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W at brengt ons 1975

1974 is ten einde, een jaar met veel spanningen, dat voor velen zeer m oeilijk 
is geweest.
Overal in de wereld waren en zijn er enorme problemen en er zal in de toe
komst nog enorm veel moeten gebeuren en veranderen, w il de redelijkheid 
de overhand krijgen in onze verw arde en d ikw ijls  wrede samenleving.
M et onze vereniging ging het in het afgelopen jaar goed. Twee nieuwe af
delingen werden opgericht, te weten in Gouda en in Den Helder. In totaal 
hebben we nu zes en tw intig  afdelingen.
De grote stroom van nieuwe leden, welke in 1973 reeds was begonnen, houdt 
nog steeds aan en ons maandblad kunnen we gerust rekenen to t één der 
beste die er voor plantenliefhebbers worden uitgegeven Natuurlijk zijn er 
altijd nog wel verbeteringen aan te brengen en waar dat m ogelijk is zullen we 
dat zeker doen.
Door het gro te  aantal nieuwe leden is er veel w erk aan de winkel. W ij zullen 
met e lkaar moeten zorgen dat deze leden goed de weg in de liefhebberij en 
de vereniging vinden.
Het hoofdbestuur en de afdelingsbesturen zullen deze belangrijke taak moe
ten vervullen met het geven van de nodige voorlichting op het gebied van 
de liefhebberij en wat daar mee samenhangt.
Door het uitkomen in december van het beginnersboekje is daarmee reeds 
een begin gemaakt en in het maandblad zullen we ook aan de beginnerspro- 
blemen goede aandacht moeten besteden.
V oor de verspre id  wonende leden liggen plannen klaar voor enkele excur
sies, zodat ook zij aan ons w erk kunnen gaan deelnemen.
Er is dus veel te doen en ik wens u allen, uw gezin en uw liefhebberij veel 
voorspoed in het nieuwe jaar.

S. K. B ravenboer 
V oorzitter

Echeveria harmsii F. Macbride

J. C. VAN KEPPEL

O nder de stru ikvorm ig groeiende Echeveria’s neemt Echeveria harmsii een 
bijzondere plaats in. Het is ongetw ijfe ld de mooist en meest opvallend b loei
ende Echeveria, met grote scharlakenrode bloemen, afgezet met een c itroen
geel randje langs de kroonbladeren. Daarnaast is het een gem akkelijk groe i
ende, s terk vertakte  plant, die ook in huis op een zonnige vensterbank rij
ke lijk  kan bloeien. Er zijn periodes geweest dat Echeveria harmsii een zeer 
algemeen voorkom ende kam erplant was en terecht, een rijk bloeiend exem
plaar kan in schoonheid met iedere andere kamerplant wedijveren. Nu de 
vetplanten w eer " in ”  zijn, lijk t het ons nuttig deze prachtige Echeveria eens 
voor het voetlich t te brengen. Daar er vaak m isverstand bestaat om trent de 
ju iste naam van deze plant eerst een stukje geschiedenis.
In augustus van het jaar 1901 vond Dr. J. N. Rosé, de bij cactusliefhebbers 
bekende medeauteur van Britton en Rosé: "C actaceae” , deze plant in cul
tuur in Amecameca, nabij Mexico City. Dankzij de goede zorg van de heer 
George O liver, verbonden aan de botanische tuin van New York, bloeide de 
plant in 1902 en 1903 en daarom werd hij te r ere van hem door Rosé beschre-
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ven als O liverella elegans(1). Rosé tekende hierbij aan: ' Het was aan Mr. O li
ver te danken, dat we in staat waren deze prachtige plant in bloei te krijgen, 
evenals vele van de andere soorten hier onder beschreven en het doet me een 
g root plezier deze opm erkelijkste plant van alle Amerikaanse Crassulaceae, 
naar hem te noemen.”  Slechts twee jaar la ter onderging O liverella  elegans al 
twee naamsveranderingen. Rosé veranderde de naam zelf in O liveranthus ele- 
gans(2) omdat de naam O livere lla  reeds eerder aan een ander plantengeslacht 
was gegeven. Dr. N. E. Brown, de bekende botanicus van de Kew Gardens, 
noemde hem C otyledon elegans (3), daarbij aantekenend dat de plant to t de 
Sectie Echeveria behoort Evenals andere toonaangevende botanici als Baker, 
D ietrich, H ooker f., Schönland e.a., erkende ook hij Echeveria niet als zelf
standig geslacht.
Berger erkende op zijn beurt Oliveranthus niet als zelfstandig geslacht, maar 
wel als sectie van Echeveria en noemde de plant Echeveria elegans (4). Aan
gezien Rosé in 1905 een andere plant onder die naam had beschreven (door 
Berger herdoopt in Echeveria perelegans), is E. elegans Berger een later ho
moniem van E. elegans Rose en dus een ongeldige naam. M acbride tenslotte  
noemde de plant Echeveria harmsii (5), naar H. Harms, een m edew erker van 
Berger. Daar de tegenw oordige experts in de Echeverioideae, Echeveria als 
een zelfstandig geslacht erkennen en er geen enkel steekhoudend argument 
is aan te voeren om O liveranthus als zelfstandig geslacht te handhaven, is 
de ju iste naam voo r de hier besproken plant dus Echeveria harmsii.
De door W alther beschreven var. m ultiflora (6) is geen varië te it van E. harmsii, 
maar een zelfstandige soort, n.l. Echeveria longissim a (7). Hoewel de bloemen 
van laatstgenoemde soort even lang (33 mm) kunnen w orden als die van E. 
harmsii, is E. longissima door haar verdere kenmerken zelfs niet na verwant. 
E. harmsii w ordt door W alther to t de Serie Echeveria (8) gerekend, een 
vrij heterogene groep, met als enige gem eenschappelijke overeenkom st de 
min of meer dichte beharing. Moran scheidde hier reeds twee soorten van af 
in de Serie Ciliatae (9), n.l. E. ciliata en E. setosa. W anneer men niet de be
haring, maar de bloeiw ijze als criterium  neemt, zijn er goede gronden aan-
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wezig voor een herverdeling van de Serie Echeveria. Naverwant aan E. harmsii 
zijn E. amphoralis (10), die helaas hier nog niet in cultuur is, E, carminea (11) 
en naar mijn mening ook E. spectabilis (12), die ten onrechte thans nog bij 
de Serie Nudae is ondergebracht.

Verzorging
E. harmsii groeit goed in ieder grondmengsel dat goed doorlatend is en vol
doende voedingsstoffen bevat. Dit laatste is noodzakelijk om de plant rijk te 
doen bloeien. De bloeitijd is in de zomer en het verdient aanbeveling de plant 
in de winter zo koel mogelijk te houden om de vorming van bloemknoppen te 
bevorderen, 's Zomers moet men voldoende water geven. Na de bloei kan 
men de plant tot half oktober buiten een plaatsje geven in de tuin of op het 
balkon, waardoor de plant met een maximum aan zon en frisse lucht zich 
goed kan ontwikkelen. Voordat de eerste nachtvorst komt haalt men de plant 
weer binnenshuis of in de kas en begint de voorbereiding op de bloei van het 
volgend seizoen. De vermeerdering geschiedt van kopstekken, die in een 
mengsel van turfmolm en scherp zand spoedig wortels vormen en daarna 
kunnen worden opgepot. Ook uit zaad, dat aan bloeiende planten na kunst
matige bestuiving overvloedig wordt gevormd, kan E. harmsii worden ver
meerderd. Volgens Walther ontstaan de mooiste planten indien men ze ent 
op een onderstam van Sedum dendroideum. Voor experts in het enten mis
schien wel aardig om eens te proberen.
E. harmsii is vaak gebruikt voor kruisingen met andere soorten. Enkele van 
de mooiste hybriden hieruit ontstaan zijn: E.x pulv-oliver (E. pulvinata x E. 
harmsii) en E.x set-oliver (E. setosa x E. harmsii), twee planten waarop ik in 
een apart artikel nog eens de aandacht zal vestigen.
Korte beschrijving
Halfstruik, sterk vertakt, tot 30 cm of meer hoog. Alle plantedelen fijn zacht- 
behaard. Bladeren in een losse rozet aan de top van de takken, breed lancet- 
vormig-spatelvormig, 2-5 cm lang, groen, roodgerand; bloeiwijzen vaak talrijk,
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10-20 cm lang met 1, 2, soms tot 3 bloemen. Bloemkroon scharlakenrood, smal 
urnvormig, vijfhoekig, 33 mm lang, 16 mm in diameter, versmald tot 12 mm aan 
de top; bloembladen elliptisch-langwerpig, scherp gekield; kelkbladen onge
lijk, tot 18 mm lang, afstaand, omhooggebogen.
Literatuur
(1) Oliverella elegans Rose, Buil. New York Bot. Gard. 3 : 2, 1903
(2) Oliveranthus elegans Rose, North Am. Flora 22 : 27, 1905
(3) Cotyledon elegans N.E. Brown, Bot. Magazine, pi. 7993, 1905
(4) Echeveria elegans Berger non Rosé, Engl. Nat. Pfl. 18a : 472, 1930
(5) Echeveria harmsii Macbride, Field Mus., Bot. Ser. 11 : 22, 1931
(6) E. harmsii var. multiflora Walther, Cact. Succ. Jour. Am. 7 : 60, 1935
(7) E. longissima Walther, Cact. Succ. Jour. Am. 9 : 147, 1938
(8) Series 13 Echeveria, Walther in Echeveria Handb. 387, 1972
(9) Series Ciliatae Moran in Cact. Succ. Journ. Am. 33 : 139, 1961
(10) E. amphoralis Walther, Cact. Succ. Journ. Am. 30 : 149, 1958
(11) E. carminea Alexander, Cact. Succ. Journ. Am. 13: 138, 1941
(12) E. spectabilis Alexander, lc. 13 : 137, 1941

Jonkerlaan 14, Wassenaar

Van de redactie
Wanneer u de afgelopen jaargang van ons maandblad vergelijkt met zijn voor
gangers, dan zullen u enkele verschillen opvallen. In de eerste plaats in de 
opmaak; we werken nu met zgn. aflopende foto's, foto's dus die niet binnen de 
zetspiegel blijven, maar aan één of meer zijden tot de rand van het blad lo
pen. Dit heeft als voordeel, dat foto’s die daarvoor de kwaliteit bezitten, gro
ter kunnen worden afgedrukt. Verder heeft de redactie meer speelruimte bij 
het samenstellen van het blad. We kunnen nl. het al dan niet aflopend plaat
sen, laten afhangen van de hoeveelheid kopij, de indeling daarvan enzovoorts. 
Naar onze mening is bovendien door deze maatregel het aanzien van het 
blad wat levendiger geworden.
Een andere nieuwigheid is de rubriek „Ongeregeld maar wel goed ” , waarvan 
we de indruk hebben dat die nogal in de smaak valt (als dat niet zo mocht 
zijn horen we het graag van u; het gaat er tenslotte niet om of de redactie 
het blad goed vindt, maar of de leden er tevreden over zijn!)
Twee kleine veranderingen zijn verder het feit dat we nu op de achterpagina 
een inhoudsopgave zetten en dat de nieuwe leden in een kleinere letter ver
meld worden Bij de nog steeds doorgaande grote toevloed van nieuwe leden 
spaart dat laatste aardig wat ruimte uit.
Tenslotte is het maandblad in het afgelopen jaar twee maal verschenen met 
24 bladzijden en een extra kleurenfoto. Aangezien er geld voor op de begro
ting is uitgetrokken, hopen we dat in 1975 ook weer één of meer keer te kun
nen doen. Wel is daarvoor nodig een flinke voorraad kopij. Om technische 
redenen is het nl. het meest aantrekkelijk niet zonder meer extra kleurenfo
to's op te nemen, maar dat te koppelen aan een uitbreiding van het aantal 
bladzijden.
De portefeuille met kopij is de laatste maanden gelukkig weer flink wat dik
ker geworden, zodat wat dat betreft onze ergste zorgen (voorlopig) weer voor
bij zijn. Dat de redactie overigens niet lijdzaam heeft zitten afwachten tot er 
eens wat binnenkwam, hebben verschillende leden „aan den lijve" onder
vonden.
Hierop aansluitend zouden we graag de medewerking willen inroepen van 
allen die kopij insturen. Het zou door ons erg op prijs gesteld worden als de 
teksten worden getypt, liefst met dubbele regelafstand en maar op één kant
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van het blad. D it voorkom t dat de redactie allerlei teksten moet gaan over
typen, te rw ijl als we dat niet doen de zetter in moeilijkheden komt. Daardoor 
w ord t dan w eer de kans op fouten groter, wat allemaal extra w erk en kosten 
met zich meebrengt.
De redactie wenst u allen tenslotte een zeer voorspoedig 1975 toe met veel 
zon, zodat u mooie fo to 's  en d ia ’s kunt maken en die samen met een verhaal
tje, in het blad kunt laten afdrukken. Op die manier kunt u ook anderen laten 
meegenieten van uw mooie planten !

Notocactus agnetae Van V lie t spec. nova 
war. agnetae Van V lie t var. nova
Corpus viride  inverse p iriform e 10 cm altum est et 10 cm diametitur. Acu
men paulum demersum tuberculis et floccu lis albis, qui in spira et invicem 
positi sunt, instructum  est. M edio in acumine flocculi densantur in plumu- 
lam, quae spin is in ter se crescentibus areolarum novarum circumdata est. 
Radices ramosae sunt.
Costae 30 rotundae, in basi 6 mm latae, sulcis in longitudinem discernun
tur. Qui sulci 6 mm alti sunt. Sub areolis costae in menta dividuntur. 
Areolae inter menta demersae rotundae sunt, 3 mm diametiuntur, ad 9 mm 
inter se d ispositae sunt, primo tomento albo tectae, deinde nudae.
Spinae centrales 4 in cruce positae, curvatae et in ter se sertae sunt, ad 
26 mm longae, sim ilitud ine saetarum, isabellinae, in acumine et pede 
paulum atriores, saepe d ifficu lte r a marginalibus discern i possunt. M argi
nales ad 25, in corona positae rectae ad curvatae sunt, sim ilitudine sae
tarum, cum centra libus in ter se sertae ad 12 mm longae, albae ad isabel
linae, in acumine paulum atriores, saepe et aliquae spinulae hyalinae 
adsunt.
Flores infundibuliform es, ad 5 cm longi et diametientes, circum acumen 
enascuntur; fo lia  perianthii late lanceolata, paulum crenata et acuata, 
exteriora interioraque splendide flava stria mediali subrosea ad v irid i; 
receptaculum infundibuliform e, in parte interiore splendide flavum est, ubi 
fo lia  imposita sunt, sed in stamina infima ad roseum colorans et in pede 
sty li usque ad subpurpureum ad purpureum; a fo liis  usque prope ad stylum 
stam inibus insitum est, qae circum pedem sty li spatium formant. Recepta
culum exterius instructum est squamis purpureis ad v irid ibus, saetis sub- 
brunneis ad flavescentibus et lana subbrunnea.
Stamina in duabus coronis divisa, primaria c ircum  stylum ad 10 mm longa 
et rosea sunt, secundaria ad 6 mm longa et flava sunt. Antherae subau- 
rantiacae sunt, stylus ad 2 cm longus 1 mm diametitur, inferius purpureus 
trans it in sufflavum  in parte tertia  superiore.
Stigmata 9 rubra sunt et in c ircu itu  marginem flavam habent. In eandem 
altitudinem  ecrescunt ut antherae exteriores.
Pericarpellum  ovale-rotundum  est, 9 mm longum est et 6 mm diametitur, 
squamis v irid ibus, saetis multis, rig id is, pungentibus, subbrunneis ad fla 
vescentibus et lana subbrunnea ad alba instructum  est. Ovula in placentis 
in trorsa sunt.
Fructus baccae sim ilis  est, pariete tenui, deinde siccatur, in basi in 
latitudinem  find itur, colore obscuro, ad 100 semina continet.
Semen galeriforme, 0,9 mm longum et 0,8 mm diametiens est; hilum paene 
planum sordide album acute in testam transit, circum  m icropylam to llitu r 
ad carunculam, in funiculum  v ix  discernundum decurrit; testa in longi
tudinem tubercu lis maxime nitentibus, nigris, ovalibus, quae sulcu lis n igris 
d iscreta sunt, instructa est.
Habitat in Departemento Lavalleja Uruguay sub dumetis humilibus sed et 
in locis apric is in altitud ine 150 m. Numerus campi D.V. 8.
Typus in Herbario Regni, U ltra jecti, Hollandia sub nr. D.V. 8.5.

Plant om gekeerd peervorm ig, 10 cm in doorsnede en 10 cm hoog, groen; top 
iets verzonken, sp iraalsgew ijs en afw isselend bekleed met knobbeltjes en w itte 
w olvlokjes, in het groeipunt verd ichtend to t pluimpje, omkranst met door el
kaar groeiende doorns van de nieuwe areolen; w orte ls vertakkend; ribben
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30, rond, aan de basis 6 mm breed, gescheiden door 6 mm diepe lengtegroe- 
ven, verdeeld in knobbels (kinnen) onder het areool; areolen tussen de knob
bels verzonken, rond, 3 mm in doorsnede, to t 9 mm uit elkaar, bekleed met 
w itte w olvilt, la ter kaal wordend; m iddendoorns 4, in kruis gesteld, gebogen 
en door elkaar gevlochten, to t 26 mm lang, borstelachtig, lichtbruin (isabella 
hemd kleur) met iets donkerder top en voet, d ikw ijls  m oeilijk van de randdoorns 
te onderscheiden; randdoorns ±  25, in krans, recht to t gebogen en met mid
dendoorns vervlochten, borstelachtig, to t 12 mm lang, w it to t lich t bruin (isa
bel la hemd kleur) met iets donkerder punten, d ikw ijls  verm eerderd met een 
aantal glasdoorntjes.
Bloemen trechtervorm ig, to t 5cm lang en in doorsnede, rondom de top ge
plaatst; bloembladen (perianth) breed lancetvorm ig, iets gekarte ld en gepunt, 
buitenzijde glanzend geel met lichtrose to t groene m iddenstreep, binnenzijde 
idem; bloembodem (receptaculum ) trechtervorm ig; bloembodem binnenzijde 
aan kelkrand glanzend geel, verkleurend bij onderste meeldraden to t rosé en 
bij de voet van de stijl to t lichtpurperrood to t purperrood; bekleed van kelk
rand to t even vóór de stijl met meeldraden, rond voet van stijl een ruimte vo r
mend (nectarium?); bloembodem buitenzijde bekleed met purperrode to t groe
ne schubben, lichtbruine to t geelachtige borstels en lichtbruine wol; meel
draden verdeeld in twee kransen, onderste (prim aire) rond stijl to t 10 mm lang, 
rosé, bovenste (secundaire) to t 6 mm lang, geel; helmknoppen lichtoranjegeel 
stijl to t 2 cm lang, 1 mm in doorsnede, eerst purperrood en overgaand in lich t
geel op y3 van haar lengte boven; stempels 9, rood met rondom gele rand 
en met buitenste helmknoppen op gelijke hoogte; vruchtbeginsel (pericarpel- 
lum) ovaal rond, 9 mm lang en 6 mm in doorsnede, bekleed met groene schub
ben, veel stijve stekende lichtbruine to t geelachtige borstels en lichtbruine 
to t w itte  wol; zaadknoppen naar binnen gerich t aan de zaaddragers.

Vruchten besachtig, dunwandig, later verdrogend, aan de basis horizontaal 
open scheurend, donkerkleurig, inhoud ±  100 zaden.

Zaden helmvormig, 0,9 mm lang en 0,8 mm in doorsnede; hilum bijna vlak, 
vuilw it, scherp in testa overgaand, zich verheffend rond poortje  (m icropyle) 
to t een w ratje  (caruncula), aflopend naar de m oeilijk waarneembare funiculus; 
testa in lengte bekleed met diep glanzend zwarte ovale knobbeltjes, geschei
den door zwarte groefjes.

Groeiplaats Dept. Lavalleja Uruguay, Veldnum m er D.V. 8 
Type in Rijksherbarium te U trecht onder typenum m er D.V. 8.5 
N. agnetae var. agnetae werd reeds in 1968 tijdens mijn eerste reis gevonden. 
Aanvankelijk meende ik dat het een varië te it van N. concinnus was en be
steedde er niet veel aandacht aan. Dat was ook de oorzaak dat er niet op u it
gebreide schaal werd gezocht naar meer planten. Slechts drie stuks verdw e
nen in de rugzak, waarvan één een doorsnede had van ongeveer 5 cm, de an
dere twee waren kleiner. Daar kwam nog bij dat volgens afspraak voor een 
variëteit, drie het vastgestelde aantal was om mee te nemen. V oor een soort 
gold zes o f meer doch nooit meer dan tien. Deze opm erking behoeft enige 
uitleg. W ij beschikten op onze reis namelijk niet over een auto en losten het 
transportvraagstuk op met twee fietsen. In het veld is de enige m ogelijkheid 
te voet en niet alleen dat de rugzak vlug vol was, w ij moesten hem ook kunnen 
dragen. Hij bood ook plaats aan de veldu itrusting zoals fotom ateriaal, leef
tocht, drank, regenkleding, enz. Het kwam toch nogal eens voor dat de ransel 
overvol raakte. In dat geval werd het overhemd uitgetrokken. Er was overi
gens niet meer om uit te trekken boven de gordel. De mouwen werden sa
m engeknoopt en aldus ontstond er een flinke zak. Hiermee was het probleem
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N. agnetae var. aureispinus



A doorsnede bloem binnenzijde; B bloem buitenzijde; C  vergroting situatie receptaculum, stijl C i, 
binnenste of primaire krans meeldraden C2, buitenste of secundaire krans meeldraden C3, helm- 
knoppen C t, stempels Cs, receptaculum C«, nectarium C7, pericarpellum C«; D droge vrucht; E zaad; 
H hilum, funiculus Hi, micropyle Ha, caruncula Hu, doorsnede a-b hilum H4, doorsnede hilum N, 
werdermannianus Hs.
Tekeningen D. J. v. Vliet.

echter niet opgelost, maar ontstond het juist. Bij de fiets hadden wij de rest 
van de bepakking achter gelaten. Slaapzak, luchtbed, reserve- en reparatie- 
artikelen voor de fiets en voor ons zelf, veldkeuken en wat al niet meer. Re
serve kleding sleepten we niet mee, uitgezonderd een paar sokken en wat 
zakdoeken. Deze om hun uitstekende diensten als handdoek en noodverband. 
Om tenslotte de gevonden planten nog ergens onder te brengen viel niet mee. 
Zij mochten elkaar en ook het luchtbed en/of de slaapzak niet beschadigen. 
Eén hemd met doorns overdag was voldoende. Trouwens de stekerij werd 
’s nachts al verzorgd door muggen en vlooien. Dikwijls verdwenen dan de 
aardappels met de boontjes in de kant van de weg en namen de cactussen 
hun plaats "in het pannetje” in, aangevuld met wat droog gras. Na deze, voor 
een eventuele kandidaat cactuszoeker wel belangrijke, doch hier verder niet 
terzake doende, huishoudelijke ontboezemingen, keren we terug naar de Noto- 
cactussen. Uiteindelijk bleken de drie plantjes zeer goede groeiers te zijn. 
Vooral het grootste exemplaar ontwikkelde zich zeer snel Na anderhalf jaar 
bracht hij zijn eerste bloemen voort, die veel kleiner bleken te zijn dan die 
van N. concinnus var. concinnus. Verder vielen op het kleine vruchtbeginsel 
met de vele stijve lichtbruine tot geelachtige borstels, de stijl die bijna ge
heel purperrood was en de geel omrande rode stempels. Drie planten ter be
schikking om een soort te beschrijven is te gering. Ik weet dat er heden ten 
dage nog publicisten zijn die dat met één plant presteren, maar dat doe ik 
liever niet. Ik wachtte dus met publiceren tot na mijn tweede reis. Met een 
nauwkeuriger veldonderzoek en wat meer exemplaren ter bestudering zou 
ik kunnen nagaan of hij mogelijk de schakel vormde met andere soorten. Dit 
had ik reeds verondersteld t.a.v. N. concinnus var. concinnus. Volgens mij 
blijkt nu uit dit onderzoek dat N. agnetae var. agnetae een verbinding vormt 
tussen de min of meer aan de kust groeiende N. concinnus var. concinnus en 
de in centraal Uruguay voorkomende N. werdermannianus. Het grote aantal 
ribben, de vorm, de kleur en het aantal van de doorns, de kleine bloemen en
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vruchten met haar vele borstels, verw ijzen naar N. werdermannianus. O ok de 
groeiplaats van N. werderm annianus en een op de laatste reis gevonden varië 
te it van deze laatste soort, maken deze theorie geloofwaardiger. De knobbels 
op de ribben, de purperrood gekleurde bloembodem en twee variëteiten van 
N. agnetae var. agnetae duiden echter op hun beurt op verwantschap met N 
concinnus var. concinnus. W at men dan nog moet denken van de bijna pur
perrode stijl in verband met het fe it dat dat een typisch kenm erk van N. 
scopa is, laten w ij thans maar in het midden. Het onderstreept een probleem 
w aarover men zeer verschillend kan en mag denken. N. agnetae, N. w erder
mannianus en N. concinnus zijn niet ze lffertie l. Hun zaden vertonen enige ve r
schillen. N agnetae var. agnetae groe it meest aan de voet van laag stru ikge
was doch ook in de volle  zon op plaatsen waar zich een mengsel van humus 
met erosiegesteente bevindt, zoals in spleten van de rotsen (pH 5.8). De 
hier eveneens groeiende mossen behoeden de bodem voor al te snel uit
drogen. De haar gezelschap houdende cactusflora bestond uit N. ottonis, N. 
mammulosus, W igginsia erinacea, Frailea pygmaea, Gym nocalycium leeanum 
en Trichocereus alacriportanus. Hoogte van de groeiplaats ±  150 m.
N. agnetae vernoem ik met gepaste vrijhe id en oprechte dank naar de echt
genote van mijn goede vriend, de heer P. A. Roggen.
D oor het uitstellen van de beschrijving van N. agnetae var. agnetae zijn door 
mij zaden afgegeven onder twee provisorische namen, die thans gewijzigd 
dienen te worden. Dat waren N. concinnus var. seticeps, veldnum m er D.V 9g 
en N. seticeps met het goede veldnum mer D.V. 8.
O ntbrekende fo to ’s zullen later in Succulenta worden gepubliceerd.

Notocactus agnetae Van V lie t var. aureispinus Van V lie t var. nova

Corpus subviride inverse p iriform e 7,5 cm diam etitur e t 8 cm altum est. 
Acumen et radices ut in Notocacto agnetae var. agnetae.
Costae 29 rotundae in basi ad 6 mm latae, sulcis, qui 4 mm alti sunt, in 
longitudinem  discernuntur; sub areolis in menta v ix eminentia dividuntur; 
Areolae ad 5 mm inter se dispositae, ceterum ut in Notocacto agnetae var. 
agnetae.
Spinae ad 30 centrales et marginales discerni non possunt, praeter corpus 
curvatae sunt, in ter se sertae, saetosae, circum acumen flavae, acumine 
et pede interdum ochreo, ad 15 mm longae, tandem grisescunt.
Flores ad 6 cm longi sunt et diametiuntur, ceterum ut in Notocacto agnetae 
var. agnetae.
Fructus et semen ut in Notocacto agnetae var. agnetae.
Habitat ubi et Notocactus agnetae var. agnetae habitat in altitudine 150 m. 
Ibi et crescunt Notocactus scopa, Notocactus ottonis, Notocactus mam
mulosus, W igginsia arechavaletai, Frailea pygmaea, Gymnocalycium leea
num et Trichocereus alacriportanus in parte septentrionali Departemento 
Maldonado, Uruguay. Numerus campi D.V. 8a.
Typus in Herbario Regni, U ltrajecti, Hollandia sub nr. D.V. 8a. 13.

Plant omgekeerd peervorm ig, 7,5 cm in doorsnede en 8 cm hoog, licht groen; 
top als N. agnetae var. agnetae; w orte ls als N. agnetae var. agnetae; ribben 29, 
rond, aan basis to t 6 mm breed en gescheiden door 4 mm diepe lengtegroe- 
ven, verdeeld in nauwelijks uitstekende knobbeltjes (kinnen) onder het areool; 
areolen to t 5 mm uit elkaar, verder als N. agnetae var. agnetae; midden- en 
randdoorns niet te scheiden, langs het lichaam gebogen en dooreen gevloch
ten, borstelig, rondom de top geel met soms okergele voet en punt, to t 15 mm 
lang, ±  30, la ter vergrijzend.
Bloemen to t 6 cm lang en in doorsnede, verder als N. agnetae var. agnetae.
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Vruchten en zaden als N. agnetae var. agnetae.
N. agnetae var. aureispinus groeit onder gelijke omstandigheden als N. ag
netae var. agnetae in gezelschap van N. scopa, N. ottonis, N. mammulosus, 
Wigginsia arechavaletai, Frailea pygmaea, Gymnocalycium leeanum en Tri- 
chocereus alacriportanus, op een hoogte van ±  150 m.
Groeiplaats in het noorden van het Dept. Maldonado Uruguay, Veldnummer 
D.V.8a.
Type in Rijksherbarium te Utrecht onder type nummer D.V. 8a 13.

Notocactus agnetae Van Vliet var. minor Van Vliet var. nova

Corpus viride applanate rotundum est, 4 cm altum est, 6,5 cm diametitur. 
Acumen et radices ut in Notocacto agnetae var. agnetae.
Costae 23, 5 mm lati sunt et sulcis, qui 5 mm alti sunt, in longitudinem 
discernuntur. In tuberculos, vix inter spinulas adiacentes eminentes, divi
duntur.
Areolae ad 4 mm inter se dispositae sunt, ceterum ut in Notocacto agnetae 
var. agnetae.
Spinae centrales marginalesque discerni non possunt; ad 11 mm longae 
sunt, saetosae, rectae vel curvatae, adiacentes, sordide albae, interdum 
acumine ochreo, deinde grisescunt.
Flores ad 7 cm longi et 6 cm diametientes sunt, ceterum ut in Notocacto 
agnetae var. agnetae.
Habitat in rupibus praecipitibus muscosis ubi dumeta rara umbram paulam 
praebent, in parte mediali Departemento Maldonado,, Uruguay, in altitudine 
200 m, ubi et crescunt Notocactus scopa, Notocactus concinnus var. 
apricus, Notocactus tabularis, Notocactus ottonis, Notocactus mammulosus, 
Wigginsia erinacea, Frailea pygmaea, Gymnocalycium leeanum et Tricho- 
cereus alacriportanus. Numerus campi D.V. 8b.
Typus in Herbario Regni, Ultrajecti, Hollandia, sub nr. D.V. 8b 14.
Latijnse diagnosen: J. Theunissen.

Plant afgeplat rond, 4 cm hoog, 6,5 cm in doorsnede, groen; top als N. agnetae 
var. agnetae; wortels als N. agnetae var. agnetae; ribben 23, 5 mm breed en 
gescheiden door 5 mm diepe lengtegroeven, verdeeld in kleine knobbeltjes 
die maar juist door de aanliggende doorntjes steken; areolen tot 4 mm uit 
elkaar, verder als N. agnetae var. agnetae; midden- en randdoorns niet te 
scheiden, tot 11 mm lang, borstelig, recht en/of gebogen, aanliggend, vuilwit 
met soms okergele punten, later vergrijzend.
Bloemen tot 7 cm lang en 6 cm in doorsnede, verder als N. agnetae var. ag
netae.
N. agnetae var. minor groeit op met mossen begroeide rotswanden, daar waar 
verspreid groeiend struikgewas voor wat schaduw zorgt (pH. 5.8). Hoogte 
±  200 m. De in hetzelfde gebied begeleidende cactusflora bestaat uit N. sco
pa, N. concinnus var. apricus, N. tabularis, N. ottonis, N. mammulosus, Wig
ginsia erinacea, Frailea pygmaea, Gymnocalycium leeanum en Trichocereus 
alacriportanus.
Groeiplaats centraal in het Dept. Maldonado, Uruguay. Veldnummer D.V. 8b. 
Type in Rijksherbarium te Utrecht onder typenummer D.V. 8b. 14.
D. J. van Vliet
P.d. Fazenda Santa Helena Pedreira S.P. Brasil.

EEN GOEDE EN VOLLEDIGE DIATHEEK KAN ALLEEN TOT STAND 
KOMEN MET UW HULP, STUUR DAAROM UW DIA'S NAAR DE DIA
THEEK.
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Piaranthus foetidus

!n de grote groep van de Stapelia-achtigen neemt Piaranthus slechts een 
bescheiden plaats In, niet alleen voor wat betre ft het aantal soorten doch 
ook door het form aat van planten en bloemen. De soorten van het geslacht 
gelijken vooral in niet bloeiende toestand vrij s terk op elkaar, w aardoor het 
mij pas kort geleden gelukt is, de ju iste naam bij de afgebeelde plant te k rij
gen. Hij vorm t vrij korte, langwerpig eivorm ige, vier- to t v ijfkantige leden, 
bruinachtig groen met korte tanden, die later verkurken.
De stervorm ige bloemen zijn ongeveer 15 mm in doorsnee met roodbruine 
lijntjes en stip jes op een geelgroene ondergrond. De bijkroon of corona is 
oranjekleurig.
De plant is vrij gem akkelijk te kweken: ’s Zomers in de groeitijd  kan men 
een normale hoeveelheid w ater geven en in de w in ter slechts zoveel, dat hij 
niet te veel schrom pelt H ierbij kan een minimum tem peratuur van ongeveer 
10° C aangehouden worden.
Aantasting door w ollu is komt soms in vrij sterke mate voor aan de onder
kant van op de grond liggende leden. Regelmatig nakijken en aanstippen met 
een zacht kwastje gedoopt in spiritus is een goede en veilige bestrijding.
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A s tro p h y tu m  o rn a tu m

Deze zwaarst bedoornde plant uit het geslacht Astrophytum  komt uit Mexico 
(H idalgo en Querétaro), dus veel zu ide lijker dan de andere Astrophytums. 
Bodem: rotsachtig.
De plant heeft meestal acht ribben en w ord t als oude plant zuilvorm ig. In 
Mexico kan de plant bij een doorsnede van 30 cm wel een hoogte van 1 meter 
bereiken.
De m inder dichte w itte v lokjes vormen banden op het donkere groen, wat 
mooie contrasten geeft, zoals op de foto du idelijk  te zien is.
De dorens zijn recht, plm. 4 cm lang en bruin van kleur.
De kanariegele, zijdeachtig glanzende bloemen kunnen to t 9 cm groot worden. 
Ze verschijnen jammer genoeg slechts aan oude exemplaren en dan op een 
warme en zonnige standplaats.
De afgebeelde plant is 7 jaar oud en heeft nog niet gebloeid.
Het is wel de hardste soort uit het geslacht Astrophytum , die het zonder pro
blemen doet in normale grondmengsels.

maar wel



Januari/februari-allerlei
Het is nog volop w in ter en onze cactussen zijn daarom nog steeds in een 
ruststadium. Laat u door de zonnige dagen niet verleiden uw planten w ater 
te geven. Ze mogen nog niet groeien. De tem peratuur is nog te laag, de da
gen zijn nog te kort en de lich tin tensite it is nog te gering. Uw planten zouden 
vreem d spichtig uitgroeien.
Bovendien kunt u straks geen bloemen verwachten aan planten die te vroeg 
aan de groei zijn gebracht.
Wèl op zonnige dagen licht nevelen. O ok het luchten op deze dagen niet 
vergeten.
Voorts e r op letten dat de planten bij strenge vors t niet bevriezen. 
W intergroeiende planten, cactussen zowel als andere vetplanten, alléén wa
te r toedienen via de opening onder in de pot en dan nog bij kleine hoeveel
heden tegelijk.
O nder de andere vetplanten zijn er vrij veel die 's w inters groeien en zij moe
ten daarom een wat warmere standplaats hebben. Voorts dienen ze om de 
week a 10 dagen een beetje w ater te krijgen. Voorzichtigaan; u geeft eerder 
te veel dan te weinig.
O.a. de planten uit de geslachten Lithops, Argyroderm a, Vanheerdia en uit 
nog verschillende andere ultra-succulente Mesemgeslachten kunnen al be
ginnen met nieuwe bladparen te vormen. Maar let op! D it zijn zom ergroeiers 
en de nieuwe bladparen w orden gevorm d uit de oude bladeren. Geeft u ze 
beslist geen w ater want ze overleven het niet.
De planten in de huiskam er met een in het algemeen zeer droge atmosfeer, 
moeten we vanzelfsprekend niet helemaal laten verdorren. Zo nu en dan wat 
w ater verstrekken en regelmatig nevelen op zonnige dagen. Dan overleven 
uw planten de m oeilijke w interperiode wel
A ls u vroeg w ilt zaaien, kunt u daarmee deze maanden al beginnen. U dient 
dan wel over een verw arm baar zaaitoestel te beschikken en het lukt het best 
in de kas.
O ver enkele weken vangt het drukke seizoen in onze liefhebberij aan. Be
re idt u daarop nu reeds voo r door potten en bakken te reinigen, de platte 
bak en zomer- of balkonkas na te zien en zonodig opnieuw te behandelen met 
een conserveringsm iddel. De buiten opgeslagen potgrond kan nog een keer 
helemaal omgezet worden. S traks hebt u voo r al deze werkzaamheden mis
schien geen tijd  en het is een geruststellend gevoel als alles klaar staat vóór 
de drukke periode aanbreekt.

Frithia pulchra
HENRI BO SM AN

Deze plant w ord t in de beschrijvingen meestal vergeleken met Fenestraria, 
waar hij s terk op gelijkt. De groeiperiode van Frithia is echter in de w in te r en 
Fenestraria is een zom ergroeier, wat echter m.i. in behandeling weinig uitmaakt. 
Beide geslachten krijgen het gehele jaar door een beperkte hoeveelheid wa
te r O ok in b loe itijd  komt het niet to t uitdrukking. De bloemen van Frithia ver
schijnen bij mij in augustus-septem ber en die van Fenestraria in oktober- 
november. D it zou terug te voeren zijn to t het feit, dat de een in het begin 
van de eigenlijke groe itijd  b loe it en de ander aan het einde daarvan.
Frithia pulchra is een rozetvormende, stamloze o f nagenoeg stamloze hoog- 
succulente plant met 6-9 ronde bladeren van ongeveer 2 cm lang, grijsgroen
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Foto: Bosman

van kleur en met afgeknotte, enigszins bolle, doorschijnende top. Door sprui
ten kunnen vrij grote groepen ontstaan.
De bloemen zijn ongeveer 2 cm in doorsnee, karmijnrood met witte keel of 
geheel wit en verschijnen in vrij grote aantallen.
In de natuur groeit de plant met alleen de lichtdoorlatende vensters aan de 
oppervlakte en vindt de assimilatie dus plaats binnen in de plant.
In ons naar verhouding lichtarme klimaat kan hij echter niet zo diep geplant 
worden; rotting zou het gevolg zijn. Een lichte, warme plaats is aan te bevelen. 
De aarde moet zanderig en goed doorlatend zijn. Vermeerdering kan plaats 
vinden door zaaien en stekken (scheuren).

Z a a d a a n b ie d in g  C lich é fo n d s  (aanvulling)
De in de lijst vermelde zaden zullen, evenals voorgaande jaren, aan de leden 
beschikbaar worden gesteld a 50 ct. per portie. Iedere portie bevat 20 a 25 
zaden, tenzij anders is aangegeven.
Van de nummers waarvan de pakjes slechts 5, 10 of 15 zaden bevatten, zal 
per bestelling maar één pakje worden afgegeven.
Evenals voorgaande jaren, zijn de portokosten in de prijs inbegrepen en zul
len op de zakjes alleen de nummers worden vermeld.
Vermelding van FR. en HU. duidt aan, dat het zaad afkomstig is van zaailingen, 
gekweekt uit geïmporteerd FR.- resp HU.-zaad.
BELANGRIJK
Geef vooral voldoende vervangnummers op, want van verscheidene num
mers is de voorraad spoedig uitverkocht. Ook wanneer u onmiddellijk bestelt 
na ontvangst van ons maandblad, bestaat de mogelijkheid dat reeds diverse 
nummers zijn uitverkocht. Als u geen of te weinig vervangnummers opgeeft,
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zullen zaden worden verstrekt die, indien mogelijk, met de gevraagde soort
overeenkomen.
Om moeilijkheden en overbodige correspondentie te voorkomen, gelieve u
rekening te houden met de volgende punten:
a. liefst geen brieven schrijven in januari (vanwege het vele werk dat wij heb

ben met het verzenden); dit zou het afwerken van bestellingen vertragen.
b. bestel uitsluitend per postgiro. Niet via de bank, deze geeft de zaadnum- 

mers niet door wat weer overbodige schrijverij tot gevolg heeft. Het 
gironummer is: 14465 Clichéfonds Amsterdam. Op de girokaart dus de 
nummers en de vervangnummers van de zaden vermelden.

c. betaling (buitenland) kan ook geschieden per postwissel aan Clichéfonds 
p.a. G. Linssen, Jacob Catsstraat 61, Venlo.

d. de bestelling zal worden uitgevoerd, zodra het door u overgemaakte geld 
door ons ontvangen is.

e. correspondentie (liefst na januari), kunt u richten aan: G. Linssen, Jacob 
Catsstraat 61, Venlo.

f. bestelt u (vooral de beginnende liefhebbers), het boekje "Handleiding 
voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten” ; 
hierin vindt u een schat aan gegevens betreffende onze liefhebberij, zeer 
speciaal voor het zaaien, verspenen e.d.

C lich é fo n d s
NAGEKOMEN ZADEN
met een * zijn importzaden
CACTUSSEN
ASTROPHYTUM
486 ornatum - mirbelii * 
AYLOSTERA
487 cajasensis * 
AZUREOCEREUS
488 virid is *
489 viridis-ciliisquamus * 

(mooi blauw)
BROWNINGIA
490 candelaris 
CEREUS
491 macrogonus * (prima 

entstam)
ESPOSTOA
492 huanucensis *
493 hylaca * F.R . 668
494 lanata-mocupensis *
495 lana-rubrispina *
496 mirabilis-primigena *
497 nana *
498 procera *
EULYCHNIA
499 floresiana *
500 longispina * (zeer mooi) 
FEROCACTUS
501 covillei *
502 wislizenii *
FRAILEA
503 pumila-aurea (H.U. 89)
504 species F.R . 948

GYMNOCALYCIUM
505 species * F.R . 1179 
HAAGEOCEREUS
506 acanthocladus
507 lasiacanthus *
ISLAYA
508 longispina * (zeldzaam)

(15 zaden per pakje)
509 maritima *

(met gele en rode doorns) 
LOPHOCEREUS
510 schottii *
MAMMILLARIA
511 hahniana-giseliana *
512 hamata *
513 mystax *
514 stenogosa *
MATUCANA
515 breviflora * (zeer zeldzaam) 

15 zaden per pakje)
516 breviflora-incuiensis *

(zeer zeldzaam)
15 zaden per pakje 

NEOPORTERIA 
(incl. Chiliorebutia 
en Neochilenia)
517 microsperma
518 microsperma-serenana *
519 laniceps *
520 napina-spinosior
521 odoriflora
522 rapifera-nigrispina *
523 wagenknechtii *
524 species C IV

NOTOCACTUS
525 sucineus *
OREOCEREUS
526 trol I i i
PARODIA
527 bueneckerii
REBUTIA
528 senilis-kesselringiana * 
ROSEOCEREUS
529 boliviensis 
SOEHRENSIA
530 bruchi i 
TRICHOCEREUS
531 bridgesii (entstam)
532 pachanoi (entstam) 
W EBERBAUEROCEREUS
533 fascicularis *
534 weberbaueri *
VETPLANTEN
EUPHORBIA
535 atropurpurea

(5 zaden per pakje)
536 bubalina

(5 zaden per pakje) 
TALINUM
537 paniculata
538 patense
De zaadschenkers waren:
A. B. ter Brugge Almelo, J. L. 
Janssen Emmeloord, G. Link 
Amersfoort, P. v. d. Oever 
Naaldwijk, O. C . v. Soldt Sr. 
Scheveningen, J. Schlichters 
's Graveland.

G. LINSSEN

Hier volgt een opgave van de uitverkochte zaden:
1 tot en met 13, 20 t/m 35, 54 t/m 56, 77, 79, 87, 
91 t/m 98, 100, 105 t/m 108, 110, 111, 125 t/m 129, 
131 t/m 142, 145 t/m 161, 166 t/m 168, 176, 180,

181, 183, 187, 200, 201, 204, 205, 208, 218, 222, 226, 
228, 229, 233, 234, 236, 240, 242, 245, 246, 251 t/m 
258, 267, 271, 275 t/m 278, 284, 286 t/m 292, 299, 
307, 308, 311, 324, 330, 335, 356 t/m 360 , 400, 
485 en 485-A.
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A a n  de  se c re ta r ia te n  d e r  a fd e lin g en
Alle secretarissen(essen) van de afdelingen worden vriendelijk verzocht het
algemeen secretariaat van Succulenta, Koningsweg 2 te Beekbergen, de na
volgende gegevens te verstrekken :
1. Een ledenlijst 1975 van de afdeling in triplo, volledig met namen en adres

sen op apart(e) vel(len) papier aan één zijde beschreven. Donateurs en/of 
huisgenootleden moeten niet vermeld worden, aangezien dit aanleiding kan 
geven tot misverstanden.

2. Een jaarverslag 1974 van de afdeling.
3. Namen en functies van het afdelingsbestuur.
4. Opgave van de afdelingsbijdrage 1975 (naast de contributie van de vere

niging).
N.B Willen de afdelingen die het afgelopen jaar bovengenoemde gegevens 

niet (tijdig) aan het secretariaat van Succulenta hebben verstrekt, dit 
jaar wel hiertoe overgaan? Bij voorbaat onze dank.

Secretaresse Succulenta.

V e rk ie z in g  h o o fd b estu u rled en
Volgens artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement treedt ieder jaar een derde 
der leden van het hoofdbestuur af. In 1975 zijn volgens het opgemaakte roos
ter aan de beurt van aftreden:
1. Mevr. E. A. M. Verduin-de Bruyn, secretaresse
2. G. Uil, vice-voorzitter
3. B. van Gelder, afd. IJsselstreek
4. J. W Minjon, afd. Utrecht
5. W. J. Ruysch, afd. Arnhem
6. J. H. Defesche, afd. West-Brabant
7. J. Plevier, afd. Zuid-Limburg
8. H. Nijmijer, afd, Groningen
De aftredende hoofdbestuursleden worden verzocht, na overleg met hun af
deling, vóór 1 maart 1975 aan het algemeen secretariaat van Succulenta te 
willen mededelen of zij zich wederom voor hun functie herkiesbaar stellen. 
Nu Mevr. Verduin-de Bruyn zich niet herkiesbaar heeft gesteld, stelt het Dage
lijks Bestuur de heer De Gast voor als 1e secretaris. Tegenkandidaten worden 
ingewacht voor 1 maart a.s.; hetzelfde geldt voor kandidaten voor de vrijko
mende plaats in het D.B.

A lg e m e n e  ve rg a d e rin g
De Algemene Vergadering vindt dit jaar plaats op zaterdag 19 april te Eind
hoven.
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 april a.s. bij de 
heer G. Link, Memlingstraat 9 te Amersfoort.
De afdelingen, de leden der afdelingen en de verspreid wonende leden heb
ben het recht voorstellen te doen voor de algemene vergadering. De voorstel
len moeten, voorzien van een korte toelichting, ingediend worden vóór 1 maart 
a.s. bij het algemeen secretariaat, Koningsweg 2 te Beekbergen.

Secretaresse Succulenta.
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RECHTZETTING
In het artikel over Pachyphytum cv 'Friede' (okt. 1974) is als maker van de foto's 
vermeld P. K. Lensselink. Dit berust op een misverstand; ze zijn nl. vervaardigd 
door de heer A. C. Karman voor de fotowedstrijd 1973. Onze excuses.

Verkoop oude jaargangen Succulenta
In het december-nummer 1973 publiceerden we een lijst van alle voor verkoop aan 
leden nog voorradige oude nummers van "Succulenta” en van "Cactussen en Vetplan
ten” .
Inmiddels is een groot aantal nummers uitverkocht. Een overzicht van de thans nog 
aanwezige complete jaargangen c.q. losse nummers volgt hieronder. U kunt deze be
stellen bij dhr. H. B. Hooghiemstra, Reyerdijk 115, Rotterdam 3026. De opbrengst van
de verkoop komt geheel ten goede aan de

Prijs per nummer f 0,25 +  verzendkosten: 
Cactussen en Vetplanten
1935: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
1936: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
1937: 1, 6, 7, 11;
1938: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12;
1939: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 12;
1940: 1/2;
Succulenta 
1928: 12;
1934: 12;
1935: 6, 7;
1947: 7/8;
1957: 4, 6, 8, 9, 10, 12;
1958: 6, 7, 8;
1959: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
1960: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
1961: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 1 1 , 1 2 ;
1962: 2, 4, 9, 10„ 12;
1963: 11, 12;

landelijke vereniging.

