnen door het verder zoeken naar kristallen. Bovendien laten cactus
handelaren door jonge mensen deze plantjes verzamelen, waardoor veel ma
teriaal dat z.g. afgekeurd wordt, verloren gaat. Het zou een ramp zijn als deze
vindplaats verwoest zou worden, want het is zeer de vraag of deze kleine
Discocactus, tot dusverre ongetwijfeld de kleinste soort, op een andere plaats
nog voor komt.
Op het eerste gezicht denkt men in het geheel niet met een Discocactus ie
doen te hebben, te meer daar dichtbij, onder aan de berg een afwijkende vorm
van Discocactus placentiformis voorkomt van de bekende grote diameter.
Ons plantje, dat op ongeveer 1000 m hoogte groeit staat in grof kwartsiet,
hetgeen de foto van de standplaats duidelijk aangeeft. De cultuur van Discocactussen is in het algemeen Piet gemakkelijk, maar dit plantje groeit toch
redelijk wel in onze kas. Het lijkt mij dat eventuele zaailingen toch wel het
best op een langzaam groeiende onderstam geënt kunnen worden. Op een
sterk groeiende, zware onderstam deformeert het fraaie plantje volkomen. De
interessante bruingroene tot bruine, soms bijna donkerbruine kleur, het fijne
witte cephalium en de merkwaardige grijsachtig witte dorens, maken hem tot
een begerenswaardig object. Bekijkt men de dorentjes onder een sterke
loupe of nog beter onder een microscoop, dan ziet men een dorenverschijning
die zeker uniek mag worden genoemd.
Voor verder geïnteresseerden in een nauwkeurige beschrijving moge ik ver
wijzen naar bovengenoemde publicatie.

D e v e rw a n ts c h a p s g ro e p van
G y m n o c a ly c iu m m o n ville i (Lem.) Br. et R.
b e sch o u w d va n u it d e praktijk.

(4)

door HANS TILL, Attersee en STEFAN SCHATZL, Linz, Oostenrijk
Volgens Rausch vindt men haar veelvuldig in de middelhoge streken op gras
vlakten, dikwijls beschut door lang gras en struiken. Volgens Burning worden
de planten op vele groeiplaatsen zeer groot en men kan ze aan hun glanzend
gele dorens reeds van verre herkennen. Hij noemde deze prachtige planten
de "Grusonii’s” van Zuid-Amerika en als men de prachtige opnamen van Buining heeft gezien, dan kan men dit slechts beamen.
Zulke planten kunnen die heerlijke mooie G. monvillei geweest zijn waarover
in de oude literatuur geschreven wordt en die volgens prof. Werdermann in
1936 nog in het bezit waren van de botanische tuin in Berlin-Dahlem.
Ook de beide als G. m ultiflorum var. albispinum (K. Sch.) Bckbg. en var.
parisiense (K. Sch.) Bckbg. beschreven vormen kwamen in ons rijke importmateriaal voor.
Een derde vorm en wel die, welke onder de benaming G. multiflorum paraguayense in vele verzamelingen voorkomt, werd tot dusverre niet weer gevon230

Areool
G. horridispinum

den. Het zijn op onze G. monviilei-multiflorum wel lijkende, maar meestal veel
plompere planten, die langzaam groeien en slecht bloeien. De bedoorning
kan relatief kort, maar ook zeer lang en krachtig en naar de plant gebogen
zijn. Deze vorm verschilt van G. monviilei-multiflorum slechts in habitus, de
bloemen en zaden zijn gelijk. Omtrent deze vorm is veel te weinig bekend en
daarom wordt ze hier slechts terzijde genoemd.
Volledigheidshalve moet nog het werk van de destijds samengestelde nomenclatuurcommissie worden genoemd, wier eerste opdracht luidde: 'Is Echinocactus ourselianus Monv. identiek met Echinocactus multiflorus Hook., of zijn
beide als afzonderlijke soorten te beschouwen?’
Waarin verschillen zij van elkaar? Ofschoon voor ons een fotocopie van het
originele rapport van deze commissie (opsteller Karl Hirscht, Zehlendorf) ligt,
is het resultaat niet duidelijk. Er worden verschillende meningen geuit en zelfs
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Areolen van links G . monvillei extreme vorm met middendoren en rechts G. sp. Achiras, B21.