Prijs per nummer f 0,75 -j- 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: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
1968: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12;
Prijs per nummer ƒ1,25 +  verzendkosten: 
Succulenta
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, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
1973: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
Prijs per nummer f 1,50 +  verzendkosten: 
Succulenta
1974: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12;
Nummers 1974 verkrijgbaar bij bovenge
noemd adres na medio maart 1975.

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 twee maanden aan.
De vetgedrukte maandaanduiding geeft aan dat van het betreffende nummer nog slechts 
5 of minder exemplaren voorradig zijn.

AFDELING ZWOLLE

Van 11 t/m 14 september j.l. vond te Heer- 
de wederom de jaarlijkse Dahliatentoon- 
stelling plaats. Ook nu was het bestuur 
van de afdeling Zwolle benaderd om deze 
tentoonstelling met een inzending van 
cactussen en vetplanten op te luisteren. 
Daar de vorige deelname weer enige ja- 
ren achter ons lag, meende het bestuur 
na overleg met de leden, deze maal aan 
dit verzoek gevolg te moeten geven. Dat 
onze liefhebberij zich in een stijgende be
langstelling mag verheugen, was een der 
punten van overweging. De voorbereidin
gen, die uiteraard de meeste tijd vergden, 
bestonden o.m. uit een extra bestuurs
vergadering ten huize van de secretaris 
en een bespreking van het werkcomité 
ten huize van de fam. Van Vemde te Heer- 
de.
Hier werden tevens de taken verdeeld

van die leden, die twee aan twee bij toer
beurt een toezichthoudende functie zou
den vervullen en daarbij tevens het pu
bliek de nodige voorlichting zouden kun
nen geven. Verder werd besloten reeds 
de voorafgaande maandag de te exposeren 
planten naar de garage van de familie 
Van Vemde te vervoeren. Vanuit dit cen
trale punt konden dan de planten recht
streeks naar de tentoonstellingsruimte, een 
enorme tent in het ,,Van Meurspark", wor
den gebracht.
's Maandagsavonds kon het werkcomité 
reeds met de opbouw van onze stand be
ginnen, wélk werk woensdagmorgen vol
tooid was. Diezelfde middag te 15.00 uur 
vond de officiële opening plaats, waarna 
de genodigden de geëxposeerde plan
ten en bloemen konden bezichtigen. In 
de voorafgaande uren hadden de keur
meesters hun werk gedaan: Bij aankomst 
aan onze succulenteninzending, bleek de-
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ze met een 1e prijs in de categorie bij
zondere inzendingen te zijn gewaardeerd. 
Zeker een kroon op de arbeid van twee 
dagen hard werken en niet te vergeten 
de fraaie planten, die onze leden ter be
schikking hadden gesteld. Dezelfde avond 
reeds was de tentoonstelling voor het 
publiek geopend. Deze en de volgende 
dagen had onze inzending over belang
stelling niet te klagen. Constant stond 
een dichte haag van mensen voor deze 
stand, een opmerkelijke inzending in deze 
fleurige omgeving. De beide toezichthou-

denden kwamen vaak veel tijd en woorden 
te kort om de vragen van het publiek te 
beantwoorden. Vooral de hoogsucculen- 
ten, in het bijzonder de Lithops, oogstten 
opmerkelijk veel belangstelling !
De folders van onze vereniging vonden 
daarbij gretig aftrek. Een aantal nieuwe 
leden voor onze vereniging en voor de 
afdeling Zwolle waren de vrucht van deze 
expositie.
De afdeling kan dan ook met voldoening 
op deze gebeurtenis terugzien.
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R u ilen  zo n d e r H u ilen
Laatste kans om uw aanbod of aanvraag voor „Ruilen zonder Huilen in de 
ru illijs t opgenomen te krijgen.
Deze moet u ite rlijk  31 januari bij het contactadres zijn, want in februari moet 
de lijs t er uit. Er w ord t w eer met smart op gewacht. W ilt u WEL opgeven of 
u alleen w ilt ruilen of dat u zonder tegenprestatie (behalve portokosten) planten 
beschikbaar stelt?

TE KOOP GEVRAAGD:
Cactussen, vetplanten en andere zeldzame planten. 
Grote planten, partijen zaailingen en verzamelingen. 
Aanbiedingen met prijs:

CACTUS BOETIEK — Ganzeweide 117 — Heerlerheide (L.)
TELEFOON 045-211617 
b.g.g. 045- 712942

TROPISCHE EN SUB TROPISCHE PLANTEN 
SPECIAAL: CACTUSSEN EN VETPLANTEN

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

W erkendam - Tel. 01835-1430 

Vraagt sortim ents- en zaad lijs t 1974 
Regelmatig nieuwe importen.
’sZaterdags na 3 uur en ’szondags gesloten

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
Cothen - Groenewoudseweg 8 
Postbus 12 - Tel. 03436-267

S ortim entslijs t op aanvraag 
's Zondags gesloten
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fortweg 10, 2921 - Leusden C.
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Vlaardingen.

V ice-voorzitter: Ir. G. E. M. U il, Berg en Dafse- 
weg 52, Nijmegen.

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

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

Penningmeester: G. LINK, Mem lingstraat 9,
Amersfoort. Postrek. 680596 t.n.v. Succulenta te 
Amersfoort.

Redacteur: FRANS NOLTEE, Campanula 88, Dor
drecht. Tel. 078 - 76399.
2e redacteur: A. DE GRAAF, Zinnia 8, Dordrecht. 
Tel. 078 - 72617.
B ibliothecaris: J. MAGNIN, Ooievaarstraat 13,
Strijen. Catalogus ƒ 1,50.
"R u ilen  zonder huilen” : contactadres Middelburg- 
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lijk  1 februari bij de redactie zijn.

20



succulenta
MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING 

VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Arrojadoa albiflora Buining et Brederoo species nova Foto: Buining
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NO. 2
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A rro ja d o a  a lb iflo ra  Buin. et Bred. sp. nova
Corpus columnare e basi proliferans, raro ad 50 cm altum, subvirid ius a 
basi ad 6 cm diametitur. Radices ramosae sunt.
Cephalium  acuminale in altitud ine 12-16 cm instructum est lana tenui 
su fflavo-grisea et saetis, quae aliquos cm longae albo-flavae ad interdum 
rubro-brunneae sunt.
Costae 15-17, 5-6 mm latae sunt, in ter areolas demersae ita, ut plus 
m inusve tuberculi fiant in quibus areolae sunt.
A reolae in tuberculis in costa 4-7 mm inter se distant, fere rotundae 3-4 
mm diametiuntur, primo tomento suffiavo-griseo et p ilis  paucis albis 4-5 
mm longis instructae, deinde 3,5-4 mm diam etiuntur et tomento atro-griseo 
instructae sunt.
Spinae marginales fere 18, 7-8 mm longae sunt, radiantes, albo-roseae, 
hyalinae interdum acumine aliquo brunneo-rubro; centrales fere 10 quarum 
una media in areola, ceterae radiantes circum hanc mediam, 7-9 mm 
longae sunt, maxime subbrunneae ad interdum brunneo-rubrae, hyalinae 
acumine aliquo atriore. In basi plantae p ili saetosi, albi, ad 4 cm longi sunt. 
Flores 25-31 mm longi tubulosi sunt; pericarpellum  album; receptaculum 
clare aurantiaco-rubrum  est ut et fo lia perianthii exteriora; fo lia  interiora 
alba sunt; caverna sem inifera aliquo cordata est, 2-3 ovula una sunt; 
camera nectarea in parte in feriore globosa est, sursum colliform is; stamina 
primaria in una corona circum pistillum  sunt cameram nectaream clauden
tia; secundaria in 11-12 coronis; filamenta omnia alba sunt antheris flavis; 
p istillum  album est, stigm atibus 8 cremeo-albis.
Fructus ovalis, in parte superiore rubescens, ceterum subolivaceus. 
Semen galeriform is, 1,2-1,3 mm longum, 0,9-1 mm latum; testa nitide atra 
tuberculis p lanioribus instructa est; hilum basale ovale est, m icropyle et 
fun icu lus singilla tim  in caverna rotunda; embryo hamatum est, perisper- 
mium deest.
Habitat in c liv is  montium super Urandi, Bahia, Brasilia in altitudine fere 
1070 m, in rupibus in ter dumeta et herbas.
Holotypus in Herbario U ltra jecti, Hollandiq, sub nr. H 401.
Diagn. Lat. J. Theunissen.

Zuilvormig, vanuit de basis spruitend, zelden to t 50 cm lang, meestal korter, 
aan basis to t 6 cm diam., tam elijk  lichtgroen, met vertakte w orte ls; cephalium 
op ca 12-16 cm hoogte in de top, met fijne, lich t geelgrijze wol en enige cm 
lange w it-ge le  to t soms bruinrode borstels.
Ribben 15-17, breed 5-6 mm, tussen de areolen verlaagd, waardoor meer of 
m inder knobbeltjes ontstaan, waarop de areolen.
Areolen op de knobbeltjes, 4-7 mm van e lkaar op de rib, ca rond, 3-4 mm diam., 
eerst met lich t geelgrijs w o lv ilt en weinige w itte, w ollige haartjes van 4-5 mm 
lang, la ter 3,5-4 mm diam., en met donkergrijs  vilt.
Randdorens ca 18, lang 7-8 mm, stralend gesteld, w it-rose, hyaiin*, met soms 
iets roodbruin puntje, naaldvorm ig, min o f meer s tijf aanvoelend; midden
dorens ca 10, in het midden van het areool één, de overige stralend rond deze 
middelste, 7-9 mm lang, zeer lichtbru in to t soms bruinrood, hyaiin, met iets 
donkerder punt; aan de basis van de plant to t 4 cm lange, w itte, borstelige 
haren, langs de plant naar boven reikend, zoals deze bij sommige species van 
M icranthocereus eveneens voorkom en.
Bloem buisvorm ig, 25-31 mm lang, grootste breedte bij gesloten stand 11 mm, 
een weinig ingesnoerd tussen pericarpellum  en receptaculum, onderste ge
deelte w it overgaand in helder oranje-rood; pericarpellum  6 mm lang en breed, 
kaal, w it, aan de basis conisch uitlopend; receptaculum 17 mm lang, to t 5 mm 
breed, door de aflopende overgangsbladeren enigszins gegroefd, helder 
oranje-rood; overgangsbladeren 4-6 mm lang, 2-3,5 mm breed, nagelvormig, 
d ik vlezig, bovenzijde bol, onderzijde hol, bladrand gaaf, helder oranje-rood;
* opaal glasachtig
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buitenste perianthbladeren 6 mm lang, 4 mm breed, ovaal, grootste middenge
deelte min of meer vlezig, naar de rand dunner wordend, rand onregelmatig 
gegolfd, helder oranje-rood; binnenste perianthbladeren 4-5 mm lang, 3,5-4 mm 
breed, onregelmatig ovaal tot enigszins rond, aan de voet smal uitlopend, rond 
de middennerf min of meer vlezig, naar de rand dunner wordend, rand onregel
matig gegolfd, wit; zaadholte 3 mm lang, 3,5 mm breed, enigszins hartvormig, 
zaadknoppen wandstandig, 2-3 bijeen; nectarkamer 7 mm lang, 4 mm breed, 
onderste gedeelte bolvormig waarvan de binnenwand bekleed is met ca 3 mm 
lange nectarklieren, naar boven halsvormig verlengd tot aan de inplanting van 
de primaire meeldraden; primaire meeldraden ca 9 mm lang, in één krans rond 
de stamper, de bases tegen de stamper aanliggend en daardoor de nectar
kamer afsluitend, de helmdraden licht buitenwaarts gebogen; secundaire meel
draden in 11-12 kransen, de onderste 8 mm lang, de bovenste 4 mm lang, aan
liggend tegen de receptaculumwand; alle helmdraden zijn wit en eindigen in een 
dun draadje waaraan gele helmknopjes die 1-1,25 mm lang zijn; stamper 18 mm 
lang, wit, met 8 stempels, die 1,5 mm lang, lijnvormig, van papillen voorzien en 
crème-wit zijn.
Vrucht is een bes, 15 mm lang, 10 mm breed, ovaal, bovenkant afgeplat en hol 
(de nectarkamer) met in het midden bloemresten, de bovenste helft is rood
achtig, de onderste helft licht olijfgroen.
Zaad mutsvormig, 1,2-1,3 mm lang, 0,9-1 mm breed; testa glanzend zwart met 
vrij platte, ronde tot ovale knobbeltjes, met op de raakpunten diepe, ronde
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A
A1

B
BI
B2
B3

B4
C
C1

=  gesloten bloem;
= doorsnede bloem met perianthbladeren en gedeeltelijk ingetekende vaatbundels, het aantal 

meeldraden gereduceerd en afstaand getekend vanwege de duidelijkheid; 
cn =  nectarkamer; gn =  nectarklieren;

~  vrucht met doorsnede; cn =  nectarkamer; p =  stamper met resten;
=  zaad;
=  hilumzijde; m =  micropyle; f =  funiculus;
=  rechts: doorsnede zaad; p =  lege perispermzak.

links: embryo geheel vrij; co =  cotyledons,
=  zaadknoppen;
=  oude dorenbundel aan basis van de plant;
=  jonge dorenbundel.
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kuiltjes; kam nauwelijks zichtbaar; hilum basaal, ovaal, bedekt met okerkleu- 
rig weefsel, hilumrand iets binnenwaarts gebogen en gekarteld, micropyle en 
funiculus elk in een ronde holte; embryo haakvormig, perisperm ontbreekt, 
cotyledons goed zichtbaar.
Groeiplaats op berghellingen boven Urandi, Bahia, Brazilië, op ca 1070 m 
hoogte, op rotsbodem tussen struiken en gras; grondstructuur leem- en klei
achtig met iets humus van blad- en grasafval.
(Holotype in Herbarium Utrecht onder nummer H 401.
Buining en Horst waren in 1972 en 1974 op de groeiplaats van deze interes
sante Arrojadoa. In 1972 bloeiden de planten niet en het was een uitzonder
lijke verrassing in 1974 toen we deze species met witte bloempjes aantroffen. 
Geënt op C. jusbertii ontwikkelt de plant zich zeer goed. Samen met Arrojadoa 
dinae, eriocaulis en de andere roodachtig bloeiende soorten, horen zij met de 
verwante Micranthocereus tot de juweeltjes van de cactusflora van Brazilië.
Tekeningen A. J. Brederoo. Foto’s A. F. H. Buining.

S u c c u le n te n sa fa r i in K e n ia  en  T a n z a n ia  (IV )
FRANS NOLTEE
Dichtbij Nairobi troffen we ook planten aan van Haemanthus multiflorus. Het 
geslacht Haemanthus behoort net als Crinum tot de Amaryllisachtigen. De 
naam betekent Bloedbloem, wat voor de meeste soorten heel toepasselijk is 
(echter niet voor de bekende H.albiflos, die, zoals de naam al zegt, wit bloeit). 
In de droge tijd zijn deze bolgewassen moeilijk te vinden, maar zodra de eerste 
regens gevallen zijn verschijnen de prachtige rode bloemen van H. multiflorus, 
later gevolgd door de bladeren.
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De volgende dag deden we de nodige inkopen voor het eerste deel van de 
toch t en ook huurden we het Volksw agenbusje dat ons zes weken door Oost- 
A frika  zou voeren. Ideale dingen dat soort busjes, omdat ze niet alleen als 
vervoer, maar tevens als nachtverb lijf d ienst doen. N atuurlijk kan men ook in 
hotels overnachten, maar buiten de steden zijn die nogal prijzig en bovendien 
dun gezaaid. Tegen het eind van de middag reden we de stad uit in noord
w este lijke  richting, op weg naar het Naivashameer. Een tijd lang klim t de weg 
dan steeds verder omhoog, door het vruchtbare en d ichtbevolkte Kikuyugebied. 
Het meest vallen hier de akkers met maïs en pyrethrum (grondstof voor een 
niet-g iftig  insecticide) op. Er worden echter ook veel koeien, schapen en geiten 
gehouden. M eer naar het noorden v indt men grote veeboerderijen en plantages 
met o.a. koffie  en thee. Daar tussen door liggen dan de kleine nederzettingen 
met hun tuinen waarin de inheemse bevolking bananen, papaya’s en andere 
produkten voo r eigen gebruik teelt.
Na d it gebied gepasseerd te zijn loopt de weg door een bosgebied en plotse
ling bevindt men zich dan op een open terrein. Hiervandaan heeft men uitzicht 
op de steile wand van de Grote S lenk op een van zijn diepste punten. Dit 
panorama langs de scherpe breukrand en op de uitgedoofde vulkanen van 
Longonot en Susua, die oprijzen uit de vlakke bodem van de reusachtige vallei, 
w ordt beschouwd als een van de mooiste te r wereld.

Aloë kedongensis 

Foto Hallmann



Aloe secundiflora Foto van de schrijver

In de omgeving van het Naivashameer tro ffen we behalve indrukwekkende 
boom-Euphorbia’s (zie kleurenfoto in Succ. juli ’74) ook een paar interessante 
A loesoorten aan. Ongeveer 10 km ten zuiden van Naivasha bevindt zich de 
oorspronkelijke vindplaats van A. kedongensis. Deze vorm t dichte bossen die 
verscheidene meters in doorsnee kunnen worden en wel twee to t v ie r meter 
hoog. Om dat de stengels vrij dun zijn, zoeken ze nogal eens steun tussen 
andere stru iken en boompjes. Vooral wanneer de planten bloeien met hun 
scharlakenrode bloemen zien zij er zeer aantrekke lijk  uit. De grijsgroene to t 
geelgroene bladeren zijn smal en worden to t 30 cm lang. Z ijn  naam dankt de 
plant aan de Kedong Valley, zoals d it deel van de Grote S lenk genoemd wordt. 
(Kedong is het Swahiliwoord voor een Dracaenasoort die in deze streek vee l
vuldig voorkom t).
Aan de zuidzijde van het meer komt A. kedongensis in flinke aantallen voor, 
tezamen met grote bestanden van A. secundiflora. D it is een stamloze o f v r ij
wel stamloze plant met dofgroene bladeren, die gem iddeld 45 cm lang en 12-14 
cm breed zijn. De bloeiwijzen zijn bij deze soort op een zeer karakteristieke 
wijze vertakt en dragen rosé to t scharlakenrode bloemen. Reynolds geeft in 
zijn boek „A loes of Tropical A frica and M adagascar”  als b loeitijd  voor A. 
kedongensis april op, maar w ij troffen al in eind februari bloeiende exemplaren 
aan; A. secundiflora vonden we half maart eveneens in bloei. Laatstgenoemde 
soort heeft een zeer groot verspreidingsgebied, van Centraal Tanzania, via 
Kenia naar het zuiden van Ethiopië en de Soedan. A. kedongensis echter komt 
voo r in een veel beperkter gebied, nl. tussen het Nakurum eer en de Kiliman- 
jaro.

(w ord t vervolgd)

ER GAAN VELE MAKKE D IA ’S IN EEN DIATHEEK I
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E r io c e re u s  m artin ii
In de groep der Eriocerei is deze plant gemakkelijk te herkennen aan de vrij 
lange middendoorn, die in het wollige areool omgeven wordt door nauwelijks 
zichtbare randdoorns. Het is een gemakkelijke groeier, die in de winter een iets 
warmere standplaats op prijs stelt en tevens niet geheel droog gehouden moet 
worden.
De afgebeelde plant is een zaailing van 4 jaar oud, de hoofdstam is 75 cm 
lang en heeft dit seizoen een scheut gemaakt van 30 cm. In de verzamelingen 
zien we deze plant niet dikwijls tot een dergelijke lengte uitgroeien, misschien 
een gevolg van het feit, dat het een klimmer is, die niet gemakkelijk in toom te 
houden is. Van nature groeit de plant niet rechtop, we moeten er een steun 
naast zetten om hem verticaal te houden. Misschien is ook het feit, dat deze 
plant wel als entstam gebruikt wordt schuld eraan, dat we de bloem niet vlug 
zien. Maar als u hem de ruimte kunt geven, laat hem dan eens uitgeplant in 
het tablet of de volle grond zijn gang gaan. Al snel zult u dan verrast worden 
door de ongeveer 20 cm lange, witte bloemen met olijfgroene keel, die 
’s avonds opengaan en tot de volgende morgen het oog bekoren Omdat de 
plant zelffertiel is, mag u daarna ook nog de tamelijk grote rode vrucht ver
wachten.
Tekst en foto: J. Theunissen, V iersehaarstraat 23, Oud G aste l.
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D elo sp erm a  ech in atu m
Dit uit Zuid-Afrika afkomstige plantje behoort tot een der 122 geslachten van 
de familie der Mesembryanthemaceae. (Jacobsen: Deel III: Handbuch der 
sukkulenten Pflanzen.)
Jacobsen beschrijft 2435 soorten en ondersoorten. Delosperma echinatum 
behoort qua uiterlijke vorm (struikachtig en verhoutend) bij de geslachten: 
Lampranthus, Oscularia, Ruschia enz.
Aan ronde takjes zitten 2 cm lange, eivormige blaadjes. Deze dikke blaadjes 
zijn van boven afgeplat. Takjes en blaadjes zijn dicht bezet met witte papillen, 
die in een haar uitlopen. De geelachtig witte bloemen zijn zeer kort gesteeld 
en blijven lang aan de plant. Ze gaan uitsluitend open bij voldoende licht, 
«weekwijze: niet te voedzame grond; in het volle licht, in de winter koel, wei
nig vocht. Stekt zeer makkelijk.
Tekst en foto: B. J. v . d. Molen, Bromostraat 33, Haarlem.
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F e b ru a r i/m a a rt-a lle r le i
Zo staan we dan zeer binnenkort weer aan het begin van de overgang van de 
rustperiode naar de bloei- en groeitijd van het merendeel van onze planten. 
Met name de cactussen zullen zich straks (hopelijk) weer met hun schitterende 
bloemen tooien.
Voor een groot deel van de andere vetplanten (de wintergroeiende soorten) 
eindigt nu de groeiperiode.
Cactussen licht nevelen, iets zwaarder in maart op de zonnige dagen zodat de 
knopvorming gestimuleerd wordt.
Regelmatig luchten bij zonnig weer, ook al is de temperatuur nog laag.
In februari en maart kan de temperatuur door de zonneschijn in kas en kamer 
al heel gauw aardig oplopen. Om te voorkomen dat de planten door deze 
warmteprikkel zouden gaan groeien is het verstandig juist dan flink te luchten, 
waardoor de temperatuur daalt.
Houdt uw planten goed in de gaten; aan het eind van de rusttijd hebben de 
planten veel van hun reserves opgebruikt waardoor zij extra kwetsbaar zijn. 
Vooral letten op planten die op een minder gunstige plaats staan en planten 
die te lang in het najaar aan de groei zijn gebleven.
Verpotten kan, indien u dat wilt, al gedaan worden. Gebruik dan vrijwel droge 
grond en begin nog niet direct met water geven. Beginnende liefhebbers kun
nen beter wachten tot maart/april.
De eerste 3 a 4 maanden van het jaar zijn de aangewezen maanden om te 
zaaien met behulp van een verwarmbaar zaaitoestel. Later kan gezaaid worden 
zonder extra verwarming. De temperatuur in kamer of kas is dan door de 
hogere buitentemperatuur en de meerdere zonneschijn voldoende hoog om 
het kiemproces in gang te zetten.
De wintergroeiende andere succulenten, de 'vetplantjes', minder water geven; 
zij zijn aan het eind van de vegetatie-periode. Deze soorten echter niet geheel 
laten verdrogen gedurende de lente- en zomermaanden.
Zoals u bemerkt zult hebben is de rubriek „Maandallerlei'' sinds het verschij
nen van de Succulenta-uitgave nr. 11A, „Handleiding voor het verzorgen en 
kweken van cactussen en andere succulenten” wat ingekrompen. Uitgebreide 
overzichten vindt u in het genoemde boekje.
De redactie beraadt zich nog over een compensatie voor de geringere omvang 
van het maandallerlei. Er zijn al enkele ideeën, doch door gebrek aan tijd zijn 
die nog niet helemaal uit de verf gekomen.
De gelukkige situatie doet zich voor dat wij een aantal artikelen in ons bezit 
hebben, waarin de problemen van een succulenten-liefhebber nu eens van een 
andere zijde belicht worden. Een soort logboek van een cactus/vetplanten
hobbyist.
In dit nummer verschijnt het eerste deel van de ontboezemingen van de heer 
Van de Wouw!

O p n ieu w : D e  d ia th eek
Zoals u allen hopelijk bekend is, bestaat er in onze vereniging een DIATHEEK. 
Het doel is het verzamelen en uitlenen van dia’s ten behoeve van de afde
lingen en verspreid wonende leden. U kunt er over lezen in de nummers mei 
1973 en april 1974 van ons maandblad. En nu is het zover! We kunnen be
ginnen met uitlenen van de eerste serie dia's! Maar eerst nog iets vooraf 
Deze dia-verzameling komt tot stand door giften van onze leden en, zoals
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reeds in ons vorige bericht werd gezegd, het loopt niet storm! Wij doen dan 
ook weer een beroep op u allen, of er toch niet dia’s te missen zijn uit uw 
verzameling voor dit lofwaardig streven. Sommigen hebben wel toegezegd 
om eens te kijken, maar wegens hun ongetwijfeld drukke werkzaamheden, is 
van verzenden nog niets gekomen. Nogmaals: help de diatheek, en stuur eens 
wat op! Wij danken de gevers van dia's echt hartelijk; sinds de vermelding 
in Succulenta van april 1974 stuurden dia’s in: de heren J. Gjeltema uit Ber
gen op Zoom, A. F. H. Buining uit Leusden en F. J. Prins uit Rotterdam. 
Ongeveer 580 dia’s zijn tot nog toe bewerkt, d.w.z. ingeraamd en in een kaart
systeem ondergebracht. Voor het uitlenen van deze dia's zijn enkele voor
lopige richtlijnen opgesteld; op die basis wordt uitgeleend. In het algemeen 
worden de dia's alleen ter beschikking gesteld voor niet-commerciële doel
einden. Uitgeleend wordt aan de afdelingen en verspreid wonende leden van 
onze vereniging. Verzonden wordt, na schriftelijke aanvrage bij : 
de heer FF M. S. Mevissen, Dinantstraat 13, Breda, te!. 01600- 75076. 
Telefonische informatie is natuurlijk altijd mogelijk. Tussen haakjes: aan het 
bovenstaande adres kunt u ook alle dia’s sturen die u aan de diatheek zou 
willen schenken.
De verzending vindt plaats voor rekening en risico van de aanvrager. De ver
zendkosten dienen vooruit betaald te worden, zo niet, dan wordt ongefran
keerd verzonden. Het gewicht van 50 dia’s is ±  700 gram. Bij beschadiging 
van de dia’s worden de kosten in rekening gebracht aan de aanvrager. De 
maximale uitleentermijn bedraagt twee maanden. Bij niet tijdig retour zenden, 
wordt een boete van fl. 25,— per maand of een gedeelte hiervan berekend. 
Het maximale aantal dia’s dat wordt uitgeleend is 100 stuks.
Op deze voorwaarden worden dus dia’s uitgeleend.
Eind 1974 zijn 10 series van 50 stuks beschikbaar, b.v. een serie Algemeen 
cactussen en vetplanten, een serie cactussen, een serie vetplanten, enz. Bij 
deze series kan met persoonlijke wensen rekening gehouden worden. Voor 
verdere informatie en informatie van afzonderlijke dia’s verwijzen wij naar het 
bovenstaande adres. Bij iedere zending dia’s wordt per dia een kaart meege
zonden met beschikbare gegevens. (Als u dia’s schenkt aan de diatheek, 
stuurt u er dan zoveel mogelijk gegevens bij?)
Tot slot een enkele opmerking. Wanneer u dia’s opvraagt voor vertoning in 
uw afdeling, is het erg saai als er niet iets bij verteld wordt. Nu wordt er wel 
’n kaart met bekende gegevens meegestuurd, maar die gegevens zijn bijna 
altijd erg summier, u zult er zelf wat bij moeten vertellen. Het succes hangt af 
van wat u er zelf van maakt. Een zekere voorbereiding is wel noodzakelijk. 
Wij hopen dat de diatheek zijn nut zal bewijzen en dat de energie die er door 
enkele leden van de afdeling West-Brabant in is gestoken, er uitkomt. Onder
getekende hoopt u over enige tijd verslag te kunnen geven van de eerste 
uitleningen van de diatheek.
J. H. Defesche,
Kruislandseweg 20, Wouw

V oor beginners (?)
CEES VAN DE WOUW
Alweer enige jaartjes lid van Succulenta en al veel langer bezig met pogingen 
om een behoorlijke verzameling cactussen en andere vetplanten op te zetten, 
zou ik zo langzamerhand wel iets moeten begrijpen van het voorkomen van een 
aantal planten, van de tips voor verzorging, enten, bemesting enzovoort. 
Niets van dat alles. Iedere keer opnieuw vind ik weer nieuwe tips. De ene
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Echinopsis 
in bloei

plant zó, de andere net weer iets anders. O ok in maand-allerlei vind ik steeds 
weer nieuwe dingen.
Het probleem is niet dat al deze teksten onbegrijpe lijk  zijn, maar wel hoe 
hier praktisch mee om te gaan? W aar moet je beginnen wanneer je het echt 
"go e d ” w ilt doen, wanneer je in het voorjaar voo r die uitstalling van enkele 
honderden planten staat, die nieuwe grond nodig hebben. Grond met meer of 
m inder klei, zand, turf, humus, bladgrond, koemest (al of niet oud) enz. enz. 
W aar moet je beginnen en waar moet je ophouden met w ater geven? Per 
s lo t van rekening wil je ze wel "a llem aal”  gehad hebben en niet weken later 
to t de ontdekking komen dat die ene al zo droog geworden is dat hij zijn 
mooie vorm begint te v e rlie z e n .......
W aar ook moet je de tijd  vandaan halen? W ant, laten we wel wezen, de be
ginnende verzam elaar ziet het nog niet als zijn levenstaak. Hij v ind t het alle
maal wel mooi en aardig en is geweldig tro ts wanneer hij op een nacht, om 
twee uur thuiskom end van een feestje, zijn Echinopsis eryriesii in bloei ziet 
op zijn slaapkamer, zodat zijn ongelukkige echtgenote de sponde nog enige 
tijd  moet ontberen want haar heer gemaal moet zonodig eerst nog wat dia- 
tjes schieten van de onverm oede schoonheid uit die onaanzienlijke cactus die 
bij moeder thuis op de schoorsteen stond te verpieteren.
Zo'n Echinopsis heeft geweldig mooie en grote bloemen, bloemen die 
veel g ro ter zijn dan de plant zelf, bloemen waarop je een heel jaar moet 
wachten en die dan precies één nacht - niet eens overdag!- hun pracht tonen 
terw ijl je lig t te pitten!
Maar mijn vrouw  was wél enthousiast en we hebben die nacht nog een hele 
tijd  die prachtige w itte  bloemen bestudeerd en er een hele reeks d ia ’s van 
gemaakt. Ons huis stond toen al vol met planten, waartussen ook een aantal 
cactussen en vele vetplanten. Het maandblad leerde dat die stekelige geval
len uitgerekend ’s w inters, wanneer je zelf naar behaaglijkheid zoekt, KOUD 
moeten staan om de volgende zom er weer te bloeien! Zo ontstond vanzelf het 
idee om een kas te bouwen. Een begroting werd gemaakt (en ver overschre
den) en een demontabele kas gebouwd, want de m ogelijkheid zat er d ik in 
dat we v rij spoedig w eer zouden verhuizen. (w ordt vervolgd.)

Van Anrooyplein 18, Bunschoten.
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Epiphyllopsis gaertneri (Reg.) Berg , de ..Paascactus''
LUDM ILA HEJLOVA - V ILDO VA

Deze aardige plant, die opvalt door zijn mooie rode bloemen, werd in 1882 
van Zuid-Brazilië  naar Europa gebracht. De soort is opm erke lijk  door een 
aantal kenmerken, die gemaakt hebben dat hij meermalen een andere plaats 
in het botanische systeem heeft gekregen. Eerst werd hij beschreven onder 
de naam Epiphylium, later als Phyllocactus en de Amerikaanse plantkundigen 
Rosé en Britton deelden hem in bij het geslacht Rhipsalidopsis. De Duitse 
botanicus Vaupel heeft hem een plaats gegeven in het geslacht Rhipsalis en 
tegenwoordig staat hij dus bekend als Epiphyllopsis gaertneri.



De Paascactus behoort tot de zgn. bladcactussen. Op de oorspronkelijke 
groeiplaats is het een epiphyt, waardoor hij in zijn levenswijze herinnert aan 
de tropische orchideeën. In de provincie Santa Catharina in Zuid-Brazilië, 
waar hij van nature voorkomt, groeit hij nl. in de bomen.
In de cultuur vinden we al een hele reeks kruisingen in verscheidene kleuren. 
De soort wordt vermeerderd door middel van de op bladeren gelijkende sten
geldelen. Wortelechte planten hebben zwakke wortels, groeien langzaam en 
bloeien ook minder dan geënte exemplaren. Daarom enten we ze liever op 
Pereskia, bijvoorbeeld P. aculeata, of op Pereskiopsis.
Behalve dat de planten door het enten beter en sneller groeien, bloeien ze 
daardoor vaak reeds in het tweede jaar. Het is overigens vaak verbazing
wekkend om te zien hoe sommigen het in de huiskamer klaarspelen prach
tige, zeer rijk bloeiende exemplaren te kweken, en dat op eigen wortel ! 
Epiphyllopsis gaertneri vraagt een krachtige, humusrijke grond, vooral in ge
ente toestand. Meermalen per jaar moet gemest worden. De rustperiode be
gint na de bloei. In die tijd wordt minder water gegeven, terwijl het gieten 
3-4 weken zelfs geheel gestopt wordt. Alleen de lucht moet dan vochtig zijn. 
Slechts als de grond volkomen uit zou drogen wordt zeer voorzichtig wat 
water toegediend. Ook in de winter worden de planten uitsluitend geneveld; 
de temperatuur moet dan ca. 10° C bedragen. In ieder geval gieten we niet 
in de tijd dat de knoppen worden aangelegd d.w.z. december-februari.
Het is een goede kamerplant; de vochtige lucht is echter nodig, omdat anders 
de stengeldelen en de knoppen worden afgestoten. In de groeiperiode vraagt 
de plant schaduw, veel warmte en voldoende water.
De kwekers verwisselen vaak Epiphyllopsis gaertneri met de er sterk op 
lijkende soort Schlumbergera russeliana. Bij vergelijking vinden we verschil
len in de bloemen en ook in de vorm van de stengelleden. De trechtervormi
ge bloemen van de Paascactus zijn ongeveer de helft groter, ze zijn symme
trisch en straalvormig geschikt. De lengte is 7-8 cm bij een breedte van 4-5 
cm. De bloembladen zijn opvallend mooi scharlaken tot vermiljoen rood.
Deze cactus bloeit van Pasen (vandaar ook de Nederlandse naam) tot in mei. 
Gedurende de bloeitijd heeft de plant een opvallend fraai uiterlijk, met sterk 
glanzende „bladeren” . Foto van de schrijfster.

N otities vo o r N otofielen  (Veldnummers voor het
geslacht Notocactus; slot)

J. THEUNISSEN
HU 140 medinaensis
HU 140a carambeiensis
HU 140b ottonis var. vila-velhensis
HU 175 acutus var. lorencoensis
HU 176 militaris
HU 179 arechavaletai var limiticola
HU 179a arechavaletai var.
HU 180 acutangularis
HU 181 securituberculatus
HU 184 scopa var. machodoensis
HU 185 myriacanthus
HU 186 myriacanthus var. longispinus
HU 187 ottonis var. campoensis
HU 284 mammulosus var. arbolitensis
HU 285 submammulosus var.
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HU 286 tephracanthus
HU 288 mammulosus var. m ultiflorus
HU 289a sessiliflorus
HU 290 submammulosus var. pampeanus
HU 291 scopa
HU 292 tabularis
HU 293 sessiliflorus var. pauciareolatus
HU 294 neoarechavaletai
HU 295 apricus
HU 299 oxycostatus
HU 302 linkii var. paranaensis
HU 306 grossei
HU 307 schumannianus
HU 329 graessneri var. tenuispinus
HU 334 orthacanthus
HU 337 mammulosus var. gracilispinus
HU 338 elegans
HU 339 mammulosus var. paucicostatus
HU 342 pseudoherteri
HU 355 species nova
HU 369 ottonis var.
HU 370 ottonis var.

V ie rsch a a rs tra a t 23, O ud G aste l.

De heer K. H. Prestlé, V ijverw eg 12, Veghel (N Br.) was zo vriende lijk  ons als 
aanvulling op de gegevens van de heer Theunissen, een lijs t met veldnummers 
van Schlosser te sturen.

Veldnummers van dhr. H. Schlosser

150 rutilans var. jasm inoflorus nom. prov.
151 m ueller-moelleri
152 mueller-m elchersii var.
153 mueller-m elchersii var.
154 spec.
155 spec.
156 concinnus var.
157 schlosseri
158 megapotamicus forma chorro frio
159 mammulosus var.
160 mueller-m elchersii var. colorispinus
161 spec.
162 spec.
165 floricom us var.
165-A floricom us var,
165-B floricom us var. rubrispinus
166 spec. C erro-Largo
167 linkii var. I
168 linkii var. II
169 arechavaletai var. Estancia-Platon
170 ottonis var. tortuosus (Laguna-Garzon)
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171 ottonis var. Traint-a-Tres
172 ottonis var. M aldonado-Loreley
173 ottonis var. Abra de Zabalata
174 ottonis var. C erro de los Cuentos
175 arechavaletai var. Arroya-C unapiru
176 arechavaletai var. R. 26
177 scopa
178 scopa var. ramosus
179 scopa var.
180 spec. Rio Grande I
181 spec. Rio Grande II
182 mammulosus
183 submammulosus
184 herteri
185 herteri var. albispinus
186 buiningii
187 buiningii var. schlosseri
188 concinnus var.
189 werdermannianus
190 werdermannianus forma grandiflorus
191 werdermannianus form a m iniflorus
192 werderm annianus var. brunispinus
193 werdermannianus var. albispinus
194 werderm annianus forma caespitosus
195 apricus var. villa  serrana
196 allosyphon
197 caespitosus
198 minimus albispinus
199 pseudopulvinatus
200 pseudopulvinatus var.
201 erinaceus
202 erinaceus var. macrocanthus
203 ottonis var. cacapavensis
204 allosyphon var.
205 crassigibbus
206 tabularis
207 tabularis form a elegans

ZA A D LIJS T 1975
Onze rijke lijk  ge ïllustreerde nieuwe zaadlijst omvat 844 soorten cactuszaden, 
w aaronder vele zeldzaamheden, o.a.:

M am m illaria oteroi, M. orestera, M. garesii, M. chavezii, M. egregia, Discocactus  
horstii, Ariocarpus scapharostrus, Echinocereus grandis, Eriosyce ceratistes, 
NeochHenia andreaeana, etc.

G ratis zaadlijst op aanvraag!

AANDACH T! O ok d it jaar worden er geen planten verzonden. In onze kwekerij, 
gelegen aan de Bolksedijk in RIJKEVORSEL, staat een uitgebreid sortim ent van 
e tte lijke  duizenden zeldzame cactussen te r beschikking van de cactusverzamelaar. 

Bezoek aanmelden, a.u.b.!

MR. C. DE HERDT - Kaphaanlei 80 - B-2510 MORTSEL, België
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CLICHÉFONDS SUCCULENTA
De navolgende zaden zijn uitverkocht. 1 t/m 48; 50 t/m 60; 62 t/m 65; 76 t/m 85; 87 t/m 
102; 104 t/m 119; 121 t/m 136; 138 t/m 169; 172 t/m 178; 180 t/m 187; 191 t/m 197; 
200 t/m 205; 207 t/m 248; 250 t/m 259; 261; 262; 266 t/m 275; 277 t/m 297; 299 t/m 
302; 304; 306; 307 t/m 312; 316; 323 t/m 327; 329; 330 t/m 360; 401 t/m 403; 406; 409; 
411 t/m 426; 429; 431; 433; 435 t/m 437; 440 t/m 445; 447; 450; 453; 455; 458; 460; 
462; 463; 466 t/m 473; 475; 482 t/m 485 a; 486.
Zie voor evt. bestellingen het dec., resp. het januari no. na. G. LINSSEN

N ieu w e leden
F . Timmer, Waterskampenweg 1, 
Noordsleen.
R. Barra, Geuweg 28, Sittard.
O . van Huffelen, Pa llasstraat 96, 
Emmeloord.
P . Duynhouwer, Zonegge 09-5, 
Zevenaar.
Edmond Crombez, Diksmuide- 
straat 78, B-8140 Staden, Be lg ië . 
E ric  Ongenae, Zandrede 1 B, 
9210 Heusden, Belg ië .
Dr. Luc Dhondt, Azaleastraat 10, 
Zevergem, Belg ië .
W . S . Meijer, Spaanskamp 85, 
Hardenberg Ov.
Mevr. Mengerink, Bornestraat 
75, Alm elo.
Mevr. S . van Baaren, Rameau- 
straat 3, A lm elo.
H. Pool, Frans Halsstraat 68, 
Hoogezand.
Mevr. C . Dammers, Joh. Braa- 
kensieklaan 22, R ijsw ijk  Z .H .
A . v . d. Ploeg, Zijperlaaan 25, 
Anna Paulowna.
H. van V erseveld , Noordkade 
9, Weert.
Mevr. Spijkhoven, Kerkakkers 
11, Alphen N .B r.
M. Bakelaar, 3e Hambakendreef 
17, ’s-Hertogenbosch.
C . van Es , 's Gravenweg 582, 
Rotterdam.
Mevr. M. Jonkheym Sarneel, 
C loosterstraat 61, Kloosterzan- 
de.
J. L . M. Elsenburg, Opzomer-

straat 7a, Rotterdam.
R. M eijering, Paramaribostraat 
28, Santpoort.
H. Abbenhuis, Julianastraat 33, 
Kerkdrie l G ld .
Ton Jenniskens, Zwanenveld 20- 
95, Nijmegen.
Mevr. B . Postma, Harlingerweg 
21, Kimswerd Fr.
Mevr. v . d. Weerd-Haken, Rij- 
senburgselaan 135, Driebergen. 
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T a c itu s , een  (b e tre k k e lijk ) n ieu w  g e s la ch t  
in de  C ra s s u la c e a e
REID MORAN
Het onderverdelen van de Crassulaceae in geslachten is altijd een probleem 
geweest: niemand is het met elkaar eens hoeveel geslachten erkend moeten 
worden of waar de grenzen liggen. Natuurlijk is deze situatie niet beperkt tot 
de geslachten van de Crassulaceae. Er is in zulke kwesties geen "alleenzalig
makende” oplossing te ontdekken, die er alleen maar op wacht ontdekt te 
worden. Integendeel, iedereen heeft het recht op zijn eigen zienswijze, hoe
wel onvermijdelijk sommige zienswijzen als beter zullen worden beschouwd 
dan andere. Tot op zekere hoogte weerspiegelt verschil van opvatting, ver
schil in kennis van de planten en bekwaamheid gegevens te interpreteren 
en de waarde ervan te bepalen. Tot op zekere hoogte weerspiegelt dit echter 
ook verschil in filosofie, die grotendeels een individuele aangelegenheid is, 
maar ook neigt te veranderen met de groei der kennis.
De vader van de systematische plantkunde, Carl Linnaeus (1753, 1754), er
kende zes geslachten voor wat we thans noemen: de Crassulaceae. De gro
te Zwitserse plantkundige A.P. de Candolle (1828), vermeerderde, na een 
diepgaande studie van de familie, het aantal geslachten tot 19 (inclusief Pen- 
thorum, welk geslacht thans gewoonlijk wordt afgescheiden van de familie). 
Bentham en Hooker, in hun klassieke beknopte handboek van plantenge
slachten (1865), waren kennelijk onder de indruk van de uitzonderingen en 
overgangsvormen, want zij brachten het aantal terug tot 14. Schönland, die 
een bijdrage leverde over de Crassulaceae in een encyclopaedische behan
deling van plantenfamilies en geslachten (1890), was eveneens behoudend, 
met 13 geslachten. Berger, in een tweede uitgaaf van hetzelfde werk (1930),

Bloemen van de typeplant, 26 juni 1974
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vermeerderde het aantal geslachten tot 33, waarbij hij verscheidene kleine 
geslachten toevoegde of behield voor vroegere "buitenbeentjes", daarbij 
doorgaans een verklaring gevend voor de rangschikking. Aldus was, met een 
dertigvoudige vermeerdering van het aantal soorten en met de vermeerde
ring der kennis, de algemene tendens van Linnaeus in 1753 tot Berger in 1930, 
naar meer geslachten.
In een verhandeling over de Crassulaceae van Noord Amerika waren Britton 
en Rosé (1905; Rosé 1918) royaler door 25 inheemse geslachten te onder
scheiden, waarvan zij er 19 zelf opstelden. In tegenstelling daarmee erkende 
Berger (1930) slechts 8 inheemse Amerikaanse geslachten.
Misschien ligt de beste oplossing hier ergens tussen in. Aan de ene kant kende 
Berger de Amerikaanse planten niet zo goed als andere groepen van de fa
milie. Aan de andere kant scheidden Britton en Rosé Courantia en Oliveran- 
thus af, voor enkele planten die, hoewel aparte soorten, naverwant zijn aan 
soorten die altijd tot Echeveria werden gerekend. Zij stelden het geslacht 
Clementsia op voor een plant die, hoewel in vorm zeer verschillend van iedere 
andere Amerikaanse plant, zeer dicht verwant is aan Aziatische soorten van 
Rhodiola; ook scheidden zij verschillende groepen af, zoals Sedastrum en 
Stylophyllum die hoewel verschillend, slechts nauwelijks zijn te onderschei
den.
Britton en Rosé richtten evenwel ook nieuwe geslachten op voor groepen die 
goed zijn te onderscheiden en voor soorten die niet goed waren ingedeeld 
aangezien ze geslachtsgrenzen onduidelijk maakten - zoals Dudleya, Grap- 
topetalum, Lenophyllum, Thompsonella en Villadia. Hoewel Berger enkele van 
deze geslachten niet erkende, worden ze thans vrijwel algemeen geaccep
teerd, Twee geslachten van Rosé voor zulke "buitenbeentjes", Corynephyl- 
lum en Cremnophila, worden minder vaak gehandhaafd en zijn meer twijfel
achtig. Als het lijkt dat ik hier tamelijk zeker, zo niet gebiedend zeg, wat goed 
èn wat twijfelachtig is, moet er de nadruk op worden gelegd, dat ik alleen 
maar weer een andere plantkundige ben die een zienswijze te kennen geeft, 
waarmee anderen vrij zijn om van mening te verschillen. Alweer, er is geen "al
leen zaligmakende", vooraf bepaalde handelwijze, ofschoon er misschien wel 
een paar verkeerde benaderingen zijn.
Van de geslachten die naverwant aan Echeveria zijn, worden er vier thans 
algemeen erkend en naar mijn mening terecht: Dudleya, Graptopetalum, Pachy- 
phytum en Thompsonella. Hieraan zou ik Cremnophila willen toevoegen, dat 
sinds Dr. Rosé dit geslacht in 1905 opstelde, gewoonlijk in Sedum wordt on
dergebracht. Verscheidene auteurs hebben er reeds op gewezen, dat Crem
nophila nutans zeer veel punten van overeenkomst vertoont met de plant, al
gemeen bekend als Echeveria linguifolia (vroeger gespeld als linguaefolia). 
Uhl heeft ontdekt dat hybriden tussen deze twee soorten zeer vruchtbaar en 
geschikt zijn voor kruising met vele andere soorten en voor terugkruising 
met beide ouders. Oordelend vanuit dit bewijsmateriaal, kunnen de twee 
planten moeilijk in verschillende geslachten worden geplaatst en de beste 
oplossing lijkt te zijn om hiervoor Cremnophila weer te doen herleven.
De heer Alfred B. Lau, die de bergen van westelijk Mexico doorzocht naar 
Echinocereus, verzamelde vrij toevallig een onbekende Echeveria-achtige 
plant (Lau 1974), waarvan hij zo welwillend was om materiaal aan Dr. Jorge 
Meyrén van Mexico City en mij te geven. In bloei bleek het een zeer mooie, 
maar weerspannige plant te zijn die nog geen enkel boek had gelezen en 
weigerde in welk van de bekende geslachten dan ook te passen. De heer Lau 
(1974, fig. 6) beeldde de plant af als een onbeschreven Graptopetalum; inder
daad lijkt de plant het meest verwant aan dat geslacht. De bloemen zijn ech-
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Deel van de bloemkroon van Tacitus bellus, met meeldraden; aan de basis van de bloemslippen de 
uitwassen x 3. Tekening Gail Culver.

ter zonder geur, de bloemslippen staan rechthoekig af van de kroonbuis, zijn 
sterk verbreed vanaf de basis naar de top en eenkleurig; de kroonbuis wordt 
afgesloten door een paar uitwassen aan de voet van elk segment; de kelk
bladen worden tegen het eind van de bloei teruggekromd en de meeldraden 
krommen zich niet terug (zoals bij Graptopetalum, vert.) en de stijlen zijn 
vrij lang en dun. De vorm van de bloemkroon is bijzonder kenmerkend: de 
rechthoekig afstaande bloemslippen die sterk verbreed zijn boven de basis, 
passen niet goed in de Echeverioideae, hoewel ze overeenkomen met diverse 
soorten van het minder nauw verwante geslacht Kalanchoë. De uitwassen die 
de kroonbuis afsluiten zijn enig in hun soort. De plant kan dus niet worden 
opgenomen in enig bestaand geslacht en het nieuwe geslacht Tacitus lijkt 
noodzakelijk (Moran en Meyran 1974).
Het geslacht werd niet genoemd naar de Romeinse historicus of keizer, maar 
naar de vorm van de bloemkroon, van het Latijnse woord voor zwijgend (hier 
in de betekenis van "gesloten”). De bloemkroon is nauwelijks zwijgzamer 
dan bij de meeste andere planten, maar vergeleken met die van naverwante 
geslachten heeft hij een zeer nauwe opening (bedoeld wordt hier de keel, 
dat is waar de bloembuis overgaat in de zoom, vert.)
Tacitus bellus heeft gedrongen, stamloze, gewoonlijk alleenstaande rozetten 
van ongeveer 3 - 8 cm breed en met ±  25-50 bladeren. De korte dikke bloem
stengel draagt een bijscherm met 1-10 bloemen, die omstreeks juni bloeien. 
De dieprose bloemkroon is ±  30-38 mm breed. De bloemen blijven 4-12 
dagen dag en nacht open.
Deze fraaie plant is niet moeilijk te kweken en lijkt voorbestemd om een fa
voriet te worden in de cultuur.
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Schrijver (I.) en 
vertaler (r.), 
even uitblazend van 
de verm oeienissen 
van het IO S 
congres in Reading 
(1973).

Dr. Reid V. Moran, de schrijver van bovenstaand artikel is verbonden aan het Natural 
History Museum in San Diego, Californië, U.S.A. Hij is taxonoom met een grote inte
resse voor succulenten, in het bijzonder de Crassulaceae. Ongetwijfeld is hij de 
grootste thans levende expert op het gebied van de Echeverioideae waartoe ook het 
nieuwe geslacht Tacitus behoort. Reid Moran publiceerde vele artikelen o.a. in het 
vroegere tijdschrift Desert Plant Life over Dudleya, Stylophyllum en Hasseanthus; in 
Cactus and Succulent Journal of America over oude en nieuwe soorten van Echeveria en 
Pachyphytum; de laatste jaren vooral in Cactaceas y Suculentas Mexicanas, het orgaan 
van de Mexicaanse cactusvereniging.
Wij hopen ook in de toekomst meer van de hand van deze deskundige schrijver te 
kunnen publiceren.

H et w a s  m e het ja a r t je  w e l!
A. P. H. ERKENS
Een jaar ervaring met de mini-kas op een flatbalkon.
Als vervolg op een reeds eerder verschenen artikeltje over de bij mij in ge
bruik zijnde kleine balkonkas, wil ik gaarne iets vertellen van de ervaringen 
die ik met dit veel plezier gevende kasje in één jaar heb opgedaan.
Oktober een jaar geleden, werd op het balkon van de 5e étage in de uiterste 
hoek van de laatste flat (een hoekhuis dus) met deze kas gestart Vele plan
ten, verkregen via "Ruilen zonder Huilen” (nog altijd een unieke instelling) 
en door aankoop bij diverse kwekers, hebben daarin hun woon- en groeiplaats 
gevonden.
Met het oog op de komende winter werden de achterwand en zijwanden tij
delijk voorzien van tempexplaten, terwijl de voor- en bovenruiten bij vorst- 
kansen met pasklare afneembare tempexplaten konden worden geïsoleerd. 
Dit om te voorkomen dat de electrische (voliére-)verwarming met thermostaat 
te veel dienst zou moeten doen. De thermostaat is ingesteld tussen 5 en 10 
graden C. De licht ontvangende zijde van de kas is gericht op het oosten. 
Door deze stand wordt geprofiteerd van de heilzame ochtendzon, terwijl bij 
het klimmen der zon de linkerzijde van de kas in de schaduw komt te liggen, 
hetgeen voor diverse schaduwminnende planten een voordeel is.
Nauwelijks waren we goed en wel de herfst, waarvan we ons zoveel hadden 
voorgesteld, ingegaan, of de zware sombere luchten, met de daaruit vallende
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regenbuien dienden zich aan, om ons vrijwel tot het voorjaar niet meer in de 
steek te laten.
Het gevaar van een dergelijke lange periode bij lage temperatuur met een 
kas in een zeer vochtige omgeving, is de zeer hoge vochtigheid van de lucht. 
Vorst meldde zich in slechts enkele dagen van november, terwijl het weer in 
de winterperiode zacht bleef. Hierop volgde een uitzonderlijk zacht en vroeg 
voorjaar. (Weet u het nog?). Enkele stormen van orkaankracht (ons bleef ook 
niets bespaard) waarbij de balkonpui van het huis voortdurend angstig kraak
te en waarbij wij beslist niet rustig naar bed gingen, werden zonder enige 
schade overleefd. We haalden weer adem.
Maar de verstoring van het leefklimaat der planten was door de opeenhoping 
van abnormale weersomstandigheden compleet.
De maand maart, anders grillig en met een van venijn roerende staart, liet 
zich van zijn mooiste kant zien en toverde een allervroegst voorjaar uit de 
lucht, tot schrik van de pas uit hun winterslaap gewekte planten, die nu dage
lijks badend in de zon stonden.
Wat schoon is duurt slechts kort, heet het. Ook met dit voorjaarssprookje, 
want met deze mooie periode was vrijwel al het schoons van het gehele jaar 
bekeken. Van een gedroomde heerlijke zonnige zomer, waardoor onze plan
ten weer eens ouderwets aan hun trek zouden kunnen komen, kwam niets 
terecht.
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Na een jaar - we schrijven dit in november - kunnen we de balans opmaken. 
Van de ca. 100 planten gingen er direct na de winterperiode 2 verloren. 
Mamm. zeilmanniana kondigde als eerste de bloeiperiode aan, die voortduur
de tot diep in het najaar. (Hamatocactus is juist uitgebloeid, maar Mammill. 
schieleana bloeit in november nog, terwijl Setiechinopsis thans eerst tot knop- 
vorming overgaat.
Tijdens de voorjaars- en zomermaanden werd er zoveel mogelijk dag en nacht 
gelucht.
Over de gezondheid en groei der planten kan ik niet anders dan zeer tevre
den zijn. Opvallend was, dat de groei der planten laat inzette en lang voort
duurde. Insecten kwamen vrijwel het gehele jaar niet voor. Mogelijk heeft de 
hoge ligging van de kas daarmede iets te maken.
Eén belangrijk ding heb ik dit jaar wel geleerd en ik geef het graag door. Als 
ik na enige tijd bij een bepaalde plant geen groei zag, dan ontdekte ik als ik 
voor een nauwkeurige controle de pot met plant in mijn hand nam, vrijwel 
zeker één of meer wolluizen in de kop van de cactus.
Eén voor één werden zij er dan met een speld uitgeprikt en de plant werd 
lange tijd onder controle gehouden. Bestrijdingsmiddelen paste ik nooit toe, 
In dit "rampjaar” voor onze cactussen heb ik meer geleerd dan uit de vele 
boeken die ik bezit.
Volgens onze meteorologen is het weer in de afgelopen 100 jaar niet zo slecht 
geweest als in 1974. Zouden wij daaruit mogen afleiden dat het weer in 1975 
beter zal zijn?
Foto’s van de schrijver Jungfrau-100, Amstelveen

In te re ssa n te  c a c tu sg e b ie d e n  in B o liv ia
A. F. H. BUINING
Om vanuit Brazilië naar Bolivia te reizen (niet per vliegtuig) moet men pro
beren in de Braziliaanse grensstad Corumba te komen. In 1972 konden wij 
de toen pas klaar gekomen weg van Miranda naar Corumba rijden, maar de 
uitzonderlijk zware regens in maart/april 1974 hadden in dit z.g. Pantanalge- 
bied circa 40 km straat met een rivierbrug weggeslagen, terwijl duizenden 
stuks vee verdronken. De enige mogelijkheid was dus om per trein van Miran
da naar Corumba te reizen, wat op zichzelf reeds bijzonder interessant is. 
Dit enorme, hier en daar moerasachtige, gebied herbergt nl. grote hoeveel
heden zeldzame vogels en andere dieren als alligators en reuzenslangen, 
de anacondas (daar genoemd securis). Op onze reis zagen we in een moeras
gedeelte duizenden en nog eens duizenden ooievaars en de "jabiru” of Ame
rikaanse reuzenooievaar met zijn zwarte kop en hals. Een zeldzame verschij
ning, een dergelijke hoeveelheid van deze vogels bijeen.
Onze treinreis op vrijdag 4 oktober 1974 duurde van half drie tot 7 uur 's mor
gens. In Corumba bleek, dat alle plaatsen voor de eerste trein naar Santa 
Cruz uitverkocht waren. Het is namelijk slechts mogelijk om deze stad te be
reiken per trein, aangezien het zandweggetje hier en daar dicht langs de 
spoordijk totaal onbegaanbaar is.
Nadat we in Corumba de nodige paspoortformaliteiten hadden verricht, reden 
we met een zeer gebrekkige vigilante met een mager paardje er voor, over 
de grens naar het stadje Puerto Suarez. Bij het eerste stationnetje probeer
den we een treinkaartje te kopen. Echter zonder succes, maar we kregen de 
mededeling om het de volgende morgen om half zeven nog eens te proberen.
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We konden in een vrij redelijk pension overnachten en de volgende morgen 
konden we 2 kaartjes kopen voor een z.g. pullmanrijtuig, voor de trein die om 
half elf zou vertrekken. Doordat daags te voren circa 90 km verderop een 
trein was ontspoord, vertrok de onze om 11 uur. Met een sukkelgangetje re
den we weldra door een dicht catinga-achtig gebied met hier en daar Cereus 
peruvianus en Monvillea cavendishii. De terreingesteldheid deed sterk denken 
aan het door ons in 1968 bereisde gedeelte van de Gran Chaco in Paraguay. 
Trouwens dit zuidoostelijk deel van Bolivia wordt eveneens tot de Gran Chaco 
gerekend. Er kwamen dan ook analoge begroeiingen met palmen en allerlei 
soorten Acacia's voor.
Onze pullmanstoelen in de trein bleken deerlijk gehavend te zijn. De normale 
tijdsduur van dit soort treinen van Puerto Suarez tot Santa Cruz is 24 uur voor 
650 km. Van slapen kwam in de overvolle trein niet veel terecht. Bij elk plaats
je of wat grote haciënda stopte de trein en telkens was er veel belangstelling 
van de Indiaanse bevolking, die allerlei eetwaren van plaatselijke vruchten 
en dieren aanbood. In Roboré moesten we een paar uur wachten, omdat wat 
verder op een wagon was ontspoord.

(wordt vervolgd)

Beter één dia in de hand,
dan 10 beloftes van dia’s in de lucht! DIATHEEK

Maart/april-allerlei
Het gehele jaar door is er in onze liefhebberij en onze verzamelingen wel iets 
te doen, maar deze maanden spannen toch wel de kroon.
Het is nu de periode van schoonmaak en vernieuwing, van de aanvang van 
bloei en groei, van verpotten en zaaien, kortom de tijd van grote activiteit I 
Benut bijvoorbeeld ook deze tijd om uw kastablet, dat u al zo lang had willen 
verbeteren, nu te voorzien van een bodemlaagje, zodat de waterhuishouding 
in de potten beter in de hand gehouden kan worden.
Als u nooit gezaaid hebt, begin er dan mee; het is een van de fijnste werkjes 
in uw hobby. Lees nauwkeurig de aanwijzigingen in de oude jaargangen of 
in de "Handleiding” en u zult zien dat het helemaal niet zo moeilijk is.
Begin met eenvoudige soorten doch schroom niet ook soorten te zaaien die 
nog maar kortgeleden ontdekt en beschreven zijn. Van vele van deze nieuw
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beschreven planten zijn zaden beschikbaar of zij komen het volgend jaar voor 
op o.a. de zaadlijst van het C liché-fonds.
Meestal zijn deze zaden beschikbaar gesteld door de ontdekkers van de 
planten. Import-zaad dus en dan nog wel van de oorsprongsgebieden.
W ij kunnen de verzamelaars van deze zaden daarvoor niet dankbaar genoeg 
zijn. Denkt u zich eens in wat een moeite (en geld) het kost deze zaden te 
bemachtigen in de d ikw ijls  barre en nauwelijks bereikbare streken.
Leest u de beschrijving van de planten w aarvoor u interesse hebt met aan
dacht. U leert er de plant alvast beter door kennen.
V oor de meesten van ons is de Latijnse diagnose niet te begrijpen, doch de 
veelal uitgebreide Nederlandse beschrijving geeft tal van informaties.
Er w ordt nogal eens gezegd dat de nieuw beschrijvingen zoveel plaats in ons 
maandblad innemen. Bedenkt u dan wel dat het hoge aanzien dat ons blad 
tó t ve r over de grenzen geniet, mede te danken is aan deze publicaties. De 
serieuze liefhebber zal ze dan ook steeds lezen om op de hoogte te blijven 
van nieuw ondekte soorten. Laten we daarbij ook vooral niet vergeten dat 
de auteurs door hun veelal jarenlang onderzoek en hun enorme kennis van 
de materie, geweldig veel bijdragen aan de huidige stand van de wetenschap 
der succulenten.
W at de behandeling van onze planten betreft, kunnen we door de langere 
dagen, de hogere tem peraturen en de (hopelijk) meerdere zonneschijn wat 
steviger nevelen. Bij w erke lijk  zonnige dagen kunnen we de cactussen met 
oen g ie tertje  met een fijne broes luchtig begieten. Met deze im itatie van een 
mals, licht regenbuitje bevorderen we de knopontw ikkeling op een natuur
lijke manier. O verd rijf het echter niet; de planten mogen nog niet d irect gaan 
groeien.
Onderstammen daarentegen kunnen wel al aan de groei gebracht worden. 
Begin april, als het gevaar voor strenge nachtvorst geweken is, kunnen de 
binnenshuis overw interde planten naar de zom erstandplaats in de platte bak 
o f zomerkas gebracht worden. De eerste tijd  nog schermen en bij zonnig 
w eer luchten om verbranding te voorkom en. Houdt voo r de platte bak nog 
wat dekmateriaal bij de hand, 'voor het geval dat’.
Het ongedierte is met de warmere dagen ook uit de w interschuilp laatsen te 
voorschijn  gekomen en de bestrijd ing dient van het begin af te r hand geno
men te worden.
Vele van de vetplanten (andere dan cactussen) in maart voo r het laatst in 
d it vegetatie-seizoen w ater geven. Z ij beginnen aan de rustperiode.
De zom ergroeiende soorten kunnen behandeld worden als de cactussen. Ech
te r niet nevelen met uitzondering van de Euphorbia’s, die een licht-vochtige 
atm osfeer zo nu en dan, wèl op prijs stellen.

Mevr. G. H. A. de Heer - Graafhuis, Nieuwe V lissingsew eg 292, M iddelburg,
sch rijft ons het volgende:
Om met de heer Theunissen te spreken kom ik over de drem pel! Graag zou 
ik een ervaring vertellen die ik de afgelopen zomer beleefd heb.
Ik ben in het gelukkige bezit van twee Lobivia 's jajoiana, waarvan omstreeks 
half ju li de kleinste met één knop stond en de andere met vier. Zo te zien 
waren de knoppen even groot en zouden ze dus wel tege lijk  bloeien. Op een 
morgen ontvouwden de bloembladen van degene die maar één knop bezat 
zich in de ochtendzon, de andere deden niets! Na een uur heb ik de plant 
mee naar binnen genomen in de hoop dat m ’n man om tw aalf uur er ook 
nog van kon genieten.

zie verder blz. 52
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M am m illaria m icrohelia var. m icroheliopsis

Deze plant is een variëte it, waarvan ik u niet kan vertellen, waar hij in de 
natuur voorkom t. De plant is ook bekend onder de naam Mamm. m icrohe
liopsis, waarbij men dan weer aan een zelfstandige soort zou gaan denken. 
D it is dus niet het geval.*
De plant is c ilindervorm ig en vorm t als hij ouder w ordt, aan de onderzijde 
spruiten. W ord t ±  15 cm. lang, bij een doorsnede van dt 5 cm.
Aantal m iddendoorns 6 - 8 ,  bij een lengte van ±  1 cm. De kleur van de midden- 
doorns is nogal variabel, van lichtgrijs  to t zw art/bruin, (bij de afgebeelde plant 
zw art/bruin).
Aantal randdoorns meer dan 50 en nogal licht van kleur, to t iets geelachtig. 
De bloem is, in tegenstelling to t die van Mammillaria microhelia, roodachtig, 
ook wel wat lich ter en gedee lte lijk  groenachtig. De bloem van M. microhelia 
is geel. Kunt u ze nu ook uit e lkaar houden?
Verzorging: geen bijzonderheden, droog overw interen. Vroege bloeier.

* De vraag is o f deze va rië te it wel als zodanig beschouwd kan worden. Backeberg verm eldt in zijn 
..Kakteenlexikon” : ,,Mehr eine Form ". Bauxbaum heeft M. m icrohelia met nog enkele soorten onder
gebracht in het aparte geslacht Leptocladodia (L. elongata, echinaria, leona, mieheana en viperina). 
Buxbaum noemt niet de var. m icroheliopsis in het boekje ,,D ie Pflanzenfamilie der Kakteen” . 
M. m icrohelia is afkomstig van Mexico (Querétaria). (noot v. d. red.).
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B ryophyllum  daigrem ontianum

"Hoe heet dat? W at is dat? Mag ik een stekje? Heb ik vroeger eens gehad. 
Heeft nooit gebloeid. Onkruid. Net een brandnetel. Hopeloos. Hoe krijg  je  dat 
in b loei?” Enkele opmerkingen die je dan k rijg t als je mensen op bezoek krijgt, 
die geen speciale succulentenliefhebbers zijn. W at moet je dan doen? Laat 
maar groeien zo’n Bryophyllum ,* in de zomer ruim water, ’s w inters wat min
der. W ordt hij te g roo t voor de vensterbank, dan maar wat d ieper de kamer in. 
W ord t hij u te groot? Laat hem nou nog even. Op een goed moment komt de 
bloeistengel, echt. M et tientallen klokvorm ige bloempjes. In het begin wat 
groen-geel, maar la ter tijdens het verbloeien mooi lila, met bruine contraste
rende helmknoppen. Is de plant uitgebloeid, gooi maar weg, maar vergeet niet 
enkele nieuwe plantjes op te kweken. Ze groeien bij honderden in de kerven 
van de langwerpig - driehoekig bladeren. De onderkant van de bladeren is 
roodbruin gevlekt.
Heeft u een leeg plekje in de kas: plant hem eens uit. Reusachtig g root worden 
de bladeren. Ik zag exemplaren waar ze to t 75 cm. lang waren.
Omdat deze plant ju is t in de wintermaanden bloeit, een aanbeveling om voo r
al dan een stukje natuur in je huis te halen.

* Gewoonlijk worden de Bryophyllums tegenwoordig bij het geslacht Kalanchoë ingedeeld (noot red.)-
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vervolg van blz. 49
Even terzijde: Op de jaarvergadering in Zundert had ik vernomen dat meel
draden in de koelkast bewaard kunnen worden gedurende ±  2 weken.
Omdat deze bloemen maar ongeveer drie uur open zijn heb ik om 11 uur met 
een puntig schaartje de meeldraden uit de bloem geknipt en in een plastic 
doosje gedaan, dat naar de koelkast verhuisde. Precies een week later gingen 
alle vier de knoppen van de andere plant open. Heel voorzichtig heb ik met 
een houten prikkertje de vier stempels met het stuifmeel uit de koelkast be
werkt. Na verloop van tijd ontdekte ik dat twee bloemen hadden "gepakt” 
en weer enige tijd later kon ik twee rijpe zaadbessen plukken die aan de on
derkant al opengebarsten waren.
Het zaad zit nu in een flesje op een droog plaatsje en zal met grote zorg ge
zaaid worden!
Hopelijk vertellen ook anderen eens iets van wat ze met hun planten doen en 
of dat succes heeft.

B estem d  v o o r n ieu w e  led en , 
m a a r n iet a lle e n  v o o r hen
J. THEUNISSEN
Augustus 1970. In Succulenta verschijnt een artikeltje onder de naam: zó kan 
het ook . . . Ruilen zonder Huilen. De heer v. Soldt, Scheveningen, vertelt hoe 
hij zijn overtollige zaailingen verspreidde onder de leden van de afd. West- 
Friesland, omdat het voor de aldaar wonende leden niet zo eenvoudig is om 
aan nieuwe plantjes te komen. Hij doet een beroep op speciaal de oudere 
leden van Succulenta om eens in hun kas rond te kijken en óók de overtol
lige planten beschikbaar te stellen aan de nieuwe leden.
Hiermee werd de geboorte ingeluid van een organisatie die bij mijn weten 
uniek is op de wereld. In vele landen bestaat de mogelijkheid om via mede- 
liefhebbers aan nieuwe planten te komen, maar je moet er soms flink voor 
betalen en je moet maar afwachten of hetgeen je krijgt ook wel datgene is, 
wat beloofd wordt. Want hoe werkt R(uilen) z(onder) H(uilen)?
Hoewel de naam anders doet vermoeden, is het niet uitsluitend bedoeld voor 
degenen die willen ruilen. Vrijwel elke liefhebber van cactussen en vetplan
ten komt op een bepaald moment met ruimtegebrek te zitten. Je vindt het dan 
zonde, om hetgeen je te veel hebt weg te gooien en in de directe omgeving 
zijn er niet altijd liefhebbers. Aan de andere kant zijn er beginnende liefheb
bers, die het vervelend vinden, dat ze in de supermarkt om de hoek slechts 
een beperkt aantal soorten vinden en je kunt ook niet elke week bij dezelfde 
liefhebber in de buurt aankloppen om wat stekjes. Voor deze mensen is RzH 
bedoeld. Eens per jaar verschijnt er een oproep in het maandblad, waarin 
degenen die iets aan te bieden hebben, gevraagd wordt hun lijst met aan
biedingen op te sturen naar het centrale adres, eventueel vergezeld van een 
zoeklijst. Dit jaar is dit gebeurd in het januari-nummer. Als de heer Van Soldt 
de aanbiedingen binnen heeft, wordt er een stencil gemaakt, waarin alle aan
bieders met hun aanbod vermeld staan, evenals alle zoekers (indien die 
zich tenminste gemeld hebben). Deze lijsten worden toegestuurd aan de 
deelnemers aan RzH, d.w.z. degenen, die fl. 2,50 betaald hebben om de lijst 
te krijgen. Als de lijst ontvangen is, kan ieder daarin uitzoeken wat van zijn 
gading is, en hij stuurt een briefje (met postzegel voor antwoord) naar de 
aanbieder met een opgave van de gewenste planten. Na ontvangst van de
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planten w ord t ALLEEN vergoeding van de porto-kosten verwacht. Om dat de 
lijs t vanaf d it jaar in het voorjaar zal verschijnen, zijn de kansen voo r begin
ners veel beter dan in het verleden.
De praktijk  w ijs t uit, dat veel mensen niet goed durven vragen, als ze ze lf niets 
aan te bieden hebben. Neemt u van mij aan, dat d it helemaal geen probleem is. 
V oor de aanbieders is het er in veel gevallen om te doen w at meer ruimte in 
hun kas te krijgen, te rw ijl ze tege lijkertijd  de overtuiging w illen hebben dat 
hun planten goed te recht zijn gekomen. U moet het hen natuurlijk  niet kwa
lijk  nemen, dat zij zeldzame planten bewaren voor degenen, waarmee zij kun
nen ruilen en u moet natuurlijk zelf geen aanbieding doen die u niet waar 
kunt maken, om ervan verzekerd te zijn, dat u hetgeen u w enst zult krijgen. 
Hoe kunt u nou deelnem er aan RzH worden? Heel eenvoudig, u s to rt fl. 2,50 
op gironum m er 83288 t.n.v. dhr. O. van Soldt, M iddelburgsestraat 35 te Sche- 
veningen met de verm elding: Gaarne toezending ru illijs t 1975. A ls u de lijs t 
gekregen hebt bent u deelnem er en v ind t u de verdere adressen vanzelf wel. 
Met name de leden die verspreid wonen en geen geregelde ontmoetingen 
hebben met andere liefhebbers, kunnen via RzH hun liefhebberij een zeer 
positieve injectie geven.
Vierschaarstraat 23, Oud-Gastel.

Bezoek aan het Succulentarium
Het is alw eer enkele jaren geleden dat er een artike ltje  gestaan heeft in Suc
culenta over het bezoek aan het Succulentarium  in W ageningen. (Succulenta 
1967 blz. 92.)
Telkens kom t dan ook de vraag: is het wel m ogelijk om de kassen te bezich
tigen en hoe maak ik een afspraak. Daarom w il ik hier dan ook graag nog 
eens de volle aandacht aan besteden, ook al omdat er de laatste jaren zoveel 
nieuwe leden bij gekomen zijn.
A ls w ij dan ook terug kijken naar het achter ons liggende jaar 1974 dan is dit 
een goed jaar geweest wat het bezoek betre ft aan het Succulentarium .

zie verder blz. 55
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vervolg van blz. 53
Ik kan u mededelen dat het bezoek is verdubbeld in vergelijking met de voor
afgaande jaren. Meestal was het aantal bezoekers rond de 200, maar in 1974 
is dit uitgelopen tot 400 bezoekers.
De afdelingen van onze succulentenvereniging hebben ook niet stil geze
ten; er zijn 8 afdelingen op bezoek geweest en wel op zaterdagmorgen. Na
tuurlijk op afspraak, maar hier kom ik nog wel op terug.
Enkele afdelingen zijn nog afgeschreven, omdat anders de zaterdagmorgen 
voor mij een werkdag zou worden. U ziet het, een grote belangstelling voor het 
Succulentarium, geweldig, beter zo dan andersom.
Deze bezoeken brengen natuurlijk ook de nodige werkzaamheden met zich 
mee, daar ontkom je natuurlijk niet aan, maar het wordt met plezier gedaan 
voor ons allemaal.
Laten wij daarom blij zijn met zo'n grote verzameling in ons land en met het 
feit dat wij deze verzameling kunnen bezoeken, als er van te voren een af
spraak wordt gemaakt. Een prachtige gelegenheid in de vakantie of op een 
vrije dag.
Vooral voor onze nieuwe leden wil ik graag nog eens het aantal planten van 
de collectie vermelden : cactussen 5000, vetplanten 2000, Conophytums + 
Lithops 500.
Om nu een bezoek te brengen aan het Succulentarium is een belangrijk punt, 
te weten dat het Succulentarium is ondergebracht bij het I.V.T. (Instituut voor 
de Veredeling van Tuinbouwgewassen), Mansholtlaan 15, Wageningen.
Als u met de auto vanaf Utrecht komt: Rijksweg 12, afslaan richting Wage
ningen. Aan deze weg staat het instituut 3 km vanaf Rijksweg 12.
Is de reis per trein: uitstappen Ede-Wageningen, met de bus naar Wageningen 
en uitstappen op de Mansholtlaan, dan 10 min. lopen naar het Instituut.
Vanaf richting Rhenen of Renkum, even vragen naar de Mansholtlaan om te 
voorkomen dat u gaat ronddwalen in Wageningen.
Hoe maakt u een afspraak om de verzameling te bezoeken? Dit is vrij een
voudig, de bezoekuren zijn: elke werkdag van 8 tot 12 uur en van 1 uur tot 
5 uur. Eerst van te voren een berichtje sturen om te vragen of het bezoek 
gelegen komt, of even bellen 08370- 19123 en vragen naar W. Ruijsch toestel 
87. Dit om teleurstellingen te voorkomen.
Voor de afdelingen is er een regeling gemaakt, dat deze met meer dan 10 
personen zaterdagsmorgens een bezoek kunnen brengen en wel op afspraak, 
omdat niet elke zaterdag beschikbaar is.
Ik hoop dat het jaar 1975 voor ons weer een vruchtbaar jaar mag worden met 
onze liefhebberij en dat er weer veel bezoek naar het Succulentarium in Wa
geningen mag komen.

Tot ziens, W. Ruijsch.

A lg e m e n e  v e rg a d e rin g
PROGRAMMA SAMENGESTELD DOOR AFD. EINDHOVEN VAN SUCCU 
LENTA.
9.30 uur: Ontvangst van de deelnemers bij Restaurant Animali, gelegen in 
het vogel- en apenpark, te Eindhoven.
10.00 uur: Excursie naar het Evoluon, met leerzame tentoonstelling over mens, 
samenleving, techniek en wetenschap; dynamisch schouwspel van kleur, licht 
en beweging !
of: een rondrit door Eindhoven, onder leiding van de heer V. Gooi, Adj. Dir.
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van de Afd. Plantsoenen van Gemeentewerken Eindhoven, langs de diverse 
parken en groenvoorzieningen in de nieuwe w ijken van deze stad.
Gaarne opgave van keuze excursie. Beide excursies worden gemaakt per 
autobus I
13.00 uur: Gezamenlijke Brabantse Koffie tafe l in zaal Animali.
14.00 uur: Aanvang Algemene Ledenvergadering, eveneens in zaal Animali. 
C irca 16.30 uur terugreis.
Deelnemers die per spoor reizen kunnen te Eindhoven verder gebruik maken 
van het openbaar vervoer.
Z ij die van ver komen w ord t desgewenst gelegenheid geboden om in de loop 
van vrijdagavond over te komen. Bij de leden van de afd. Eindhoven is gele
genheid om te logeren. D it is echter niet onbeperkt. Indien er meer logé s zijn 
dan bedden, w ord t voorrang gegeven aan de verstkomenden.
Gaarne opgave van tijds tip  aankomst en van w elk vervoer men gebruik maakt. 
De kosten van deelname bedragen ƒ  12,—  p.p. In d it bedrag zijn begrepen: 
de kosten van excursie, autobus en koffietafel.
Betaling per postg iro no 1111923, ten name van Mevr. J. v.d. Ven-v. Gerwen, 
adres als onder, onder verm elding ledenvergadering 1975!
A lle  aanmeldingen, u ite rlijk  1 april 1975, aan: Mevr. J. v.d. Ven-v. Gerwen, 
St. Janstraat 51, Oerle. (tel. 04905-1207).
Deelnemers ontvangen nog persoonlijk  nadere gegevens omtrent een en an
der.

Afd. IJSSELSTREEK
Op vrijdagavond 29 november hield onze 
voorzitter, de heer B. Braamhaar, een le
zing met d ia ’s over het eiland Madagas- 
car.
De in le id ing gaf een overzicht over de 
vele m iljoenen jaren terug; de on tw ikke
ling der aarde. Via deze weg: leven in de 
zeeën, leven op het land, p lantengroei e.d., 
kwam men bij de werelddelen en u ite inde
lijk  het eiland Madagascar. H ierbij werden 
de weersgesteldheden en de geologische 
omstandigheden besproken. D it alles toe 
ge lich t met d ia ’s, die de spreker meest 
ze lf ontworpen o f getekend had. M aar ook 
de planten werden niet vergeten. Ruim 150 
d ia ’s met o.a. prachtige Euphorbia’s en 
Pachypodiums werden vertoond. Het is te 
begrijpen, dat h ier veel tijd  en zorg aan 
is besteed, waarvoor de heer Braamhaar 
dan ook harte lijk  bedankt werd.

De secretaris 
A. B. te r Brugge

H. Herold: Het verzorgen en kweken van 
cactussen
L. J. Veen, W ageningen, 2e, uitgebreide 
druk, ca 100 blz., 40 fo to ’s waarvan 13 in 
kleur, 7 tekeningen.
De toegenomen, enorme belangstelling 
voor cactussen is een stim ulans voo r het 
uitgeven o f herdrukken van boeken over 
d it onderwerp. V oor de beginnende lie f
hebber, op w ie de meeste van deze boek
jes afgestemd zijn, is de keuze vaak

u iterst moeilijk. Evenals er vele wegen zijn 
die naar Rome leiden, is de w ijze van be
nadering van het onderwerp, de illustre- 
ring en de prijs van dergelijke boekjes 
vaak zeer uiteenlopend. Een kritische be
oordeling van een boek over d it onder
werp kan zeker van belang worden ge
acht voo r de vele lezers van Succulenta 
die hun boekenbezit w illen uitbreiden of 
voo r de eerste maal een handzame gids 
w illen aanschaffen.
M et de tekst van het voo r ons liggende 
boekje kunnen w ij ons in grote lijnen wel 
verenigen. De cultuuraanwijzingen komen 
wel overeen met de gangbare meningen. 
Het is v lo t en begrijpe lijk  geschreven met 
uitzondering van de hoofdstukjes over de 
samenstelling van de grond en de bemes
ting. De schrijve r filoso feert m.i. teveel 
over zuurgraad en samenstelling van de 
grond, worte lgeste l en natuurlijke stand
plaats. Z ijn  advies over het gebru ik van 
enkelvoudige m eststoffen is waardeloos, 
want waar kan men deze meststoffen in 
kle inere hoeveelheden verkrijgen? A fge
zien nog van het fe it dat het onpraktisch 
is en levensgevaarlijk voo r de planten. 
Goede potgrond met voldoende voed ings
stoffen is overal ve rkrijgbaar en voor 
overbem esting zijn hoog geconcentreer
de, weinig ballast bevattende, m eststoffen 
in de handel. De schrijve r verw erp t g ro f
korre lig  rivierzand als nutteloze ballast. De 
noodzakelijkheid om overto llig  w ater snel 
te kunnen afvoeren acht hij dus niet van 
belang.
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Het tweede gedeelte van het boekje is 
gewijd aan korte beschrijvingen van cac
tussen, waarbij ieder geslacht of groep 
wordt voorafgegaan door cultuuraanwij- 
zingen. Hoewel de schrijver wijst op het 
belang van een goede benaming, vinden 
we nogal wat foutief geschreven namen in 
de tekst, zoals Bloszfeldtia voor Blossfel- 
dia; Zygophyllum voor Zygocactus; 
strauszii voor strausii; knibbelianus voor 
knippelianus, enz.
De zwartwit afbeeldingen met praktische 
onderwerpen zijn van een slechte kwali
teit, in het bijzonder afb. nr. 2 en 6, die 
een storende afgeplakte achtergrond heb
ben. De close-ups (zwart-wit) van cactus
sen zijn goed, evenals hun benaming, in 
tegenstelling tot de kleurenfoto’s waarvan 
tevens meer dan de helft onjuist is be- 
naamd.
Afb. 28 Gymnocalycium = Coryphanta sp. 
Afb. 29 Gymnocalycum amsitssii (anisit- 
sii) = Neochilenia sp.
Afb. 30 Echinocereus subterraneus = 
Gymnocalycium sp.
Afb. 31 Lobivia aurea = Parodia sp.
Afb. 32 Gymnocalycium = Coryphantha 
sp.
Afb. 33 Echinocereus pectinatus = Neo- 
besseya sp. (?)
Afb. 34 Coryphantha elephantidens = 
Echinocereus sp.
Afb. 35 Parodia saintpieana = Lobivia 
jajoiana
Afb. 40 Lobivia aurea = Gymnocalycium 
saglione; Astrophytum myriostigma var. 
columnare = Astrophytum ornatum hy
bride.
Waar juist de beginnende liefhebber zich 
via afbeeldingen enige kennis omtrent de 
namen tracht eigen te maken, moeten der
gelijke grove fouten, die niets met ver
schil in systematisch inzicht te maken 
hebben, toch zeker in een herdruk van een 
boekje niet voorkomen.

J. C. van Keppel

Philler Verslag is een Duitse uitgeverij, 
waarbij een grote serie boekjes is ver
schenen over allerlei onderwerpen. Op 
succulentengebied heeft men o.a. uitge
geven de boekjes "Die Pflanzenfamilie 
der Kakteen” door Johannes Endler en 
Prof. Dr. Franz Buxbaum en "Kakteen” 
door Prof. Dr. E. Haustein.
Zeer lezenswaardige boekjes voor diege
nen die de Duitse taal (enigszins) machtig 
zijn.
Het eerstgenoemde boekje behandelt het 
door Buxbaum uitgewerkte zgn. ’phyloge- 
netische systeem' en geeft een duidelijk 
overzicht van de indeling van de cactus
sen volgens dit systeem.
De indeling is gebaseerd op de kenmer
ken van vooral zaden en bloemen. Deze 
voortplantingsdelen zijn zoals bekend, het 
minst onderhevig aan invloeden van bui
tenaf en daarom naar het inzicht van Bux
baum de enige kenmerken waarop een 
juiste indeling gebaseerd kan zijn.
Het boekje "Kakteen” bevat naast aller
lei cultuuraanwijzingen ook een systema
tische indeling volgens Buxbaum in be
perkte vorm.
In het middendeel van dit boekje zijn 8 
kleurplaten en 48 zwart/wit afbeeldingen 
van de hand van Prof. Dr. W. Rauh opge
nomen.
Johannes Endler - Prof. Dr. Franz Buxbaum,
Die Pflanzenfamilie der Kakteen.
Lehrm eister - Bücherei Nr. 872
U itg. A lbrecht Philler Verlag, Postfach 960,
495 Minden, B.R.D.
167 blz. Prijs DM. 5,— .
Prof. Dr. E. Haustein, Kakteen.
Lehrm eister - Bücherei Nr. 870
Uitg. A lbrecht P hiller Verlag, Postfach 960,
495 Minden, B.R.D.
78 blz., 48 zw.-w it en 8 k leurenfoto's.
Prijs DM. 4,— .

De boekjes kunnen rechtstreeks besteld 
worden. Zij worden onder rembours toe
gezonden, tenzij men vooraf betaalt. In dat 
geval dient de prijs met 10% verhoogd 
te worden, waar tegenover de hoge rem- 
bours-kosten vervallen.

Arie de Graaf

Del Weniger, Cacti of the South-West (Texas, New Mexico, Oklahoma, Arkansas en 
Louisiana). Uitg. University of Texas Press, Austria and London (z.j.).
Dit prachtige boek bevat uitvoerige beschrijvingen met op de standplaats opgenomen 
kleurenfoto’s. Helaas is het weer een boek met een min of meer toevallig geografisch 
gebied.
Het geslacht Echinocereus is goed vertegenwoordigd met 41 kleurenplaten. Echinocactus 
is zeer ruim genomen, zodat ook Astrophytum, Gymnocactus, Glandulicactus, Hamato- 
cactus, Thelocactus en Ferocactus onder deze naam te vinden zijn. Ook het geslacht 
Mammillaria is ruim genomen; hierin zijn ook Coryphantha, Escobaria en Neobesseya 
opgenomen. Het geslacht Opuntia is eveneens goed vertegenwoordigd.
Wie over goede gekleurde afbeeldingen en beschrijvingen wil beschikken kan niet 
zonder dit boek al kost het + ƒ100,— . Deze prijs kan verschillen al naar gelang de 
koers van de dollar en het adres waar u het koopt.
Helaas is bij de beschrijvingen (alle in het Engels) geen bronvermelding gegeven. Ook 
voor de synoniemen is niet opgegeven waar ze oorspronkelijk beschreven zijn.

W. STERK
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Bijeenkomsten van bestuursleden van de afdelingen
In onze vereniging leeft al enige tijd het idee te proberen met de afdelings
besturen van gedachten te wisselen over de vele facetten van ons verenigings
werk.
In eerste instantie is gedacht aan één landelijke bijeenkomst waar alle af
delingsbesturen naar toe zouden komen om aan deze besprekingen deel te 
nemen, maar bij nader inzien bleek dit niet zo eenvoudig te zijn. Ten eerste 
om de afstanden en de hoge kosten en daarnaast komt men in zo'n grote 
groep nauwelijks of niet aan het woord om zijn/haar gedachten naar voren 
te brengen.
Wij willen nu op vijf verschillende plaatsen in het land kleinere bijeenkomsten 
organiseren voor 4 -6  afdelingen welke betrekkelijk dicht bij elkaar zitten. 
Hierdoor zullen bovengenoemde bezwaren niet aanwezig zijn en het behoeft 
dus voor geen enkele afdelingsbestuurder een beletsel te zijn om aan deze 
bijeenkomsten deel te nemen.
Te zijner tijd krijgen de afdelingsbesturen een schrijven met nadere gege
vens en gelijktijdig een uitnodiging voor de bijeenkomst in hun buurt.
De eerste bijeenkomst is reeds vastgesteld en zal op zaterdag 5 april te U- 
trecht gehouden worden. De betreffende afdelingen hebben reeds bericht 
hiervan ontvangen.
Voor de andere bijeenkomsten welke waarschijnlijk gehouden zullen worden 
in Zaandam, Dordrecht, Zwolle en Venlo, willen we de data zo spoedig moge
lijk vaststellen en de afdelingen hiervan in kennis stellen.
Wij rekenen al vast op een goede opkomst, het is in het belang van onze 
liefhebberij. S .K .B .

Excursiedag voor verspreid wonende leden
Speciaal voor de verspreid wonende leden zal er op zaterdag 24 mei a.s. een 
excursie worden georganiseerd naar het Succulentarium te Wageningen met 
daaraan verbonden een bezoek aan een kwekerij.
In het aprilnummer van Succulenta worden hierover nadere gegevens ver
strekt.

N ieu w e leden
J. H. M. A lders, Aardebaan 17, 
Opmeer.
C . R ijsw ijk , Schubertlaan 259, 
Leiden.
H. Huiskamp, Zw in 77, Assen . 
Mej. Hennie Steenweg, Wester- 
straat 61, Delft.
P. de V rie s , 1e J. C . Mensing- 
laan 32, Aalsm eer.
J. F . de Jong, Breestraat 74, 
M arknesse N .O .P .
D. Lont, Hollebalgweg 18, Hip- 
polytushoef.

~ H. Kramer, van ’t Hoffstraat 22, 
Badhoevedorp.
Th. J. M. v . d. Zwet, 2e Kade 
26, Gouda.
Mevr. C . van Battum-Landzaat, 
Oostvoornelaan 21, 's-Graven- 
hage.
D. V . G evers, M erelstraat 21, 
Bergambacht.
G . H. Beckers , Kap l. Hermkens- 
straat 10, Montfort L.
Peter Donderwinkel, Thorbecke- 
straat 8, O lst.
Mevr. v . d. Ham, Esdoornstraat 
20, Gelderm alsen.

Mevr. van Heyningen, Zeeman- 
straat 88, Zaandam.
Harry K a l, J . v . Galenstraat 6, 
Haarlem.
Mevr. M. Laurens-Loonen, Hen
drik To llensstraat 310, Delft. 
Mevr. v . d. Veer, Patrijsstraat 
58, Brummen.
W . M. J . v . d. Elzen, Oude 
Baan 36, Rosmalen.
A . v . d. Post, Apollodreef 122, 
Utrecht.
Mevr. A . Tang-W albröl, Mozart- 
laan 11, Culemborg.
A . F . H eller, R . Holstlaan 461, 
Delft.
Mej. W . A . K leberg, Adr. Pauw- 
straat 9, Delft.
Mej. H. Roijackers, Esdoorn
straat 13, Venlo .
Mevr. A . Limburg, Berkenkade 
26, Leiderdorp.
J. Raspe, Schotensingel 89, 
Haarlem.
A . v . d. Veer, Valderenstraat 
38, G eleen .
Mevr. A . de Oos-Hoek, Korte 
Miente 17, Akkrum Fr.
P. G . J. C rem ers, Rondopad 25, 
Nijmegen.

J. R . G ill , Erasmusweg 291, 
’s-Gravenhage.
H. J. Groffen Buitink, Joost v. 
d. Vondelstraat 68, W intersw ijk . 
H. J. Logtenberg, Beukenlaan 
22, Zuid laren.
H. P. O ffens, Twee Kerspelen
weg 10, Slochteren.
J . M eijer, Molenlaan 19, Rottum, 
post Sintjohannesga.
W. P. E lfrink , Voetjesstraat 69b, 
Rotterdam.
Mej. W . Gaastra, Biesketoren- 
steeg 1, Sneek.
J. M ichielsen, Valkenburgerweg 
71, Heerlen.
R . J. Bingarten, Neerstraat 171, 
's-Hertogenbosch.
A. Slomp, Jan S luyterslaan 255, 
Nieuwegein (Jutphaas).
Mevr. M. Hijmans-van D ijck, 
Veld . Montgomerylaan 368, 
Eindhoven.
P. W eeteling, Borgercompag- 
niesterweg 62, Muntendam, post 
Sappemeer.
Mevr. E . C . IJsselsteyn , Groen 
van Prinstererstraat 37, Alblas- 
serdam.
Mevr. M C . Westerhout, Dordt- 
selaan 209, Rotterdam.
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H. Wemmenhove, Carstensdijk 
152, Elim , post Nieuwlande.
H. G . Woudstra, Ingenhous- 
straat 11, Heemskerk.
Stedelijke Openbare Bibliothe
ken, Blindestraat 19, B-2000 Ant
werpen, Be lg ië .
Jan Engels, Toekomststraat 12, 
B-2960 Muizen, Belg ië .
F. v . d. Lee, Past. Kuijpers- 
straat 19, W aalw ijk .
R . Bossers , Smuldersweg 82, 
Eindhoven.
W. M. A . Manders, Amer 116, 
Deurne.
Mevr. P ieters, Beatrixhof 251, 
Uden.
G . Dalenoord, Maaslaan 12, 
Son.
C . F . J. M. de Laat, Crocuslaan 
17, Dommelen.
H. P . A . van Dun, W ilgenstraat 
14, Terheijden N .Br.
J. Havermans, Buffelstraat 64, 
Breda.
A . Bernaards, S t. Vincentius- 
straat 16, Roosendaal.
W. Konings, Voltastraat 12, 
Roosendaal.
P . H. Brunner, van W ijngaar
denstraat 50, Oosterhout.

Mej. F . van Doornmalen, Bronk- 
horst 14, Oosterhout.
F . H. v . d. Braken, Vondellaan 
33, Oosterhout.
Mej. Jeanette de Dreu, Heems- 
kerkstraat 8, B le isw ijk  Z .H .
C . A . van Pelt, Dorpsweg 113 B, 
Rotterdam.
T. Dekker, V ijverlaan 279, K rim 
pen a.d . IJsse l.
J. Kohier, W iekslag 434, Ca- 
pelle a.d . IJsse l.
P. M. de Jonge, W iekslag 430, 
C ape lle  a.d . IJsse l.
Mevr. M. Muizert-Kooij, Patrij
zenlaan 39, Oostvoorne.
W . J. Benschop, Tromplaan 48, 
H. I. Ambacht.
H. v . d. Bosch, Groeneweg 14, 
IJmuiden.
D. v . d. Linde, Dublinstraat 14, 
Haarlem.
K . R . H. Drupsteen, Hoofd
straat 57, Zuidwolde Dr.
A . J. Duerink, Rietkamp 4, Hat- 
iem .
F. Schotborgh, Palestrinalaan 
29, Zw o lle .
Chr. Popijus, Dubbeldamseweg 
227, Dordrecht.
Mevr. A . Sm it-W eel, Landstraat 
4, Andijk-West.

M evr. H. v . d. V lie t, Nipkow- 
plein 28, IJsse lste in .
J. de Nooijer, Gerbrandystraat 
61, V lissing en .
Th . de Badts, Reggestraat 3, 
Oost-Souburg.
A . Dekker, Nassaulaan 71, Mid
delburg.
Mevr. C . Schoenm aker-Kools, 
Slotstraat 50, Baarland.
Mevr. Th . J. R . W olders, Noord- 
bolwerk 7, Middelburg.
J. Breed ijk, G . Sterkenburg
straat 16, Meeuwen N .Br.
A . J. Ouwerkerk, W everstraat 
515, Gorinchem .
P. H. M. S langen, Kann. W il- 
lem sestraat 2, S t. Odiliënberg.
G . Knoben, Morgenweg 8, St. 
Odiliënberg.
W . de Boer, Heerhugowaard- 
straat 1, Hoofddorp N .H .
Mevr. G . Scheffer-Hruschka, 
An je lierstraat 10, Alm elo.
Mevr. A . H. Kuijper-Lenstra, 
W alsert 7, Rijkevoort N .B r.
Jiri E lsner, Mytska 235, C5-500 
02 Hradec Kralové 1, C .S .S .R . 
Horst Gantar, Hauptstr. 58, D- 
7129 Brackenheim 2, B .R .D .
H. Hoogakker, Box 17802, Hill- 
brow, Johannesburg, Zuid-Afri-

GEVRAAGD:
Jaargangen en losse nummers 
Succulenta van vóór 1947
Cactussen en vetplanten 
van vóór 1937.

G. RIETVELD
v. d. S. Bakhuyzenstr. 61 - Hilversum

GEVRAAGD:
,,Het praktische cactusboek in 
kleuren" van W . Haage. 
Eventueel in ruil voor de origi
nele Duitse uitgave.

Adres: MEVR. V. LEYS BRACKE  
Kasteelstraat 6 - Philippine (Zld.)

W ens kleine CACTUSPLAN TJES te kopen. 
Adres: Loenen J.,

Piasstraatje  20, 3100 Heist-o/d-Berg 
België

TE KOOP GEVRAAGD:
Succulenten in woord en beeld, 
door G . D. Duursma,
Het Cactusboek,
door J. J. Verbeek-W olthuis
en andere boeken over cactussen
en vetplanten.