wordt Echinocactus hyptiacanthus Lem., met de beide genoemde species in
verband gebracht. Men schijnt zich tenslotte met de opvatting van K. Schu
mann verenigd te hebben, die nog in 1898 in het Monatschrift für Kakteenkunde, pag. 36, E. multiflorus Hook., identiek met E. ourselianus Lem., beschouwt.
In de herfst van 1968 zond Frau Muhr uit Argentinië ons onder kenteken
B 21 enkele door de heer Genser bij Achiras verzamelde planten, die een
niet geringe opschudding teweeg brachten. Men kon deze planten even goed
als een extreme vorm van de reeds zo vormenrijke G. monvillei-multiflorum be
schouwen, als een extreme vorm van de in 1964 beschreven G. horridispinum
(Slot volgt)

D e le n te b e g in t in B o v e n k a r s p e l
41ste Westfriese Flora — 18 t.e.m. 24 februari 1974

Zoals afgelopen jaren reeds 40 maal is geschied, begint ook in 1974 de lente in Boven
karspel. Van 18 t.e.m. 24 februari staat deze Noordhollandse plaats voor de 41ste maal
geheel in het teken van de bolbloemen.
De lentepracht is te bewonderen in de 4400 m2 grote bloemenhal. Behalve bolbloemen
zullen Florabeurs, veestal en mechanisatietentoonstelling deel uitmaken van de Westfriese
Flora.
In 1973 kwamen meer dan 100.000 bezoekers naar de veilinghallen in Bovenkarspel.
De openingstijden voor 1974 zijn: 18 februari: 14.00— 22.00 uur; 19 t.e.m. 23 februari:
9.00— 22.00 uur; 24 februari: 9.00— 18.00 uur.
De toegangsprijzen zijn: 1x entree ƒ5,— ; groepen van 20 personen of meer ƒ4,— ; kin
deren tot 14 jaar ƒ 2,— .

R u ile n z o n d e r h u ile n
De nieuwe ruillijst van R.Z.H., 10 bladzijden vol namen van door liefhebbers
gevraagde en aangeboden planten, is vorige maand verschenen.
Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat niet nog veel meer leden dan nu al het geval
is, meedoen aan deze actie. Dit is immers een prachtige gelegenheid zijn
collectie uit te breiden met nieuwe soorten, overtollige planten op te ruimen én
— wat zeker zo belangrijk kan zijn — contacten te leggen met gelijkgerichte
liefhebbers.
Het is te hopen dat de heer van Soldt nog lange tijd zijn belangrijke werk voor
R.Z.H. (en dus voor Succulenta) zal willen en kunnen blijven doen.
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In m e m o ria m P. L e n s s e lin k
Na een noodlottig ongeval, hem overkomen in de avond van de 11e oktober
is onze vriend P. Lensselink in de vroege ochtend van de 13e oktober
overleden. Voor zijn familie een welhaast onoverkomelijke slag.
Voor de vereniging en in het bijzonder voor hen die veelvuldig contact
met hem hadden, is het een groot gemis hem niet meer in het midden te
hebben. Voor ons was Lensselink een integere man, die weloverwogen
zijn vrienden maakte. Hierbij liet hij zich leiden door zijn eigen zo ken
merkende persoonlijkheid. Een persoonlijkheid gestoeld op een bedacht
zame en kritisch objectieve instelling, uitgaande van een oprechte on
baatzuchtigheid, met als doel de harmonie tussen mens en natuur te be
vorderen. Dit kwam niet alleen tot uiting in het werk dat hij binnen onze
vereniging in de kring „IJsselstreek” deed, maar ook in de contacten die
hij legde met vrienden van de zusterverenigingen in België, Duitsland en
daarbuiten.
Een manier van werken, die voor ons een voorbeeld is en waarvoor we
hem dankbaar zullen blijven.
Met dit beeld dat wij van hem hebben, hopen wij dat hij zijn welverdiende
rust in vrede gevonden heeft. Dat dit ook voor zijn nabestaanden een
bron van kracht mag zijn om dit zware verlies te kunnen aanvaarden.
afd. IJsselstreek