Aanbiedingen met prijs: J. C . BUYZE, 
Diaconiestraat 10, Zaamslag (Zld.)

k a r lh e in z  uh lig  - kak teen
acollana + DM 20,— - 20,—
baumannii + 10.— - 25,—
baumannii var. rubrispina + 8,— - 14,—
borchersii + 15,— - 30,—
borchersii var. fuscata + 15,— - 30,—
gibbosa + 8,— - 25,—
laxiareolata + 8,— - 30,—
laxiareolata var. pluricentralis 4- 8,— - 20,—
neoperuviana + 8,— - 14,—
neoperuviana var. depressa + 10,— - 30,—
peruviana var. conaikensis + 10.— - 25,—
subocculta + 10.— - 30,—

Lobivia acanthoplegma, boliviensis, brunneo-rosea, cinnabarina, 
ferruginea, hoffmanniana, intermedia, larae, leucosiphus, 
leucoviolacea, mistiensis, muhriae, oligotricha, pampana, 
planiceps, schneideriana, tarabucensis, varians, wegheiana, 
wrightiana, zecheri DM 8,—  - 12,—
Alle bovenstaande planten zijn importen

7053 ROMMELSHAUSEN - KRS. WAIBLINGEN - LILIENSTR. 5 
W.-Duitsland

59



INHOUD

Tacitus bellus —  Reid Moran 42
Mini-kas op flat-balkon —  A. P. H. Erkens . . . . . . . . . .  45
Cactusgebieden In B oliv ia  —  A. F. H. Buining . . . . . . . . .  47
M aand-allerlei . . . . . . . . . . . . . .  48
M am m illaria m icrohelia var. m icroheliopsis —  Joh. de Vries . . . . . . .  50
Bryophyllum daigremontianum —  B. J. v. d. Molen . . . . . . . .  51
Ruilen zonder Huilen —  J. Theunissen . . . . . . . . . . .  52
Het Succulentarium —  W. Ruysch . . . . . . . . . . .  53
Balans 1974 ........................................................................................................................................................... 54
Algemene Vergadering . . . . . . . . . . . . .  55
Boekbesprekingen . . . . . . . . . . . . . .  56

ATTENTIE
Met ingang van heden zijn de volgende artikelen te verkrijgen door storting van 
het betreffende bedrag op giro 11 41 175 van J. de Gast, Graaf Gerhardstraat 10, 
Venlo.
Bewaarbanden voor 12 nummers van Succulenta f  8,—
Insigne van Succulenta, broche of speld f  1,60

Handleiding
voor het kweken en verzorgen van cactussen en andere succulenten f  2,50 
Het boekje van Koorevaar is uitverkocht.

TE KOOP GEVRAAGD:

Cactussen, vetplanten en andere zeldzame planten. 
Grote planten, partijen zaailingen en verzamelingen. 
Aanbiedingen met prijs:

CACTUS BOETIEK —  Ganzeweide 117 —  Heerlerheide (L.)

TELEFOON 045-211617 
b.g.g. 045- 712942

TROPISCHE EN SUB-TROPISCHE PLANTEN 
SPECIAAL: CACTUSSEN EN VETPLANTEN

Succulentenkwekerij
H. v a n  D O N K E L A A R

Werkendam - Tel. 01835-1430 

Vraagt sortiments- en zaadlijst 1975 
Regelmatig nieuwe importen.
’ sZaterdags na 3 uur en ’szondags gesloten

Erevoorzitter: A. F. H. BUINING, Burg. de Beau- 
fortweg 10, 2921 - Leusden C.

Voorzitter: S. K. BRAVENBOER, Kwartellaan 34, 
Vlaardingen.

V ice-voorzitter: Ir. G. E. M. U il, Berg en DaTse- 
weg 52, Nijmegen.

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

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

Penningmeester: G. LINK, M em lingstraat 9,
Am ersfoort. Postrek. 680596 t.n.v. Succulenta te 
Am ersfoort.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.

Cothen - Groenewoudseweg 8 
Postbus 12 - Tel. 03436- 267

Sortimentslijst op aanvraag 
’s Zondags gesloten

Redacteur: FRANS NOLTEE, Campanula 88, Dor
drecht. Tel. 078 - 76399.
2e redacteur: A. DE GRAAF, Zinnia 8, Dordrecht. 
Tel. 078 - 72617.
B ib liothecaris: J. MAGNIN, Ooievaarstraat 13,
Strijen. Catalogus f  1,50.
"R u ilen  zonder h u ile n ": contactadres Middelburg- 
sestraat 35, Scheveningen. Tel. 070-551344-550423. 
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland 
en België f  20,—  en voor leden in het buitenland 
f  25,—  per jaar met GRATIS maandblad "S u c
cu len ta".

Kopij voor het mei-nummer moet uiterlijk 
1 april bij de redactie zijn.

60



succulenta
MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING 

VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Mammillaria parkinsonii Foto: De Graaf

54STE JAARGANG 
NO. 4 
APRIL 1975



Mammillaria parkinsonii

ARIE de GRAAF

Het geslacht Mammillaria lijkt wel enigszins uit de belangstelling te zijn. Ten 
onrechte, want van alle cactusgeslachten is er niet één waarbij zoveel ver
schillende vormen en zo’n verscheidenheid aan bedoorning voorkomen als 
juist bij Mammillaria.
Het is waar dat van vele soorten de bloemen vrij klein zijn, doch daar staat dan 
veelal weer tegenover dat deze bloemen in grote hoeveelheden verschijnen 
gedurende een lange periode. Van het vroege voorjaar tot in de herfst bloeien 
de planten. Dit vergoedt ruimschoots de betrekkelijk geringe afmetingen van 
de bloemen.
Bovendien verschijnen de bloemen dikwijls in kransen rond de kop van de 
plant. Vele soorten bloeien reeds als jonge plant en dan geeft zo’n krans van 
bloemen de indruk dat de bloempjes groter zijn dan in werkelijkheid.
Na bestuiving van de bloemen verschijnen dikwijls maanden later de fel ge
kleurde (meestal rode) zaadbessen, waardoor de planten opnieuw, en nu voor 
lange tijd, een fleurig uiterlijk krijgen.
Mammillaria parkinsonii is zo’n plant met kleine bloemen; de bloem is opper
vlakkig gezien bovendien weinig kleurrijk. Bekijkt u de bloem wat nauwkeu
riger, dan ziet u dat het toch nog wel meevalt. De kroonblaadjes, meestal 
bloemblaadjes genoemd, zijn in het midden beigeachtig/rose en langs de ran
den crèmekleurig. Geen bijzonder sprekende kleuren, maar toch van een be
scheiden schoonheid.
De plant heeft een tweelingbroertje (of -zusje) in Mammillaria geminispina. 
Zij hebben zoveel van elkaar weg dat zij vooral als jonge planten, vrijwel niet 
te onderscheiden zijn. Verschil is dan alleen te zien aan de stand van de mid- 
dendoorns. Bij M. parkinsonii staan deze in de nieuwgroei aan de kop ge
spreid, terwijl die van M. geminispina a.h.w. een ongeveer rechtop staand 
bundeltje vormen.
Zijn de planten wat ouder, dan is het verschil gemakkelijker te zien, doordat 
M. parkinsonii groepen vormt door dichotomische deling en M. geminispina 
door spruiten aan de basis.
Dichotomische deling is het verschijnsel waarbij door vorkachtige splitsing 
van de schedel telkens twee nieuwe groeipunten (koppen) ontstaan. Dit pro
ces herhaalt zich meestal na verloop van enkele jaren,zodat dan één grote 
plantenkluit ontstaat op een gemeenschappelijke basis.
Bij spruiting aan de basis vormen zich aan de onderzijde van de moerplant 
jonge uitlopers, welke eventueel bij voldoende grootte, voorzichtig van de 
moerplant afgenomen kunnen worden om als stek verder gekweekt te wor
den. Hierbij ontstaat slechts een kleine wond ter plaatse van het aanhechtings- 
punt.
Bij het afsnijden van een kop van een dichotomisch gedeelde plant ontstaat 
een zeer grote wond omdat men a.h.w. de plant in de lengte zowel als in de 
breedte door moet snijden. Zo’n 'gevorkte’ plant kan men dan ook beter niet 
in stukken snijden als het niet dringend nodig is. Wat is overigens mooier 
dan een grote goed uitgegroeide veelkoppige plant!
Een van de kenmerken van het geslacht Mammillaria is dat de planten bloeien 
vanuit de oksels van de overjarige tepels ( =  tuberkels). Deze oksels bevatten 
veelal dichte, witte wol- of borstelpluimpjes. De bloembuis is kort en bevat 
geen schubben.
De tuberkels zijn in schuine spiralen rondom het plantelichaam geplaatst.
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Bij het determ ineren van de planten is de verhouding van de aantallen tuber- 
kels die kruislings in rijen zijn geplaatst, een be langrijk  kenmerk. Deze ge
tallen vormen meestal een rekenkundige reeks. Is er in de beschrijving b ij
voorbeeld aangegeven: spiralen 8 : 1 3 ,  dan wil dat zeggen dat, gerekend van
af het groeipunt, de eerste ring 8 tepels omvat. De kruisende ring heeft er 13. 
De daarop volgende cijfe rs zijn 13: 21,  dan 21 : 34, vervolgens 3 4 : 5 5  enz. 
Het zeer grote geslacht Mam millaria is in een aantal secties en ondersecties 
ingedeeld, die op hun beurt ook nog w eer eens in series en subseries zijn 
onderverdeeld.
Backeberg deelt M. parkinsonii en M. geminispina in in de sectie Galactochy- 
lus en tw ijfe lt kennelijk bij de eerstgenoemde soort tussen de serie Leucoce- 
phalae en Polyedrae. M. geminispina p laatst hij in de serie Polyedrae. 
Buxbaum daarentegen deelt beide soorten in bij Leucocephalae en noemt M. 
geminispina een varië te it van M. bicolor.
U ziet, ook hier zijn de heren het niet vo lledig met elkaar eens.

Lit.: Backeberg, Das Kakteenlexikon.
Endler en Buxbaum, Die Pflanzenfamilie der Kakteen.

Foto: De Graaf; co llectie : Gebr. de Herdt.

Succulentensafari in Kenia en Tanzania (V)
FRANS NOLTEE

Het Naivashameer, met zijn brede gordels van papyrus en zijn velden vol met 
blauwe w aterlelies, w ordt beschouwd als het mooiste van de meren in de 
Grote Slenk. Behalve door zijn buitengewone schoonheid is het ook interes
sant vanwege de zeer rijke fauna. Zo zijn e r b ijvoorbeeld ruim 350 vogel
soorten waargenomen, meer dan in heel Nederland.
Net als de meeste andere meren in d it gebied bevat het Nakurumeer (in tegen
stelling to t het Naivashameer) brak water. De hierin levende algen, v lokreeft- 
jes en andere organismen leveren voedsel aan reusachtige hoeveelheden 
vogels. Het meer is wereldberoem d om zijn flam ingo's, die hier soms in aan
tallen van 11/ 2 to t 2 m iljoen exemplaren voorkom en. U kunt zich voorstellen 
wat een adembenemend schouwspel zo'n verzam eling vogels op levert I 
Na het bezoek aan deze meren besloten we, op weg naar het noorden, de 
route door het Aberdaregebergte te nemen. De Aberdares vorm en een lange 
bergketen met in het noorden en zuiden toppen to t 4000 m hoog. Daar tussen 
in lig t een schitterend hoogveengebied, doorsneden door krista lheldere berg
stroom pjes en plaatselijk met begroeiingen van boomheide en andere stru i
ken. Het nationale park lig t merendeels boven de 3000 m en is daarmee het 
hoogste w ildpark van de wereld. Lager op de hellingen bevinden zich uitge
strekte  gordels van bergbamboe met een heel eigen dierenwereld.
Hoewel de Aberdares, net als de andere hoge bergen in O ost-A frika, ta lrijke  
exemplaren van boom vorm ige succulente Lobelia ’s en Senecio 's herbergen, 
zijn ze voor de succulentenliefhebber minder interessant dan het volgende 
gebied dat we als reisdoel hadden.
Het Sam buru-lsio lopark, ten noorden van de M ount Kenya, lig t in het onher
bergzame noordelijke deel van het land. D it gebied kan men om schrijven als 
halfwoestijn. Het grootste deel bestaat uit droge doornstruiksavanne, hier en 
daar onderbroken door open vlakten, met op de toppen van de heuvels en 
uitgedoofde vulkanen dichte bossen. Het park lig t op een hoogte van 500- 
1000 m, w aardoor niet alleen overdag, maar ook ’s nachts de tem peratuur 
vaak net iets te hoog is om aangenaam te zijn. Anderzijds heeft d it gebied met
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Edithcolea grandis

zijn magnifieke landschap, zijn rijke dierenwereld en zijn nomadische herders- 
bevolking toch een aparte bekoring.
Het park w ord t doorsneden door de Uaso Nyiro, die al van verre opvalt door 
de karakteristieke oeverbegroeiing met doumpalmen. Deze palm - een van de 
zeer weinige palm soorten die zich van nature vertakken - komt alleen voor 
in de omgeving van water. Zoals zo vaak het geval is waar twee extreme 
m ilieufactoren e lkaar ontmoeten, zo vinden we ook op de oevers van deze 
riv ie r heel interessante planten. Mij interesseerden vooral enkele soorten uit 
de S tapelia-groep, waarvan de meest opvallende vertegenw oordiger op deze 
plaats Caralluma retrospiciens is (zie kleurplaat Succ. nov. 1974). Deze soort, 
die zo'n 50 to t 60 cm hoog wordt, is daarmee een van de grootste uit het ge
slacht. Net als andere „reuzen" onder de Carallum a's groe it hij in het open 
veld, zonder beschutting te zoeken onder struiken e.d., zoals het merendeel 
van de Aasbloemen doet.
Heel wat meer moeite kostte het om Edithcolea grandis te vinden. Deze plant, 
met zijn prachtige „Perzisch ta p ijt”  bloemen komt voor op verschillende plaat
sen in Kenia, Tanzania en Somalië, maar was bij mijn weten nog niet bekend 
uit deze omgeving.
Beide soorten zijn erg m oeilijk in cultuur, wat geen w onder is als men de 
natuurlijke omstandigheden in overweging neemt. Enten zal misschien de 
oplossing kunnen brengen. Gelukkig kon van allebei wat zaad verzameld w or
den, zodat ik hoop dat de zaailingen zich zullen w illen schikken in de ont
beringen van het Nederlandse klimaat. (w ordt vervolgd)

A p ril/m ei - allerlei
D oor het zonnige w eer en de langere dagen kunnen we in deze maanden 
onze planten ge le ide lijk  aan wat meer w ater gaan geven. Het w erke lijk  volop 
w ater toedienen moeten we echter uitstellen to t de maanden juni en juli.
A ls altijd dienen we extra voorzichtig  te zijn bij het watergeven aan planten
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uit de gevoelige geslachten als A riocarpus, Aztekium, Obregonia, Pelecypho- 
ra, Lophophora e.d. Doch ook de d icht w itbedoornde M am m illaria ’s en eigen
lijk  alle d ichtbedoornde planten zijn erg gevoelig voor te veel vocht. Vooral 
als we wat ruim er gieten b lijft er gem akkelijk w ater tussen de bedoorning 
hangen. M et name bij aanhoudend som ber w eer is de kans op schim m elvor
ming dan groot.
U itgebloeide en nog niet bloeibare planten kunnen nu verpot worden. 
Planten met knoppen, nè de bloei verpotten.
Bekijk uw planten stuk voor stuk. W at grotere planten, in een voldoende 
grote pot, die er fr is  en gezond bij staan, hoeven niet noodzakelijk verpot te 
worden. D oorgewortelde exemplaren wèl verpotten.
Planten die er grauw en lusteloos uitzien, contro leren op aantastingen van 
het w ortelgestel.
Een veel voorkom end verschijnsel, w aardoor de planten een onaantrekkelijk 
u ite rlijk  krijgen, is het zgn. verkalken van de dorens, vooral van de oudere 
dorens aan de onderzijde van de plant. Veelal w ord t d it geweten aan het 
langdurig gieten met hard leidingwater. Lang niet a ltijd is d it echter de oor
zaak. O ok als steeds regenwater gebru ikt w ordt, kunnen de dorens een 
kalkachtige aanslag krijgen. D ikw ijls b lijk t bij deze planten één o f andere 
groeistoornis op te treden.
De oorzaak daarvan kan zijn een slecht w orte lgeste l door schimmels, w orte l- 
knobbelaaltjes, w orte llu is ofwel de plant lijd t aan een gebreksziekte, doordat 
aan de grond één o f meer sporenelementen ontbreken. O ok een teveel aan 
kalkachtige bestanddelen in de grond kan de oorzaak zijn.
Verpotten in verse, gezonde grond is meestal een afdoende remedie.
Indien u ze lf de grond voo r het verpotten van de planten samenstelt, zeef de 
grond dan over een zeef met een maaswijdte van ca. 1 cm. V erw ijder daarbij 
zoveel m ogelijk de grove onverteerde delen als takjes en bladeren. De gro
tere uitgezeefde stukjes klei en steentjes mogen gerust w eer bij de grond 
gedaan worden. De structuur w ord t er beter (luchtiger) door.
De andere succulenten, de vetplanten, kunnen op gelijke wijze behandeld 
worden als de cactussen. De w intergroeiende vetplanten echter voorlopig 
droog houden. U itslu itend om te voorkom en dat zij geheel verdrogen moeten 
deze soorten ’s zomers zo nu en dan een beetje w ater krijgen.
De hoogsucculente zom ergroeiers onder de Mesems pas verpotten nadat de 
nieuwe bladparen volledig gevorm d zijn en de oude bladeren to t droge vliezen 
zijn verschrom peld.

De heer O. van Soldt, M iddelburgsestraat 35, Scheveningen, sch rijft ons het 
volgende :
Het b lijk t dringend noodzakelijk een ernstige waarschuwing te laten horen 
tegen het gebruik van verw arm ingskabels, therm ostaten en dergelijke door 
leken en onvakkundigen.
Via RzH werd mij al 5 keer een ernstige brand gemeld als gevolg van onvak
kundige aanleg. Daarbij zijn kasjes geheel uitgebrand, therm ostaten on tp lo ft 
en meer nare dingen.
Zelfs voor de vakman is het niet eenvoudig in een vochtige kas een veilige 
aanleg of constructie te maken. Afgezien van brandgevaar, is er zeer zeker 
ook levensgevaar. De berekening van een ju iste capacite it voor een verwar- 
mingskabel is geen lekenwerk. Dat moet van geval to t geval berekend worden. 
De meeste thermostaten zijn niet geschikt voor een vochtige kas, waar ge
spoten w ordt. Het minste wat men dan al kan doen is, de therm ostaat in een 
goed dichtgebonden plastic zak binden.
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O ver deze hele materie zou eens een goed artikel gemaakt moeten worden, 
maar ik weet niet o f de redactie daar belang in stelt. (Vast wel, red.) W el hoop 
ik, dat er in ons maandblad een plaatsje kan worden ingeruimd voor deze 
waarschuwing. Vooral de klungelig gemonteerde zaaikistjes zijn in deze wel 
de hoofdschuldigen. E lectric ite it kan een prachtig hulpmiddel zijn in onze lie f
hebberij, maar brand en levensgevaar moeten worden uitgesloten.

Succulenten in Ierland
W IM  RUBERS

Ierland is nu niet d irect een land dat beelden oproept van naar w ater snakkende 
vetplanten in droge woestijnachtige gebieden. De luchtvochtigheid is vooral 
aan de kust erg hoog en op sommige plaatsen va lt er op v ijf  van de zes dagen 
regen. Toch is het interessant om te zien dat er in d it meest regenrijke land 
van Europa nog enkele succulente Crassulaceeën voorkomen.
Van het genus Sedum komen drie soorten oorspronkelijk  w ild voor (ter ver
ge lijk ing: in Nederland zes). N iet inheems maar wel algemeen verw ilderd op 
muren en rotsen in de buurt van nederzettingen is het W it Vetkruid, Sedum 
album L. Deze soort komt in Nederland wel oorspronke lijk  w ild voor (vgl. 
Noltee in Succulenta 49 nr. 11 pp. 181-184, 1970) maar heeft b lijkbaar nooit de 
oversteek naar Ierland op eigen houtje kunnen maken. Men zou hem licht kun
nen verwarren met de wel inheemse en er veel op gelijkende Sedum anglicum 
Hudson. Deze soort ve rsch ilt van S. album door de kleinere, meer rondachtige 
blaadjes en een kortere en compacte bloeiw ijze. Vooral langs de kust, zowel 
in het laagland als in de heuvels, is het een algemene verschijn ing op rotsen 
en op plaatsen met een ondiepe bodem. Bij voorkeur staat hij echter op rotsen 
die door vogels als rustplaats gebru ikt worden waardoor enige verrijk ing 
plaatsgevonden heeft.

Sedum album, Leixlip

66



Sedum anglicum, Glenmacness, County W icklow

Um bilicus rupestris, 
Glencree,
County W icklow



\

Rhodiola
rosea,
Bulbein Mntn., 
County Donegal

De overige twee Sedum -soorten (S. acre en S. telephium ) komen ook in 
Nederland algemeen voor.
In spleten van stapelm uurtjes in het zuiden en westen van Ierland is de Venus- 
navel, Um bilicus rupestris (Salisb.) Dandy, een opvallende verschijning. De 
hangende w itte  bloem pjes staan in een langgerekte tros die soms wel to t een 
halve m eter kan uitgroeien. We komen deze plant ook w eer tegen in het M id
dellandse Zee-gebied, waar bovendien nog v ijf andere U m bilicus-soorten te 
vinden zijn. Het zich kunnen handhaven van deze warmteminnende plant w ordt 
vooral begunstigd door de milde Ierse w inters, waarin vrijw e l geen strenge 
vors t voorkom t. H ierdoor zijn er wel meer mediterrane planten die in Ierland 
de noordgrens van hun verspreid ingsgebied hebben liggen.
Een geheel andere oecologie heeft de Rozewortel, Rhodiola rosea L. Deze soort 
zoekt ju is t koele en luchtvochtige plaatsen op zoals richels van loodrechte 
rotswanden met noordelijke exposities* en kliffen aan zee. Ten aanzien van het 
directe substraat is hij echter tam elijk indifferent, hij g roe it nl. zowel op kalk
steen als op graniet. Sommigen van u zullen deze soort met zijn opvallende 
gele bloem schermen wel eens in de Alpen gezien hebben, waar hij ook op 
soortge lijke  standplaatsen voorkom t maar dan wel veel hoger. In Ierland groeit 
hij vanaf ca. 200 m, maar in de A lpen moeten we er minstens 900 m voc; klim 
men en groe it hij p laatselijk zelfs op 3000 m.
Ondanks de gelijkenis met soorten als Sedum telephium en S. spectaL c ;c 
Rhodiola w aarsch ijn lijk  toch meer verw ant met genera als Echeveria, Dudieya 
e.d. Het voornaam ste verschil met Sedum w ord t gevorm d door de hoofd
stengel die zich als een w orte ls tok ondergronds bevindt en van w aaruit de 
bloeistengels, die in fe ite  dus zijscheuten zijn, naar omhoog komen. Nog een 
kenmerk van deze plant is dat hij tweehuizig is, wat bij vetplanten weinig voor
komt. We hebben dus te maken met afzonderlijke mannelijke en vrouw elijke 
planten.
De vlezige w orte lstokken hebben een sterke rozegeur, vandaar de naam Roze
w ortel. Vanaf de 17e eeuw werd deze plant ook wel in Nederland gekweekt 
en de w orte lstokken werden onder de naam Radix Rhodiae als middel tegen 
hoofdpijn gebruikt. Momenteel w ordt de Rozewortel w aarschijn lijk  nauwelijks 
meer bij ons gekweekt.
* Ligging t.o.v. de zon.

Johan Frisoplaats 6A, Tricht.
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V oor beginners (?) -2-
CEES van de W O U W

Als kleine jongen woonde ik aan de rand van de stad. De meeste vrije  tijd  
werd doorgebracht in de bossen en landerijen in de omgeving. Het is me nog 
steeds onduidelijk of ik toen veel over de natuur geleerd heb o f alleen méér 
en betere methoden om op een zo veilig m ogelijke manier zo veel m ogelijk 
fru it te bemachtigen, dat meestal groeide aan bomen op met zware heggen 
en hekken, omzoomde, door honden bewaakte, stukken grond. W el kan ik me 
herinneren dat ik reeds op zeer jeugdige leeftijd  experim enteerde met planten. 
81 zonnebloem pitten werden in een keurig v ierkant uitgezet en de jonge plant
jes groeide voorspoedig to t een hoogte van ongeveer 30 cm. Toen begon het 
experiment. De ene rij kreeg alleen steenkoud water, de volgende heet water, 
de derde verdunde azijn en een vierde verdunde ammonia. Ik heb er geen 
logboek van bijgehouden maar als ik me goed herinner groeiden de niet "b e 
handelde” zonnebloemen uit to t prachtige metershoge planten en legde de 
rest het al spoedig af, met uitzondering van de met azijn behandelde planten, 
die bloemen vormden toen ze zo'n veertig  cm. hoog waren en toen ook niet 
meer g ro ter werden, Bonsai-zonnebloemen zogezegd. Een ander experiment 
betrof twee wilde kastanjes, die ik om de twee dagen u itgroef om het g roe i
proces te volgen. De ene liet het al spoedig afweten, de ander kreeg in eerste 
instantie drie stammen, waarvan er al spoedig een verdween. De overb lijven
de vork  heb ik nog lange tijd  zo kunnen behouden, maar de boom werd ge
kapt toen we gingen verhuizen. Later leerde ik uit een plantenboek voo r ge
vorderden ("U it de plantenw ereld", Palladiumreeks no. 15) dat dergelijke plan
ten steeds één hoofdstam vormen. Deze " ta k ”  staat loodrecht op de grond 
en alle andere takken proberen zoveel m ogelijk volgens een bepaalde hoek 
ten opzichte van de stam te gaan staan.
Later is me hetzelfde overkom en met een drie takkige stek van Ficus elastica. 
Eén tak groeide door en vorm t nu de stam, de andere hebben hun "norm ale” 
plaats ingenomen.
De eerste vetplanten die ik onder ogen kreeg waren de bekende Crassula's 
en A loë's. In een aan het huis gebouwde serre heb ik getracht deze in een 
zo goed m ogelijke vorm groot te brengen. Rond die tijd  gebeurde er nog veel 
meer. Ik ging studeren en kreeg verkering. Meestal zijn dat soort activiteiten 
funest voor een plantenliefhebber, maar mijn toekom stige ega bleek uit het
zelfde hout gesneden en schonk me met S interklaas een geheel beglaasde 
bak van zo’n 5 0 x 4 0 x 3 0  cm, waarin een g root aantal cactussen. W etende 
dat cactussen een soort w oestijnplanten zijn en verm oedelijk  pas in de regen
tijd  groeien toog ik aan het w erk om ’s w in ters(l) die regentijd te creëren, door 
het kasje af te sluiten en te voorzien van therm om eter en verlich ting om ten
minste de 12 uur zonneschijn uit de tropen te halen!
Met behulp van een horloge en de therm om eter mat ik de tem peratuurstijg ing 
en kon daardoor de w arm teafgifte naar buiten bepalen Samen met de w eer
berichten ben ik er toen in geslaagd dat kasje op zo’n 18°C te houden - en 
natuurlijk lekker vochtig! Het p le it voor de cactus dat hij in staat is een zo’n 
liefdevolle aanslag op zijn leven boven te komen. Espostoa melanostele en 
Pachycereus pringlei hebben in ieder geval deze marteling (en nog vele ande
re, maar daarover later) doorstaan.
In ieder geval had ik nu - naar later bleek volkom en verkeerd - een methode 
gevonden om een week van huis te kunnen zijn met het geruststellende idee 
dat mijn planten goed verzorgd waren. (w ordt vervolgd)
Van Anrooyplein 18, Bunschoten.
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T a lin u m  caffru m
Talinum is een plantengeslacht behorend tot de Portulacaceae, met meestal 
vlezige of knolvormige wortels, die voor een deel eetbaar zijn. De afgebeelde 
plant is een import met een harde ruwe schilferige knol van ±  41/2 cm hoog 
bij ±  4 cm doorsnede. Volgens Jacobsen met nederliggende stengels, waar
bij de knol waarschijnlijk geheel in de grond zit?
Het lijkt mij voor deze soort uit Kenia echter niet raadzaam om hier de knol 
geheel in de grond te doen. Bij mij staat de knol op de grond waarbij de 
wortels de knol aan de grond verankeren. Ook hier groeien de stengels enigs
zins zijwaarts; ze zijn ongeveer 15 cm lang met vlezige, wisselstandige, ± 
3 cm lange, ±  8 mm brede, spits toelopende bladeren. De kortgesteelde bloe
men staan afzonderlijk in de bladoksels. Ze zijn ongeveer 20 tot 25 mm 0  met 
2 afvallende kelkbladen en 5 bloembladen; volgens Jacobsen licht citroen
geel, bij mij echter helgeel. De bloemen gaan bij flink zonnig weer soms vrij 
snel open en sluiten zich tegen de avond voorgoed.
Indien men de bloem bestuift met eigen stuifmeel vormt zich een vlezige, met 
een bruin vlies omgeven, vrucht van ±  8 mm 0 , die bij rijpheid openspringt en 
11/2 a 2 mm grote zaden laat vallen, waarvan ik nog niet weet of ze kiem- 
krachtig zijn. Cultuur: in de zomer veel licht en warmte met matig water, daar 
hij soms snel zijn wortels weer verliest. In de winter matig warm en droog. De 
grond bestaat bij mij uit 65% potgrond met 35% zand, waardoor een beetje 
klei is gemengd. Alle stengels sterven in het najaar af, waarna de plant een 
rusttijd begint.
Het geheel is een aardige, naar mijn mening niet zo gemakkelijke en als im
port vrij dure, plant.
Tekst en foto: J. L . den Boef, Mr. Heem skerkstraat 24, Ridderkerk.
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E c h in o fo ssu lo ca c tu s  ro b u stu s
Het geslacht Echinofossulocactus (ook nog wel eens Stenocactus genoemd) 
is afkomstig uit Noord- tot Middenmexico en vormt op zich een duidelijk her
kenbare groep. Wanneer men echter naar soorten gaat kijken, dan blijkt de 
herkenbaarheid minder gemakkelijk. Vele soorten zijn reeds op zichzelf zeer 
variabel, terwijl van dit reeds lang in Europa gekweekte geslacht door gemak
kelijke hybridisatie de onderlinge verschillen nog kleiner geworden zijn.

I Backeberg verdeelt het geslacht in 3 groepen, waarvan er 2 slechts één soort 
omvatten, terwijl alle andere (ca. 30) in de derde zijn ondergebracht, zodat 
ook van die zijde geen klaarheid is te verwachten.

\ De afgebeelde plant, waarvan ik geen beschrijving heb kunnen vinden, is
afkomstig uit de kwekerij van de heer H. van Donkelaar te Werkendam en 

^  ziet er als volgt u it :
Plantelichaam 7 cm 0 , 6 cm hoog, 34 gegolfde ribben. Afstand tussen de 
areolen 4 cm. Randdoorns 7-9, ongelijk van lengte, de kortste 5 mm, de lang- 

ti ste tot 45 mm lang, recht omhoog wijzend, plat en stroachtig. 1 middendoorn,

( rond tot iets afgeplat, tot 50 mm lang. Doornkleur geelbruin met wat donker
der punten. Bloemen karmijnrose met donkerder middenstreep, tot 3 cm lang, 
zich door de dichte bedoorning meestal niet geheel openend.
Hoewel vele uit Mexico afkomstige planten niet gemakkelijk te kweken zijn, 
zijn bij dit geslacht niet veel moeilijkheden te verwachten. Ze groeien wortel- 
echt uitstekend. De beste plaats in de zomer is buiten, waar ze van eind mei 
tot eind september zonder glasbedekking kunnen, zelfs in een zeer natte zo
mer als in 1974. Winteropstelling zo licht mogelijk bij een temperatuur van 
5- 10° C.
Tekst en foto: Henri Bosman, Vinkenpolderweg 25, A lb lasserdam



N o to cactu s  so ld tia n u s  V an  V lie t  Species nova

Corpus laeteviride cylindricum  ad 6 cm diam etitur et ad 34 cm altum est. 
Acumen paulum depressum tomento albo instructum est et totum spinis 
albis areolarum novarum supertextum est, radices ramosae sunt.
Costae ad 20 triangulares sunt, in acumine paulum rotundatae; su lcis 
acutis, qui sub areolis paulum insurgunt, in longitudinem discernuntur. 
Areolae paulum demersae et rotundae 2 mm diametiuntur; tomento albo 
instructae ad 6 mm inter se distant, mox glabrescunt .
Spinae centrales aciculares 5 ad 7, ad 15 mm longae sunt, subbrunneae 
acumine et pede rubris ad rufis vel auranticis sunt, in crucibus d issim i
libus positae interdum v ix  a m arginalibus d iscernuntur; marginales ad 35, 
ad 12 mm longae sunt, aliquae eodem colore ut centrales, ceterae albae 
sunt; nonnullae spinulae hyalinae p ilis  sim iles adsunt; omnes spinae 
postea canescunt.
Flores in fundibuliform es ad 4 cm longi sunt, ad 4,5 cm diametiuntur., circum 
acumen enascuntur; fo lia  perianthii lanceolata, paulum crenata et acuata 
sunt, in teriora nitide citrina, exteriora ut interiora sed cum stria  mediali 
subrosea ad v iridescenti in acumine; receptaculum infundibuliform e est, 
duae partes receptaculi in terio ris  su fflavi staminibus, quae circum pedem 
p istilli nectarium parvum formant, instructae sunt; receptaculum exterius 
squamis rubescentibus, saetis et lana brunneis instructum est; Stamina 
ad 7 mm longa sufflava sunt, antherae flavae, p istillum  subpurpureum ad 
sufflavum  ad 12 mm longum est, stigmata 9 antheras superant; pericar- 
pellum ovale ad 5 mm diam etitur et ad 5,5 mm longum est, squamis v ir i
descentibus et saetis lanaque brunneis instructum ; in placentis parie
ta libus ovula sunt.
Fructus baccaeform is tenuiparie ta lis est, postea sicca tu r et paulum super 
basim in latitudinem  aperitur, ad 70 grana continet.
Semen galeriform e 1,2 mm longum est et 1,1 mm diametitur; hilum album, 
paulum undatum acute in testam transit, circum m icropylam in carunculam 
to llitu r, in funiculum, qui plerumque d ifficu lte r d iscernitur, decurrit. Testa 
tubercu lis n itide nigris, quae sulcu lis n igris discernuntur,, in longitudinem 
instructa est.
Habitat in regione confini U ruguay et Brasiliae in altitudine 200 m. in 
Departem ento Cerro Largo, Uruguay. Qua in regione et crescunt Noto
cactus megapotamicus, Notocactus mammulosus var. gracilior, W igginsia 
erinacea, Gymnocalycium leeanum, Frailea pygmaea, Echinopsis multiplex 
et Trichocereus alacriportanus. Numerus campi D.V. 82.10.
Typus in Herbario Regni, U ltra jecti, Hollandia sub nr. D.V. 82.10.
Lat. diagnose: J. Theunissen.

Piant cylindervorm ig, to t 6 cm in doorsnede en 34 cm hoog, frisgroen; top 
iets ingezonken, bekleed met w itte  w o lv ilt en geheel overdekt met roodbruine 
doorns van de nieuwe areolen; w orte ls vertakkend;
ribben to t 20, driehoekig, aan top iets afgerond, door scherpe lengtegroeven 
gescheiden, onder areool iets oplopend ’ );
areolen iets verzonken, rond, 2 mm in doorsnede, to t 6 mm uit elkaar, met w itte 
w o lv ilt bekleed, spoedig kaal wordend;
middendoorns 5 to t 7, to t 15 mm lang, naaldvormig, in ongelijkvorm ige kruizen 
gesteld 2), soms m oeilijk  van de randdoorns te onderscheiden, lich t bruin, aan 
voet en top rood to t roodbruin of oranjerood; randdoorns ±  35, ±  12 mm lang, 
enige gekleurd als de m iddendoorns, overige wit, sommige zijn haarachtige 
glasdoorntjes; la ter vergrijzen alle doorns.
Bloemen trechtervorm ig, to t 4 cm lang en 4,5 cm in doorsnede, rondom de top; 
bloembladen (perianth) lancetvorm ig, iets gekarteld en gepunt, binnenzijde 
glanzend citroengeel, buitenzijde idem, met lichtrose to t groenachtige midden- 
streep aan top; bloembodem (receptaculum ) trechtervorm ig; bloembodem 
binnenzijde 2/3 bekleed met meeldraden, kleine ruimte (nectarium?) rondom 
voet van stijl vormend, lichtgeel; bloembodem buitenzijde bekleed met rood
achtige schubben, bruine borstels en w ol; meeldraden to t 7 mm lang 3), licht-
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geel; helmknoppen geel; stijl tot 12 mm lang, licht purperrood tot lichtgeel; 
stempels 9, rood, boven de helmknoppen; vruchtbeginsel (pericarpellum) 
ovaal, tot 5 mm in doorsnede en tot 5,5 mm lang, bekleed met groenachtige 
schubben, bruine borstels en wol; zaadknoppen aan de zaaddragers in de zij
wand.
Vruchten besachtig, dunwandig, later verdrogend, iets boven de basis horizon
taal open springend 4), inhoud ±  70 zaden.
Zaden helmvormig, 1,2 mm lang, 1,1 mm in doorsnede; hilum iets golvend, wit, 
scherp in testa overgaand, zich verheffend rond poortje (micropyle) tot een 
wratje (caruncula), aflopend naar de meestal moeilijk waarneembare funiculus; 
testa in lengte bekleed met glanzende zwarte knobbeltjes, gescheiden door 
zwarte groefjes.
Groeiplaats Dept. Cerro Largo, Uruguay. Veldnummer D.V. 82 
Type in Rijksherbarium te Utrecht onder typenummer D.V. 82.10.

!) De bij Notocactus als geslachtskenmerk genoemde kinnen of knobbels op de ribben, ontbreken bij 
N. soldtianus volkomen.

2) Het aantal middendoorns is variabel. Dat vindt zijn oorzaak in het feit dat de middendoorns dikwijls 
moeilijk van de randdoorns zijn te onderscheiden. Een en ander heeft tot gevolg dat de midden
doorns in ongelijkvormige kruizen zijn gesteld omdat zij niet steeds op de zelfde plaats van ieder 
areool voorkomen en dus niet steeds in dezelfde richting wijzen. De lengte van de doorns zal in de 
Noordwesteuropese verzamelingen minder zijn dan de opgegeven lengte in de beschrijving.

3) Alle mogelijke en onmogelijke zaken delen wij in. leder in zijn hokje. Dat dit niet altijd even goed 
slaagt moge blijken uit de situatie van de meeldraden. Bij klokvormige bloemen, als voorkomende 
bij N. mammulosus, is de vraag gewettigd of wij hier met primaire of secundaire meeldraden te 
maken hebben. Toch kunnen wij hier volgens mij zeggen dat het primaire meeldraden zijn, omdat 
zij nabij de stijl in de bloembodem zijn ingeplant. Dit is bij N. soldtianus niet het geval. De meel
draden zijn over een groot gedeelte van de bloembodem ingeplant, gelijk steeds voorkomend bij 
trechtervormige bloemen. Met geen mogelijkheid kan men hier de meeldraden verdelen in twee 
groepen, tenzij men dit kunstmatig zou doen.

4) De verdroogde vruchten openen zich horizontaal iets boven de basis geheel in het rond. Er blijft 
van de vrucht op het areool een klein bekertje achter waarin steeds wat zaden resten.

Notocactus soldtianus is direct verwant aan N. scopa. Een van de opvallendste 
kenmerken van N. scopa is de purperrode stijl. De stijl van N. soldtianus is 
eveneens rood getint. Ook het in voetnoot 4) opgemerkte betreffende de kin
nen is een kenmerk van N. scopa. Beide kenmerken vinden wij ook bij N. 
sucineus, een soort die in Rio Grande do Sul voorkomt en daarmee bevestigt 
dat het groeigebied van N scopa enorm groot is en zich uitstrekt tot in deze 
zuidelijkste, aan Uruguay grenzende, staat van Brazilië. N. soldtianus is even
als N. scopa niet zelffertiel.
N. soldtianus werd door mij in 1968 gevonden op een hoogte van ±  200 m 
aan de grens van Uruguay en Brazilië, in een gebied waar men eigenlijk geen 
cactussen verwacht. Om van de ene ’cuchilla’ (heuvel) naar de ander te ko
men, die aan de overzijde van een dal was gelegen, moest ik een riviertje 
passeren. Het had juist de vorige dag flink geregend en de waterstand liet 
overspringen niet toe. Ik zocht dus een plaats waar dat b.v. van steen tot 
steen wel mogelijk was. Opeens was er een grote rotspartij aan de oever die 
als een enorme wrat het landschap sierde. Voordien had geboomte en struik
gewas, doorvlochten van klimplanten, o.a. Passiflora coerulea, deze aan het 
oog onttrokken. Hier is overspringen vrijwel altijd mogelijk, omdat het water 
zich door de rotsen moet slijpen en er door de jaren slechts een smalle 
stroomsleuf ontstaat. Ik klom op de ongeveer 2 meter hoge steenwand na 
mij er eerst van te hebben overtuigd dat de rots hier niet tot slaapplaats dien
de van slangen, die zich gaarne op de warme stenen in de zon koesteren. 
Boven gekomen bleek de steenmassa in zijn geheel te zijn gespleten. In de 
barst groeide N. soldtianus in een mengesel van humus, ontstaan door omzet
ting van organisch afval en wat erosiegesteente. De planten vonden hier niet 
alleen goede voedingsbodem (pH 5,4) maar waren tevens door de moeilijk
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A doorsnede bloem binnenzijde; B bloem buitenzijde; C vergroting situatie receptaculum; stijl Ci; 
meeldraden Ca; helmknoppen C3; stempels C4; receptaculum Cs; nectarium C ö; pericarpellum C7; 
D droge vrucht; E zaad; H hilum; funiculus Hi; micropyle Ha; caruncula H3; doorsnede hilum a-b H4; 
doorsnede hilum N. scopa Hs; K areool met doornbundel.

Tekeningen D. J. van Vliet.
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toegankelijke rotswand tegen vraat van het vee beveiligd. Een één dag du
rend onderzoek wees uit dat er in de hele omtrek, uitgezonderd op de rots, 
niet één (zelfs niet een verdwaalde!) N. soldtianus groeide. Wel N. megapo- 
tamicus, N. mammulosus var. gracilior, Wigginsia erinacea, Gymnocalycium 
leeanum, Frailea pygmaea, Echinopsis multiplex en de altijd wel ergens aan
wezige Trichocereus alacriportanus.
N. soldtianus werd door mij vernoemd naar mijn goede vriend de heer O .C . 
van Soldt en wel om zijn grote verdiensten voor onze liefhebberij in de ware 
zin van het woord. "Ruilen zonder Huilen” is zijn geesteskind en door deze 
actie wist hij zeer veel leden van Succulenta gelukkig te maken met één of 
veel meer plantjes. Hij bevorderde op deze manier in hoge mate het onderling 
contact, ja was hiermee zelfs de aanleiding dat een nieuwe afdeling werd 
gesticht. Hij is een van die stille werkers die een vereniging tot grote steun 
zijn en om hun belangeloos werken niet genoeg geprezen kunnen worden. 
Het is voor mij een grote eer te mogen worden gerekend tot zijn goede vrien
den.
De ontbrekende foto's zullen later in Succulenta worden gepubliceerd.

P./d. Fazenda Santa Helena. Pedreira S .P . Brasil.

Eu p h o rb ia  cy lin d rifo lia
J. L. DEN BO EF
Onder de Euphorbia's zijn vele kleinblijvende soorten die voor de liefhebber 
interessant zijn. Vooral ook onder de Euphorbia’s uit Madagascar zijn ver
schillende mooie soorten, met als nadeel echter dat de meeste moeilijk of 
in het geheel niet te verkrijgen zijn. Een enkele keer kan men soms E. decaryi, 
E. frangoisii of de hier afgebeelde E. cylindrifolia te pakken krijgen. 
Laatstgenoemde is een aantrekkelijk plantje uit Zuidoost-Madagascar, dat



ongeveer 15 cm hoog wordt en door middel van onderaardse uitlopers flinke 
groepen maakt. De rijk vertakkende stengels, die ongeveer 8 mm dik worden, 
zijn voor het grootste deel bladloos. Alleen aan de top hebben ze een krans 
van blaadjes. Het onderste deel is helemaal ruw en gegolfd door bladlittekens 
en afgevallen bijbladeren. De blaadjes zijn zittend of kortgesteeld; cylindrisch, 
2-3 cm lang en 5 mm dik, uitlopend in een scherpe stekelpunt, grauwgroen 
tot roodachtig. De bovenzijde van het blad heeft een groef of gootje in de 
lengterichting. De bijbladeren zijn talrijke verkurkende en later afvallende 
gaafrandige of gekartelde, 1-2 mm lange blaadjes. De bloemstengels staan 
afzonderlijk of met meerdere bijeen; ze dragen 1 of 2 vleeskleurige bloemen 
van 8 a 10 mm doorsnee.
In de winter verlangen de soorten uit Madagascar een temperatuur van ±  
15 graden met een beetje water, anders verliezen ze alle blad en zijn dan 
moeilijker weer aan de groei te krijgen. In de zomer licht en goed wat water. 
De grond kan potgrond zijn met een flinke hoeveelheid zand en wat klei. 
Het beste is een wijde pot te gebruiken voor E. cylindrifolia, in verband met 
de onderaardse uitlopers.
Mr. Heem skerkstraat 24, R idderkerk.

Een  b ijzo n d e re  v e g e ta tie v e  v e rm e e rd e rin g
JOH. DE VRIES
Deze zomer, op bezoek bij enkele oudere kwekers, bemerkte ik enkele plan
ten, die op z’n kop geënt waren.
Bij nadere beschouwing bleken dit z.g. "kontjes” te zijn, d.w.z. de onderkant 
van een cactus, geënt op een onderstam, met de wortels naar boven. Deze 
wortels waren er uiteraard afgesneden, omdat ze toch geen funktie meer heb
ben.
Nu zult u misschien zeggen, wat heeft dat voor zin, want mooi zijn zulke plan
ten toch niet. We zullen bij het begin van de procedure starten. Wanneer we 
een cactus enten, houden we dit z.g. "kontje” over. De meesten onder ons 
zullen nu dat z.g. "kontje" weggooien, of heb ik dat mis? Vele verzamelingen 
heb ik reeds gezien, doch "kontjes" kom je niet vaak tegen, al zet je deze 
esthetisch niet bepaald aantrekkelijke planten niet gauw op je tablet in de 
kas. Overigens ben ik me er wel van bewust, dat ik hier zeker voor de meer 
gevorderde liefhebber niets nieuws vertel.
Welnu, dit "kontje" enten we nu op z’n kop op een onderstam. Zorgen dat de 
centrale assen elkaar raken I
Zelf gebruik ik de onderstam Trichocereus schickendantzii, een flinke groeier, 
die lekker zacht is en alles zonder problemen aanpakt. Wist u overigens, dat 
deze onderstam uitermate geschikt is voor noodentingen in de winter? Dan 
wel wat warmer zetten natuurlijk.
Maar we dwalen weer af. Het "kontje” zelf groeit niet verder, maar zal toch 
een uitweg moeten vinden voor het opdringende sap van de onderstam. Z'n 
eigen groeipunt (de kop van de plant) is het kwijt, zodat de plant zal proberen 
wegen te vinden. Dit is mogelijk, doordat zich bij ieder areool een groeipunt 
in aanleg bevindt. Denk b.v. maar aan een vetgemeste Echinopsis I 
Deze groeipunten gaan nu over in scheuten; m.a.w. de plant gaat spruiten. 
Op deze manier kunnen we gemakkelijk aan meerdere planten komen, al is 
het niet voor onszelf, dan wel voor medeleden. Denk in dit geval eens aan 
R. z. H. Uiteraard geven van nature spruitende planten meer zijscheuten, 
doch na het oogsten van de jonge stekken laat u de boel weer keurig staan
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en nog vele spruiten zullen er volgen. Zelfs "kontjes” waarvan je denkt: daar 
zit geen groen meer aan, geven na enting nog spruiten.
Ook houden we het topje van de onderstam over, dat we, als het nog groot 
genoeg is, weer opnieuw laten bewortelen, met eventuele gevaren van voort
gaande virusziekten, die nu eenmaal gepaard gaan met vegetatieve vermeer
dering. Daarom is het beter van tijd tot tijd onderstammen te zaaien, daar 
virusziekten meestal niet met zaad overgaan. Voor zover mij bekend is dit 
niet het geval bij cactussen, doch dit valt verder buiten deze beschouwing. 
Verder ben ik me er van bewust, dat dit geen wetenschappelijke benadering 
is, maar hopelijk kunnen enkele liefhebbers er hun voordeel mee doen. 
Nobelstraat 29, Brielle

D e e x cu rs ie d a g  vo o r de v e rsp re id  w o n en d e  leden
Zaterdag 24 mei a.s. is er speciaal voor de verspreid wonende leden een 
excursie vastgesteld naar het Succulentarium, dat is ondergebracht in kas
sen van het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen (I.V.T.) te Wa- 
geningen.
Na bezichtiging van de collecties aldaar, zullen we gezamenlijk per bus naar 
Lent bij Nijmegen gaan om een kweker te bezoeken, waar men eventueel 
ook nieuwe planten kan aanschaffen.
Onderweg zullen we een broodmaaltijd nuttigen.
De aankomst van de deelnemers bij het I.V.T. is gepland om 10 uurv.m., het 
bezoek aan Lent om 2 uur n.m. en terug in Wageningen ongeveer 5 uur n.m. 
Ook afdelingsleden kunnen zich opgeven doch daar deze excursie vooral be
doeld is voor verspreid wonende leden, hebben deze voorrang. Iedere deel
nemer kan zijn/haar huisgenoot(ten) meebrengen.
De kosten voor deelname (bus- en broodmaaltijd inbegrepen) zijn f  13,50 per 
persoon. U gelieve het deelname-geld vóór 1 mei a.s. over te schrijven of te 
storten op girorekening no. 680596 van Algemeen Pennm. Succulenta, Mem- 
lingstraat 9, Amersfoort, met de vermelding "Excursie verspreid wonende 
leden, 24 mei" en het aantal personen waarvoor betaald is, alsmede of men al 
of niet afd.-lid is.
Na 1 mei worden geen aanmeldingen meer aangenomen i.v.m. de te maken 
afspraken.
Nadere gegevens over het aan- en afreizen alsmede de dagindeling, worden 
u na ontvangst van uw overschrijving toegezonden.
S .K .B .

A lg e m e n e  V e rg a d e rin g
Agenda van de Algemene Vergadering, welke op zaterdag 19 april 1975 in 
Eindhoven wordt gehouden; aanvang 14.00 uur. Restaurant Animali, Boosten
laan 303.

1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 11 mei 1974.
3. Verslag van de secretaresse over 1974.
4. Rekening en verantwoording van het financieel beleid over 1974 met 

toelichting van de algemeen penningmeester en verslag van de kas
controlecommissie.

5. Begroting 1975.
6. Contributie 1976.
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7. Benoeming kascontrole-com m issie.
8a. Verslag bibliotheek-com m issie.

b. Verslag Succulentarium -com m issie.
c. Verslag diatheek-com m issie.
d. Verslag propaganda-com missie.
e. Verslag Ruilen zonder Huilen.

9. Benoeming hoofdbestuursleden.
10. C lichéfonds.
11. Ingekomen stukken en voorstellen.
12. Vaststelling plaats volgende algemene vergadering.
13. Bespreking maandblad.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.

Toelichting:
punt 9. Het hoofdbestuur s te lt voo r wederom te benoemen in hun functie: de 
heren G. Uil, B. van Gelder, J. W. M injon, W. J. Ruysch, J. H. Defesche, J. Ple
vie r en H. Nijm ijer.
De secretaresse, mevrouw E. A. M. Verduin-de Bruyn, ste lt zich niet herkies
baar.
Als nieuw lid voo r het hoofdbestuur is aangemeld de heer A. van Beuningen 
voor de afdeling Nijmegen.

punt 10. De afd. N oord-Lim burg heeft op zich genomen het C lichéfonds voor 
de tijd  van een jaar te behartigen. V oor het jaar 1975-76 zal dus een nieuwe 
beheerder moeten worden gevonden.

punt 11. De afd. W est-Brabant ste lt voo r dat iedere afdeling van Succulenta 
op zich neemt per jaar een o f meer bladzijden kopij te leveren.

BETALING CONTRIBUTIE
Als u de acceptg irokaart nog niet hebt ingestuurd verzoeken we 
u vriende lijk  d it alsnog zo spoedig m ogelijk te w illen doen.

Nieuwe leden
T. J. de Greef, Spanjaardstraat 
97b, Rotterdam.
A. V isser, Crabethstraat 23, 
Maassluis.
Mevr. D. Oosterveld, v.d. Wey- 
s trjitte  25, Exmorra Fr.
B. v.d. Groep, P. W. A. Cort 
v.d. Lindenstraat 5, Harlingen. 
Robert Zuurbier, Rhijnsburglaan
5, Heerde.
W. A. J. de Nobel, Bredero- 
destraat 2, Hazerswoude.
A. M. A. Bakx, St. Jozefpark 
29, Bussum.
P. van de Waal, Henri Dunant- 
weg 61, Lochem.
Mevr. V. T. ten Bloemendaal- 
Gaastra, a /b  Heidenskipsterdijk, 
Workum Fr.
D. v.d. Mey, W itterozenstraat 
27c, Leiden.
G. Geeraets, Meerenburgerhorn 
3, IJsselstein.
G. T. Mooiman, Zeearendstraat
6, Scheveningen.
P. Bullee, Kerkweg 10, Acquoy, 
post Asperen.

W. van Leuveren, Stationsweg 
385, Scherpenzeel.
K. Jager, Hoofdstraat 17, Kes- 
teren.
Mevr. M. H. Naber-van Groot- 
veld, Reeweg Oost 154, Dor
drecht.
Mevr. J. Romein, Sophiastraat 
61, Gouda.
P. van Oosten, Hoofdweg Zuid 
8, N ieuwerkerk/IJssel.
Mevr. M. G. Zegers, Eikenlaan 
2, Volendam.
S. P. Oosterbaan, Kikkenstein 
362, Amsterdam-Bijlmermeer. 
M ej. T. v.d. Waal, Zusterflat 
Refaja, v.d. Steenhovenplein 1, 
Dordrecht.
Jac. Koomen, Molendwarsstraat 
4, Den Burg, Texel.
J. Kiers, Tuinbouwstraat 58, 
Groningen.
J. A. Zuidam, Eikenlaan 71 D, 
Spijkenisse.
W. Mandjes, v.d. Polstraat 38, 
Vught.
Mevr. W. Montizaan-Nooteboom 
Brouwerijstraat 21, Epe Gld.
A. M. v.d. Veer, Borgerder- 
straat 13, Rolde.

H. Perdeck, Chopinlaan 20, 
Groningen.
W. ten Hoeve, J. C. Kapteyn- 
laan 6A, Groningen.
Mej. B. W elle, Grensweg 3, 
Zevenhuizen Gr.
A. Plas, Peizerweg 13, Gronin
gen.
Mevr. Wormmeester, Bedumer- 
weg 65, Groningen.
Mej. L. de Vries, Donderslaan 
147, Groningen.
J. W. van Leeuwen, Aalsmeer- 
derweg 71, Aalsmeer.
Mevr. Heymann-Puts, Ouddorp 
8, Beesel.
Th. Pubben, Peelstraat 33, Se- 
venum.
G. Pubben, Peelstraat 33, Se- 
venum.
L. Bergmans, Hogeschoorweg
I. Venlo.
J. Geerlings, Veestraat 10, 
Swalmen.
R. Lamboo, W. de Zwijgerstraat 
454, Venlo.
M. Ronckers, Graaf Reinald- 
straat 8, Swalmen.
Mevr. W ellinga, Graetenstraat 
15, Venray.
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H. Könings, Bredeweg 177, 
Roermond.
M evr. J. Dunselman, Beatrix- 
straat 32, Den Helder.
J. de Man, S t. Janshof 9, Vught. 
W. Bottenberg, Eikenlaan 12, 
Nuenen.
R . de Bruin, van Thiesenlaan 
106, Eindhoven.
C . A . L . Bercht, Renesselaan 
37, De Meern.
W . J. Koper, Plantage 47, Be
verw ijk.
H. A . Dijkhuizen, Brouwerstraat 
102, Haarlem.
Mevr. C . E . de Wijer-Groene-

woud, Dreef 12, Aalsm eer.
Hr. van G este l, Eikenstraat 72, 
Schijndel.
A . M. van Delft, Eikenstraat 80, 
Schijndel.
Mevr. Verschoor, Hendrik Ha
merstraat 259, ’s-Gravendeel. 
Hans van Es, Rottumerplaat 202, 
D elfzijl.
P. Moerman, Bosplaat 5, Delf
zijl.
J. H. Bollen , Pastoor F issen 
straat 20, E lsloo .
Hr. v .d . Veen, *St. Remigius- 
straat 19, Schimmert.

M. L. G eers, Europalaan 383, 
Brunssum.
Mevr. J. M. Limbach-Grijp, Pr. 
Beatrixlaan 408, Voorburg. 
Marijke Markus, Pr. Bernhard- 
laan 93, Leidschendam.
Mevr. A . Radem aker, Fred. van 
Eedenlaan 51, Leiden.
P. B . M. Steenweg, Delfland- 
straat 42, Nootdorp.
G . Velthu is , Pr. Mauritsstraat 
82, Delft.
T . O- Hoekstra, Frankenburg 54, 
Valkenburg Z .H .
Maurits Boens, Oostendestraat 
132, 8100 Torhout, Be lg ië .

Afd. IJSSELSTREEK
Op 31 januari j.l. vond de Algemene Ver
gadering te Goor plaats. Na de opening 
door de voorzitter en de gebruikelijke 
verslagen van secretaris, penningmeester 
en hoofdbestuurslid, kwamen suggesties 
van leden en bestuur op tafel voor de 
agenda voor 1975. Het volgende kwam 
uit de bus:
25 april: Zutphen. Dia-avond. De heer Smit 
over rotsplanten. (Sempervivum en Me- 
sembryanthemum).
30 mei: Goor. Dia-avond. De heer Brede- 
roo over het geslacht Sulcorebutia.
20 juni: Zutphen. Werkavond. Enten. Plant 
van de maand: Mammillaria.
30 aug.: Zutphen. Succulentenbeurs van 
het Oosten (zaterdagmiddag).
26 sept.: Goor. Dia-avond. De heer Bra
venboer over Euphorbiaceae.
31 okt.: Zutphen. Dia-avond. De heer Van 
Keppel over vetplanten.
28 nov.: Goor. Dia-avond. De heer Slik

kerveer over Neochilenia's.
19 dec.: Zutphen. Algemene vergadering. 
(Alleen voor leden).
Behalve op 30 aug. beginnen deze bijeen
komsten om 20.00 uur. In Goor: Zaal- 
Ontmoetingskerk, Van Kollaan 70. In Zut
phen: D.W.K.-gebouw, Leeuweriklaan 19. 
Leden van andere afdelingen, verspreid 
wonende leden, hebt u interesse één of 
meer avonden bij te wonen, u bent allen 
van harte welkom. Ook is introductie toe
gestaan.

De secr. A. B. ter Brugge, 
Rozenstraat 82, Almelo.

A A N G EBO D EN :
Verkade-Albums Cactussen , Vetplanten 

en Kamerplanten, ƒ 17,50 per stuk.
De drie albums in één koop: ƒ45,00.

D rs. W . Backhuys,
Oudorpweg 12, Rotterdam 3016, te l. 010-123436

k a r lh e in z  u h lig  - kak teen

uit onze p rijs lijs t  1 9 7 4 /'7 5
Mammillaria albiflora, albilanata, aureilanata v. alba, boolii, bran- 

degeei, buchenauii, casoi, collina, denudata, discolor, 
dixanthocentron, dodsonii, eichlamii, flavicentra, gol- 
dii, guerreronis, herrerae, hertrichiana, humboldtii, 
marksiana, marshalliana, mystax, nejapensis, neocruci- 
gera, nunezii v. solisii, pacifica, parkinsonii, pitcayen- 
sis, pringlei, pseudoscrippsiana, pullihamata, ruestii, 
saetigera, schiedeana, sphacelata, sp. 777, unihamata, 
vagaspina, winteriae, wuthenauiana

7053 ROMMELSHAUSEN - KRS. WAIBLINGEN - LILIENSTR. 5
W.-Duitsland
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INHOUD
M am m illaria parkinsonii —  Arie  de Graaf 
Succulentensafari —  Frans Noltee . . . .  
Maandallerlei
Succulenten in Ierland —  Wim Rubers . . . .  
Voor beginners (?) 2 —  Cees van de Wouw .
Talinum caffrum —  J. L. den Boef
Echinofossulocactus robustus —  Henri Bosman
Notocactus soldtianus —  D. van V lie t . . . .
Euphorbia cy lind rifo lia  —  J. L. den Boef
Een bijzondere vegetatieve vermeerdering —  Joh. de Vries
Excursiedag voor verspreid wonende leden .
Algemene vergadering . . . . . .

62
63
64 
66
69
70
71
72
75
76
77 
77

De volgende artikelen zijn thans te verkrijgen door storting van het be
treffende bedrag op giro 11 41 175 van J. de Gast, Graaf Gerhardstraat 
10, Venlo.
Bewaarbanden voor 12 nummers varr Succulenta 
Insigne van Succulenta, broche of speld

f  8 , -
ƒ 1,60

Handleiding
voor het kweken en verzorgen van cactussen en andere succulenten f  2,50 
Het boekje van Koorevaar is uitverkocht.

TE KOOP GEVRAAGD:
Cactussen, vetplanten en andere zeldzame planten. 
Grote planten, partijen zaailingen en verzamelingen. 
Aanbiedingen met prijs:

CACTUS BOETIEK —  Ganzeweide 117 —  Heerlerheide (L.)

TELEFOON 045-211617 
b.g.g. 045- 712942

TROPISCHE EN SUB-TROPISCHE PLANTEN 
SPECIAAL: CACTUSSEN EN VETPLANTEN

Succulentenkwekerij 
H. va n  DO IM KELAAR

Werkendam - Tel. 01835-1430 

Vraagt sortiments- en zaadlijst 1975 
Regelmatig nieuwe importen.
’ sZaterdags na 3 uur en 'szondags gesloten

Erevoorzitter: A. F. H. BUINING, Burg. de Beau- 
fortweg 10, 2921 - Leusden C.

Voorzitter: S. K. BRAVENBOER, Kwartellaan 34, 
Vlaardingen.

V ice-voorzitter: Ir. G. E. M. U il, Berg en Datee- 
weg 52, Nijmegen.

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

2e secretaris: J. DE GAST, Graaf Gerhardstraat 10, 
Venlc.

Penningmeester: G. LINK, M em lingstraat 9,
Am ersfoort. Postrek. 680596 t.n.v. Succulenta te 
Amersfoort.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.

Cothen - Groenewoudseweg 8
Postbus 12 - Tel. 03436- 267

Sortimentslijst op aanvraag 
’s Zondags gesloten

Redacteur: FRANS NOLTEE, Campanula 88, Dor
drecht. Tel. 078 - 76399.
2e redacteur: A. DE GRAAF, Zinnia 8, Dordrecht. 
Tel. 078 - 72617.
B ib liothecaris: J. M AGNIN, Ooievaarstraat 13,
Strijen. Catalogus f  1,50.
"R u ilen  zonder h u ile n ": contactadres Middelburg- 
sestraat 35, Scheveningen. Tel. 070-551344-550423. 
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland 
en België f  20,—  en voor leden in het buitenland 
f  25,—  per jaar met GRATIS maandblad "S u c 
culenta” .

Kopij voor het juni-nummer moet uiterlijk 
1 mei bij de redactie zijn.
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Sulcorebutia hoffmanniana Foto: Buinlng
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In te re ssa n te  c a c tu s g e b ie d e n  in B o liv ia  (2 )
A. F. H. BUINING

Toen het de volgende morgen licht werd reden we door een gebied met 
Stetsonia coryne en C astellanosia caineana, waarvan we zelfs enkele cris- 
taatvormen zagen, helaas onbereikbaar. Het boeiende bosgebied was geheel 
in voorjaarstooi, vele bomen en heesters stonden in volle  bloei, terw ijl vaak 
de bomen van onder to t boven begroeid waren met T illandsia's en allerlei an
dere epiphyten. Tegen half 12 reden we over de 2 km lange spoorbrug van 
de Rio Grande en om goed 1 uur waren we na een rit van 26 uur eindelijk in 
Santa Cruz.
Hier kon ik te lefonisch contact opnemen met een broer van mijn vriend Ro- 
berto Vasquez, die ons naar een behoorlijk  hotel reed.
Santa Cruz is een gezellige, drukke stad met 150.000 inwoners van overwe
gend Europese afstamming. Indianen ziet men er in verhouding weinig Door 
het ontdekken van de belangrijke olie- en aardgasbronnen is de stad zeer 
welvarend geworden. De benzine kost in Bolivia slechts ongeveer 20 cent per 
liter.
Roberto Vasquez had zijn vriend in Santa Cruz, de d irekteur van de botanische 
tuinen aldaar, op onze komst voorbereid en deze leidde ons door een prach
tig aangelegd park, beplant met bijzonder mooie en interessante bomen en 
gewassen uit het z.g. Amazonica-gebied. Er was een cactustuin, terw ijl in de 
stad op verschillende pleinen perken met inheemse cactussen zijn aangelegd.

Indiaanse markt, Cochabamba
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Na een prettige rustige dag, waarin we o.a. ontdekten dat op vrij veel oude 
daken bloeiende Cleistocactussen en Bryophyllum s groeiden, vertrokken we 
8 oktober ’s morgens om 7 uur in een mudvolle omnibus naar Cochabamba, dat 
500 km verder westwaarts ligt. Al dringende vulde de autobus zich en toen 
bleek, dat tijdens het instappen de portemonnee van Horst was gerold, met al 
zijn geld er in en zijn Braziliaans persoonsbewijs. Een op dat moment onoplos
baar probleem, ’s Avonds om 6 uur kwamen we in Cochabamba aan, waar we 
begroet werden door onze vriend Roberto Vasquez, die ons naar zijn gastvrij 
huis reed, waar Senora Vasquez ons bijzonder harte lijk welkom heette. 
Reeds de volgende morgen gingen we met haar naar de Indiaanse markt. Dit 
was een uiterst interessante belevenis. Cochabamba te lt ongeveer 200.000 
inwoners en is gelegen in een zeer u itgestrekt dal op ca. 2650 m hoogte. Ruim 
de helft van d it aantal bestaat uit Indianen. Verder is het n iet s tedelijk  gebied 
bevolkt door Indianen, die daar op zorgvuldige wijze landbouw en veeteelt 
bedrijven. V oor het overgrote deel worden aardappels (Bolivia is immers 
het land van oorsprong van d it geweldige voedingsm iddel) en wat granen ver
bouwd. Op de markt, die twee maal per week plaatsvindt, bieden de Indianen 
hun producten, ook die van kunstnijverheid, aan. We genoten enorm van d it 
kleurige schouwspel. Vooral de vrouwen dragen hun oorspronkelijke  kleding. 
Elke stam heeft zijn eigen typische hoofddeksel.
Roberto Vasquez heeft in zijn tuin de door hem verzam elde cactussen in de 
open lucht staan en de vorm van deze planten versch ilt niet van die op de 
groeiplaatsen. Van enkele, zoals Lobivia cinnabarina, longispina en caineana, 
kon ik fo to ’s maken, 's M iddags bracht Senora Vasquez ons naar het geolo
gisch museum met Indianenzaken. Zoals bekend gingen vroeger de Inca- 
indianen, als ze ernstig ziek waren, gehurkt in een bepaalde houding ergens 
op een eenzame, verlaten plek zitten en stierven daar. Zeer vele van deze 
lichamen werden door de kurkdroge, ijskoude w ind gemum mificeerd. Een aan-

Lobivia longispina



Lob. cinnabarina (boven) Lob. caineana (onder)

tal van deze mummies en zeer veel schedels, waarop du idelijk  zichtbare 
hersenoperaties waren uitgevoerd, waren aanwezig, benevens vele oude 
werktuigen en interessante mineralen
In Cochabamba is het altijd lente. Het gehele jaar door staan bomen, heesters 
en planten in bloei. Iedere morgen schijn t de zon uit een heldere lucht en 
afw isselend kom t nu en dan in de late namiddag een onweer opzetten, dat 
's nachts regen brengt. M aar de volgende morgen is de lucht weer helder 
blauw.
D it was natuurlijk ook de morgen van 10 oktober het geval en ik had het geluk 
dat een nieuwe Opuntia fru tico losa, Sulcorebuiia vasqueziana, Sulcorebutia 
hoffmanniana en de bij ons zelden bloeiende Opuntia vestita, in bloei stonden. 
Ter ere van het 400-jarige bestaan van Cochabamba had de Boliviaanse cac
tusvereniging, waarvan Roberto Vasquez voorz itte r is, een tentoonstelling ge-
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Sulcorebutia vasqueziana

organiseerd in Portales. D it is een prachtig kasteelachtig huis, gelegen in een 
schitterend park, jaren geleden gebouwd door Europese architecten voor 
rekening van een tinkoning, die het huis en park la ter aan Cochabamba over
droeg. Het park stond vol met cactussen van de leden der vereniging en 
verder met allerlei inheemse planten, deels afkom stig van de botanische tu i
nen in Cochabamba en Sant? Cruz. Van w ijlen Prof. Dr. Cardenas stonden er 
prachtig bloeiende botanische Am aryllis. Op uitnodiging hield ik twee maal 
een voordracht met dia's over de Braziliaanse cactusflora.
Eerst na deze tentoonste lling op 14 oktober had Roberto Vasquez tijd  om met 
ons in de omgeving van Cochabamba cactussen te gaan zoeken.
Zo kwamen wij op 2850 m hoogte bij de groeiplaats van Sulcorebutia kruegeri, 
door Cardenas benoemd naar een m edewerkster van hem aan de universiteit, 
mevrouw Krüger, met wie ik op de tentoonste lling had kennisgemaakt. Terw ijl 
een Indiaanse al handspinnend een tweetal koeien zat te hoeden vonden wij 
d icht bij haar ook vormen van Echinopsis obrepanda.

(wordt vervolgd)

Echinopsis obrepanda Foto’s: Buining



H a m a to ca ctu s  se t isp in u s
Vooral voor beginners is Hamatocactus setispinus een uitermate dankbare 
plant. Van de vroege zomer tot laat in de herfst verschijnen willig de prachtige 
goudgeel glanzende bloemen met een rode keel.
Uiterlijk: 13-15 golvend gebogen en geknobbelde ribben. Witviltige areolen, 
met 10 rechte randdorens en één, drie cm lange, hakig gebogen middendoren, 
«weekwijze: Gedurende de groeitijd volop water, vooral gedurende lange 
zonnige perioden. In de winter: koel en droog.
Groeiplaats: Noord-Mexico en Zuid-Texas.

Teksten en foto's: B . J. v . d. Molen 
Bromostraat 33, Haarlem
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maar wel
E u p h o rb ia  c o e ru le s c e n s
De blauwachtig groene stammen van deze plant hebben hem zijn naam coe
rulescens =  blauwachtig gegeven. Op zijn Zuidafrikaanse groeiplaatsen vorm t 
deze plant grote groepen, volgens Rauh in bestanden met oppervlaktes van 
enkele vierkante kilometers.
De afgebeelde plant heeft een hoogte van 50 cm. Het aantal ribben is 5, terw ijl 
de dikte varieert van 5 to t 7 cm. Insnoeringen zijn gelijkm atig over het plan- 
tenlichaam verdeeld.
De plant behoort to t de groep der Diacanthiums =  Tweedoornigen. De doorns 
zijn to t 1,5 cm. lang en staan bijna horizontaal gespreid op een aaneengeslo
ten bruine hoornlijst.
De bloeiw ijzen zijn helder geel. Ze verschijnen in grote aantallen aan de top 
pen der takken. Op de afgebeelde plant is de knopvorm ing goed waarneem
baar.
E. coerulescens is een langzaam groeiende soort, die weinig eisen stelt: een 
goed doorlaatbare grond, niet te veel w ater en een wat warmere overw intering. 
Bij mij staat de plant ’s zomers in de kas, 's w inters in huis. Volgens Lamb 
zou deze soort in droge toestand een overw intering in de koude kas over
leven.* In huis begint de knopvorm ing om streeks Kerstm is en openen de 
bloemen zich tegen half januari.
W ilt u vertakte exemplaren kweken, dan is "on thoo fden ” een goede m ogelijk
heid.

We moeten daarbij echter wel bedenken dat Lamb woont aan de ,.Engelse Rivièra", met zeer zachte 
winters.
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E cheveria  'B ru d b u rg ’ van Keppel nov. cv.
Deze, door haar regelmatig gevormde grijsgroene rozetten, opvallende Eche- 
veria-hybride, verkreeg ik in 1963 langs een omweg uit Zuid Frankrijk. In de 
Liste des Plantes Grasses 1949 : 24 van de Jardin Botanique des Cèdres te 
St. Jean-Cap-Ferrat, w aaruit de plant verm oedelijk  afkom stig is, w ordt de plant 
verm eld als Echeveria Brudburgii L. Cass .?, echter zonder enige beschrijving. 
Deze naam is dus volgens de nomenclatuurregels ongeldig. Om echter deze, 
in vele collecties ingeburgerde naam zoveel m ogelijk te handhaven, zonder 
met de boven genoemde regels in con flic t te komen, beschrijf ik de plant hier 
als Echeveria cv. 'B rudburg ', dus met weglating van ii. O ver de herkom st van 
deze hybride heb ik in de lite ra tuur niets kunnen vinden, noch is hij oo it in mijn 
eigen kruisingsproeven ontstaan. Het is wel met zekerheid aan te nemen dat 
Echeveria elegans een werkzaam aandeel in het ontstaan van deze hybride 
heeft gehad, maar wat de andere ouder was heb ik niet kunnen vaststellen; 
m ogelijk is deze plant zelfs geen Fi - hybride. Echeveria 'Brudbrug' is, althans 
naar mijn ervaring, zelfsterie l, maar vorm t aan de basis zijscheuten, die voor 
verm eerdering kunnen dienen. De in de U.S.A. voorkom ende Echeveria cv. 
'Bradburyana', ve rsch ilt du ide lijk  van E. 'B rudburg ’ door zijn kleine rozetten 
op korte stammetjes en is verw ant aan Echeveria x graessneri (E. derenbergii 
x E. pulvinata).

Echeveria cv. 'Brudburg’ van Keppel nov. cv.
Ouders en w inner onbekend. Type: No. 6316, co lI. van K.
Rozet stam loos o f zeer kortstammig, 10-15 cm in doorsnee, meestal spruitend 
aan de basis.
Bladeren kaal, 30-50, d icht opeenstaand, aanvankelijk opgebogen, la ter af
staand to t teruggebogen, 5-10 cm lang, 1-1,5 cm breed, 0,5 cm dik, langwerpig, 
aan de top toegespitst, bovenzijde v lak of iets gewelfd, onderzijde gewelfd, 
bladvoet slechts weinig versm ald; kleur matgroen, s te rk w it bedauwd en daar
door grijsgroen lijkend, soms iets roodachtig verkleurend; scherpe rode spits 
aan de top, bladrand doorschijnend wit, glad, soms met korte spitsjes aan 
de zijranden.
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Bloemstengel 25 cm lang, roodachtig groen, rechtop staand, schutbladen 
meestal vrij talrijk en vrij groot, 1-2 cm lang, aanliggend, met brede, getande 
spoor. Bloeiwijze een enkelvoudige of dubbele schicht met 5-6 ver uit elkaar 
staande knikkende bloemen, die na de bloei omhoog staan; bloemkroon zalm- 
rose aan de basis, aan de top en binnenzijde geel, de top van de bloemslippen 
roodachtig, nauwelijks uitstaand, 13 mm lang, 10 mm breed; na de bloei trek
ken de toppen van de bloemslippen samen, waardoor de uitgebloeide bloe
men driehoekig worden. Kelkbladen groot, roodachtig, ongelijk van lengte, 
afstaand of teruggebogen, de grootste tot 1,5 cm lang. Bloemsteeltjes 1-3 cm 
lang, soms met twee bracteolen tot 9 mm lang, maar meest ontbrekend. 
Vruchtbeginselen en stijlen groen. Bloeitijd mei.
Summary
Discussed and described is a fine old hybrid of unknow origin and widely distributed 
in European collections as Echeveria brudburgii. There is no valid description (nomen 
nudum) and to validate the name of this plant according to the International Code of 
Nomenclature for cultivated plants, I name the plant Echeveria cv. 'Brudburg'.
J. C. van Keppel, Jonkerlaan 14, Wassenaar

M e i/ ju n i a lle r le i
Onze planten moeten nu goed aan de groei zijn, waaruit volgt dat ook wat 
ruimer water gegeven kan worden.
Juni en juli zijn de maanden waarin we volop water kunnen en moeten ver
strekken, althans aan de probleemloze cactussen. Dat is overigens het over
grote deel van deze planten. Bij de gevoelige geslachten moeten we, als 
altijd, voorzichtig zijn met het gieten. Een goede methode is deze planten 
water te geven op het moment dat de potgrond vrijwel geheel droog is. U 
kunt dit, met wat ervaring, o.a. voelen aan het gewicht van de pot met plant. 
Droge grond weegt tamelijk licht. U plaatst de potten dan in een bakje met 
daarin een paar centimeter water, zodat de grond dit kan opzuigen. Op hun 
beurt zuigen de planten zich vol en kunnen er dan weer een paar weken lang 
tegen.
Naast water (en daardoor voedsel) hebben onze planten frisse lucht nodig. 
Veel luchten en als de nachten niet al te koud meer zijn, ook ’s nachts de 
ramen open.
Let op de belagers van onze verzameling: het ongedierte. Tijdige ontdekking 
vergemakkelijkt de bestrijding.
Er kan nu geënt, gestekt en eventueel gezaaid worden zonder bodemwarmte. 
Uitgebloeide vroegbloeiers nu verpotten. Kortom er is veel werk aan de 
succulenten-winkel !
De nachtvorst zal nu wel achter de rug zijn, zodat vele planten, met name 
vele andere succulenten, buiten geplaatst kunnen worden.
Met uitzondering van de wintergroeiers zijn nu ook de vetplanten aan de 
groei. Let echter op de Mesems; vele soorten houden een korte zomerrust 
en moeten dan minder water krijgen. Echter niet laten verdrogen I De Lithops 
hebben nu de nieuwe bladparen volledig gevormd en de oude bladeren om
hullen de planten als een gerimpeld droog vlies. Zij kunnen nu ook geleide
lijk aan wat water krijgen.
Bekijk uw planten en u zult ervaren dat zij zelf tonen wat zij nodig hebben. 
Lees ook de "Handleiding” ; hierin vindt u uitgebreide aanwijzingen en aller
lei artikelen over onze liefhebberij. Voor het bestellen van dit boekje, zie 
achterpagina.
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V o o r b e g in n e rs  C?) -3-
CEES van de WOUW

Door vallen en opstaan leer je lopen zegt men, maar rond die tijd zag het er 
naar uit dat ik nooit zou leren lopen, zelfs dat ik er op een gegeven moment 
helemaal geen zin meer in zou hebben om nog ooit te willen lopen!
Maar het geluk is met de dommen en op zekere dag hoorde ik dat de heer 
Bonneke in Tilburg een enthousiast verzamelaar van cactussen was. Ik ben 
een paar keer bij hem op bezoek geweest en leerde toen in één avond meer 
dan in al die jaren daarvoor. Bovendien was de heer Bonneke voor mij een 
zeer goede leermeester; evenals ik niet bang voor een experiment en niet bang 
om eens van de regels af te wijken. Andere mensen benaderen hun liefheb
berij anders, houden gewetensvol vast aan eens geleerde stelregels, die ze 
langzaam bijschaven, naarmate hun ervaring toeneemt. Velen in Succulenta 
met mij zullen de ervaring hebben dat iedereen deze specifieke liefhebberij 
op een andere manier benadert, zijn planten anders "ziet” en zodoende zijn 
verzameling naar deze gezichtspunten inricht. Het is jammer dat dit vaak tot 
onnodige tegenstellingen leidt.
Laat ik mezelf maar rekenen tot de wat "rauwe” klanten in de vereniging, 
voor wie een cactus meer is dan een postzegel, omdat dat ding "antwoord" 
geeft. Trouwens, ook in mijn postzegelverzameling zitten zegels waar een 
kenner niet anders dan met afschuw naar kan kijken. Kijk, laat ik het zo stel
len: wanneer ik een verpieterd en door luizen halfopgevreten plant met rotte 
plekken in handen krijg, schenkt het mij meer voldoening zo’n ding, eventueel 
na een jaar of tien, opgekweekt te hebben tot een exemplaar waarbij je ten
minste een naam kunt zetten, dan dat een kastablet gevuld is met gave Mam- 
millaria’s die jaar op jaar getooid zijn met prachtige bloemen. En toch . . .  ie
dere keer wanneer ik zo'n goed verzorgde verzameling kleinblijvende bloei
ende bolletjes zie word ik stil en geniet intens van de pracht, de schoonheid 
van de natuur, hier verstild in een boeket waaraan de eigenaar jarenlang zorg
vuldig gewerkt heeft!
Meen niet dat ik werkelijk slordig ben of trots op een rommelige verzameling. 
Neen!, trots ben ik alleen op die planten die er nu mooi bij staan en die door 
anderen reeds lang waren opgegeven. Regelmatig verhuizen doet een verza
meling nooit goed, maar voor ons ligt het niet anders en . . .  je leert er veel van. 
Daarom zet ik deze regels op papier, in de hoop dat anderen wat met mijn 
ervaring kunnen doen en in de hoop ooit nog eens hoofdschuddend terug 
te kunnen kijken op deze begintijd, in het bezit van . . . juist!, een zeer goed 
verzorgde verzameling, geheel benaamd, gesorteerd en in prima conditie. 
Maar dat zal nog wel enkele tientallen jaren duren! Daarom voor mij voorlopig 
geen dure importen, geen moeilijk wortelende planten, geen planten met een 
erg afwijkend levensritme. Later misschien, wanneer ik mijn kas(sen) zo heb 
ingericht dat een minimale tijd in de verzorging van de gehele verzameling 
gestoken moet worden en een maximum aan tijd gegeven kan worden aan 
speciale gasten.
Het afgelopen jaar zijn we weer verhuisd, uitgerekend in januari! De enige 
plaats waar ik mijn verzameling kon opslaan was een kamertje met weinig licht, 
waar ik de temperatuur niet beneden de 20°C kon krijgen! Pas enkele maanden 
later kon ik mijn nieuwe kas afbouwen en inrichten. De hele winter moest ik de 
planten water blijven geven om verdroging te voorkomen. Geen enkele plant 
is voortijdig aan de groei gekomen. Wel lieten de meeste Opuntia's soms 
meer dan de helft van hun schijven vallen, verdroogden Hamatocactus setis-
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pinus en Setiechinopsis m irabilis. U ite indelijk  heb ik dat jaar nauwelijks bloe
men gezien in mijn verzameling, slechts Mamm. bocasana vertoonde drie 
bloem pjes vroeg in het jaar en Mamm. rhodantha staat nog steeds volop in 
bloei. Zelfs mijn Echinopsis eyriesii, een w itte  en een rosé, welke voorheen 
ieder jaar prachtig bloeiden, lieten het afweten en vorm den slechts zijscheu- 
ten. En dat terw ijl ik later, zeer to t mijn te leurste lling, moest lezen dat Echinop
sis eyriesii zelfs bij de grootste verwaarlozing nog bloemen levert! Mijn 
enthousiasme over de eerste bloei, jaren terug, toen we deze plant midden 
in de nacht bloeiend aantroffen, is dari ook danig getemperd.

(w ordt vervolgd)

Van Anrooyplein 18, Bunschoten

Astrophytum  asterias
JOH. DE VRIES

Deze door velen begeerde plant komt uit Mexico, Tamaulipas, en groe it op 
geringe hoogte, n.l. ±  200 m.
De meestal 8 ribben zijn v lak en enigszins afgerond, gescheiden door een vrij 
ondiepe groef. De areolen zijn van 5 - 9  mm doorsnede, zonder doorns. Deze 
zijn alleen bij jonge planten waar te nemen. De areolen lijken w at op w atten
plukjes. Het lichaam is zeer vlak, soms maar enkele cm ’s hoog. Verder heeft
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de plant de typische A strophytum -vlokjes, die van plant to t plant in d icht
heid verschillen. Van bovenaf gezien een prachtig symm etrisch geheel. 
Bloemen: glanzend geel, met meer o f m inder rode keel, doorsnede to t 7 cm. 
Vreemd is de sterke frisse geur; hiervan w ord t in de mij beschikbare lite ra
tuur niets vermeld.
Een grappig verhaal bij deze plant is, dat deze Astrophytum  in 1843 ontdekt 
is door Karw insky, waarna de plant in 1845 beschreven werd als Echinocactus 
asterias. Hierna is de plant verdwenen en werd als uitgestorven beschouwd, 
waarna hij opnieuw ontdekt werd door Fric in 1923. De plant is daarna nog 
lang vrij zeldzaam gebleven, wat nu gelukkig niet meer gezegd kan worden. 
De cu ltuur is vrij eenvoudig, d it in tegenstelling to t wat in sommige boeken 
beweerd w ordt. Verm eerdering uitslu itend door zaaien. Behoeft na opkom st 
zeker niet geënt te worden, d it is mijns inziens niet nodig. De planten w or
den er niet mooier op en blijven minder vlak.
De afgebeelde plant is 3 jaar oud en staat met nog 3 metgezellen wortelecht. 
De afgelopen zomer gaven deze planten reeds vele bloemen. De doorsnede 
van de planten is 5 cm.
Als overw interingstem peratuur w ord t vaak opgegeven: niet onder 10 °C, i.v.m. 
kouvlekken. O ok d it lijk t mij niet ju ist. De tem peratuur lig t bij mij zoals de 
natuur het geeft, doch wel vo rs tvrij uiteraard.
Grondm engsel: geen bijzonderheden, hoogstens wat extra klei.
Al met al een mooie plant, dus w at let U, zaaien m a a r!

Nobelstraat 29, Brielle

H et v o o rk ó m e n  v a n  z ie k te n  en p la g e n
P. DEKKER

Als ik begin met d it artikel over het voorkóm en van ziekten en plagen bij onze 
planten, w il ik voorop stellen dat d it voorkóm en heel wat eenvoudiger is dan 
het bestrijden. En nu kunnen we wel zeggen dat het voorkóm en praktisch 
onm ogelijk is, maar daar ben ik het toch niet helemaal mee eens. Vanzelf
sprekend heeft elke kw eker in zijn loopbaan wel eens te maken gehad met 
één, en misschien wel meerdere plagen. U behoeft overigens echt niet te 
wanhopen indien u ze eens in uw verzam eling aantreft.
En toch zie ik deze aantasting steeds meer als beginnersfout en beslist niet 
als onontkoom baar. Laten we eens beginnen met een van de ergste vijanden 
van onze planten. Een plaag waar ieder van ons wel eens mee te maken heeft 
gehad, o f m ogelijk nog wel eens zal krijgen. Dan spreek ik over de wortelluis. 
Hoe komt die w orte llu is nu in onze verzameling binnen? Dat kunnen zoveel 
oorzaken zijn dat het onm ogelijk is om ze allemaal te noemen. Een paar w il ik 
er echter wel aanhalen. Dat is dan ten eerste een plant die u bij een vreemde 
koopt en die met d it ongedierte is behept en ten tweede de droge lucht!
Dat eerste kan men dus gem akkelijk ondervangen en wel door elke nieuw in 
de verzam eling gebrachte plant grondig te contro leren op ongedierte De 
planten dus uit de pot nemen en de po tk lu it uitschudden; hier dus beslist geen 
halve maatregelen nemen. M ocht u daarbij w orte llu is ontdekken, dan d irekt 
afdoende bestrijd ingsm iddelen gebruiken; welke dat zijn, daar komen we 
straks wel op terug.
Het tweede punt, de te droge lucht, is iets dat m inder eenvoudig ligt. Het is 
ieder van u wel bekend dat onze planten - uitzonderingen daargelaten - ge
durende de w in ter absoluut droog gehouden dienen te worden. Geeft men ze 
toch vocht dan rotten ze weg, tenzij we ze aan de groei wensen ie  houden.
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Maar dat zou voor een mooie verzameling evengoed funest zijn, want elke 
w intergroei schaadt de bloei en is ongezond omdat de planten h ierdoor ont
zettend verw ekelijken. Om ze gezond te houden en ze 's zomers te laten 
bloeien mogen we de planten ’s w in ters absoluut niet door laten groeien. Dat 
is slechts te bereiken door ze in de eerste plaats absoluut droog te overw in
teren en ten tweede door de tem peratuur zo laag te houden dat ze niet kunnen 
gaan groeien.
W aar we dus voor dienen te zorgen is dat het klimaat waarin de w orte llu is 
goed kan gedijen, niet o f zo min m ogelijk aanwezig is. Dat klim aat is dan die 
droge atm osfeer en dat over het algemeen nog in samenhang met een ve r
keerd, te luchtig grondmengsel. W ant al vragen onze planten dan ook goed 
doorlatende aarde, dat behoeft nog niet te betekenen dat die aarde gedurende 
de w in ter ook sprotdroog w ordt. En een mengsel van turfm olm , tu in tu rf of 
slecht verteerde bladaarde vo ldoet uitstekend aan de behoeften van de ge
noemde w orte llu is! Ze breiden zich dan enorm uit. U kunt ze op dat moment 
m oeilijk bestrijden, aangezien u niet ongestraft vocht kunt gebruiken en eer 
het voorjaar er is met de nieuwe groei, heeft deze plaag zich zo sterk ontw ik
keld, dat het u iterst veel moeite zal gaan kosten om er vanaf te komen. Ook 
onze zaailingen, die we overigens best een maandje langer vochtig  kunnen 
houden dan de grotere planten, kunnen erg veel te lijden hebben van w orte l
luis. Ze worden over het algemeen na het verspenen in bakken bij e lkaar gezet 
Deze zijn meestal niet veel hoger dan een cm o f acht, en dus w ord t dat be
trekke lijk  dunne laagje aarde erin vrij vlug droog.
Als deze luis zich in de w orte ltjes van dat kleine goedje gaat nestelen, va lt 
het niet mee om - mocht dat eventueel nog nodig zijn - ze in het voorjaar weer 
aan de groei te krijgen. In vele gevallen zal er van het w orte lgeste l na een 
grondige bestrijd ing niet veel meer zijn overgebleven en staan we voo r de keus 
om ze of opnieuw te laten bewortelen, o f ze maar meteen op een entstam te 
zetten.
A lle hier besproken waarnemingen aan de planten zullen voor de meesten van 
ons niet vreemd zijn en menige liefhebber heeft het hierna maar opgegeven, 
verb itterd  en teleurgesteld. M isschien was hij o f zij zonder deze m inder aan
gename ervaring wel voor onze hobby behouden gebleven. O f het dan ooit 
een goed liefhebber was geworden betw ijfe l ik toch. Om een goed liefhebber 
uit zijn hobby te halen moet er meer gebeuren!
M aar hoe kan nu iemand die bij zijn weten nooit kennis heeft gemaakt met het 
verschijnsel w ortellu is, zien of zijn verzameling zuiver is of niet? De ervaren 
kw eker hoeft zijn planten maar even te bekijken en hij weet het al, maar als 
een beginner deze kenmerken ziet in zijn verzam eling dan zit die w aarschijn
lijk  al vol met d it ongedierte.
Dat zijn planten niet al te best groeien va lt hem amper op; hij weet best dat 
ze gedurende de w in ter moeten rusten en dus is er voo r hem ook geen enkele 
reden om verontrust te zijn . . . meent hij! Bij het verpotten zal het hem of haar 
echter wel opvallen dat er een loodgrijze aanslag op de potwand voorkom t en 
dat ook de w ortels en de w ortelhals diezelfde grijze substantie vertonen. 
M aar. . . deze beginnende lie fhebber zal over het algemeen pas in maart met 
verpotten beginnen, want in praktisch alle handboeken w ord t dat door de 
experts aanbevolen en daar kun je toch als beginnende kw eker niet aan tornen! 
Maar in maart is er meestal geen sprake meer van een lichte aantasting en 
zitten de planten er goed onder, hetgeen de bestrijd ing beslist niet eenvou
d iger maakt. Het is dus wel zaak deze aantasting zo vlug m ogelijk te herken
nen en dat kan o.a. door ook gedurende de w in ter zijn planten dagelijks ie  
observeren. Licht zo nu en dan eens een pot op en kijk of op de plaats waar
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deze heeft gestaan die loodgrijze aanslag is waar te nemen. Heeft men w orte l- 
luis in zijn verzam eling, dan zal dat op deze plaats als eerste te zien zijn. Ik 
meen te mogen veronderste llen dat met deze gegevens voor ogen elke be
ginnende liefhebber in staat moet zijn deze plaag tijd ig  te ontdekken en er zijn 
maatregelen tegen nemen. W elke zijn dat?
Neem a llereerst de volgende voorzorgsm aatregelen in acht, dan is het gevaar 
van aantasting al heel wat verm inderd en dan hoop ik zelfs dat u er nooit kennis 
mee zult maken.
De omstandigheid waarin de w orte llu is kan gedijen is dus droogte en daar is, 
ondanks het fe it dat de planten gedurende de w in ter geen w ater mogen heb
ben, toch heus nog wel iets aan te doen.
Z e lf heb ik d it probleem op de volgende manier getracht op te lossen: op het 
tab le t - de plaats waar de potten staan - kom t als v loe r eerst een vel plastic 
en op d it plastic een laagje van een cm of v ijf doodgewone tuinaarde. Geen 
scherp zand a ls tub lie ft want dat geeft de planten een veel te koude voet!

Deze grond w ord t - in tegenstelling to t de aarde in de potten - steeds voch
tig o f matig nat gehouden. Ze lfs in de wintermaanden w ord t er zo nu en dan 
wat water tussen de potten gegoten, al is dat dan ook heel wat m inder dan 
gedurende de zomermaanden. Dan durven we gerust de slang op de w ater
leiding te zetten en de boel k le tsn a tte  laten lopen.

Normaal stoppen we het geven van w ater - afhankelijk van het weer uiteraard 
- zo in de loop van oktober en gaan pas begin maart weer wat w ater toed ie
nen, na enkele weken wat te hebben geneveld Maar de aarde waar de potten 
op staan houd ik alleen gedurende de maanden december en januari wat 
m inder nat, beslist nooit droog! Dat heeft als voordeel dat de grond in de pot 
om de w orte lhals - de gevoelige plaats voor de cactus - absoluut droog blijft, 
maar de onderste helft van de potgrond steeds iets vochtig w ord t gehouden, 
echter toch nog te weinig om de plant door te laten groeien. H ierdoor tasten 
we dus dat kurkdroge klimaat aan waarin de w orte llu is - en ook spint - zo goed 
kan gedijen en we bekorten tevens op deze manier ook de lange winters, 
die onze verzam elingen soms zulke gevoelige verliezen kunnen toebrengen. 
De haarwortels, die anders gedwongen worden af te sterven door te lang
durige en te intensieve droogte, blijven nu grotendeels in tact zodat de planten 
in het voorjaar ook eerder aan de groei kunnen komen zodra er wat geneveld 
kan worden. Zo is het m ogelijk de w interperiode met ongeveer twee maanden 
te bekorten, en dat ook nog met m inder verliezen.

Kunnen w ij dan ook nog een gedeelte van onze verzameling om streeks de 
jaarw isseling verpotten instede van in maart, dan is ook dat weer een plus
punt. Deze planten zullen dan praktisch helemaal niet in de kurkdroge grond 
staan en dus veel m inder vatbaar zijn voor zowel w orte llu is als spint.
Toch kan het ondanks al deze voorzorgsm aatregelen nog gebeuren dat onze 
verzam eling aangetast b lijk t te zijn door een van deze plagen en dan moeten 
we dus hiertegen zo snel m ogelijk maatregelen nemen. Elke dag langer wach
ten brengt uitbreiding van de aantasting met zich mee en maakt de bestrijding 
m oeilijker en langduriger.
Er zijn diverse manieren om de w orte llu is te bestrijden en dat zowel in de 
zomer als gedurende de w intermaanden. Goed zijn o.a. Parathion, Basudine, 
Phosdrin, Undeen en Temik. A lle genoemde middelen zijn zeer giftig, bij het 
verstuiven dus in e lk geval het gasmasker op en een paar handschoenen aan, 
tijdens de werkzaamheden niet roken, eten of drinken. De aanwijzingen op de 
verpakking zo goed m ogelijk opvolgen.*
Al deze bestrijd ingsm iddelen zijn in w ater op te lossen, uitgezonderd Temik.
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Dit middel bestaat uit korrels die rond de plant op de aarde worden aange
bracht, door het gietwater worden opgelost en door de wortels opgenomen. 
Daardoor wordt het plantenlichaam voor parasieten giftig gemaakt.
Men kan ze dus door het gietwater mengen, maar men dient dan wel zo door
dringend te gieten dat ook de wortelhals goed nat wordt, want dat is een van 
de meest geliefde plaatsen waar deze parasieten vertoeven !

Herhaal dat gieten na een dag of twaalf nog eens, want inmiddels kunnen uit 
eitjes nieuwe kolonies zijn gekomen en ook die dienen we dus te vernietigen 
eer ze onze verzameling opnieuw aantasten.
Vanzelfsprekend is gieten beter dan nevelen, want de aantasting vindt mees
tal onder de grond of op de wortelhals plaats, en daar kunnen we met nevelen 
dus praktisch nooit bij komen. De genoemde bestrijdingsmiddelen zijn abso
luut onschadelijk voor onze planten, mits men zich enigszins aan de voorge
schreven dosering houdt. Ook een kleine overdosering doet geen kwaad. 
Gebruik evenmin steeds hetzelfde middel; de mogelijkheid is dan aanwezig 
dat we zodoende een stam ongedierte de kans geven voort te woekeren, om
dat die toevallig bestand is tegen dit middel.
Zorg er dus voor steeds een stuk of drie, vier verschillende bestrijdingsmid
delen in voorraad te hebben en gebruik deze dan afwisselend. Zelfs al zou 
men geen enkele parasiet kunnen ontdekken, dan nog verdient het aanbeve
ling zo nu en dan met het een of ander middel te gieten of te nevelen. Op 
deze manier kunnen we wellicht een aantasting voorkomen en u weet dat 
voorkomen nog altijd beter is dan genezen !