C o n t r ib u t ie ^ 9 7 4
Door de grote stijging van het aantal leden is het gelukkig niet nodig gebleken
de contributie voor het jaar 1974 te verhogen. Zij blijft dus voor 1974 ƒ 20,—
per jaar voor de leden in Nederland en België en ƒ 25,— per jaar voor de leden
in het buitenland. Jeugdleden betalen de helft.
U zult in het begin van het jaar weer een acceptgirokaart ontvangen voor de
betaling van uw contributie. Deze kunt u gebruiken als overschrijvings- of
stortingskaart of eventueel bij uw bank inleveren, die dan voor betaling zorg
draagt.
De leden in BELGIË wordt verzocht zoveel mogelijk per postgiro of postwissel
te betalen, aangezien bij betaling per bank minstens ƒ 2,50 kosten in rekening
worden gebracht. Mocht u dus toch per bank betalen, dan moet u deze ƒ 2,50
meer overmaken.
Ik dank u voor een vlotte medewerking.
G. Link

S u b s c r ip t io n 1 9 7 4
The subscription for 1974 is Dfl. 25,— . Please be so kind to remit this amount
to the account of our treasurer Mr. G. Link, Memlingstraat 9, Amersfoort as
soon as possible. If possible please pay by postal-cheque account Nr. 680596
of Succulenta at Amersfoort or by money-order in Dutch Florins.
If not possible and you want to pay by your bank you have to increase your
subscription by Dfl. 2,50 because the bank charges us for this sum.

J a h r e s b e it r a g 1 9 7 4
Der Jahresbeitrag für 1974 ist festgestellt worden auf Hfl. 25,— . Wir bitten Sie
diesen Betrag möglichst bald unserem Kassierer Herr G. Link, Memlingstraat 9,
Amersfoort zu überweisen. Zahlung wird erwünscht auf Postcheckkonto Nr.
680596 von Succulenta, Amersfoort oder durch Postanweisung in hol I. Gulden.
Im Falle dies für Sie nicht möglich ist und Sie über die Bank zahlen, mussen
Sie die uns in Rechnung zu stellen Bankkosten in Höhe von Hfl. 2,50 mit über
weisen. Vorkommendenfalls bitten wir Sie auch in Hfl. zu überweisen.

VERKOOP OUDE JAARGANGEN
SUCCULENTA
In vervolg op eerdere mededelingen in
Succulenta van maart en augustus 1972
delen we u thans mede, dat de verkoop
van oude nummers van „Succulenta" en
van „Cactussen en Vetplanten” definitief
door dhr. H. B. Hooghiemstra, Reyerdijk
115, Rotterdam-26 zal worden verzorgd.
Ook de oude nummers van „Succulenta"
uit de jaren 1964 t.e.m. 1972 zijn inmiddels
geheel naar bovengenoemd adres ver
huisd.
De volgende complete jaargangen c.q.
losse nummers zijn verkrijgbaar:
Prijs per nummer f 0,25 + verzendkosten:
Cactussen en Vetplanten
1935: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
1936: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11;
1937: 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12;
1938: 1, 2, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12;
1939: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 12;
1940: 1/2, 11/12;
Succulenta
1928: 12;
1930: 9;
1934: 10, 12;
1935: 5, 6, 7, 8, 9, 10;
1937: 5, 6, 7, 9, 10;
1938: 7, 8, 10;
1947: 7/8, 9/10;
1948: 11/12;
1949: 1/2, 3/4;
1950: 11/12;
1953: 3/4, 5/6, 9/10;
1954: 5/6, 7/8, 9/10;
1955: 7/8, 11/12;
1957: 4, 6, 8, 9, 10, 12;
1958: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12;
1959: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
1960: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
1961: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
1962: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
1963: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
Prijs per nummer ƒ 0,75 + verzendkosten:
Succulenta:
1964: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
1965: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
1966: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
1967: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
Prijs per nummer f 1,25 + verzendkosten:
Succulenta
1968: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
1969: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
1970: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
1971: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
1972: 1, 2, 3, 9;
De opbrengst van de verkoop komt geheel
ten goede van de kas van de landelijke
vereniging.
N.B. Losse nummers van een lopend verenigingsjaar blijven uitsluitend verkrijgbaar
bij de secretaresse-ledenadministratie.
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De cijfers achter het jaar van uitgifte duiden
de maand van uitgifte van het nog voor
radige exemplaar aan.
Een scheve streep / duidt een uitgave
voor 2 maanden aan.
De vetgedrukte maandaanduiding geeft
aan dat van het betreffende nummer nog
slechts 5 of minder exemplaren voorradig
zijn. Behandeling van de aanvragen zal
daarom ook plaats vinden in volgorde van
binnenkomst.
AFD. IJSSELSTREEK
Vrijdagavond, 2 nov. j.l. was de gehoor
zaal van het Cultureel Centrum „De Hagen"
in Almelo nagenoeg geheel gevuld. Hier
sprak nl. de heer Buining over zijn onderzoekingsreizen in Zuid-Amerika, voorna
melijk Brazilië.
Geen wonder, dat er zoveel belangstelling
was, want wie deze deskundige en pret
tige causeur éénmaal heeft gehoord en
daarenboven kon meegenieten van zijn
soms van adembenemende schoonheid ge
tuigende dia's zal zich zulk een gelegen
heid zeker niet laten ontgaan.
In de pauze vond een verloting plaats van
door leden uit Almelo gemaakte stenen
bakjes, gevuld met cactussen en vetplantjes ter bestrijding van de kosten.
Aan het slot van deze geslaagde avond
werd de heer Buining bij monde van de
heer Ter Brugge, die ook het openings
woord had gesproken, als dank en blijk
van waardering een origineel Twents
„tuugkistje" aangeboden.
Deze samenvatting werd door één der be
zoekers (een niet-lid) gemaakt. Hij heeft
deze avond bijzonder genoten en wij vin
den het erg prettig ook eens een buiten
staander zijn bevindingen te laten zeggen.
Wij hebben aan zijn relaas niets toe te
voegen.
Sec. A. B. ter Brugge
Rozenstraat 82
Almelo
AFD. GOOI EN EEMLAND
Verslag bijeenkomst van 4 sept. j.l.
Op deze avond waren 21 personen aanwezin onder wie ook dhr. van Drie als
nieuw lid. Voor dhr. Brederoo, de spreker
van deze avond, het woord gegeven werd
informeerde dhr. Rubingh of niemand be
zwaar had om het Lexikon van C. Backeberg voor de afd. bibliotheek aan te
schaffen. Dit zou dan mogelijk zijn tegen
een gereduceerde prijs. Niemand had hier
bezwaar tegen. Hierna begon dhr. Brederoo
zijn praatje om ons wat wegwijs te maken
in de geslachten Rebutia en Sulcorebutia.
De eerst beschrevene was Rebutia minus
cula welke voorheen nog was te vinden in
het geslacht Echinopsis. Deze plant werd