Ook gedurende de wintermaanden kunnen we de wortelluis bestrijden, als is 
het dan niet door middel van gieten of nevelen. Dat is in de winter te enen 
male onmogelijk omdat vele planten - vooral de weekvlezige - gauw weg zou
den gaan rotten. Vooral de dichtbedoornde, zoals bijvoorbeeld de pectinata- 
groep van Echinocereus, zouden zonder zonnewarmte veel te lang vochtig blij
ven en daardoor wegvallen. Wat we wel doen kunnen is deze aangetaste plan
ten verpotten in matig vochtige aarde, maar dan eerst de wortels goed afspoe
len,ze in een der genoemde insecticiden dopen en ze daarna nog een paar da
gen laten liggen om te drogen. Dan kunnen ze pas worden opgepot en bestaat 
er een redelijke kans op succes.
Zorg er wel voor dat ook de gebruikte potten goed worden ontsmet alvorens 
ze opnieuw te gebruiken. Was ze uit in heet water zodat ook de restanten 
van deze plaag absoluut vernietigd zijn. Denk er vooral niet te licht over want 
het is een verschrikkelijk hardnekkig iets en het valt echt niet mee om er van
af te komen.
Tot nu toe hebben we het praktisch alleen gehad over de wortelluis; nu dan 
nog de wolluis en de spint.

Laten we vaststellen dat dezelfde bestrijdingsmiddelen die in dit artikel wor
den genoemd, voor al deze plagen hetzelfde kunnen zijn, al zou ik dan als 
een extra goed middel tegen spint het preparaat Kelthane willen noemen. 
Overigens is de bestrijding van deze parasieten, die - vooral spint - ook voor
namelijk gedurende de droge periode voorkomen, moeilijker uit te voeren 
dan bij wortelluis, daar we hier met verpotten weinig kunnen oplossen omdat 
we geen vocht kunnen toepassen.
Dus niet nevelen, niet gieten, maar wat dan te doen als we plotseling door 
een explosie van spint worden verrast, of wolluis ontdekken?
We kunnen het nog proberen met een rookpatroon. Die zijn in elk tuincentrum 
te koop maar tevens zeer giftig, dus oppassen! Dan alles een paar dagen ge
sloten houden en maar hopen dat het afdoende is geweest. We kunnen ook
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de aangetaste planten verwijderen, en zo trachten de besmettingshaard weg 
te halen, maar het zal zeer de vraag zijn of dat wel voldoende zal blijken. 
Tegen spint kunnen we wel wat meer voorzorgsmaatregelen nemen dan tegen 
wolluis en wortelluis en dat is dan de luchtvochtigheid goed in de gaten hou
den. Spint gedijt evenals wortelluis namelijk in droge lucht en als we ze dit 
droge klimaat dus kunnen ontnemen hebben we al veel gewonnen. Deze ver
eiste luchtvochtigheid kan al worden bereikt door bijvoorbeeld de gangpa
den zo nu en dan eens te besproeien en - maar dan uitsluitend bij zonnig weer - 
wat te nevelen over de planten.
Pas vooral op voor spint; deze mijten vermenigvuldigen zich razend snel en 
de aangetaste planten verliezen voor de liefhebber veel van hun waarde. 
Spint is kenbaar aan het verkleuren van het hart van de plant waarop deze 
parasiet zich heeft genesteld. Deze vreet namelijk de opperhuid kapot, die 
daardoor een andere, grauwe of kleurloze tint krijgt, hetgeen ook niet meer 
bijkomt.
Vooral weekvlezige planten, zoals onder andere Rebutia, hebben soms veel 
te lijden van deze plaag, die meestal in de late winter optreedt.
Wolluis is een gemakkelijker te onderscheiden plaag en bestaat uit een wol- 
massa, klein of groter, waarin zich als men goed kijkt kleine witte insecten 
bevinden.
Deze parasieten zijn voor onze planten eigenlijk nog het minst schadelijk, 
al zijn ze wel hardnekkig, want ze nestelen zich voornamelijk op plaatsen 
waar men praktisch niet bij kan komen met gieten of nevelen.
Zo kan men ze o.a. vaak aantreffen op een geënte plant en wel op de plaats 
waar het entstuk op de entstam is gezet. Als u wolluis in uw verzameling hebt 
en het is van dien aard dat het nog praktisch niet is te constateren, kijk dan 
eens op die plaats en u zult ze daar dan in de eerste plaats tegenkomen. Ver
der komen ze ook vaak voor op zodevormende planten; ook daar zijn ze dus 
uiterst moeilijk te bestrijden.
Het is vooral voor een beginner wel eens bedriegelijk, want vaak denkt men 
dat de wolmassa waarin de wortelluis zich inkapselt het begin van de bloei 
is, wat nadat de zaak is opgeklaard wel een hard aankomende tegenvaller 
moet zijn.
U ziet dat het ook in de cactuswereld niet alles rozegeur en maneschijn is, 
maar een goede liefhebber behoeft er zich niet door uit het veld te laten slaan. 
Die gaat stug verder totdat hij ook deze moeilijkheden heeft overwonnen. 
Hij zal niet rusten voor zijn verzameling vrij van parasieten is. Dat er bestrij
dingsmiddelen genoeg zijn, is uit dit artikel wel gebleken.
Nogmaals zou ik er echter op willen wijzen dat de grootste aandacht niet in 
het bestrijden maar in het voorkómen dient te liggen.
Met de hierboven beschreven methode geloof ik dat u al een goed eind op 
weg bent; hopelijk kan het bestrijden zich dan tot preventie beperken. 
Vanzelfsprekend zijn er veel meer ziekten en plagen die onze planten kunnen 
aantasten, maar de hier behandelde zijn de meest voorkomende.
Alles te behandelen zou te veel tijd in beslag nemen en ik neem aan dat ook 
het bestuur van uw afdeling u hierin graag met raad en daad terzijde wil staan, 
mocht dat overhoopt ooit noodzakelijk zijn.
St. Pieterstraat 27, Middelburg.

* Deze zeer giftige bestrijdingsmiddelen zijn (gelukkig) niet vrij in de handel verkrijgbaar. Onze 
mening is dat zij dus niet aanbevolen mogen worden. Er zijn bovendien ve le  vrijwel onschuldige be
strijdingsmiddelen beschikbaar, die dan m isschien niet het sne lle  en radicale effect hebben van de 
genoemde, doch die wel minder gevaarlijk  zijn voor de gezondheid en het m ilieu! Z ie  o .a . de 
, , Handleiding”  (Redactie).
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Cotyledon wallichii Harvey 
Fam. Crassulaceae 
B. v. GELDER

Het geslacht COTYLEDON, ingesteld door Linnaeus - toen nog met inbegrip 
van onze Adrom ischussen - te lt ongeveer 50 soorten en 25 variëteiten. Ze 
bloeien eindstandig met een tros hangende, 5-spletige, klokvorm ige bloemen 
op een v rij hoge steel en verlangen zandige maar wel voedzame grond. C. 
orbiculata en C. undulata zijn terecht zeer geliefd als ware schoonheden. 
M inder bekend maar wèl zo interessant zijn een aantal nogal gedrochtelijke 
maar decoratieve soorten als C. reticulata, C. grandiflora, C. pearsonii, C. 
paniculata en in het bijzonder de hier afgebeelde C. w allichii.
Op de toppen van de grauwgroene, vlezige stam en takken verschijnen in 
septem ber de trossen 8 - 1 2  cm lange, rolronde, 5 mm dunne bladeren, die 
weer snel - volgens de geleerden - behoren af te vallen; aan mijn 3 exx. blijven 
ze echter jaarlijks  to t april zitten. De to t 40 cm hoge, 3 a 4 cm dikke stam 
maakt een knoestige indruk door talloze 1 cm lange uitsteeksels: de podariën 
of bladvoeten, die na de bladval verhouten. De uit Z. A frika  afkom stige plant 
verlangt in de zomer absolute droogte en rust; in de w inter, bij groei, water 
maar zeer matig I Minimum tem peratuur 1 0 - 12  °C. De 2 cm lange bloemen 
zijn geel-groen met rode stipjes.
De naam C otyledon is gegeven naar de bladvorm ; het G riekse "ko tu ledon" 
betekent schaal o f navel (vandaar "nave lb lad” ); bij C. w allich ii k lopt d it hele
maal niet, maar dat kon Linnaeus zaliger nog niet weten I Tenslotte; oppas
sen geblazen, w ant de plant is zeer g iftig  !
A 53, Heurne, Ruurlo

!
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BESTUURSMEDEDELING
Zoals u op de achterkant van dit nummer van Succulenta kunt zien, 
zijn er enkele wijzigingen opgetreden in het Dagelijks Bestuur.
In plaats van mevr. Verduin is nu dhr. De Gast 1e secretaris geworden, 
wiens plaats als 2e secr. thans wordt ingenomen door mevr. Boender. 
Haar officiële benoeming zal plaatsvinden op de eerstvolgende ver
gadering van het Hoofdbestuur.
De gehele ledenadministratie is nu toevertrouwd aan dhr. Dekker, zo
dat alle adreswijzigingen enz. naar hem gestuurd moeten worden.
Wilt u tenslotte ook letten op het nieuwe adres van de redacteur?

R u ilen  zo n d e r H uilen
Door overstelpend veel aanvraag, kan na 15 april de ruillijst van 1975 niet meer 
worden toegezonden. Deze lijst loopt nu al maanden en de oplaag is voor de 
tweede keer uitverkocht.
Hij is na deze tijd ook niet meer actueel voor de deelnemers.
Gedurende mei tot september staat RzH - wat het contact-adres betreft - stil. 
Wel kunt U gedurende die tijd uw aanvraag maar vooral uw aanbod toezen
den. Wij gaan dan al weerwerken aan de nieuwe of tussentijdse ruillijst.

N ieu w e leden
S . Tigchelaar, Monnikmolen 158, 
Sneek.
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serstraat 71, Rotterdam.
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Rotterdam.
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Rotterdam.
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Parallelweg 45, Waalwijk.
H. v.d. Griendt, Conraadstraat 
24, ’s-Hertogenbosch.
Judith Wit, Or. Nassaulaan 32, 
Bilthoven.
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Heerlen.
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nijnstraat 7, Heemskerk.
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Tegelen.
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Excursie afdeling 
Gouda en omstreken
In de vroege morgen van zaterdag 8 maart 
vertrok een karavaan auto’s met een groot 
gedeelte van de leden van de afdeling 
Gouda en omstreken uit Gouda.
De bestemming was de kwekerij van De 
Herdt in België.
Na enige omzwervingen kwamen de deel
nemers tussen 11 en 12 uur in Wortel aan. 
De verzameling overtrof alle verwachtin
gen! De talloze variëteiten, afmetingen en 
vormen van de aanwezige cactussen en 
vetplanten bracht menigeen tot het besef 
dat er nog veel te leren en te verzamelen 
valt. Maar toch kon de particuliere verza
meling van De Herdt niet al te lang be
wonderd worden. De grote trekpleister 
bleek de verkoopkas te zijn. Iedereen liep 
daar al spoedig met verhitte wangen veel

te veel fraaie exemplaren te verzamelen, 
vèr boven de begroting. Waarschijnlijk 
heeft menig gezin in de Goudse regio 
het wat zuinigjes aan moeten doen in de 
daaropvolgende week.
De meegebrachte boterhammen werden 
genuttigd tussen en in de succulenten. 
Een der leden zorgde ongewild voor enige 
opschudding door weg te wandelen met 
enige fraaie exemplaren aan de broek . . . 
Kennelijk te gemakkelijk gezeten?
De heer De Herdt deed goede zaken, de 
kas leek een warenhuis in uitverkooptijd 
met lange rijen voor de kassa. Rond half 
drie werd een wel zeer geslaagde excur
sie beëindigd en de terugreis aanvaard. 
Dit is echt wel iets om nog eens te herha
len!

C. J. van Schieveen-Schraa 
secr. afdeling Gouda en omstr. 
Stanleylaan 10 
Gouda.

GEVRAAGD: GEVRAAGD tegen vergoeding, een stek of
W. F. Maddams, zaailinq van:
Interestinq newer Mammillarias. — Akersia roseiflora (Borzicactus
R. T. Craiq, roseiflorus)
The Mammillaria Handbook. — Arthrocereus campos-portoi en
Oude nummers/jaargangen van The rondonianus
Journal of the Mammillaria Society. — Hildewinteria aureispina

MEJ. W. LIEFTINK, B. E. KNOOPE,
Mierloseweg 63 - Helmond Populierenhof 18, Bodegraven, Tel. 01726*7538

karlheinz uhlig - kakteen

uit onze prijslijst 1974/'75

Mammillaria albiflora, albilanata, aureilanata v. alba, boolii, bran- 
degeei, buchenauii, casoi, collina, denudata, discolor, 
dixanthocentron, dodsonii, eichlamii, flavicentra, gol- 
dii, guerreronis, herrerae, hertrichiana, humboldtii, 
marksiana, marshalliana, mystax, nejapensis, neocruci- 
gera, nunezii v. solisii, pacifica, parkinsonii, pitcayen- 
sis, pringlei, pseudoscrippsiana, pullihamata, ruestii, 
saetigera, schiedeana, sphacelata, s,p. 777, unihamata, 
vagaspina, winteriae, wuthenauiana

7053 ROMMELSHAUSEN - KRS. WAIBLINGEN - LILIENSTR. 5 
W.-Duitsland
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In te re ssa n te  c a c tu s g e b ie d e n  in B o liv ia  (3 )
A. F. H. BUINING

De volgende dag reden we naar het noordoosten en passeerden weldra een 
berg waar Parodia schwebsiana groeit.
Op circa 30 km van de stad vonden we op 3700 m hoogte Lobivia caespitosa  
en vorm en van Sulcorebutia steinbachii. Hier lig t weer het systematisch pro
bleem of, zoals op deze plaats, meer soorten van hetzelfde geslacht samen 1
kunnen voorkom en, o f dat de vorm en kleur der planten en bloemen slechts als 
variaties van eenzelfde soort beschouwd moeten worden. Slechts m icrosco
pisch onderzoek der zaden en pollen en uitvoerige kruisingsproeven kunnen 
m.i. hier w e llich t een afdoend antwoord geven. Hoe dan ook, het was een 
genot deze planten op hun eigen groeiplaats te aanschouwen. Het is du idelijk  ,
dat slechts zij die deze groeiplaatsen bezochten en bestudeerden, zoals Car- 
denas, Vasquez, R itter en Rausch, een verantwoorde bewerking van deze 
planten kunnen leveren, alhoewel de opvattingen en beoordelingen van deze 
heren d ikw ijls  mijlen ve r uit e lkaar liggen.

Een eind verder in het z.g. fossielendal, waar we een hoogst merkwaardig 
fossiel konden bewonderen, dat door de Indianen als heilig w ordt beschouwd, 
zagen we Lobivia neocinnabarina. Bij het dorp Colomi begint op 3300 m hoog
te een enorm stuwmeer. In het dorp, uitsluitend bewoond door Indianen, kon
den we een opname maken van een door een Indiaan bespeelde „charango” .

Toen eeuwen geleden de Spanjaarden deze gebieden binnenvielen en o.a. 
mandolines meebrachten, maakten de Indianen daarna hun eigen mandoline 
met dubbele snaren en een klankbord van het schild van het gordeldier. Naast 
de bekende flu it en trommel, is de „charango”  een zeer geliefd instrument 
van hen geworden.

Lobivia caespitosa
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Sulcorebutia steinbachii forma Sulcorebutia steinbachii

Regenwoud

I
Trichocereus tunariensis, 3320 m met schrijver
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Opuntia fruticolosa (zie blz. 84)

Opuntia vestita (zie blz. 84)



Echinopsis obrepanda 
3320 m

Lob. taratensis 
2610 m

Sulcoreb. tunariensis 
3650 m

Sulcoreb. steinbachii forma



Na d it dorp zagen we overal voorbeelden hoe zorgvuldig de Indianen hun 
grond bewerken, d ikw ijls  tegen zeer hoge, steile berghellingen aan. Na het 
stuwm eer reden we door enorme bergkloven en kwamen plotseling op 2650 
m hoogte in het regenwoudgebied van Amazonica. H ier in d it gebied, dat to t 
de regenrijkste der aarde w ord t gerekend, va lt per jaar tussen 10 en 20 m 
regen. De bomen hangen vol met T illandsia ’s en allerlei andere epiphyten en 
de plantenvariatie tussen de bomen en op de berghellingen is zeer groot. 

Boven het hooggelegen dal van Cochabamba steekt de berg Tunari hoog uit

Puya raim ondii met vruchten



Trichocereus totorensis

to t ruim 5000 m. 16 oktober reden we via het Indianendorp Q uillacollo  naar de 
voet van deze reuzenberg. Eerst zagen we vorm en van C leistocactus buch- 
tien ii en een schitterend bloeiende Passiflora umbillicata. Op 3200 m trokken 
2 Indianen met een groepje lama’s de bergen in. Plots stonden w ij op 3320 m 
voor groepen bloeiende Trichocereus tunariensis. Een prachtig dieprood 
bloeiende Echinopsis stond d icht bij deze planten. Vasquez beschouwt deze 
Echinopsis als een roodbloeiende vorm van obrepanda.
Op 3420 m konden we bloemen van Passiflora pinnatistipula bewonderen en 
op 3650 m kwamen we bij de groeiplaats van Sulcorebutia tunariensis.
De sterk kronkelende weg terug rijdend tro ffen we beneden een paar Indiaan
se boeren aan, die aan het ploegen waren met een paar zwartbonte Hollandse 
koeien. De nakomelingen van het destijds door Bolivia geïm porteerde Neder
landse vee, ziet men overal in gebruik bij de Indiaanse boeren 
Intussen hadden Roberto Vasquez met zijn vriend Edgar Aquilar, Leopoldo 
Horst en ik, 's avonds een plan ontworpen om gezamenlijk de terugreis naar 
Santa Cruz te maken met de grote Ford van Vasquez met vierw ie l-aandrijv ing. 
Op 18 oktober verlie ten we het gastvrije  huis van Vasquez en reeds 8 km 
buiten de stad vonden we de interessante Lobivia taratensis op 2610 m. V ervo l
gens passeerden we het reeds eerder genoemde stuwm eer langs een andere 
kant en daar konden we de cultures van de Indiaanse boeren bewonderen,
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alles op 2700 m. Overal zagen we zw artbont vee en schapen, gehoed door 
vrouwen in hun schilderachtige klederdracht, steeds bezig met tijdens het 
hoeden uit schapewol draden te spinnen met een handspoel.
Na ruim 50 km verlie ten w ij de grote Cochabam ba-vallei en reden de bergen 
in. Een schitterend Andesberglandschap steeds in w isselende kleuren en 
hoogten ontrolde zich voor onze ogen. De bergwanden waren aanvankelijk be
groeid met C leistocactus, Corryocactus, Lobivia en Echinopsis obrepanda. 
K ort na het dorp Tiraque zagen we op 3340 m hoogte een vorm van Sulco- 
rebutia steinbachii.
Bij Toralapa passeerden we een zeer goed uitziend proefstation voor aard
appelenteelt, waar Echinopsis toralapana groeit. Vervolgens kwamen we in 
het Ayaranidal op 3500 m, waar o.a. de reusachtige Puya raimondii voorkom t. 
Hier is ook de groeiplaats van Trichocereus totorensis en to t ons geluk vonden
we Tephrocactus bolivianus in bloei met 2 kleurvariaties. S terk verscholen 
komt daar ook voor Sulcorebutia polym orphus. Puya raimondii met de vele 
meters lange b loe iko lf tro ffen  we met nog niet rijpe vruchten aan. De grote 
hoeveelheid bloemen van bloeiende exemplaren produceert zeer veel nectar 
en daardoor worden ze bezocht door kolibries.
In V illa El Carmen (vroeger Episana) gebruikten we ons middagmaal en daarna 
toonde een jonge Indiaan ons zijn „charango”  gemaakt van een gordeldier. 
Het geluidsvolum e van d it v rij kleine instrum ent is verbazingwekkend groot. 
_ , , , , . (w ordt vervolgd)
Foto s van de schrijver v

juni/juli-allerlei
Volgens de kalender (en hopelijk ook volgens De B ilt) is het nu volop zomer; 
het voornaam ste deel van een succulentenjaar. De planten moeten er nu fris  
en gespannen bij staan. Is dat niet het geval, staan ze te "kw arren ' zoals 
sommige mede-liefhebbers wel eens zeggen, dan moet u nodig uw planten 
eens nazien op m ogelijke w ortelaantastingen.
Stekken, enten en ook nog wel zaaien, kunnen nu gedaan worden. Vroege 
zaaisels verspenen. De verspeende plantjes, maar ook de stekken en de ge
ente exemplaren, eerst nog in de schaduw houden. Pas op voor het verbranden 
van deze planten; zij hebben door onze behandelingen een behoorlijke op
ta ter gekregen en daarvan moeten zij zich eerst w eer grotendeels hersteld 
hebben voordat zij aan de fe lle  zonneschijn w orden blootgesteld.

De andere planten ruim w ater geven, bij voorkeur ’s morgens heel vroeg of 
’s avonds laat, zodat het w ater de grond kan binnendringen voordat het door 
de zon verdam pt. Veel nevelen en/of spuiten. Dag en nacht luchten. Bij zonnig 
w eer de ramen van de platte bak verw ijderen.
Houdt het ongedierte in de gaten en laat u niet verrassen door een plotselinge 
zomerse explosie in de ontw ikkeling van d it schadelijk gedierte.
Tref maatregelen voor de periode dat u met vakantie gaat. Indien geen goede 
oppas voor uw planten beschikbaar is, geef dan vlak voor uw vertrek ruim 
w ater en maak het pad in de kas kletsnat. Zet de luchtramen open en stevig 
vast.
De zom ergroeiende andere vetplanten kunnen op gelijke wijze als de cactus
sen behandeld worden. Geef de w intergroeiers, die dus nu in rust zijn, zo nu 
en dan ook wat w ater op het schoteltje.
Hebt u d it voorjaar w einig bloemen gezien aan uw planten van het geslacht 
Echinocereus, probeer dan reeds nu deze planten voor te bereiden op een 
betere bloei in het volgende jaar.
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Om in staat te zijn te bloeien, moeten zij (en dat geldt eigenlijk voor alle 
cactussen) in de groeiperiode voldoende reserves kunnen vergaren. We spre
ken nu uiteraard niet over planten die uit pure ellende gaan bloeien in hun 
onweerstaanbare drang de soort in stand te houden. De planten kunnen 
reserves vormen als zij in de vegetatie-periode de gelegenheid krijgen onder 
optimale omstandigheden te groeien. De bewuste planten dienen dan verpot 
te worden in een voedzaam maar goed doorlatend grondmengsel, bestaande 
uit 1 deel goede potgrond, 1 deel rulle kleigrond en 1 deel grof zand. Volop 
zon en voldoende water tijdens zonnige dagen. Voorts een luchtige stand
plaats waar frisse (=  verse) lucht in ruime mate kan toetreden.
Nu is er voor wat de hoeveelheid water betreft nog wel iets meer te zeggen 
dan alleen maar "voldoende water". De dichtbedoornde soorten hebben min
der water nodig dan de schaars bedoornde, omdat de eerstgenoemde door hun 
dicht en gesloten dorenomhulsel, het water minder snel kwijtraken. 
Echinocereus groeit vrij lang door en tot begin oktober blijven we water geven. 
Hierbij wel het weer in de gaten houden en de watergift na begin september 
geleidelijk aan verminderen. Na half oktober geen water meer verstrekken en 
de planten geheel droog laten overwinteren op een koele lichte plaats. De 
temperatuur mag daarbij gerust dalen tot enkele graden boven het vriespunt, 
als de grond maar droog is!
Vroeg in het jaar beginnen met licht nevelen op zonnige dagen. In maart, ook 
al weer als het een zonnige dag is, gevolgd door licht broezen over de kop, 
als een imitatie van een mals regenbuitje. De planten mogen echter beslist niet 
gaan groeien!!
De knoppen barsten er dan al gauw uit, om wat later gevolgd te worden door 
de schitterende bloemen. Want prachtig bloeien kunnen ze; sommige soorten 
zelfs al op jonge leeftijd. In de handel is een plantje met de voorlopige naam 
Echinocereus 'de Coahuila' sp. n. en dit plantje bloeit geënt al bij een grootte 
van 3 cm.
Het zijn overigens onveranderlijk allemaal planten met mooi gekleurde grote 
bloemen, die bij een enigszins koele standplaats dagenlang goed blijven.
Eén van de weinige nadelen van het geslacht Echinocereus is dat de planten 
nogal vatbaar zijn voor spint en wolluis. Maar die zijn te bestrijden, al zal het 
bij de dichtbedoornde exemplaren wel eens moeilijk zijn als alleen een puntig 
houtje voor de bestrijding wordt gebruikt.
Een ander geslacht dat in de belangstelling staat, niet omdat het pure succu
lenten zijn, maar omdat het mode is een plant ervan in de huiskamer te heb
ben, is het geslacht Yucca. Het zijn prachtige decoratieve planten, maar voor 
ons, succulentenliefhebbers, zijn het planten uit de randgebieden van onze 
hobby. Er wordt echter regelmatig zaad aangeboden van Yucca ’s, al zijn dat 
dan niet de soorten welke als grote planten in de handel zijn.
Door velen worden deze 'palmlelies' niet als echte succulenten beschouwd 
omdat het geen bladsucculenten zijn en de op latere leeftijd ontstaande stam 
houtachtig is zonder veel waterhoudend weefsel. A ls we de wortels van vele 
soorten bekijken, ontdekken we dat zich daar de wateropslagplaats bevindt 
die deze xerophyten in staat stelt de droge perioden te overleven.
Bij het verspenen of verpotten van Yucca ’s moet men er rekening mee houden 
dat de hoofdwortels zich zullen ontwikkelen tot dikke rolronde stevige wortels 
die nogal wat "diepgang" hebben. Plaats de jonge planten daarom in een 
hoge smalle pot of een plastic yoghurtbeker. Later kan de plant in een stuk 
plastic regenpijp opgepot worden. A ls bodem kunt u een ruim op maat ge-

vervolg op blz. 112.
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E c h in o c e re u s  v ir id if lo ru s  var. d a v is ii.

Herkomst: Texas, Brewster County, op ca. 1200 mtr. hoogte.
Deze variëteit wordt ook wel als zelfstandige soort aangemerkt, omdat de 
planten nogal sterk verschilen van de andere variëteiten van viridiflorus, het
zij door de afmetingen, hetzij door de lengte van de bedoorning.
Het zijn zeer kleine plantjes, wortelecht slechts 11/2 tot 2 cm. Geënt worden ze 
wat groter en vormen door spruiten mooie groepjes.
Het plantelichaam is donkergroen en zeer weekvlezig. Het aantal ribben 
is 6 tot 8, de bedoorning variabel in lengte en kleur. Aantal randdoorns 9 tot 
15, 1-2  cm lang, wit met bruine punten tot roodbruin of nagenoeg zwart, 
recht of wat gebogen, kamvormig tot afstaand. Middendoorns ontbreken. De 
bloemen zijn 2 - 3 cm lang en breed, geelgroen en verschijnen reeds vroeg 
in het voorjaar in vrij groot aantal.
Wortelecht bloeit het plantje reeds in het eerste jaar na zaaiing om daarna te 
gronde te gaan. Enten is dus aan te bevelen. Een goede onderstam is Erioce- 
reus jusbertii. Ook wordt wel aangeraden Trichocereus pachanoi te gebruiken 
in een dikte van minstens 4 cm, om voldoende steun te geven voor de anders 
gemakkelijk afbrekende scheuten.
De beste plaats voor dit vrij kwetsbare plantje is de kas, hoewel ook in de 
vensterbank goede resultaten kunnen worden bereikt.
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A g a v e  p a rra s a n a  Berger
Agave parrasana Berger, Bot. Garten Notizbl. iv:250 (1906); id. in Agaven, 176 (1913); Bosz in 
Kakteenkunde 1943, p. 45.

Deze betrekke lijk  kleine Agave, waarvan de rozetten ongeveer een doorsnede 
van 60 cm bereiken, behoort to t de mooiste en aantrekke lijkste  soorten van 
d it grote geslacht.
De bekende succulentenverzamelaar C. A. Purpus vond deze soort in het 
noorden van Mexico (staat Coahuila) en zond de plant naar de beroemde 
plantentuin "La M orto la ”  bij Ventim iglia in Italië in 1905. Hij werd door A lw in 
Berger, destijds curator van deze instelling, beschreven en genoemd naar 
de bergrug waar hij gevonden werd, S iërra de Parras.
De breed spatelvorm ige bladeren zijn blauwachtig groen berijp t en vooral 
bovenaan voorzien van sterke bruine stekels. Deze worden naar onderen toe 
ge le ide lijk  iets zwakker en verdw ijnen tegen het m iddengedeelte van de blad
rand dan geheel.
W ij maakten deze foto in augustus 1974 in de verzameling van de "S tadtische 
Sukkulentensam m lung” te Zürich. Op het e tiket van de plant stond nog toe
gevoegd "va r ve rscha ffe ltii" maar het bleek uit correspondentie met de hui
dige beheerder van die verzameling, de heer Supthut, dat d it op een verg is
sing berust; ik slaagde er namelijk niet in een varië te it van die naam te v in 
den. Er bestaat daarentegen wel een var. verschaffe ltii van Agave potatorum .1)
*) Z ie voor deze vorm: L ’ lllustra tion  hortico le  1868, plaat 564 en Breitung in Journ. C. & S. Soc. 

America 34: 112-114, waarin deze auteur Agave verschaffe ltii als een eigen soort beschouwt.
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Vervolg van blz. 109
sneden schijfje piepschuim in de pijp klemmen. Ook kunt u een plaatje plastic 
met PVC-lijm erin plakken.
’s Zomers kunnen Yucca’s met pot en al in de tuin gezet worden, ’s Winters 
koel, licht en zo nu en dan een beetje water geven.
Van de heer J. Ester, Vinkestraat 9, Zwolle ontving de redactie onder de kop 
"Brand in de cactuskas” het volgende leerzame verslag.
Graag zou ik ieder waarschuwen betreffende elektrische verwarming. Het 
volgende is mij nl. deze winter overkomen. In mijn kasje van 2,75 x 0,75 m 
lag een laag turfmolm met zand erdoor. In deze laag lag een verwarmings- 
kabel van 40 W in verbinding met een thermostaat; verder stond er nog een 
element van 40 W in. Op de kabel stonden de plastic potjes met cactussen. 
De thermostaat was afgesteld op 10°C met een speling van 2 a 3 graden. 
In de thermostaat of in de kabel is nu bij de uitgang kortsluiting ontstaan 
doordat hij te warm was geworden; dit als gevolg van het feit dat hij te lang 
onder stroom heeft gestaan door te geringe warmtetoevoer. Het gevolg was 
een brand waarbij zo’n 200 cactussen verloren gingen en de dubbele ruiten 
totaal uit elkaar vlogen. Volgens mij zijn vocht en te geringe warmtetoevoer 
de oorzaak.
De heer K. H. de Boer, Perim 322, Zaandam schrijft ons het volgende:
Bij deze wil ik gaarne reageren op de waarschuwing van de heer O. van Soldt 
tegen het gebruik van verwarmingskabel, thermostaten etc. door leken en on- 
vakkundigen.
Het gevaar met elektriciteit zit vooral in de hoge vochtigheidsgraad van de 
kas. Vele thermostaten werken door middel van een bi-metaal. Hierbij zullen 
de contactpunten naar gelang van de temperatuur ver of minder ver uit elkaar 
staan. Vooral dit minder ver uit elkaar staan van de contactpunten kan gevaar 
opleveren, want juist dan kan er door de vochtige lucht vonkvorming tussen 
de contactpunten ontstaan, vooral bij 220 Volt! Het verstandigste is dan ook 
om in de kas te meten en het schakelen buiten de kas te doen plaats vinden. 
Hetzelfde geldt voor het elektrisch regelen van de vochtigheidsgraad.
Ook verdient het zeer sterk aanbeveling om alle aansluitingen buiten de kas 
te maken, althans buiten het vochtige gedeelte.
Het meest belangrijke is toch nog wel om met een veel lagere spanning te 
werken, namelijk met 24 Volt. Deze spanning van 24 Volt is te verkrijgen door 
middel van een transformator, welke echter een voldoende vermogen dient te 
bezitten in verband met het verwarmingselement of verwarmingskabel. Voor 
verwarming zijn er diverse mogelijkheden. Men kan gebruik maken van ver
warmingskabel (ook in 24 Volt uitvoering verkrijgbaar). Hiermee kan men 
praktisch elk gewenst vermogen verkrijgen. Ook lijken mij bruikbaar verwar
mingselementen die in wasmachines worden toegepast. Bij gebruik op 24 Volt 
is het vermogen hiervan nog maar ±  1,2%. Dus 2000 Watt wordt bij 24 V 
nog maar 24 Watt en 3400 Watt wordt dan ± 40 Watt.
Theoretisch en grof berekend (zonder verliezen) is dit laatste voldoende om 
een zaaibak van 30 liter inhoud in ±  een half uur tot 30°C te verwarmen. In 
de praktijk zal dit wel langer duren, afhankelijk van de omstandigheden.
Tot zover wil ik mijn reactie laten. Misschien een beetje kort en beknopt, maar 
indien men dit wenst, wil ik er bijvoorbeeld in het najaar wel op terugkomen.

BIJZONDERE PLANT? LAAT IEDEREEN MEEGENIETEN DOOR HET 
STUREN VAN DIA’S NAAR DE DIATHEEK
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Aantasting door een nieuwe Pythium bij 
cactussen
J. A. JANSE

Dr. M. Stahl bericht h ierover in "G artenw e lt” , 74 : 465/466 (1974) en d it is 
w e llich t ook voor liefhebbers van belang. Volgens de auteur is het wegrotten 
van cactussen aan de voet van de plant meestal het gevolg van een aantasting 
door de bekende (en beruchte) Fusarium oxysporum. In het geval dat het 
cactussen betre ft door de vorm opuntiarum.
Verder werd bij cactussen in de Verenigde Staten ook Phytophthora nicotia- 
nae f. parasitica waargenomen.
In cactuscultures in Zuid-Duitsland is nu een nog niet als schadelijk  voor 
cactussen herkende Pythium en wel Pythium irregulare geïsoleerd.
Deze werd gevonden bij Mammillaria, Rhipsalidopsis en Zygocactus.
De aantasting beperkt zich to t worte laantasting; deze rotten en sterven snel 
af. De schimmel kenmerkt zich door het acute optreden; reeds na enkele dagen 
is het w ortelgestel geheel afgestorven.
Deze schimmel was al bij enige andere kasplanten bekend en w ordt waar
sch ijn lijk  door besmette grond verspreid. Hoge tem peraturen (20-32° C) en 
hoge luchtvochtigheid zijn gunstig voor het optreden.
Als bestrijd ingsm iddel werd „D exon ” (een Bayer-preparaat Nr. 5072) als w erk
zaam tegen deze aantasting gevonden.
Er werd een oplossing gebru ikt van 0 .03% , waarbij 10 lite r water per v ie r
kante meter oppervlakte werd gebruikt, 
v. Ittersumlaan 32, Bennebroek.

Succulentensafari in Kenia en Tanzania (VI)
FRANS NOLTEE

Voordat we naar het Sam buru-lsio lopark op weg gingen hadden we in een 
reisgids gelezen dat het gebied ten noorden ervan in biologisch opzicht nog 
vrijw e l onontgonnen was. M et name de opm erking dat in de bergen w aar
sch ijn lijk  nog vele nieuwe soorten planten en dieren op ontdekking wachten, 
deed ons besluiten ons d ieper in d it gebied te wagen.
Inderdaad wagen, w ant in ons jeugdig enthousiasme hadden we een andere 
aantekening in hetzelfde boek over het hoofd gezien: "W anneer men in 
Noord-Kenia re ist is het van groot belang eraan te denken dat slechts op 
enkele, ver uiteen gelegen plaatsen, w ater en brandstof kan worden ingeno
men. A ls men panne k rijg t kan het vele uren o f zelfs dagen duren voor u een 
ander voertuig tegenkomt. Het is dan ook zonder meer noodzakelijk te reizen 
in een gezelschap met tenm inste twee auto ’s, beide lie fs t met vierw ielaan- 
drijv ing, en bovendien een uitgebreide hoeveelheid reserve-onderdelen mee 
te nemen. Kortom, een expeditie over land naar het noorden is slechts te 
proberen na veel overweging en voorbereid ing en lie fst in het gezelschap van 
iemand die er al eerder is geweest."
W anneer je zo iets leest, gezeten in je luie stoel bij de centrale verwarm ing 
en met een aantal door de S ter-reclam e aanbevolen geneugten onder hand
bereik, dan ben je gauw geneigd te denken dat de schrijver wel schrom elijk 
zal overdrijven. Al snel werd echter du ide lijk  dat er geen woord te veel gezegd 
was, het bleek inderdaad geen gebied om even te "doen". Ons ve rb lijf daar 
was dan ook maar van korte duur, gelukkig echter lang genoeg om toch een 
paar interessante ontdekkingen te doen.
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De eerste leuke vondst bestond uit een paar nietige plantjes die ik ontdekte 
op de helling van een enkele honderden meters hoge rotspartij. Door hun 
vorm, afmeting en (w itte) kleur leken ze sprekend op uitwerpsels van vogels. 
Bij nadere beschouwing bleken er echter w orte ltjes aan te zitten en bij het 
verw ijderen van de w itte  vliezige schutblaadjes kwamen minuscule groene 
blaadjes te voorschijn. Het geheel deed sterk denken aan bepaalde soorten 
u it het geslacht Anacampseros. Nu is er inderdaad een soort uit d it geslacht 
die ver naar het noorden (Ethiopië zelfs) voorkom t, maar naar de beschrijving 
te oordelen had ik hier toch iets anders voor me. Toen de plantjes in de kas 
bloeiden en zaad vorm den kwam ik to t de conclusie dat het w aarsch ijn lijk  gaat 
om een soort uit het nauwverwante geslacht Portulaca. Een nieuwe, to t dus
verre onbekende soort dan? M isschien wel, maar de plant zal toch eerst nog 
w at beter bestudeerd moeten w orden voor ik op die vraag met ja durf te 
antwoorden. Eigenaardig was wel dat de plantjes in Nederland aanvankelijk 
totaal van u ite rlijk  veranderden. De e igenlijke blaadjes, eerst volkom en on
zichtbaar, werden steeds groter, to t ze heel du idelijk  zichtbaar werden. Omdat 
h ierdoor hun karakteristieke charme geheel verloren dreigde te gaan heb ik 
ze boven in de kas gezet en droog gehouden. En zowaar, al heel snel leken 
ze w eer op de plantjes die ik gevonden had in dat onherbergzame, maar mede 
daardoor ju is t zo interessante deel van O ost-A frika.
A ls ik nu iets ga verte llen over onze tweede interessante vondst in d it gebied 
dan moet u het w oord "vo n d s t" wel met een korre ltje  zout nemen. Zoals ik 
in de vorige aflevering schreef hadden we in het Sam buru-lsio lopark planten 
van Caralluma retrospiciens gevonden. Nu is het in deze beschermde ge
bieden (terecht) verboden planten o f delen daarvan te verzamelen.
Toen we weer in dezelfde omgeving kwamen was ik dan ook maar wat blij 
dat deze soort ook buiten het park bleek voor te komen. Nadat ik enige tijd 
wat zaad verzam eld had werd ik aangesproken door een paar jongetjes uit een 
nabij gelegen dorpje. Ze hadden al heel snel in de gaten gehad waar ik mee 
bezig was en vroegen o f "d it ”  m isschien ook iets voor me was. "D it”  bleek 
een stuk van een Euphorbia te zijn, een plant die ik nooit eerder had gezien 
maar waarvan ik onm iddellijk  voelde dat het iets bijzonders was. Hoe bijzonder 
zal ik u de volgende keer verte llen want in een echte strip moet de spanning 
er een beetje in blijven nietwaar? O ndertussen kunt u de fo to ’s alvast bestu
deren. (w ordt vervolgd)
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A u stro cy lin d ro p u n tia  c la v a r io id e s  (Pfeiffer)
B. v. GELDER
De "negerhand" —  zo genoemd omdat de snel afbrekende leden op "a fge 
knotte bruine v ingers" zouden lijken —  maar mij herinneren deze altijd grillige 
vormen meer aan aambeelden, knotsen en to llen! —  is al 140 jaar bekend en 
toch nog a ltijd  een vreemde, zelfs wat geheimzinnige verschijn ing.
Is het e igenlijk  wel een Opuntia? Komt hij w erke lijk  uit Chili o f Argentinië? 
Waarom weten we cjat niet? En toch werd hij al in 1837 beschreven en was hij 
sinds 1833 in de botanische tuin van Berlijn  aanwezig! Maar 100 jaar later w ist 
nog steeds niemand iets van de bloem te verte llen: nooit gezien; (zie B ritton 
en Rosé, Verkade album, Duursma enz.) En toch: zet de plant goed warm in 
halfschaduw (n iet vo lle  zon!), dan komen de vrij grote, bruingele bloemen in 
ju li verm oedelijk  wel te voorschijn.

A. clavarioides wil bij ons vrijw e l nooit zijn zware penwortel vormen; derhalve 
is enten noodzakelijk. De plant is grijsbru in, met zeer kleine areolen en nietige 
w itte  doorntjes; de var. ruiz-lealii is echter groen van huidskleur. M erkwaar
dig: de IV 2 cm lange cylindervorm ige vrucht bevat a ltijd  maar één zaadje! 
De niet monstrueuze vorm  komt, zij het zeer zeldzaam, ook voor: dus met 
cylindervorm ige leden.
A. 53, Ruurlo.

V o o r b e g in n e rs ?  (4)
CEES van de W O U W

De zeven plagen van de cactus- en vetplantenliefhebber.
Hier zijn ze:
1. w ollu is
2. w orte llu is
3. schild lu is
4. pissebedden
5. mieren
6. gebrek aan ruimte
7. gebrek aan tijd.
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Aan deze lijs t w ilde ik eerst nog een ander punt toevoegen, namelijk gebrek 
aan geld, maar dat b lijk t ook bij mensen die een andere hobby hebben vee l
vuldig voor te komen.
W ie al deze plagen kent en overwonnen heeft, moet haast het karakter van 
een "e ch te ”  cactus hebben, zwaar gepantserd, onverzette lijk, met een w e l
haast grenzeloos incasseringsverm ogen en een eindeloos geduld, in de zekere 
verwachting van betere tijden . . . .
Zoals een hondenliefhebber een hond kiest die bij zijn karakter past zal het 
ook wel een cactuslie fhebber vergaan!
V ie r lange jaren heeft een van mijn lievelingen doorgebracht op de donkere 
schoorsteenmantel boven een gaskachel. V ie r jaar terug heb ik hem daar ont
dekt. Ik mocht hem meenemen van de eigenaar: hij deed toch niks meer en 
was rijp voor de vuilnisbak, want hij was bovendien le lijk  geworden, dat w il 
zeggen behoorlijk  verkurkt! Ik w eet niet wat er allemaal nog meer met dat 
exemplaar is gebeurd, maar naar alle w aarschijn lijkheid heeft hij vrijw e l nooit 
w ater geproefd, zeker geen mest o f verse grond en verm oedelijk ook nog 
eens half bevroren achter de gesloten gordijnen van een overigens gezellige 
huiskam er gestaan! Ik heb me over deze verschoppeling ontfermd, verse 
grond gegeven en een plaatsje voor een zonnig raam. En zowaar, het 12 cm 
hoge plantje groeide het eerste jaar ongeveer 3 cm. Er zat nog w einig schot 
in, maar het tweede jaar —  in de kas —  kwamen er w eer 4 cm bij. 19 cm 
groot, maar nog steeds onherkenbaar. Op dat moment dacht ik nog met een 
langzaam groeiende soort te maken te hebben, zodat w ater geven en bemes
ten minimaal bleven. De boeken er maar weer op nageslagen en daar stond 
dat een Cereus —  zover was ik al gekomen —  veel w ater moet hebben. En 
ja hoor, het derde jaar groeide hij maar lie fs t 7 cm. 26 cm nu, maar nog steeds 
niet een vorm die ik in de boeken terug kon vinden! 4-ribbig en groen, met 
wat dunne doorntjes op de areolen.
Vorig jaar schafte ik nog 'n aantal boeken aan en opvallend was dat de meeste 
boeken adviseerden eens in de twee weken kunstm est te geven, 

a Ik toog aan de slag en heb vie r maanden lang (mei to t augustus) zo driftig
bemest dat mijn vrouw  langzamerhand begon te denken dat ikzelf ook een 
van de consumenten was! M aar nu het verb lu ffende resultaat! Een Abutilon 
in de huiskamer, die we in het voorjaar als stek kregen, zou zeker twee meter 
hoog geweest zijn wanneer hij niet drie keer was ingesnoeid en de onder-



havige Cereus ontw ikkelde een fantastisch mooie vorm met een wasachtig 
oppervlak en een prachtige bedoorning. Ik heb er nu de (voorlopige) naam 
Cereus validus bijgezet. V oo r de volled igheid d ient vermeld te worden dat de 
plant het afgelopen jaar maar lie fs t 11 cm gegroeid is en nu een hoogte van 
37 cm heeft, (half september)
Ik heb de bemesting stopgezet, maar ben nog doorgegaan met w ater geven 
zolang het weer zo mooi b leef dat overdag de tem peraturen boven de 20 
graden kwamen en ’s nachts niet beneden de 10 graden.
De fo to  toont de plant, die w aarsch ijn lijk  bij aankoop een eenjarige zaailing 
was, met daarnaast een Cereus peruvianus monstruosus, welke ik eerverleden 
jaar heb gezaaid! D it jaar gaat het bovenste stuk eraf.
Volgende keer iets meer over wollu izen en andere plagen. Overigens is het 
wel duidelijk  dat w ollu izen een voorkeur hebben voor verzwakte planten. Ook 
de besproken plant werd er door bezocht en wel precies op het tere groei- 
punt! Dat heeft ook de insnoering van het derde exemplaar op de foto ve r
oorzaakt! (w ordt vervolgd)
Van Anrooyplein 18, Bunschoten.

Stapelia variegata L.
KEES VERSLOOT

Algemeen
Het geslacht S tapelia  is in 1737 doo r Linnaeus genoem d naar Johannus 
Bodaeus van Stapel, een N ederlandse arts. Het is ingedeeld bij de fam ilie  
der Asclepiadaceae, waar ook de Carallum a’s, C eropegia ’s, Hoodia’s e.d. 
bij horen.
De planten zijn zodevorm end en bestaan uit v ierkante, tam e lijk  g ro f getande

foto 1



stammetjes, soms behaard en soms onbehaard. Bij S. variegata zijn ze onbe
haard en ongeveer 8 cm. lang. Oude planten sterven in het midden vaak af 
(o.a. doordat oude takken geen zijscheuten meer vormen) en doordat ze aan 
de rand verder groeien, ontstaan er meerdere zelfstandige planten. De plant 
vermeerdert zich in het wild dus niet alleen door zaad, maar ook vegetatief.

Bloemen
Aan jonge takken verschijnen in de herfst de prachtige bloemen, elk tegelijk 
met een zijtak, die vanuit bijna hetzelfde punt als de bloem ontspringt. Ze 
zijn bleekgeel met donkerbruine vlekken en vijfslippig (foto 1). Tot voor kort 
meende ik dat dit altijd het geval was, maar tot mijn verwondering kreeg een 
deel van mijn plant in oktober vierslippige bloemen (foto 2).
In het midden van de ongeveer 5 cm. grote bloem ligt een soort ring (an- 
nulus), waarin de geslachtszuil (gynostegium) staat (tek. 1). Aan deze ge- 
slachtszuil zit een bijkroon, de corona, die honing bevat en uit een binnenste 
en een buitenste kroon bestaat (tek. 1). De vorm en grootte van deze corona 
zijn erg belangrijk bij het bepalen van het geslacht en de soort. Bij S. 
variegata zijn de slippen van de buitenste kroon het grootst en hebben een 
inkeping aan het uiteinde. De slippen van de binnenste kroon zijn kleiner en 
buigen over de stempel heen (tek. 1, 2 en 3).
Het vruchtbeginsel bestaat uit 2 niet vergroeide vruchtbladen, die met hun 
top aan de stempel vast zitten (tek. 1). De bloem heeft 5 meeldraden, waarvan 
de helmknoppen met de stempel zijn vergroeid. De stuifmeelkorrels van 
iedere helmknop hebben zich tot 2 klompjes verenigd, die in speciale helm-
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hokjes liggen (tek. 2 en 3). Elk stuifmeelklompje heeft een aanhangsel, de 
translator, die d.m.v. een klemlichaam met de translator van het stuifmeel
klompje ernaast verbonden is (tek. 2 en 4). De klemlichaampjes zitten op de 
hoeken van de stempel (tek. 2).
De bestuiving gaat als volgt in zijn werk: als bijv. een aasvlieg, aangetrokken 
door de aasgeur die de bloemen verspreiden, een bloem bezoekt, raakt hij 
met zijn poten verward in een klemlichaam en trekt, als hij wil wegvliegen 
de stuifmeelklompjes mee, die dan op een andere bloem overgebracht 
kunnen worden.
Vruchten
De vruchten bestaan uit 2 peulen, die bij rijpheid (dit is pas een jaar nadat 
de bloem bestoven is) in de lengte openbarsten. De platte zaden liggen half 
over elkaar en zijn in rechte rijen gerangschikt. Het zaadpluis is eerst nog in
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elkaar gedraaid (foto 3, tek. 5), zodat het goed in de peul past, en bedekt 
met een vliesje, dat alle zaden op hun plaats houdt. Dit vliesje wordt, naar
mate de peul zich wijder opent, steeds verder van de zaden afgetrokken, 
zodat ze niet meer vastgehouden worden.
Door de zonnewarmte gaan de zaadpluizen breed uit staan (tek. 6, foto 4 
en 5), passen niet meer in de peulen en duwen elkaar naar buiten (foto 4, 
5 en 6), waar ze met hun zaden door de wind verspreid worden.
Verzorging en vermeerdering
De cultuur van deze plant is niet moeilijk.
Omdat hij niet diep wortelt, kan hij het best in vlakke potten of schalen 
geplant worden, in doorlatende, humusrijke grond met zand en wat klei.
De groeitijd is in de zomer. De planten moeten dan warm staan, maar niet 
in de felle zon (in de natuur groeien ze in de schaduw van gras of struiken), 
’s Winters, in de rustperiode, moeten ze koel staan (de beste temperatuur is 
5 tot 8 graden C.) en niet geheel droog, omdat de stammetjes anders ver
schrompelen, waarna ze zich moeilijk weer kunnen herstellen.
De vermeerdering door stek is gemakkelijk. De stek wordt aan de voet 
afgesneden of liever nog afgedraaid en de wond in houtskoolpoeder ge
doopt, omdat er anders teveel sapverlies is. Als de wond na enige dagen is 
opgedroogd wordt de stek tamelijk diep in zand gezet, omdat de wortels 
nooit uit het snijvlak groeien maar altijd uit de zijkant van een stammetje. 
Nadat de stek voldoende wortels heeft gekregen kan hij worden opgepot. 
Het zaaien van de plant gaat ook goed. De zaden hoeven nauwelijks bedekt 
te worden en ontkiemen (volgens Haage) snel.
Aan de volgende boeken zijn gegevens ontleend:
Werner Rauh, Wondere Wereld van Cactussen en Vetplanten.
Walther Haage, Het praktische Cactusboek.
Neptunusstraat 16, Groningen.
Foto’s en tekeningen van de schrijver.

N ieu w e leden
L. J. Schoutens, Tschaikowsky- 
laan 15, Rotterdam.
Mevr. G. H. Bus-Ottenhoff, 
Radiostraat 26, Hilversum.
G. W. Koekkoek, Zwartewater 
51, Leliestad.
W. van Wingerden, J. van Ar- 
kelstraat 23, Nieuw Lekkerland. 
J. Sturkop, Lierstraat 11, Eind
hoven.
J. A. Nijkamp, Morgenster- 
straat 14, Zaandam.
Mej. I. Bakker, Boutensgaarde 
88, Deventer.
W. H. v. d. Mast, Columbus- 
straat 50a, Den Haag.
Mevr. I. I. Rust-Kolleth, van 
Effendreef 26, Leiderdorp.
Tj. Schuringa, Dorpsstraat 110, 
Kiel-Windeweer.
Jörg Piltz, Mühlenweg 25, 5159 
Buir/Köln 2/12, B.R.D.
P. A. v. d. Giessen, Galathese- 
dijk 8, Ooltgensplaat.
L. L. R. Ammerlaan, Honinger- 
dijk 82, Roterdam.
Mej. E. van Donk, Doude van 
Troostwijkstraat 29, Abcoude. 
Mej. H. Huizer, Molendijk 33, 
Herkingen.
J. H. L. Gerets, Julianastraat 
25, Borgharen-Maastricht.
F. Koeman, Kerkuilplantsoen 9, 
Wormer.

W. v. d. Vleuten, Meteoorstraat 
15, Eindhoven.
Mevr. H. Verburg, Heiloostraat 
431, ’s-Gravenhage.
P. Wenning, IJsselsteinlaan 10 
(II), Utrecht.
F. IJsebrands, Kaarder 70, 
Hoorn.
Mej. M. C. Eekhoff, Plataan- 
weg 56, Zaandijk.
H. A. Welle, Piendweg 36, 
Arnhem.
B. J. Meyering, Vondellaan 8, 
Winschoten.
Rolt Reuther, 413 Moers 1, 
Hebbelstrasse 6, B.R.D.
Mevr. H. Nijsen-Mater, Staten
weg 46c, Rotterdam.
H. Vermaat, Ruigendijk 24, 
Oudenhoorn.
W. J. Slegtenhorst, Meloen- 
straat 29, Leiden.
Mej. A. Kuiper, Ben. Verlaat 
71, Veendam.
H. M. van Walsum, Ruiner 
Brink 156, Emmen.
Edmund Kirschnek, D-8016 
Feldkirchen, Alpenstraat 7,
B. R.D.
K. van Driel, Annastraat 35b, 
Delft.
H. J. Zuidema, Kalvermarkt 10, 
Leiden.
H. Krist, Hoogesteeg 17, Drie
bergen.
C. Doesburg, Rechtestraat 27, 
De Rijp (N.H.).
E. Musman, Berkenstraat 7, 
Zaandijk.

J. Peters, Stegeslag 61, Zeve- 
naar.
C. van der Veeken, Gastelse- 
weg 130, Roosendaal.
Freddy Plovie, Houtem 32, 9880 
Aalter (België).
C. Paardenkooper, Nieuw Ma- 
thenesserstraat 90a, Schiedam. 
F. A. J. Laffort, Herautstraat 
11, Sluiskil.
F. Dijksman, Sparrendal 42, 
Maassluis.
Mevr. Hendriks-Diele, Graaf 
van Egmondstraat 69, Oud- 
Beyerland.
Fr. Chr. J. Engelen, Henri Jo
naslaan 55, Maastricht.
H. de Jong, Moddermanstraat 
58, Rotterdam
J. W. Roskam, Bermdijk 43, 
Rotterdam
R. Haas, J. Oreliosingel 255, 
Schiedam.
W. Ligthart, Molenweg 42, 
Steenbergen (N.B.).
T. van Prooijen, Albert Schweit- 
zerplaats 219, Rotterdam. 
Ronnie Sleegers, Casinoweg 
291, Venlo.
P. Verboom, Goudenregenstr. 
14, Lutten (gem. Hardenberg). 

^  J. de Ridder, Kinkerstraat 42 
(II), Amsterdam.
P. A. Prast, Buitenhof 23, Vijf
huizen, Haarlemmermeer.
H. Noordzij, Tacituslaan 47, 
Eindhoven.
H. van der Burgt, Peter 
Schunckstraat 592, Heerlen.
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T. v. d. Pluym, De lep 70, 
Nieuwerkerk a/d IJssel.
J. M. van Oosten, De lep 71, 
Nieuwerkerk a/d IJssel.
G. Leuwdrink, Uranusstraat 33, 
Asten (N.B.).
Mevr. G. J. Mangnus, Veldm. 
Montgomerylaan 527, Eindho
ven.
V. Mannaerts, Weideaard 101, 
Brasschaat (België) 2130.
J. M. Schipper, Erfdijk 17, Rot
terdam.
H. Genten, Crocusstraat 17, 
Kerkrade-W.
Peter Pleysier, Sprengenweg 3, 
Heerde (Gld.)

Mej. E. v. d. Paverd, Eiken
laan 2, Hilversum.
J. A. M. Donders, Swelinklaan 
408, Tilburg.
E. Klingsporn, Korhoenstraat 
58, Tilburg.
M. L. Eriksson, Koornmarkt 
81d, Delft.
Library The New York Bota- 
nical Garden, Bronx, New 
York 10458, U.S.A. 
v. d. Meer, Diamantstraat 446, 
Alphen a/d Rijn.
Mevr. R. van Cooten, R. F. 
Burtonlaan 8, Gouda.
L. van Amerongen, Jupiter- 
straat 92, Alphen a/d Rijn.

J. H. H. Kambeel, Radenhove 
74, Middelburg.
Mr. W. M. A. Weitjens, Staten
laan 74, Den Haag.
Mej. A. C. E. M. v. d. Boo
gaard, Grotestraat 77, Vier- 
lingsbeek.
W. P. J. Bakker, Steengracht 
21, Den Helder.
Mevr. J. H. Peursum, Lingedijk 
59, Kedichem.
J. M. Tak de Jong, Rozenpad 
16, Berkel en Rodenrijs.

 ̂ Mej. M. M. Blanchard, Pola- 
nenstraat 26-2A, Amsterdam.
W. J. Koster, Korte Kerkweg 
9, Rouveen-Ov.

WIE KAN MIJ HELPEN aan de volgende 
plantjes:

Neohenricia sibbettii 
Echeveria setosa cristaat 
Echidnopsis cereiformis 
Blossfeldia liliputana 
Mamm. decipiens, pennispinosa, 
schwarzii

In ruil aangeboden:
Ceropegia woodii, debilis, africana, 
barklyi, radicans, Fenestraria.

A. G. M. GROBBEN-HARTOCH 
Wilgenlaan 10, Voorschoten.
Tel. 01717-2128.

GEVRAAGD:
Stekken van Stapelia gigantea. 

Vergeylen Boudewijn, Karei Piquelaan 
69, 9800 Deinze (België).

GEVRAAGD:
Das Kakteenlexikon van Backeberg. 

Brieven met prijsopgave aan:
Joh. de Vries, Nobelstraat 29 te Brielle.

GEVRAAGD (liefst ruilen): Stekken of
zaden van Manfreda virginica (Agave vir- 
ginica), Agave utahensis, A. parryi.
Dr. A. Z. Lovric, Botanical Institute, Uni- 
versity of Zagreb, ZAGREB, Yugoslavia, 
Marulicev trg. 20.

Afd. GRONINGEN
Op 15 maart 1975 vond de ledenbijeen
komst plaats in Hortus de Wolf te Haren, 
alwaar elke derde zaterdagmiddag in de 
maand een bijeenkomst gehouden wordt. 
Na verloting van de meegebrachte plan
ten liet dhr. Van der Veer ons genieten 
van prachtige dia’s over zijn wel zeer 
uitgebreide collectie. Al in de overzichts- 
dia’s van zijn kas vielen de schitterende 
cristaatvormen op, welke planten dan 
ook zijn voorkeur genieten. Verder zagen 
we diverse Melocactussen met cephalium 
en een zeldzame Echinocactus grusonii 
var. alba; Ariocarpussen in bloei, enz. 
enz. De dia’s, die van een uitstekende 
kwaliteit waren, werden ademloos beke
ken en voorzien van deskundig commen
taar. Na afloop was een ieder dan ook 
onder de indruk van het getoonde en 
keerde voldaan huiswaarts.

karlheinz uhlig - kakteen

uit onze prijslijst 1974/'75

Mammillaria albiflora, albilanata, aureilanata v. alba, boolii, bran- 
degeei, buchenauii, casoi, collina, denudata, discolor, 
dixanthocentron, dodsonii, eichlamii, flavicentra, gol- 
dii, guerreronis, herrerae, hertrichiana, humboldtii, 
marksiana, marshalliana, mystax, nejapensis, neocruci- 
gera, nunezii v. solisii, pacifica, parkinsonii, pitcayen- 
sis, pringlei, pseudoscrippsiana, pullihamata, ruestii, 
saetigera, schiedeana, sphacelata, sp. 777, unihamata, 
vagaspina, winteriae, wuthenauiana

7053 ROMMELSHAUSEN - KRS. WAIBUNGEN - LILIENSTR. 5 
W.-Duitsland
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Bewaarbanden voor 12 nummers van Succulenta f  8,—
Insigne van Succulenta, broche of speld f  1,60

Handleiding voor het kweken en verzorgen van cactussen en andere succulenten f  2,50 
Het boekje van Koorevaar is u itverkocht.

TE KOOP GEVRAAGD:
Cactussen, vetplanten en andere zeldzame planten. 
Grote planten, partijen zaailingen en verzamelingen. 
Aanbiedingen met prijs:

CACTUS BOETIEK — Ganzeweide 117 — Heerlerheide (L)
TELEFOON 045-211617 
b.g.g. 045 - 712942

TROPISCHE EN SUB-TROPISCHE PLANTEN 
SPECIAAL: CACTUSSEN EN VETPLANTEN

Succulentenkwekerij 
H. van DO NK ELA AR

Werkendam - Tel. 01835-1430 
Vraagt sortiments- en zaadlijst 1975 
Regelmatig nieuwe importen.
’s Zaterdags na 3 uur en ’s zondags gesloten

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
Cothen - Groenewoudseweg 8 
Postbus 12 - Tel. 03436- 267

Sortimentslijst op aanvraag 
’s Zondags gesloten
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drecht.
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Vragenrubriek:
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Kalanchoe pumila Baker
J. C. VAN  KEPPEL
Het geslacht Kalanchoe te lt ca. 120 soorten, die voorkom en in de tropische 
gebieden van Afrika, Azië en Am erika. De groeiw ijze van de soorten is sterk 
uiteenlopend: van zeer lage m iniatuurplantjes to t meterslange slingerplanten 
en stru ikachtige vormen. V roeger onderscheidde men drie verschillende ge
slachten, die thans als secties o f ondergeslachten van Kalanchoe worden 
beschouwd; K itchingia met 4 soorten, Bryophyllum met 26 soorten en Euka- 
lanchoe met ruim 90 soorten. De dankbaarste planten voor de liefhebber vindt 
men wel in de laatste groep, waartoe onder andere de bekende K. bloss- 
fe ld iana-hybriden behoren die bij duizenden als kamerplant worden verhan
deld. Deze maal w illen w ij een wat minder bekend, maar zeker niet minder 
mooi plantje, aan u voorstellen, n.l. Kalanchoe pumila Baker (Syn. K. brevi- 
caulis Baker, K. multiceps Baker).
K. pumila is afkom stig uit Centraal Madagascar (thans Malagasy), het grote 
eiland in de Indische Oceaan tegenover Mozambique, de bakermat van vele 
andere succulenten.
K. pumila w ord t slechts 10 cm hoog, de vrij slanke stengels buigen dan om, 
waarna ze gaan kruipen of hangen. De tegenoverstaande bladeren zitten dicht
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Detail bladtop 
vergr. 6,3 x

op elkaar, zijn 2— 2,5 cm lang, 1,5 cm breed, eirond en aan de basis wigvormig 
versmald. Het bovenste deel van de bladrand is gekerfd. Het gehele blad is 
witmelig berijpt. Door de inwerking van de zon vertonen de bladeren fraaie 
nuances van roserood tot diep paars. Vroeg in het voorjaar verschijnen de 
talrijke, violetrode, viertallige bloempjes in trosvormige pluimen van 4— 6 cm 
doorsnee, waardoor een mooi effekt ontstaat in combinatie met de fraai ge
kleurde bladeren. Uiteraard is de plant het mooist in de bloei, maar ook een 
niet bloeiende plant is een sieraad in de verzameling of op een zonnige 
vensterbank.
Verzorging
De verzorging en de vermeerdering scheppen weinig problemen. Kopstek be- 
wortelt zeer spoedig in een zandig grondmengsel. Bewortelde stekken kunnen



worden opgepot in een grondm engsel, bestaande uit gelijke delen blad- of 
potgrond, scherp zand en rulle klei. D oor nog enkele malen de planten te 
toppen k rijg t men bossige, vertakte  planten die rijk  bloeien. De afgesneden 
toppen kan men uiteraard w eer als stek behandelen. Tijdens de groei verlangt 
de plant veel zon en frisse lucht, ’s Zom ers kan men ze bij goed weer buiten 
kweken, w aardoor een stevige groei ontstaat en de bladverkleuring intenser 
wordt. Bij lang aanhoudende regen moet men ze echter beschermen tegen 
te veel vocht. O ok u it zaad is K. pumila te verm eerderen, maar door de vrij 
snelle groei van het plantje is stekken gem akkelijker.
In de w in te r moet hij v rij droog en koel (ca. 10°C.) worden gehouden waar
door men een onnatuurlijke groei en bladval voorkom t.
Jonkerlaan 14, Wassenaar Foto s: Noltee

Juli/augustus allerlei
V oor ju li gelden in grote lijnen dezelfde aanwijzingen als voor juni. Veel 
luchten en ruim w ater verstrekken in deze zomerse maand. Echter matig water 
geven aan de planten uit de m oeilijke geslachten, speciaal als deze op eigen 
w ortel gekw eekt worden.
Let op niet goed florerende planten, zie juni. Gun uw planten evenwel ook 
rust. Planten waarmee steeds „gerom m eld”  w ordt, die steeds zonder nood
zaak verpot worden en ieder ogenblik een andere standplaats krijgen, hebben 
niet de gelegenheid om to t vo lle  schoonheid uit te groeien. Planten die een 
tijd je  als het ware vergeten worden, blijken er dan mooier bij te staan dan u 

verw acht had.
In ju li/augustus, afhankelijk van het weer, houden vele planten een korte zo
merrust. A ls gevolg van de hoge tem peraturen stoppen zij tijde lijk  a.h.w. een 
beetje met groeien; een natuurlijke afw eer tegen de fe lle  zon en de hitte. Pas 
de toediening van w ater bij deze verm inderde groe iactiv ite it aan.
N iet verpotte grote planten kunnen eens per 14 dagen bemest worden met 
stikstofarm e kunstmest. De Phyllocactussen kunnen we deze bemesting geven 
in de vorm  van slappe gier. Oude koemest o f gedroogde koemest uit een 
zakje, oplossen in w ater en de Phyllo’s hiervan een scheut toedienen.
In augustus worden de dagen al merkbaar korter en afgezien van een even
tuele zomerrust, dient het w atergeven hieraan aangepast te worden. Augustus 
is d ikw ijls  een zeer natte maand met drukkend broeierig weer. In zo'n periode 
kunnen zeer plotseling schimmels optreden als de grond te lang nat b lijft. Door 
het ontbreken van zonneschijn en door het bedompte karakter van het weer, 
krijgen deze schim mels (zwammen) de kans om to t ontw ikkeling te komen, 
hetgeen w eer to t w orte l- en w orte lha lsro t aanleiding kan geven. Veel luchten 
dus, zodat de bovenlaag van de grond gelegenheid k rijg t te drogen. D it geldt 
evenzeer voor de huiskam erkwekers!
V oor de andere succulenten, de vetplanten, geldt in grote trekken hetzelfde 
als voor de cactussen. Ook de vetplanten houden op het heetst van de zomer 
een korte rusttijd.
Sommige C onophytum s zullen al w at w ater kunnen verdragen omdat zij eerder 
aan de groei gaan dan de overige soorten. Bekijk uw Conophytums goed en 
u zult zien w elke soorten beginnen te groeien.
De overige w in tergroeiende Mesems zullen pas eind volgende maand tekenen 
van een nieuwe vegetatieperiode vertonen. D it geldt overigens ook voor de 
najaar- en w intergroeiende C rassula-achtigen.
Van de struikm esem s kunt u het beste in ju li stekken snijden. Ze wortelen 
dan vóór de herfst, en daarmee de rustpiode, begint.
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Als aanvulling op het maand-allerlei leek het ons een aardige gedachte om zo 
nu en dan een bepaald geslacht van cactussen en/of vetplanten onder de 
loupe te nemen. Wellicht dwalen we wel eens af naar andere onderwerpen, wèl 
steeds (of soms ten naaste bij) betrekking hebbend op onze liefhebberij, maar 
dan meer in de richting van de algemene botanie. Geen ingewikkelde en 
moeilijke betogen, maar in simpele woorden trachtend iets te vertellen over 
onderwerpen als de bouw van een plant, van een bloem, of over de indeling 
van de verschillende cactusgeslachten en hun onderlinge samenhang. Hebt u 
echter andere wensen, laat het ons dan weten. Wellicht zijn er mogelijkheden 
om door u gewenste onderwerpen te behandelen.
Deze keer Adromischus. Een geslacht van veelal wonderschone plantjes. Niet 
zozeer om de bloemen, maar meer om de grote verscheidenheid aan vormen 
die de diverse soorten laten zien. De bloemen van bijv. A. grandiflorus zijn 
uitschieters onder de Adromischusbloemen; zij zijn van een behoorlijk formaat 
en het aanzien alleszins waard.
De verscheidenheid van vorm loopt van een kaal takje met enkele halfdoor
schijnende groen/bruine bolletjes, die dan de blaadjes blijken te zijn, tot ste-

1. Adromischus trigynus
2. A. rhombifolius var. sphenophyllus
3. A. mamillaris
4. A. schuldtianus

Foto’s: Noltee en De Graaf
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vig bebladerde struikjes. Van vrijwel stamloze kluitjes dikke ronde bladeren 
tot stammetjes met hier en daar een wisselstandig blaadje. Een geslacht dat 
behoort tot de grote groep van de Crassulaceae en heel dicht staand bij een 
ander interessant geslacht uit die groep: Cotyledon.
Vele Adromischussoorten zijn afgesplitst van Cotyledon en in de loop van de 
jaren hebben ook diverse soorten nogal eens stuivertje gewisseld; een tijdje 
worden ze gerekend onder Cotyledon en dan weer onder Adromischus en 
omgekeerd.
Als bij zovele Crassula-achtigen valt de voornaamste vegetatieperiode (de 
belangrijkste groeitijd) in de nazomer en herfst. Het is dus nu de tijd om deze 
plantjes te verpotten. Ze houden, op een enkele uitzondering na, van een 
humusrijk, goed doorlatend, zand bevattend grondmengsel. Als u er eens aan 
kunt komen, moet u deze Adromischussen eens oppotten in een mengsel van 
een derde verteerde bosgrond, een derde potgrond en een derde grof zand. Dit 
grove zand liefst in de vorm van zgn. straatzand, dat door plantsoenendiensten 
veel gebruikt wordt voor het bedekken van paden in parken en plantsoenen. 
Het is een ongezeefd mengsel van zeer grof rivierzand met kleine tot 
(enkele) grote kiezelstenen. De grootste stukken kunt u er wel uitzeven, maar 
de rest laat u er gewoon in zitten. Goed gemengd met de bosgrond en de pot
grond levert dit een zeer rul en doorlatend potgrondje op waarin Adromischus 
uitstekend gedijt.
Voorts verlangen zij een zonnige standplaats waar voldoende verse lucht kan 
toetreden, ’s Winters zo licht mogelijk en niet al te koud (10° C of iets hoger). 
Ook in de winter zo nu en dan wat water verstrekken.
De voornaamste groeiperiode valt, zoals gezegd, in de nazomer en herfst, 
doch dat wil niet zeggen dat in het voorjaar en zomer geen water gegeven 
moet worden. In die tijd dient met mate gegoten te worden.

Z a a ito e ste lle n
Dat zaaitoestellen in de belangstelling staan blijkt wel uit de brieven die de 
redactie daarover gekregen heeft. Enerzijds als reactie op het artikel van de 
heer Van Soldt over de veiligheid bij deze toestellen, anderzijds door de vraag 
van onze RzH-man in zijn stencil naar adressen van leveranciers van deze 
toestellen.
De heer R. J. Kruiter, Hoofdweg 244, Bellingwolde (Gron.), schrijft ons als 
volgt.
Op pagina 65 van ons maandblad waarschuwt onze heer Van Soldt, terecht, 
tegen de gevaren van electriciteit bij zaaibakjes. Het blijkt dat er nog veel 
gedaan wordt dat te gevaarlijk is. Maar aan een waarschuwing alleen, hebben 
we niet zo veel, dus hoe kan het nu wel?
In de nieuwe handleiding van De Graaf en Noltee worden naast het aanschaf
fen van een kant en klaar toestel o.a. genoemd een theelichtelement en Ozu- 
riet-kabel met daarbij het advies een bevriende electricien te raadplegen. Om 
nu een beetje klaarheid te brengen in het probleem van de veiligheid, wil ik 
u het volgende vertellen en voorstellen:
Al jaren ben ik bezig met het probleem: kooldraadlamp, theelichtelement, di
verse kabels, thermostaten, enz., waarbij ik tot de volgende oplossing geko
men ben. Deze lijkt mij de beste, veiligste en goedkoopste te zijn. In de handel 
is een type Ozurietkabel dat als beste uit de bus komt, nl. het type met 10 Volt 
per meter, 20 Watt per meter en een stroomsterkte van 2 Ampère. Dit houdt in 
dat 23 meter Ozurietkabel zonder meer aangesloten kan worden op 220/230 
Volt en deze verwarming heeft dan een vermogen van 23 x 20 W. = 460 Watt.
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Dat is nogal heel wat en bovendien om 23 m kabel weg te werken heb je  een 
bak nodig van de grootte  van ong. ’n éénruiter. D it is voor de kleine hoeveelhe
den die in het algemeen gezaaid worden veel te groot en wegens de hoge 
spanning levensgevaarlijk! Hier moet u beslist de vakman bij halen. 80 V o lt kan 
nl. dodelijk zijn; we gaan niet hoger dan de helft, dus max. 40 W att. H iervoor 
hebben we nodig ’n transform ator, prim air 220 V, secundair 24 V/2 Amp. H ier
aan kunt u een stuk verwarm ingskabel aansluiten van 2,5 m lang (incl. de las- 
eindjes) en deze heeft dan een verm ogen van 2,4 x 20 =  48 W att. D it b lijk t 
voldoende te zijn voor een bakje van 30 x 50 cm, waarin bijv. 45 potjes van 
5,5 cm gaan. De kabel kan hierin met voldoende grote lussen gelegd worden 
(Oppassen voor knikken; onder de plastic laag zit een loodmantel, waarin zich 
isolatie en de verwarm ingsdraad bevindt). A ls u de tekening bekijk t ziet u dat 
de aangelaste draadeinden door of langs de wand naar buiten lopen voor aan
sluiting aan de therm ostaat. Om alle vochtbezwaren op te vangen kunt u het 
beste een aquarium therm ostaat gebruiken; die zijn er op gemaakt om in een 
natte omgeving toegepast te worden. Deze therm ostaat kan ook buiten aan 
de bak bevestigd worden met een bijbehorend opplakbaar huis, op een klein 
ruitje van 20 x 6 cm. De rand afplakken met kleefband bevordert de connectie. 
Dus gat in de wand maken en het stukje glas vastzetten met bijv. Porion. De 
twee uitkomende kabeleinden vastzetten in het aansluitb lokje tussen therm o
staat en steker. De tra fo  buiten de bak bevestigen en aan de 24-Volt-zijde een 
contrasteker aanbrengen. De zaak is nu gereed. W ilt u dag- en nachttempera- 
tuur toepassen, dan een groter ruitje nemen en twee therm ostaten toepassen. 
De stekers trouw  iedere avond en morgen verw isselen. Het beste kunt u het 
bakje maken met een schuin aflopende kant, w aarop ’n glasplaat past. O nder
in een zinken o f andere w aterd ichte bak en hierin een 2 cm dikke laag metsel- 
zand waarin u de kabel netjes met gelijke lussen legt. U kunt d it zand net zo 
nat maken als u w ilt, brokken maken is er niet meer bij.
V oor wat het aanschaffen van de onderdelen betreft, geef ik u hierbij enkele 
mogelijkheden: Een tra fo  kunt u bij elke goede radio-am ateurzaak kopen of
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bestellen. Zeker kunt u d it bij K le in ’s Handelmij., Kerkstraat 90-94, Amsterdam, 
tel. 020-64644 en wel: Amroh P251, f 21,50, 220/24 V, 2 Amp. of Amroh P267, 
ƒ 37,— , 220/24 V, 3,2 Amp. (heeft wat meer reserve) of Amroh P280, ƒ 28,25, 
220/30, 33 en 41 V., 2 Amp. Aan deze laatste kan dus resp. 3,1, 3,4 en 4,2 m 
kabel aangesloten worden met een verm ogen van resp. 60, 66 en 82 W att voor 
grotere bakjes. De prijzen zijn uit de catalogus van 1973 en kunnen nu dus wel 
iets hoger zijn. De genoemde tra fo 's  zijn inbouwexemplaren en u moet dus een 
ventilerende en geïsoleerde ombouw zelf maken, om te voorkom en dat u in 
een onbewaakt ogenblik met uw vingers aan de stroom voerende delen komt. 
De Technische Unie voert een zogenaamde handlam ptrafo onder het type 
L1. 622.480, prijs ƒ 69,— , 220/24 V, 50 W att en deze is zonder meer te ge
bruiken (Aanbevolen!).
V oor de therm ostaat raad ik aan E.T.A.F. transparante therm ostaat met er 
buitenop een rode regelknop, prijs f  16,25 en verkrijgbaar bij elke zaak in 
aquariumbenodigdheden. A fste llen als volgt: de zaaibak opstellen op een 
plaatje Tempex en in de bak, op een omgekeerd bloem potje, een max.-min. 
therm om eter leggen. Het contact, zichtbaar door de transparante huls van de 
thermostaat, met knop afstellen op ju is t sluiten. Zodra het contact opent, op
nieuw bijste llen op ju is t sluiten. Zo voert u de tem peratuur op to t de gewenste 
hoogte. De ju iste  draairichting van de knop van de therm ostaat met een pijltje 
aangeven w ant anders raakt u in de war.
Nu kunnen de potjes met zaad in de zaaibak en het kiem proces kan, goed op 
tem peratuur geregeld, beginnen.
Het is zeer m oeilijk om het ju iste type kabel te krijgen. Geen enkele leve
rancier zit om uw bestelling van een paar meter verlegen. De genoemde kabel, 
type 255CP, kost bij de Technische Unie ƒ 242,—  per 100 m. Ik bied u nu aan 
de kabel voor u te kopen, de ju iste lengte a fgew erkt met twee w aterdichte 
tullen en pasta en iedere kant voorzien van 50 cm aansluitdraad. Desnoods 
met tra fo  en therm ostaat, alhoewel u deze wegens de hoge portokosten beter 
zelf kunt kopen. A ls u mij vóór 1 septem ber a.s. uw wensen nauwkeurig op
geeft, dan zal ik u tegen kostprijs  +  porto toezenden wat u wenst. A ls u er 
maar voor zorgt dat uw tra fo  24 V o lt en zeker 2 Ampère kan verdragen en te 
vens GESCHEIDEN W IKKELINGEN heeft. Bij een hoger voltage, dient u dit 
du idelijk  te verm elden!
Ik hoop hiermee te kunnen bijdragen aan veilig liefhebberen en electrocutie 
van mijn medeleden te voorkom en.
De heer J. A. M. Kemerink, W eerdeel 26 te Teteringen (N.Br.) is nog niet zo 
lang lid van onze vereniging en ook hij is to t de conclusie gekomen dat zaaien 
een belangrijk onderdeel van onze liefhebberij is. Om met het zaaien een goed 
resultaat te bereiken hebt u een zaaitoestel nodig en de heer Kemerink zoqd 
ons een drietal ideeën. Hij sch rijft erbij dat de tekeningen voor zichzelf spre
ken en indien er toch nog vragen mochten zijn, dat men contact met hem kan 
opnemen. Antw oord k rijg t men altijd.

Voorbeeld 1
1. Houten kist, bijvoorbeeld van vezelplaat. Ook Tempex is bruikbaar.
2. Electrische lamp (of twee stuks). Het wattage door proberen vast te stellen.
3. Thermostaat. Hiervoor kunt u een regelbare aquariumthermostaat gebruiken of een 

maximum-thermostaat van een CV ketel. Deze laatste is verkrijgbaar bij een hande
laar in CV onderdelen. Voorts is dit apparaat ook nog te gebruiken bij een alarm
installatie als u gewaarschuwd wilt worden bij een te lage kastemperatuur. Daartoe 
hangt u deze thermostaat op in de kas. Stel de knop in op 5° C en sluit er een 
bel of zoemer op aan. Zakt de temperatuur beneden 5° C dan wordt de stroomkring 
gesloten en klinkt het alarmsignaal.

4. Tussenschot. Zijn er zaden ontkiemd dan kunt u die potjes in het linker vak plaat-
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sen. De glasplaat kan nu een paar cm naar rechts geschoven w orden zodat er in 
de linker helft van de bak lucht kan toetreden. In de rechter helft b lijft de gespan
nen lucht gehandhaafd. A ls alles ontkiemd is kan de glasplaat naar achteren ge
schoven worden zodat over de volle  breedte een luchtspleet ontstaat.

5. Netaansluiting d.m.v. steker.
6. Bakjes van plastic o f ander roestvrij materiaal, waarin een laagje w ater gedaan 

kan worden en de zaaipotjes geplaatst kunnen worden.
7. Gaten, w aardoor de warm te van de lamp(en) zich in de gehele ruim te kan ve r

spreiden.
8. Zaaipotjes.
9. Thermometer, eventueel een max.-min. therm ometer.

10. Glasplaat.
Voorbeeld 2

1. Aquarium o f andere w aterd ichte bak.
2. Zaaipotjes.
3. Verw arm ingsbuis met therm ostaat; te koop in een w inkel vo o r aquarium benodigd- 

heden.
4. W ater. De hoogte van de w aterspiegel steeds contro leren omdat door verdamping 

een deel ervan verdw ijn t. Z akt de w aterspiegel te ver, zodat de bodem van de zaai- 
bak niet meer in het w ater staat, dan zakt de tem peratuur in de zaaipotjes snel.

5. G lasplaat (zie ook onder voorbeeld 1).
6. Thermometer.
7. Bak o f k ist van plastic o f ander roestvrij materiaal.
8. Ondersteuningen voo r 7.
9. Netaansluiting.

10. Tussenschot (zie ook voorbeeld 1).
11. W aterspiegel.
Voorbeeld 3
Indien u in uw kas centrale verw arm ing hebt, kunt u hiervan een aftakking maken.

1. Aanvoer C V (vóór de thermostaat).
2. Retour.
3. Thermostaat (bijv. fabrikaat Danfoss) te verkrijgen bij de C V  handel.
4. Voeler van therm ostaat.
5. Koperen o lie le id ing van 10 o f 12 mm 0 .
6. Bovenaanzicht van de bak waarin de verw arm ing w ord t gemonteerd. Deze bak ge

dee lte lijk  opvullen met turfm olm  en hierop een platte bak met zaaipotjes plaatsen 
zoals bij de andere voorbeelden. Het geheel afdekken met een glasplaat.
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G ym n oca lyc iu m  carden asianu m  R tt

Deze prachtige gymno uit de prov. Mendez in Bolivia, sinds 1957 bekend 
als FR 88, werd in 1964 door R itter beschreven en genoemd naar de Boliviaan
se cactuskenner Prof. Martin Cardenas (f1973).
G. cardenasianum lijk t wat op de var. ferocior van G hybopleurum, maar is 
nauw verwant met G. saglionis en G.. spegazzinii. Hij is meestal grauwgroen van 
kleur, kogelvorm ig, u itzonderlijk  fraai bedoornd (de kleur van de zware, vaak 
kromme en vervlochten dorens, varieert van lich t grijs  to t bijna zwart) en 
heeft gew oonlijk  8 vlakronde ribben. Van de beroemde ' kinnen” , kenmerk van 
alle gymno s - hoewel sommige Neoporteria 's ze heel wat du idelijker ve rto 
nen - is hier weinig te zien, maar de "ka le  kelken” verraden onm iddellijk  de 
ware gymno.
Je moet ze dan wel zien bloeien, wat hij niet zo gem akkelijk doet. Doet hij dat 
wel, dan is het met opvallend mooie, grote rosé bloemen.
Hij neemt, als alle gym no’s, desnoods genoegen met halfschaduw, maar ver
langt wel een goed doorlatende voedzame bodem. Het komt me voor dat 
deze misschien wel mooiste van alle honderd Gymnocalyciums, toch nog te 
weinig bekend is.
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A lo e  h a w o rth io id e s  Baker
Fam. Liliaceae.

Een buitengewoon fijn  en fraai plantje, dat onm iddellijk  doet denken aan 
Haworthia setata of H. aristata; vandaar de naam. Maar u it andere gegevens, 
speciaal de bloem, b lijk t onweerlegbaar, dat we te doen hebben met een Aloë 
en wel een dwergje uit Madagascar, evenals Aloe rauhii, A. bellatula, A 
parvula, A. albiflora e.a. Het bestaat uit een dichte rozet van 30 to t 50 of 
meer bladeren, die in doorsnee driehoekig zijn, met puntige bladtop, w itte 
w im perachtige stekels op de bladranden en hier en daar w itte  w ratjes op het 
bladoppervlak. De u it het hart oprijzende bloemsteel w ord t 20 to t 30 cm hoog 
en draagt aan de top een bloeiaar van lich t rosé o f geelachtige bloempjes 
met ver uitstekende fel oranje meeldraden. De varië te it aurantiaca bloeit 
echter oranjerood met gele meeldraden! De rozet is slechts 5 cm o maar 
door vrij ta lrijke  uitlopers k rijg t het plantje een fo rser aanzien.
Deze prachtige dwergaloë is nog vrij zeldzaam in onze verzam elingen en is 
toch niet moeilijk, mits men 1. let op de vochtgevoelige w orte lhals: een laagje 
fijn  g rin t doet reddende wonderen; 2. halfschaduw geeft en vooral geen volle 
zon; 3. zorgt voor een ruime pot i.v.m. het zware w orte lgeste l en 4. een 
minimum tem peratuur aanhoudt van 10° C.
Een met nadruk aanbevolen w in terb loeiertje .

Teksten en fo to ’s: B. v. Gelder, A 53, Ruurlo.

maar wel GOED
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Notocactus winkleri Van V lie t Species nova
Corpus viride  cylindricum  ad 11 cm diam etitur et ad 24 cm altum est; 

acumen depressum totum lana alba instructum est et spinis lilaceo- 
brunneis areolarum novarum supertextum ; radices ramosae sunt ipso 
sub solo.

Costae 20 triangulares in parte superiore rotundatae, in basi 8 mm latae 
sunt, sulcis, qui 3 mm alti sunt, in longitudinem  secretae sunt.

Areolae rotundae 3 mm diam etiuntur et paulum in costis demersae sunt,
4 mm inter se distant, lana alba instructa postea glabrescunt.

Spina centralis una, acicularis, ad perpendiculum distans, ad 3 mm longa,
subbrunnea acumine lilaceobrunneo, evanescens in flavum stramenti, 
deinde canescit; ad 12 marginales patulae ad 8 mm longae sunt, in 
acumine plantae subaurantiacae ad fulvae, postea ad hyalinum 
evanescunt.

F lores anguste campanulati ad 4,5 cm longi sunt et diametiuntur, circum 
acumen enascuntur; folia perianthii lanceolata, paulum crenata et 
acuata sunt, interiora c itrina, exteriora ut interiora sed cum stria 
mediali subrosea in acumine; receptaculum  anguste campanulatum, 
in terius sufflavum  corona 3 mm lata staminum circum  pistillum  in
structum  est; exterius squamis rubescentibus v irid ibus saetis brunneis 
et lana subbrunnea ad alba instructum est; stamina flava ad 10 mm 
longa sunt, antherae flavae sunt, pistillum  sufflavum  ad 12 mm longum 
est, stigmata 9 purpurea antheras superant; pericarpellum  ovale ad
5 mm longum est et ad 3 mm diametitur, squamis v iridescentibus et 
lana alba instructum , in placentis in parte superiore parietis insitis 
ovula sunt.

Fructus baccaeform is paulum ecrescit ad 10 mm longitudinis, brunnescens 
v irid is  est, postea siccatur, in basi frang itu r et aperitur, continet ad 
30 grana.

Semen galeriform e 1,1 mm longum est et diam etitur, hilum ovale in vinculo 
circum  testam, sub funiculo elevationem  parvam formans circum 
m icropylam  in carunculam et circum  funiculum , qui d ifficu lte r d iscerni 
potest, to llitu r; testa tubercu lis  partim  brunneis, partim  nigris qui 
su lcu lis  n igris secernuntur, instructum  est.

Habitat in Departem ento Tacuarembó, Uruguay, in a ltitudine 300 m. Ibi in 
saxis planis harenosis loci muscosi et rimae, mixtura lapillis erosis et 
humo pletae, sunt ubi in sole pleno haec species sed et Notocactus 
caespitosus, Notocactus mammulosus, Notocactus ottonis, Notocactus 
megapotamicus, W igginsia erinacea, Frailea pygmaea, Gymnocalycium 
leeanum, Echinopsis eyriesii et Trichocereus alacriportanus crescunt. 
Numerus campi D.V. 33.

Typus in Herbario Regni, U ltra jecti, Hollandia, sub nr. D.V. 33.11.
Lat. diagnose: J. Theunissen.

P ia n t cylindervorm ig, to t 11 cm in doorsnede en 24 cm hoog1), groen; top 
ingezonken, geheel bekleed met w itte  wol en overdekt door lilabruine doorns 
van de nieuwe areolen; w orte ls vertakt d irect onder het maaiveld2); ribben 20, 
driehoekig, boven afgerond, aan de basis 8 mm breed, gescheiden door 3 mm 
diepe lengtegroeven; areolen iets verzonken in de ribben, rond, 3 mm in door
snede, 4 mm uit elkaar, met w itte  wol bekleed, later kaal wordend; m iddendoorn 
één, to t 3 cm lang3), naaldvormig, recht afstaand, lichtbruin met lilabruine 
toppen, later verblekend to t s trogeel4), daarna vergrijzend; randdoorns ±  12, 
to t 8 mm lang, spreidend, aan de top van de plant lichtoranje to t geelbruin, 
later verblekend to t g laskleurig5);
B lo e m e n  smal klokvorm ig, to t 4,5 cm lang en in doorsnede, rondom de top6); 
bloembladen (perianth) lancetvorm ig, iets gekarteld en gepunt, binnenzijde 
glanzend citroengeel, buitenzijde idem met lichtrose middenstreep aan de 
top7); bloembodem (receptaculum ) smal k lokvorm ig; bloembodem binnenzijde 
lichtgeel, bekleed met 3 mm brede krans meeldraden rond de stijl; bloem
bodem buitenzijde bekleed met roodachtig groene schubben, bruine borstels
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A. doorsnede bloem binnenzijde, bloemblad (perianth) A1, punt bloemblad A2; B. bloem buitenzijde met 
afgesneden bloembladen; C. vergroting situatie receptaculum, stijl C1, meeldraden (prim aire) C2, helm- 
knoppen C3, stempels C4, receptaculum C5, pericarpellum  C6; D. droge vrucht; E. zaad; H. hilum, 
funiculus H l, m icropyle H2, caruncula H3, doorsnede hilum a - b. Tekeningen D. J. v. V lie t.

en lichtbruine to t w itte w ol; meeldraden to t 10 mm lang, geel; helmknoppen 
geel; stijl to t 12 mm lang, lichtgeel; stem pels 9, purperrood8), boven de helm
knoppen; vruchtbeginsel (pericarpellum ) ovaal, to t 5 mm in lengte en tot 
3 mm in doorsnede, bekleed met groenachtige schubben en w itte  w ol; zaad- 
knoppen aan zaaddragers in bovenzijde van wand.
Vruchten besachtig, iets uitgroeiend to t 10 mm lengte, bruinachtig groen, 
la ter indrogend, aan de basis verpulverend en open springend, inhoud ± 30 
zaden.
Zaden helmvormig, 1,1 mm lang en in doorsnede; hilum ovaalvorm ig, in band 
rond testa, onder navel (funiculus) een u itstu lp inkje  vormend, zich verheffend 
rond poortje (m icropyle) to t w ratje  (caruncula) en rond de m oeilijk waarneem
bare funiculus, okergeel; testa bekleed met kleine, deels bruine, deels zwarte 
knobbeltjes, gescheiden door zwarte groefjes.
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Groeiplaats Dept. Tacuarembó Uruguay. Veldnummer D.V. 33.
Type in Rijksherbarium te Utrecht onder typenummer D.V. 33.11.
') In de Europese verzamelingen rekken de planten zich, waardoor de doorsnee kleiner 

zal zijn.
2) De wortels vertakken breeduit en hebben dikwijls een lengte van meer dan een 

halve meterl Dit maakt het duidelijk dat planten in een potje gekweekt meestal slecht 
willen groeien. De wortels groeien met de vorm van de pot mee. Als er één verrot, 
worden de andere aangestoken. Planten vrijuit geplant in tablet en planten die door 
afwateringsgaatjes van de potten kunnen doorwortelen, groeien doorgaans veel 
beter.

3) In het veld komen exemplaren voor met slechts 7 mm lange middendoorns.
4) De kleur van de middendoorns varieert sterk. Ik vond enige exemplaren met rood

gele, andere met bijna witte middendoorns. Het merendeel der planten heeft echter 
lilabruine doorns, d.w.z. zo noem ik deze, niet precies te omschrijven kleur die aan 
de planten een bijzonder aanzien verleent.

5) Ook het aantal randdoorns varieert sterk. Een exemplaar had geen randdoorns, maar 
een niet te tellen hoeveelheid haarachtige randborstels die glaskleurig waren.

‘ ) Zelfs het aantal bloemen variëert zeer sterk. Een zeer kort bedoornd exemplaar had 
na drie seizoenen in mijn verzameling nog niet gebloeid.