genoemd naar de Franse wijnbouwer Rebut.
Verder besprak hij de nieuwe indeling in
latere tijd door C. Backeberg welke de Rebutia’s rangschikte in de volgende typen
planten: Rebutia minuscula, Neorebutia
marsoneri, Aylostera pseudodeminuta, Mediolobivia aureiflora, Pygmaeolobivia haagei, Cylindrorebutia einsteinii. Onderling
werd vergeleken o.a. bloembekleding en
wel of geen vergroeiing van de bloembuis
met de stijl.
Vervolgens kwamen wij bij de laatste nieu
we indeling van Buining en Donald waar
aan dhr. Brederoo de voorkeur gaf. Alles
wordt hier weer in het geslacht Rebutia
geplaatst dat wordt gesplitst in twee ondergeslachten nl. Rebutia en Aylostera.
De genoemde typen van Backeberg wor
den nu bij één van deze twee onderge
bracht al naar gelang hun stijl met de
bloembuis vergroeid is. Ook de kenmerken
van het geslacht Rebutia en Sulcorebutia
werden onder de loupe genomen en nader
toegelicht.
Onder meer de verschillen in de vorm van
de ribben, dorenstand, afmeting en plaats
van de areolen en als laatste de kruisingsmogelijkheden. Tot slot zagen wij wat licht
beelden van de besproken planten.
Bij de sluiting van de avond omstreeks
half elf werd dhr. Brederoo hartelijk be
dankt voor zijn voordracht. Hopelijk heeft
deze uiteenzetting weer wat duidelijkheid
kunnen brengen in de niet voor ieder even
gemakkelijk te begrijpen splitsingen en op
delingen van onze cactussen door diverse
specialisten.
Seer. H. G. Hafkamp
v. Amstellaan 10
Loenen a. d. Vecht
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Mej. R. Feenstra, de Anjen 5-1, Leeuwarden.
Rob Osterholt, Hoofdstraat 78, Apeldoorn.
Mevr. E. C. Rusel-Neven, Grindweg 123,
Rotterdam-Hillegersberg.
M. J. Pol, Gerbrandystraat 62, Vlissingen.
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Z a a d a a n b ie d in g C lic h é fo n d s
De h ieronder genoem de zaden w orden de leden b e sch ikba a r gesteld a 50 cent
per portie; iedere p o rtie bevat 20 to t 25 zaden tenzij anders is aangegeven.
De portokosten zijn in de p rijs inbegrepen.
Evenals vo rig ja a r zullen op de zakjes ALLEEN de num m ers w orden verm eld.

BELANGRIJK
G eeft vooral vervangnum m ers op; w eest hierm ede nie t te karig, w ant van
verscheidene numm ers is de voorraad spoedig u itve rko ch t. Z e lfs w a n n ee r u
vlak na de ontvangst van d it num m er de zaden bestelt, kan het voo rko m e n dat
er versch ille n d e numm ers al u itv e rk o c h t zijn. W anneer u geen o f te w einig
vervangnum m ers heeft opgegeven, zullen zaden w orden v e rs tre k t van soorten
die met de gevraagde zoveel m o g e lijk overeenkom en.
Om m oeilijkheden en co rre sp o nd e n tie o ve r de vervangnum m ers te voorkom en,
geeft u zoveel m o g e lijk vervangnum m ers op, d it in het belang van u zelf.
Tevens w e rkt d it een v lo tte afw erking van de b estellingen in de hand.
Van de nummers w aarvan de pakjes slechts 10 o f 15 zaden bevatten zal per
bestelling maar één pakje w orden afgegeven.
V erm elding van FR en HU d u id t aan, dat het zaad afkom stig is van zaailingen
g ekw eekt uit geïm porteerd FR resp. HU zaad.
B estelt uitsluitend per postg iro , d o o r o ve rs c h rijv in g o f sto rtin g op rekening
1 4 4 6 5 ten name van het C lich é fo n d s S ucculenta, A m sterdam . O pgave van
het verlangde num m er is voldoende.
B etaling (buitenland) kan ook per p o stw isse l aan C lich é fo n d s, W . Ruysch,
B rin kstra a t 49, Bennekom.
De bestelling zal w orden uitgevoerd zodra het v e rsch u ld ig d e bedrag is o n t
vangen. Per pakje 50 cent.
C orrespondentie te richten aan de heer W. Ruysch, B rin kstra a t 49, Bennekom.
V ele liefhebbers hebben w ederom aan het bijeenbrengen van de zaden b ijg e 
dragen, w a a rvo o r de h a rte lijke dank van alle Succulentaleden.
De schenkers zijn: D. Abbenes, Den H elder; A. B. te r Brugge, A lm elo; J. van
D uiken, G ouda; A. de Graaf, D o rd re ch t; M. G oddevriendt, B elgië; R. Jansen,
A m ersfoort, Ir. S. L. Janssen, Emmeloord, M evr. L. de Lange-van A alderen, B ilthoven; P. K. Lensselink, G oor; A. Nuyten, A m sterdam ; C. Oskam , Enschede;
L. H. Peters, W ageningen; S ucculentarium , W ageningen; M evr. E. V erduin-de
Bruyn, B eekbergen; J. de V ries, B rielle; M evr. H. V rie se n do rp -va n Aalderen,
O ostvoorne.
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785 carnosum
(3 zaden)
400 totoralensis
(10 zaden)
729 obesa
(5 zaden)
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
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Willen degenen die boeken uit de bibliotheek willen lenen of terug te
sturen hebben, rekening houden met het nieuwe adres van de biblio
thecaris? Het adres is nu: J. C. A. Magnin, Ooievaarstraat 13, Strijen.
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0
DM 5,—
Blossfeldia
liliputana
Echinocereus chloranthus
0
4,—
davisii
0
6,—
neocapillus
0
6,—
scopulorum
0
4,—
4,— - 6,—
Epithelantha ‘ micromeris var. longicaulis +
3,—
Mammillaria bombycina
eichlamii
9,— - 20,—
+
fuscata
0
4,—
moricallii
0
5,—
ruestii
7,— - 40,—
+
Melocactus
amoenus
12,— - 45,—
+
ruestii
12,— - 45,—
+
Neochilenia
odieri
0
5,—
Parodia
backebergiana
3,—
tarabucina
3,—
yamparaezii
3,— - 4,—
Sulcorebutia breviflora
0
5,—
tarabucoensis
0
4,—
4,—
taratensis
0
verticillata v. verticosior 0
5,—
Uebelmannia elegans
0
12,—
araujei
Tillandsia
+
6,— - 9,—
circinnata
9,— - 16,—
+
rectangula
+
3,— - 5,—
recurvata
4,—
+
stricta
+
6,— - 9,—
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