7) De bloembladen spreiden zich ieder afzonderlijk op sierlijke wijze van de kelk af. 
e) De kleur van de stempels en het aantal variëert eveneens. Kleur purperrood tot licht

lila, aantal 6 tot 10.
Van N. winkleri werden reeds enige exemplaren gevonden tijdens mijn reis in 
1968. Terwijl ik in 1972 met mijn tweede reis bezig was, ontving ik het verzoek 
van mijn goede vriend, de heer Werner Winkler uit Bonn mij gedurende enige 
weken gezelschap te mogen houden, samen met de heer C . Schmit. Er was 
ruimte genoeg in mijn vierendertiger Ford en dus trokken wij er op uit. In het 
gebied aangekomen van bovenbeschreven soort, trok vriend Werner er wel
gemoed op uit en kwam na enige uren van grote inspanningen, bezweet en 
verkreukeld, doch wel voldaan, terug met een aantal cactussen waarvan hij 
dacht dat het een nieuwe soort van het geslacht Notocactus was. Uiteraard 
wil ik gaarne aan die gedachte inhoud geven en voorzie de planten thans van 
zijn naam.
Aanvankelijk meende ik in 1968 dat N. winkleri een variëteit was van N. muel- 
ler-melchersii en gaf ze de provisorische naam N. mueller-melchersii var. 
elegans. Veldnummer D.V. 35a. Nadat ik de planten enige seizoenen geobser-



I

veerd had, kwam ik van die mening terug. Het was na enige proeven gebleken 
dat de planten zelffertiel waren. Dit komt bij de soort N. mueller-melchersii niet 
voor. Ook de zeer merkwaardige kleine vruchten, met een inhoud van hoog
stens 30 zaden vormen een tegenstelling met deze soort. Bovendien wijkt de 
zaadvorm volkomen af, maar komt overeen met N. veenianus. Grote variatie op 
diverse onderdelen vindt men weliswaar ook bij N. mueller-melchersii, maar 
daarom hoeft het nog niet dezelfde soort te zijn. Vermenging door gebruik van 
dezelfde naam bevordert niet de duidelijkheid maar vertroebelt die juist.
Van de standplaats valt te melden dat N. winkleri groeit in mosvelden op zand
steenachtige rotsplaten (pH 5,2) maar ook in rotsspleten die gevuld zijn met 
een mengsel van erosiegesteente en organisch afval (pH 5,8). In beide ge
vallen in de volle zon. Hoogte ±  300 meter. Wat cactussen betreft bestaat de 
begeleidende flora uit N. caespitosus, N. mammulosus, N. ottonis, N. megapo- 
tamicus, Wigginsia erinacea, Frailea pygmaea, Gymnocalycium leeanum, Echi- 
nopsis eyriesii, Trichocereus alacriportanus.
De ontbrekende foto's zullen later in Succulenta worden gepubliceerd.
P.d. Fazenda Santa Helena. Pedreira S.P. Brasil.
D. J. van Vliet Foto's: Winkler

In te re ssa n te  ca c tu sg e b ie d e n  in B o liv ia  (4)
A. F. H. BUINING
Verderop, na een daling tot 2620 m troffen we Sulcorebutia lepida aan en 
toen lag voor ons op 2950 m hoogte een zeer moeilijk te beklimmen berg, die 
slechts 100 m hoger was. Maar als je 73 jaar oud bent wordt het stijgen op een 
dergelijke hoogte na een hele dag klauteren wel zeer moeilijk. De vrienden 
raadden mij dan ook om maar beneden te blijven. Maar weldra steeg de lust 
om toch daar boven de vormen van Sulcorebutia tiraquensis met eigen ogen 
te aanschouwen zo sterk, dat ik zeer rustig de moeilijke bergwand besteeg en 
heel gelukkig boven kwam om de rode en geeldoornige vormen van S. tira-
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quensis te kunnen bewonderen. Tussen de rotsspleten ontdekten we ook nog 
een fijn bedoornde vorm van Rebutia (Aylostera) fieb rig ii en zelfs verscholen 
onder een stru ik een Echeveria, die intussen door onze kenner van deze 
planten, vriend Van Keppel, gedeterm ineerd is.
Interessant is dat de verschillende rivieren en riv ie rtjes die we passeerden 
o f in de verre dalen zagen, zoals Rio Pojo, Rio Pisque en Rio Caine, alle 
tenslotte  uitmonden in de Rio Grande, die later zijn w ater weer afgeeft aan de 
Rio Amazonas, zodat zelfs d it enorme berglandschap to t het stroom gebied 
van deze grote riv ie r behoort. O ok de Cochabam ba-vallei hoort hiertoe. 
W eldra passeerden we op ongeveer 2600 m een regenwoudgebied met m ist
wolken, waar we o.a. Passiflora pilosicorona konden bewonderen. De weg 
s tijg t h ier to t 3000 m en d it gedeelte w ord t hier "S ib e ria " genoemd. Na een 
40 km regenwoud met veel m ist komen we plotseling w eer in de stralende 
zonneschijn terecht en daar vinden we op 2700 m Lobivia arachnacantha var. 
torrecillacensis als minimaal kleine plantjes in gesloten groepjes op steenslag 
tussen grassen groeiend.
Daarna beginnen we te dalen naar het Indianendorp Comarapa, maar kort 
daarvoor treffen we op 2450 m nog aan Trichocereus vasquezii. Na een rit 
van circa 250 km na Cochabamba zijn we dan in Comarapa op 1870 m, waar 
een paar goede overnachtingsm ogelijkheden zijn. Het Indiaanse maal smaakt 
best en het eenvoudige bed bezorgt ons een heerlijke, rustige nacht.
Foto’s van de schrijver (wordt vervolgd)

V o o r beg inners (?) -5-
CEES VAN DE W OUW

BESTRIJDING VAN PLAGEN
Een aantal van de in het vorige stukje genoemde plagen hangen nauw samen. 
Vooral gebrek aan ruimte kan desastreuze gevolgen hebben. Daarom al is het 
goed zich te beperken in keuze van soorten en aantallen. W ant, zoals een 
Duits spreekw oord zegt: in de beperking toont zich de meester.
Om, gegeven de omstandigheden en uw eigen interesse en portemonnee —  
vergeet dan niet dat het d ikw ijls  ook om uw portefeuille  gaat! —  een geschikte 
verzameling op te zetten, kunt u het best te rade gaan bij mensen die zich al 
zeer lang met deze unieke liefhebberij bezighouden. Op de eerste plaats moet 
u trachten zo spoedig m ogelijk een overzicht te krijgen wat er zo allemaal to t 
de vetplanten gerekend w ord t en wat een enorme variatie er is binnen die éne 
cactusfam ilie met zijn vier- to t vijfduizend soorten, de kruisingen (hybriden), 
m onstruositeiten en variëteiten niet meegerekend.
A fhankelijk  van de ligging van uw huis, fla t o f de plaats van uw eenruiter, 
(de platte bak) of —  wanneer u erg gelukkig bent —  een heuse kas en uw 
interesse, kan zo'n verzameling bestaan uit Euphorbia's voor de bloedhete 
ramen van een hoge flat, u it Epiphyllums, Schlum bergera’s, Zygocactussen 
en Rhipsalis voor een oud huis met hoge ramen en koele kamers met weinig 
licht. Een platte bak, eventueel met elektrische verwarm ing voor de winter, 
kan een aantal prachtig bloeiende Mam millaria's, Echinopsissen en andere 
kleinblijvende soorten herbergen. Lithops kan ook voor een zonnig raam ge
kweekt worden, maar voor de gro ter wordende C ereus- en O puntiasoorten is 
beslist een heuse kas nodig. Ook al omdat voor de meeste cactussen de tem
peratuur 's w inters moet zakken naar zo'n 5 è 10°C! Dat laatste is in een huis 
met centrale verwarm ing maar m oeilijk te bereiken, maar beslist noodzakelijk 
om bloem knoppen te vormen.
Van Anrooyplein 18, Bunschoten (wordt vervolgd)
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Boekbespreking
„The subgenus Tephrocactus” door Gilbert Leighton-Boyce en James lliff.
Een historisch overzicht met aanwijzingen voor de cultuur van dit geslacht is in de 
Engelse taal verschenen in de reeks van „The succulent plant trust" en behandelt uit
voerig dit ondergeslacht en zijn relatie tot andere ondergeslachten van de Opuntioideae. 
Het geeft veel informatie over de verschillende soorten met steeds per groep de cul- 
tuuraanwijzingen. De vele zwart/wit foto's geven veelal voldoende informatie over de 
habitus van de verschillende soorten en hun verschijningsvorm, al is de kwaliteit van alle 
foto's niet even goed.
Tephrocactus is een geslacht van fascinerende planten. Veelal klein van formaat, lang
zaam groeiend en ook in niet bloeiende staat van bizarre schoonheid. Al zijn de planten 
soms klein van formaat, als ze de ruimte krijgen kunnen ze uitgroeien tot grote groepen. 
Vrij uitgeplant in een ruime bak of platte schaal, spruiten zij sterk en vertakken zij zich 
tot wondermooie groepen.
Zij vereisen een zéér zonnige standplaats; in de kas of platte bak direct onder het 
glas om hun gedrongen groeiwijze te kunnen behouden. Veel lucht, weinig water. Het is 
in ons klimaat moeilijk deze planten in bloei te krijgen. Ónmogelijk is het echter geens
zins! Het zaaien van Tephrocactussen levert erg veel moeilijkheden op, zodat vermeer
dering vrijwel uitsluitend gebeurt door stekken.
Het boekje is door de heer A. F. H. Buining geschonken aan de vereniging en is in 
de bibliotheek opgenomen.

Arie de Graaf

ZENDT UW DIA’S NAAR DE DIATHEEK, BETER VANDAAG DAN 
MORGEN !

Nieuwe leden
Erik Vis, Hunnenpad 8, Putten 
(G!d.)
W. Hendriks, Martinus Steyn- 
straat 42b, Rotterdam 
J. van Zessen, Industrieweg 84, 
Oudenbosch
A. Verhagen, De Lareystraat 
174, Bolnes

-H. W. de Jong, Nieuwedammer- 
dijk 267, Amsterdam-N.
W. Keesman, Wingerdweg 95hs, 
Amsterdam-N.
A. Meerstadt, 1e Jan v. d. Hey- 
denstraat 42 (I), Amsterdam-Zuid 
H. van Hoofstraten, Oostindi- 
schekade 33, Wormerveer 
J. F. C. Hof, Graaf Willemlaan 
111, Monnikendam
D. Maransard, Kolfstraat 51, 
Purmerend
E. Meeuwsen, Dorpsstraat 81, 
Aarle-Rixtel
J. de Brouwer, Lijmbeekstraat 
169, Eindhoven
C. v. d. Biggelaar, Schutsstraat 
26, Lieshout
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Toon Bolsiusstraat 48, Schijndel 
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48, Apeldoorn
L. B. Tanzer, Emmalaan 55, Rot
terdam
F. Buter, Duivetorenstraat 49, 
Naaldwijk
Mevr. C. L. M. Szerwinski, H. 
Tollensstraat 64, Delft 
H. C. Sonius, Hoekweg 19, 
Voorburg
A. J. Spruyt, Jacoba van Beie
renlaan 89, Delft
B. de Koning, Wilsesteeg 3, 
Werkendam
A. J. Venema, Eksterstraat 1, 
Vuren
P. W. v. d. Steen, Pr. Margriet-
laan 45. Scherpenzeel
L. G. B. van Dijk, Oostbuurtse-
weg 23a, De Lier
H. R. Vis, Troelstrastraat 10,
Hardinxveld
A. G. F. M. van Dongen, Weer
deel 24, Teteringen 
A. Munne, Max Planckplaats 
269, Rotterdam
A. M. Weyts, Bellamystraat 11, 
Ridderkerk
G. J. v. d. Does, Noorderhaven- 
kadc 122b, Rotterdam
Mej. J. C. van Reede, Russi- 
schestraat 100b, Rotterdam

J. Schipper, Lieven de Key- 
straat 1, Leiden
M. H. M. Koel, Waleweinlaan 
94, Geldrop
Gerard van Duijn, Engelszstraat 
14, Haarlem-N.
Stieneke Bontsema, Troostlaan 
9, Wagenborgen (Gr.)
J. van Gils, Gravenstraat 5, 
Geldrop
Jan Cornelisse, Erasmusweg 
1647, Den Haag
B. Leurink, Dubbele Buurt 11, 
Purmerend
L. P. H. A. van Lent, Papen- 
dijk 11, Geffen (N.B.)
Mej. K. J. v. d. Meer, Pelikaan- 
hof 110. Leiden
J. E. D. de Groot, Zandstraat 
163, Bergen op Zoom 
Wilfried van Erpen, Kennedylaan 
16, Boekel
A. M. Nuenen, Boerhaavelaan 
264, Leiden
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Schiedam
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71 (II), Amsterdam 
J. Oosterholt, Kleine Visserij
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Zaterdagmiddag 30 augustus a.s. van 2.30 uur tot 5.00 uur n.m.
S U C C U L E N T E N B E U R S
van het Oosten.
Het grote evenement van afd. IJsselstreek!
ENORME DEELNAME!
IEDEREEN IS WELKOM!

Ook dit jaar weer in ZUTPHEN 
D.W.K.-gebouw —  Leeuweriklaan 19
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D e R u ilb e u rs  te R o o se n d a a l
Voor de zevende maal zal er een ruilbeurs georganiseerd worden 
te Roosendaal en wel op ZATERDAG 23 AUGUSTUS 1975, aan
vang half drie. Evenals vorige jaren zal deze gehouden worden in 
Hotel Merks, Brugstraat 57 in Roosendaal (de straat tegenover het 
station). Deze ruilbeurs werd indertijd opgezet door de afdelingen 
Dordrecht, Gorinchem, Tilburg, Zeeland en West Brabant en heeft 
zich steeds kunnen verheugen in een grote opkomst. Daarom 
hopen wij weer op een grote belangstelling!
De beurs begint om 14.30 uur. Tot ±  15.30 eerst ruilen, daarna ook 
verkopen. De organisatoren doen een beroep op u, om op de 
eerste plaats het ruilen in stand te houden. Ook voor de begin
ners, daar zijn wij van overtuigd, zijn altijd planten te vinden. Met 
lege handen hoeft niemand te vertrekken!
Tot 23 augustus!

J. H. Defesche

AFD. IJSSELSTREEK
Op vrijdagavond 21 maart jl. hield de 
heer Smit, hortulanus te Amsterdam, in 
Goor een lezing met dia's. Gezegd mag 
worden; een prachtige avond, waarop niet 
alleen de cactussen en vetplanten werden 
besproken, maar ook diverse tropische 
planten in al hun schoonheid werden ver
toond. Voor andere afdelingen zeer aan 
ie bevelen.
Op vrijdagavond 25 april kwam de heer 
Uil naar Zutphen om ons het enten op 
Pereskiopsis te iaten zien. Hij bracht ons 
tevens met alle problemen rondom deze 
entstam op de hoogte en al onze vragen

werden deskundig beantwoord. Aan het 
eind van zijn betoog werd enkele le
den gevraagd een zaailing op deze onder
stam te enten. Natuurlijk lukte het met 
zo’n leermeester in ons midden. Al met al: 
een leerzame avond.

De secr. A. B. ter Brugge
GEZOCHT:

NOTOCACTUS RUBRIFLORUS
in ruil tegen de roodbloeiende Not. 
ottonis var. vencluianus of andere 
Noto’s.

J. THEUNISSEN
Vierschaarstraat 23, Oud-Gastel,
Tel. 01651 - 1943

karlh e in z uhlig - kakteen

uit onze p r ijs lijs t  1 9 7 4 / ’75
Mammillaria albiflora, albilanata, aureilanata v. alba, boolii, bran- 

degeei, buchenauii, casoi, collina, denudata, discolor, 
dixanthocentron, dodsonii, eichlamii, flavicentra, gol- 
dii, guerreronis, herrerae, hertrichiana, humboldtii, 
marksiana, marshalliana, mystax, nejapensis, neocruci- 
gera, nunezii v. solisii, pacifica, parkinsonii, pitcayen- 
sis, pringlei, pseudoscrippsiana, pullihamata, ruestii, 
saetigera, schiedeana, sphacelata, sp. 777, unihamata, 
vagaspina, winteriae, wuthenauiana

7053 ROMMELSHAUSEN - KRS. WAIBLINGEN - l IUENSTR. 5 
W.-Duitsland
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S u c c u le n te n sa fa r i in K e n ia  en T a n za n ia  (III)
FRANS NOLTEE
Wanneer u de foto's van de naamloze Euphorbia-soort in de vorige aflevering 
goed hebt bekeken, dan zult u ontdekt hebben dat het inderdaad een bijzon
dere plant is. Er is bij mijn weten geen enkele andere Euphorbia waarbij de 
doorns op deze wijze vertakt zijn. De plant vormt stengels van ongeveer 10-20 
cm lengte, die aan een ondergrondse knol ontspringen. De stengels zijn van 
een onbestemde bruinachtig grijsgroene kleur, terwijl de doorns en de hoorn- 
lijsten waarop ze zijn bevestigd, vleeskleurig zijn evenals de vrij kleine bloe
men.
Nadat ik de dorpsjeugd had voorgedaan hoe ze planten uit de grond konden 
halen, ging ik verder met het verzamelen van Carallumazaden. Doordat het 
omstreeks het middaguur was en de zon dus hoog aan de hemel stond - het 
is daar maar enkele tientallen kilometers ten noorden van de evenaar - was 
de temperatuur „nogal hoog". Mijn helpertjes vonden het blijkbaar toch ook 
wat te warm om de planten uit de harde grond te peuteren en gingen er daar
om maar toe over om „stekken te nemen” . Nou gaat dat wat lastig met een 
groot kapmes en dus besloot ik de Caralluma’s te laten voor wat ze waren 
en eerst wat Euphorbia’s in veiligheid te brengen.
Door de enorme hitte liep het zweet - pardon, transpiratievocht - met straaltjes 
van mijn gezicht én in mijn ogen. Je eerste reactie is dan in je ogen wrijven 
om het prikken wat te verminderen. Maar ja, als je met bloedende Euphorbia- 
takken in je handen loopt is dat toch niet zo'n gezonde gedachte. Door het 
wrijven kreeg ik n.l. het sap van de planten in mijn ogen en net als vrijwel 
alle Euphorbia's bleek ook deze giftig te zijn. Na korte tijd kreeg ik helse 
pijnen in mijn ogen. Weliswaar hadden we een hele apotheek bij ons tegen
allerlei narigheid, maar.............  uiteraard geen zalfje tegen giftige planten.
Betten met - ongekookt - water bracht geen verlichting en er zat dus weinig 
anders op dan halsoverkop de terugtocht naar Nairobi te aanvaarden om zo 
snel mogelijk een ziekenhuis op te zoeken. Gelukkig werd de pijn na verloop 
van tijd minder en na bijna twee uur waarin ik vrijwel niets kon zien, kreeg ik 
de toestand letterlijk weer helder voor ogen.
Terug in Nairobi bracht ik een bezoek aan Peter Bally, waarschijnlijk de beste 
kenner van de Oostafrikaanse succulenten en specialist op Euphorbiagebied. 
Hij was erg enthousiast over mijn vondst, omdat het een soort was die hij 
weliswaar al eerder had gezien, maar die hij niet uit deze streek kende en die 
ook nog niet beschreven was.
De volgende dag zouden we aan een nieuwe etappe van de reis, richting 
Tanzania, beginnen. Het liep echter allemaal wat anders dan we gedacht had
den. Terwijl we bezig waren proviand in te slaan maakten enkele onbekenden 
n.l van de gelegenheid gebruik onze foto-apparatuur te lenen. Het geeft 
wel enige consternatie wanneer je tot de ontdekking komt dat je met z n 
tweetjes plotseling vier camera’s en zes objectieven armer bent. Het enige 
aan fotomateriaal dat in de haast was achtergebleven, was een lange telelens, 
maar daar kun je niet veel mee beginnen als er geen toestel achter hangt. 
De politie gaf ons weinig hoop dat we het spul nog ooit zouden terug zien, 
zodat we in arren moede besloten nieuwe apparatuur aan te schaffen. Dankzij 
de hulp van een paar goede vrienden kregen we binnen enkele dagen geld 
uit Nederland. Ondertussen hadden we ontdekt dat fotomateriaal in Nairobi 
naar verhouding zeer goedkoop was, zodat we als pleister op de wonde een 
uitrusting konden aanschaffen waar je als amateur normaal alleen maar van
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Haemanthus multiflorus 
Foto: Hallmann



Caralluma 
speciosa 
van Magadi.
Foto: Noltee

pi JïlJy»
. ik v

kunt dromen.
In afwachting van het geld besloten we een korte trip  te maken naar het Maga- 
dimeer, ongeveer 130 km ten zuiden van Nairobi. Eerst voert de weg door de 
Ngongheuvels, die zoals bijna alle bergen in de Grote S lenk van vulkanische 
oorsprong zijn. Op de foto kunt u echter zien dat door de erosie de toppen 
afgesleten zijn, w aardoor hun vroegere kratervorm  verdwenen is. Ze zijn van 
een verfrissende groenheid in het overigens vrij dorre landschap. Bij de afda
ling naar de Grote S lenk vonden we o.a. fraai bloeiende exemplaren van 
Haemanthus m ultiflorus en een nog niet gedeterm ineerde Asclepiadaceae.
Het Magadim eer lig t op de bodem van de Grote Slenk en bestaat vrijwel ge
heel u it vaste en halfvaste soda. In de taal van de Masai betekent Magadi dan 
ook heel toepasselijk  sodameer. Samen met het zuidelijk ervan gelegen 
Natronm eer heeft het de grootste  sodaconcentraties van alle meren in de
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Grote Slenk. Er zijn geen afvoeren en bijna al het w ater dat er komt is al sterk 
alkalisch. De neerslag is er gering, te rw ijl de verdam ping vele malen groter 
is met zo ’n 3,5 ml per jaar. Die geweldige verdam ping is het gevolg van de 
hitte die er heerst: de gemiddelde m aandtemperatuur lig t tussen de 22 en 
36° C. Midden overdag loopt de therm om eter vaak op to t 65° C. Het Magadi- 
meer is dan ook een van de heetste en droogste streken van Kenia.
In het vorig jaar verschenen boek „A frika 's  Grote S lenk”  van Colin W illock 
vond ik een beschrijving van het meer die een zo voo rtre ffe lijk  beeld van dit 
gebied geeft dat ik hem hier graag citeer:
„Van het M agadimeer gaat een geheel eigen betoverende fascinering uit. 
De overwegende kleur is een onw ezenlijk rosé, als van snoepgoed. D icht aan 
de rand, waar kleine rotspieken abrupt omhoog steken, w eersp iegelt het dunne 
schuim van het w ater het groen, het grijs en het donkerbruin van de rotsen. 
O nder bepaalde lichtom standigheden, ’s avonds en 's morgens vroeg is de 
w aterspiegel van een zeldzame schoonheid. Bij zonsondergang heb ik de soda- 
vlakten gezien als waren zij van het zuiverste goud. M aar in de blakende, niets 
ontziende hitte van de zon in zijn hoogste stand, is het M agadimeer een zin
derende hel” .
Toch weten ook onder deze verschrikke lijke  om standigheden bepaalde suc
culenten zich nog te handhaven. Onderweg waren we grote bestanden van 
een Sansevieria met rolronde bladeren (w aarsch ijn lijk  S. canaliculata) tegen
gekomen. Nabij het meer groeiden wat planten van de interessante C ucurbi- 
taceae M om ordica rostrata met zijn bizar opgezwollen stam voet (caudex). Het 
meest opvallend waren echter een aantal breed uitstoelende exemplaren van 
Caralluma speciosa, die hier groepen van 1 a 1,5 m in doorsnee vorm t. In 
,,Die grossartige W elt der Sukkulenten" van Rauh kunt u een fo to  van zo’n 
plant bij d it meer vinden, zij het onder de naar mijn bescheiden mening fou
tieve naam van Caralluma retrospiciens var. tom buctuensis. Ze lfs zonder bloe
men zijn deze beide goed van elkaar te onderscheiden: C. speciosa heeft veel 
slankere stengels, die op doorsnee bijna vierkant zijn, te rw ijl C. retrospiciens 
veel scherpere ribben heeft, zodat de stengels er op doorsnee bijna als een 
vierpuntige ster uitzien (zie kleurenfoto Succ. nov. 74).

(w ordt vervolgd)

V oor beginners (?) -6-
CEES VAN DE W OUW

BESTRIJDING VAN PLAGEN 2

Te veel cactussen te d icht op elkaar, betekent dat er heel w at donkere hoekjes 
en ongeventileerde ruimten ontstaan. U moet de achterkant van dergelijke 
planten maar eens bekijken! W erke lijk  een lusthof voor de bioloog die in 
luizen en ander ongedierte is geïnteresseerd, maar een schok voo r de lie f
hebber!
W anneer u, evenals ik, in het gelukkige bezit bent van een echte kas, probeer 
die dan zo in te richten dat grote planten zoveel m ogelijk vrij komen te staan, 
zodat u ze regelmatig van alle kanten kunt inspecteren. V oor d it doel heb ik 
daartoe een aantal consoles gemaakt van twee stukken plaatijzer waartussen 
een langer of korte r hoekijzer is gelast. V erder w orden ieder voorjaar alle 
tabletten ontruimd en iedere plant w ord t geïnspecteerd en zo nodig verpo t of 
behandeld. Kleine aantastingen worden met spiritus schoongemaakt. In ern
s tiger gevallen w ord t een plant gedurende 24 uur in een plastic zak gestopt
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waarin zich een Vapona-strip  bevindt. H ierdoor w ord t spuiten in de kas over
bodig en b lijf ik het hele jaar door de hulp ondervinden van nijvere jacht- 
spinnen en zo m ogelijk ook lieveheersbeestjes.
M aar al te goed ben ik bekend met verg iften en wat mij be tre ft prefereer ik 
deze v rij arbeidsintensieve methode boven een regelmatig spuiten. Bovendien 
moet u wanneer u eenmaal gaat spuiten konsekwent en regelmatig daarmee 
doorgaan, om dat u ook de natuurlijke vijanden van de luizen doodt, zodat 
stoppen met spuiten een ware explosie van ongewenst ongedierte kan veroor
zaken! De Vaponastripbehandeling is vooral ook nuttig voor kamvariëteiten, 
omdat andere bestrijd ingsm iddelen nauwelijks to t in de donkere voorkeurs
plaatsen van het ongedierte doordringen. Bovendien w ord t het ongedierte niet 
resistent, doordat de zeer hoge concentratie van het gasvorm ige verdelgings- 
middel een effectieve bestrijd ing garandeert.
M et d it middel heb ik nu enige jaren ervaring. Hoewel uitermate e ffectie f en 
voor cactussen onschadelijk, kan het wel gebeuren dat bladplanten en som
mige vetplanten er enigszins van te lijden hebben. Verm oedelijk w ord t d it ver
oorzaakt door het opnemen van het ve rg ift via de wondjes in de plant, ve r
oorzaakt door de zuigende insekten. O ok spint en andere mijten (meer voor
komend bij bladplanten) kunnen op deze manier e ffectie f bestreden worden, 
zonder het milieu in de huiskam er te verpesten.
Tot mijn sp ijt —  maar in fe ite  ben ik daar erg gelukkig mee —  kan ik u helaas 
niets verte llen over de bestrijd ing van w orte llu is, omdat ik die nog niet heb 
aangetroffen!

W aarde lezer van deze rubriek,
Langzamerhand ben ik u als een, zij het mij meestal onbekende, vriend gaan 
beschouwen, iemand, die net als ik alle listen en lagen van de natuur moet 
zien te overw innen o f de natuur naar zijn hand moet zetten om een mooie 
verzam eling op te bouwen. U ite indelijk  staan al die cactussen en vetplanten 
in ons natte landje maar op heel onnatuurlijke plaatsen en hoewel ze het 
" th u is ” , in hun vaderland, ook niet a ltijd even gem akkelijk hebben, zijn ze 
daar meestal meer bestand tegen slechte invloeden van buiten.
O ver de op hun natuurlijke vindplaatsen voorkom ende plagen is overigens ook 
nog wel het een en ander te vertellen. Op de eerste plaats is er de bekende 
cochenillecactus (O puntia cochenillifera, ook bekend als Nopalea c.). De hier
op voorkom ende luis levert een mooie rode kleurstof, die lange tijd door de 
bewoners van deze streken gewonnen is. Ter bestrijd ing van de enorme 
verm eerdering van de in A ustra lië  ingevoerde O puntia 's heeft men daar op 
grote schaal een parasiet ingevoerd, welke gangen vreet in de sappige schij
ven. Tot uw gerustste lling kan ik meedelen dat beide parasieten voor zover ik 
weet in Nederlandse verzam elingen onbekend zijn.
Een derde belager van cactussen w il ik hier niet onverm eld laten, ook al zult u 
daar in uw verzam eling geen last van hebben. Daar ik een fervent aanhanger 
ben van de evolutie leer k lu if ik artikelen over deze materie af to t op het bot. 
Zo kwam ik in een artike l over de Galapagoseilanden (de le tte rlijke  vertaling 
is schildpaddeneilanden) een boeiende verhandeling tegen, over het mecha
nisme van de evolutie op die van schildpadden en O puntia ’s (Opuntia galapa- 
gensis) vergeven, eilanden. Die schildpadden doen zich te goed aan de sap
pige schijven van deze O puntia ’s. Dat zou niet zo best zijn voor deze planten, 
ware het niet dat ze volgens d it artikel een nieuw wapen in de strijd hadden 
gebracht. Hoewel de meeste O puntia 's aan de voet kaal worden en hun
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doornen verliezen, w aardoor ze een gem akkelijke prooi w orden voo r de eerder 
genoemde schildpadden, zou deze specifieke soort (die ik overigens nog in 
geen enkel boek ben tegen gekomen, behalve in een beschrijv ing van de 
flora en fauna van de Galapagoseilanden) zich aan de voet wapenen met 
zware doorns, die zelfs voor de w aarsch ijn lijk  ook inwendig gepantserde 
schildpadtank te veel zou zijn. V oorw aar een fraai staaltje van evolutie! Het 
toeval w ilde dat ik ju is t in die tijd  een aantal O puntia ’s gezaaid had, waar
onder de zwaar bedoornde Opuntia tuna. Deze vorm de inderdaad een kale 
onderstam, maar een afgevallen sch ijf welke ik opnieuw lie t bewortelen vorm 
de een onderstam met zeer zware doorns! En daarmee komt die fraaie theorie 
wel op een erg wankel voetstuk te staan, want nietwaar, die schildpad LEEFT 
van de O puntia ’s en zal zich zeker vergrijpen aan jonge scheuten! Slechts 
afgevallen schijven hebben een overlevingskans.
Ik denk niet dat ik ooit mijn vakantie op de Galapagoseilanden door ga bren
gen, maar ik ben wel benieuwd of de echte reizigers onder ons een nieuw licht 
op deze affaire kunnen doen schijnen.
Tot slo t mag ik hier niet onvermeld laten dat d it jaar, v ijf jaar na het uitzaaien 
van genoemde O puntia ’s zich nog een jonkie aandiende!

(w ordt vervolgd)
Van Anrooyplein 18, Bunschoten

augustus/septem ber-a llerle i

Zo langzamerhand is het einde van de groeiperiode van het merendeel der 
cactussen en een flink deel van de andere succulenten aangebroken. Daarom 
zullen we onze planten moeten voorbereiden op de w interrust. We geven 
alleen dié planten w ater die het w erke lijk  nodig hebben. Potten waarvan de 
grond nog vochtig is, slaan we over.
Augustus is dikw ijls  een zeer natte maand. De grond in de potten droogt niet 
snel en de planten verdampen belangrijk m inder water. Het eindigen van de 
groe iactiv ite it en de hoge luchtvochtigheid, alsmede het veelal ontbreken van 
zonneschijn, zijn hiervan de oorzaken. Schijnbaar in tegenspraak met het 
eerstgenoemde punt is de sterkere groei na de korte zom errust die vele 
planten er op na houden. Deze sterkere groei moet echter niet gestim uleerd 
worden, zodat we toch het verstrekken van w ater verm inderen.
A ls regel geven we na begin septem ber geen w ater meer. O ok hierbij geldt 
echter dat u rekening moet houden met het weer. Bij een zonnige septem ber
maand kunnen we wat langer blijven doorgieten. M aar met mate! De planten 
moeten door dag en nacht luchten (bij droog w eer) en door het verm inderd 
w ater toedienen afgehard worden, zodat zij in blakende welstand aan de rust
periode kunnen beginnen.
De huiskam erkwekers kunnen in het algemeen gesproken wat langer w ater 
blijven geven, omdat het in huis droger is dan in een kas o f platte bak. Echter 
ook oppassen dat de grond niet te lang nat b lijft. Septem ber is een m oeilijke 
maand wat het watergeven betreft. Veel hangt af van het w eer en het is daarom 
zaak, steeds op de weersverw achtingen te letten.
V oor vele vetplanten breekt nu, in tegenste lling to t de meeste cactussen, de 
voornaamste vegetatieperiode aan en deze najaar- en w in tergroe iers geven 
we een zonnig plaatsje. A ls de planten tonen dat zij gaan groeien, geven we 
water. Eerst matig, w at later ruimer.
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D o rste n ia  h ild eb ran d tii
Van de 170 Dorsteniasoorten worden er meestal maar weinig aangeboden, 
zodat men ze ook maar zelden in verzamelingen tegenkomt. Ook zijn niet alle 
soorten succulent — slechts een 24-tal met enkele variëteiten. Het versprei
dingsgebied ligt van tropisch Afrika tot Noordoost-Afrika, Madagascar, Voor- 
Indië en tropisch Amerika. Het geslacht behoort tot de Moraceae.
De wortelstok is bij enkele soorten dik en knolvormig. D. hildebrandtii, die 
voorkomt in Kenia en Tanzania, vormt volgens Jacobsen een kleine, bijna 
bovengrondse knol (dat is bij mijn plant nog niet te zien) met meerdere sten
gels. Deze vertakken zich spaarzaam en zijn aan de basis tot 2 cm dik; de 
bladeren zijn langwerpig-ovaal en 4-6 cm lang met meest bochtig gekerfde 
bladranden. De bloemstengel komt uit de bladoksels. De bloembodem is schijf
vormig en ongeveer 1,5 cm in doorsnee, donkerpurper tot bruin met dunne, 
lijnvormige bladeren. Over de bloembodem zitten de talrijke eenslachtige 
bloemen verspreid. De vrouwelijke bloemen zitten in kleine kuiltjes, waaruit 
later door het samentrekken van het omliggende weefsel de vruchten weg
springen. De vruchten zijn éénzadig. ►
De plant is niet moeilijk te kweken; bij mij staat hij in dezelfde aarde als de 
cactussen en groeit ’s zomers in het kasje prima met flink water tijdens de 
groeitijd. Mijn ervaring is dat wel wat geschermd moet worden tegen felle 
zon, daar anders de bladeren gauw geel worden en afvallen. De wintertempe- 
ratuur moet volgens mij toch wel ±  15°C bedragen voor deze soort uit Oost- 
Afrika, met wekelijks in deze periode een beetje water. Vermeerdering kan 
gebeuren door stekken of zaaien.
Men behoeft deze soort niet te kweken om de mooie kleurige bloemen, maar 
daar staat tegenover dat deze wel heel interessant zijn en ’s zomers in groten 
getale verschijnen.

152



Acanthocalycium  glaucum
Hoewel sommige soorten van d it geslacht erom bekend staan dat ze m inder 
bloeiw illig  zijn (Haage) bloeien de meeste op een zonnige en warme stand
plaats toch uitstekend. Zo ook deze soort; geënt zelfs als een plantje van 
±  4 cm doorsnee. Deze soort w ord t to t 7 cm 0  en 15 cm hoog (Backeberg) 
en is blauwgroen van kleur. Hij heeft 8-14 stompe ribben, die to t 1,5 cm hoog 
zijn; de areolen staan 1,5 to t 2 cm van elkaar en dragen 5-10 zwarte doorns, 
die 5-25 mm lang zijn en priemachtig recht to t licht gebogen. M iddendoorns 
meestal ontbrekend, soms 1-2 in de bovenste areolen.

^  De knoppen zijn g rijs /zw art w ollig ; de bloem bere ikt een lengte en doorsnee 

van 6 cm en is goudgeel. Onderin de bloem buis bevindt zich een kleine, w it- 
wollige ring. De van boven bijna ronde sepalen hebben een klein rood puntje. 
Een kenmerk van het geslacht zijn de doornachtige en beschubde bloembui- 
zen, waaraan de naam is ontleend en de idem vruchten. De planten verlangen 
een goed doorlatende grond met in de zom er veel zon en veel water. In de 
w in ter koel en droog. De groeiplaats van Acanthocalycium  is Noord-Argen- 
tinië; deze soort komt voor in de provincie Catamarca, noorde lijk  van Bélen.
Teksten en fo to ’s: J. L. den Boef, Mr. Heemskerkstraat 24, Ridderkerk

maar wel
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Het voorkom en van ziekten en plagen

Op het artikel van de heer P. D ekker dat onder bovenstaande tite l in het mei
nummer verscheen, ontvingen w ij drie reacties. Twee hiervan v indt u in deze 
aflevering, de derde zal in het septem bernum m er verschijnen.

Ons lid Dr. J. P. E. Sperna W eiland, internist, Groen v. Prinstererlaan 38, Am ers
foort, zond ons de volgende waarschuwing:

Het stuk van de heer D ekker over ziekten en plagen is zeer lezenswaard. Ik 
ben echter geschrokken van de door hem aanbevolen middelen. Ik had graag 
gezien dat de w aarschuwing eronder in veel g ro ter le ttertype was afgedrukt. 
Inderdaad zijn de middelen afdoende, u hebt zelfs een grote kans dat u nooit 
meer last hebt van ongedierte als u een van deze middelen gebruikt. 
Parathion behoort to t de zenuwgassen; deze worden opgenomen door de 
mond, maar ook door de intacte huid en zelfs door gewoon inademen. Gevolg: 
verlamming van spieren, ook ademhalingsspieren, en zelfs vrij snel kan de 
dood het gevolg zijn.
Ze lfs ervaren gebruikers, die het gevaar kenden, loonspuiters e.d. zijn door 
deze middelen overleden en enkelen invalide geworden. Vandaar mijn waar
schuwing: laten amateurs in hun eigen belang hiervan afblijven.

De heer J. Theunissen, V ierschaarstraat 23, Oud-Gastel, reageerde als volgt.

Toen ik het artikel van dhr. D ekker in het mei-nummer gelezen had, vroeg ik 
mij af, o f het misschien zijn bedoeling was de knuppel in het hoenderhok te 
werpen. Om dat deze knuppel de vorm  van een handschoen had, heb ik hem 
opgenomen. A ls ik een beginnend liefhebber was, zou ik w aarsch ijn lijk  flink 
ontm oedigd zijn door al hetgeen de heer D ekker schrijft, want zo te zien, hangt 
je, als cactophiel, nog al wat boven het hoofd. Nu is het niet mijn bedoeling 
om te beweren, dat de heer D ekker onzin schrijft, verre van dat, want hetgeen 
hij sch rijft is allemaal waar. M aar ik lees in zijn artikel meer een opsomming 
van bestrijd ingsm ethoden, dan van het voorkóm en van ongedierte. Hij noemt 
als oplossing bijna uitslu itend de vochtige atmosfeer, maar dan schiet zijn 
artikel voorb ij aan degenen die het het hardst nodig hebben, namelijk de 
beginnende liefhebbers, die over het algemeen nog niet in het rijke bezit van 
een kasje zijn. Ik zou niemand de raad durven geven om met de genoemde 
bestrijd ingsm iddelen in de huiskam er te gaan experimenteren, zeker niet met 
Temik, dat op het ogenblik alleenzaligmakend schijn t te zijn. Oudere en 
gerenomm eerde liefhebbers zouden hier zeer ernstige waarschuwingen kun
nen laten horen!
Graag wil ik proberen om zowel de beginners als de meer gevorderde lie f
hebbers het gebruik van deze g iftige middelen te ontraden, terw ijl toch de 
kans op explosies van ongedierte beperkt b lijft. A llereerst dus de beginners. 
De raad van de heer D ekker om elke nieuwe plant zorgvuldig op ongedierte 
te controleren, zowel boven als in de pot, is zeer goed. In principe is GEEN 
ENKELE bron onverdacht. W ees zeer voorzichtig  met planten die van de 
markt komen, ze wemelen d ikw ijls  van de w orte llu is. Deze diertjes zijn even
wel vrij gem akkelijk weg te krijgen als ze eenmaal ontdekt zijn. Reeds 8 jaar 
heb ik zeer goede resultaten met Basudine, het minst g iftige  van de in het
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mei-nummer opgesomde middelen. M ijn indruk is, dat zij een grondm engsel 
waarin zich veel tu rf bevindt, erg op prijs stellen. A lle  planten die van kwe
kers komen, staan in dergelijke grond. O ok de potgrond die overal in zakken 
verkrijgbaar is, bevat veel tu rf en is in mijn ogen verdacht. Z e lf maak ik een 
mengsel van 6 delen compost, 2 delen leem en 2 delen k linkeriso lie t om het 
geheel luchtig te maken. K linkeriso lie t zijn de bruine korre ltjes, waaraan men 
alle planten die van De Herdt afkom stig zijn, kan herkennen. Soms zal het 
wat moeilijkheden opleveren om de planten aan het andere grondm egsel te 
wennen, maar zijn ze eenmaal w eer gezond aan de groei, dan is de kans op 
aantasting heel wat minder. Het schijnt immers dat in de natuur een gezonde 
plant niet gem akkelijk door ongedierte w ord t bezocht, alleen zwakke planten 
vallen ten prooi, het is le tte rlijk  een strijd  om het leven. Rebutia’s worden 
door de heer D ekker gevoelig voor spint genoemd. Dat is inderdaad juist, 
maar zou dat niet komen, doordat ju is t Rebutia’s niet a ltijd zo gem akkelijk 
in cultuur zijn en dus bij de meesten van ons zwak?
Bent u genoodzaakt uw verzam eling in huis te koesteren, dan zult u de plan
ten 's w inters het beste kunnen plaatsen in een lichte, onverwarm de doch 
vors tvrije  kamer. U kunt ze dan droog houden van eind oktober to t begin 
maart. De m oeilijkheid is echter, dat velen denken: ik  heb die planten om 
ervan te genieten, dus w il ik ze in de huiskam er houden. Daarbij komt nog, 
dat in onze (meest centraal verwarm de) woningen, waarin meestal geen kamer 
over is, overal een warme atm osfeer hangt, die ook nog kurkdroog is. In een 
dergelijk geval zult u uw planten ook ’s w inters w at w ater moeten geven. 
Hoeveel is m oeilijk te zeggen, omdat d it van geval to t geval verschilt. U zult 
d it zelf moeten uitzoeken, als u er maar voo r zorgt, dat de planten NIET gaan 
groeien. Zodra u midden in de w in ter een fris  groen puntje ziet verschijnen 
is er geen reden to t juichen. U hebt dan teveel w ater gegeven en de kans op 
een le lijk dun stukje in uw cactus is erg groot, terw ijl de bloei wel verstek 
zal laten gaan.
De kasbezitters zijn er wat gem akkelijker aan toe. A ls de planten in het tablet 
staan ingegraven in een dikke laag grond, dan krijgen zij voldoende opstij
gend vocht. In het andere geval kunt u handelen zoals de heer D ekker advi
seert: de onderlaag vochtig houden. Ik geloof echter, dat d it rustig g ro f zand 
mag zijn, want zand van 5 graden lijk t me niet kouder dan tu rf van 5 graden. 
Enkele jaren geleden publiceerde de heer Van V lie t een artikel, waarin hij ve r
telde dat zijn im portplanten alle op zand stonden, dat ook 's w inters vochtig 
werd gehouden.
W at het ongedierte in de kas betreft het volgende: als u uw binnenkomende 
planten allemaal goed controleert, is de kans op w orte llu is  gering. Een mine
raal grondm engsel maakt hem nog kleiner, dus aan d it lieve beestje w il ik 
niet veel aandacht besteden. De andere d iertjes leven boven de grond en als 
u zich niet s toort aan een paar spinnewebben in de kas, ge loof ik, dat hun 
overleveringskansen niet zo groot zijn. N atuurlijk  moet u uw planten zeer gere
geld bekijken, in zo'n geval zu lt u niet overrom peld worden door een plotse
linge plaag van b ijvoorbeeld  w olluis. Denkt u er wel aan, dat u, indien u 
giftige middelen gebruikt, ook alle spinnen - de natuurlijke verdelgers - de pijp 
uit spuit! Spinnen dient u in groten getale te cultiveren, u zult er verste ld  van 
staan, hoeveel verschillende soorten zich in een kas ophouden en allemaal 
hebben ze hun eigen terrein. Zoals gezegd gebruik ik compost. Die w ord t in 
de tuin gezeefd en w em elt van het leven. Pissebedden komen er veelvuldig 
in voor en toch breng ik deze grond zonder meer in de kas. D ikke zwarte 
spinnen, die zich op donkere plaatsen ophouden, zorgen ervoor, dat deze
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pissebedden netjes opgeruimd w orden. In het najaar zoeken vele lieveheers
beestjes hun toevlucht in de kas en ruimen de eventuele aanwezige spint- 

mijten op.
Hebt u een kas, houdt er dan rekening mee, dat bepaalde gewassen die bui
ten de kas staan, verantw oordelijk  kunnen zijn voor spintexplosies. Populie
ren, linden, bonen worden intensief door spint bezocht, terw ijl ook gladiolen 
niet v riju it schijnen te gaan. Staat iets dergelijks dus in de buurt, wees dan 
op uw hoede! W e llich t is er ook wel een gewas te vinden, waar spint een 
hekel aan heeft. Zo w il het verspreid neerleggen van gekneusde tom aten
bladeren wel helpen tegen mieren die zich ongenood in uw kas hebben ge

vestigd.
Het gebruik van ve rg if zal helaas niet meer uit onze samenleving weg te den
ken zijn, maar laten w ij toch proberen om het gebruik ervan to t een minimum 
te beperken, w ant u ite indelijk  zijn we onszelf aan het vergiftigen. Ik heb ve r
leden jaar 1 keer met Basudine gespoten, omdat er in een hoek van mijn kas 
van 5 x 3,50 m wat veel spint naar mijn zin zat. Rond mijn kas stonden glad io
len en op 3 meter afstand lag een bonenveld! U begrijpt, dat ik toen nog niet 
wist, wat ik nu weet. Toch was die ene keer voldoende. Deze w in te r (er was 
geen spin in de kas te bespeuren) ontdekte ik op een plantje enkele spintjes 
en op een andere een w olluis. Die w ollu is heeft de kennismaking niet over
leefd, aan de spint deed ik niets en nu is er niets meer te zien, Neen, neen, 
legt u d it nu niet zo uit, dat er van de plant niets meer te zien is, die staat er 
zeer welvarend bij! Nogmaals, wat de heer D ekker schrijft is waar, maar wie 
schiet er nu met een kanon een mus van het dak? Het kan ook anders, en 
mocht u desondanks toch te kampen hebben met allerlei plagen, nodig dan 
eens wat andere liefhebbers uit, 10 tegen 1 dat er aan uw kweekmethode iets 
hapert!
En voor de beginners nog: zet door, het is een machtige hobby. U kunt de 
meeste planten trouwens te r versterking in de zomer rustig in de tuin ingra
ven. W el w at s lakkenkorre ls er omheen leggen!

Turbin icarpus
P. DEKKER

Turbinicarpus is een geslacht van kleine bolcactussen, die over het algemeen 
weinig m oeilijkheden opleveren en zowel geënt als ongeënt goed te kweken 
en te houden zijn. Het zijn tevens plantjes die vrij v lo t to t bloei komen, vaak 
al in het jaar nadat men ze heeft gezaaid.
O ver de naam van d it geslacht zijn de autorite iten op cactusgebied het ken
nelijk nog steeds niet eens. W ijlen Backeberg noemde de planten Turb in icar
pus. Dr. Buxbaum noemt ze nog steeds Toumeya en komt dan pas bij een ver
dere indeling terecht bij de naam Turbinicarpus. V oor beide standpunten zal 
zeker wel iets te zeggen zijn en ik zal me er beslist niet aan wagen hierin 
een uitspraak te doen. Aangezien het systeem Backeberg toch nog steeds 
leidinggevend is wat de naamgeving betreft, zullen we ons daar maar bij aan
sluiten en deze plantjes de bovengenoemde naam blijven geven.
De bakerm at van deze m iniatuurcactusjes is M exico en ze groeien overw e
gend op een hoogte van 1000 to t 2000 meter.
Van d it geslacht is pas een soort o f acht beschreven. Het is mij niet bekend 
o f er de laatste jaren nog soorten zijn bijgevonden, hoewel ik vermoed van
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Turbinicarpus klinkerianus

Turbinicarpus lophophoroides

niet, omdat de meeste cactusjagers liever in Zuid-Am erika op zoek gaan dan 
in Mexico waar praktisch alle gebieden zijn onderzocht In landen als Peru, 
Brazilië en A rgentin ië  heeft men tenm inste nog een kans een gebied te on t
dekken waar nog niemand een voet heeft gezet, althans wat be tre ft het zoe
ken van nieuwe soorten succulenten.

De plantjes spruiten maar zelden; w il men ze dus in zijn verzam eling opne
men, dan is men aangewezen op zaaien of kopen. Zaaien behoeft geen enkel 
bezwaar op te leveren overigens; zaden van d it geslacht zijn bij praktisch 
elke kw eker te koop. Het is wel de moeite waard wat van deze dwergplantjes 
te bezitten, want het zijn dankbare bloeiers en ze geven bij een normale cu l
tuur geen moeilijkheden. Het plantje b lijft erg klein en kom t het best uit als men 
enkele ervan bij e lkaar in een potje of schaaltje zet, groepjes van drie o f v ie r 
b ijvoorbeeld  Zodra ze b loeibaar zijn tonen ze d it door op de schedel w itte 
wol te vormen, waarin de bloem knoppen zich praktisch onzichtbaar ontw ik
kelen. Zijn ze zo ve r dat ze boven die wol uitkomen dan bloeien ze ook.
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B ekijk t men zijn planten elke dag met de nodige aandacht dan zien we die 
bloei wel aankomen, maar het is heel goed m ogelijk dat ze een bloem te zien 
geven eer we er op verdacht zijn.
Evenals het plantje is ook de bloem van bescheiden afmetingen; het b lijft 
bij een cm o f drie. Daar de plant zelf ook niet g ro ter is, bedekt de bloem toch 
nog de hele plant. Het is een bijzonder aantrekkelijk  geslacht, met nog als 
extra voordeel de weinige ruimte die ze innemen, en wie onder ons cactus
liefhebbers heeft ruimte ove r?
Met het enten van deze dwergjes heb ik geen ervaring; volgens Backeberg 
verhoogt het de bloei en versnelt het de groei! A!s u ze toch beslist enten 
w ilt, ent dan op een Eriocereus jusbertii, anders is het gevaar van deformeren 
niet denkbeeldig. M ijn plantjes zijn geen van alle geënt, en ze geven to t nog 
toe geen problemen, ook gedurende de w in ter niet, mits ik ze maar kurkdroog 
houd! Ze trekken zich dan ver in de aarde terug, schrompelen nog wat ve r
der in en wat we dan te zien krijgen is slechts een flinke zaailing.
A ls we deze plantjes nu eens bekijken is het eerste wat opvalt de m iniatuur
vorm, de zachte dorens en de fris-groene kleur die overigens kan wisselen in 
bruine en blauwe tinten. De b loeitijd  is vrij lang; een gezond plantje zal al in 
april beginnen te bloeien en b lijft dat doen to t in septem ber toe !
Volgens mijn ervaring groeien de plantjes goed in normale cactusaarde. Geef 
ze vooral geen stiksto f, want de schoonheid van deze dwergjes lig t vooral in 
hun geringe afm etingen! Ze krijgen ’s zomers flink  wat vocht toegediend en 
dat schaadt ze kennelijk niet, mits men ze maar hard kweekt en zorgt dat de 
w ortelhals - het tere punt overigens bij praktisch elke cactus - droog b lijft. 
Dat is gem akkelijk te bereiken door op de aarde een paar cm grind of steen
slag te strooien; deze substantie is namelijk veel sneller droog dan de aarde. 
O ok d it hoeft dus geen problemen op te leveren.
De verschillen tussen de diverse soorten van het geslacht Turbinicarpus zijn 
niet zo erg groot, enkele uitgezonderd; een liefhebber zal veel gem akkelijker 
het geslacht als zodanig herkennen dan een bepaalde soort. De ene heeft 
een wat zwaardere bedoorning dan de andere, er is wat verschil in kleur en 
vorm, het b lijft toch een v rij eenvoudig te herkennen geslacht.
Om dat het zo’n bijzonder aantrekke lijk  geslacht is zou ik ieder w illen aanraden 
hiervan eens een paar soorten te zaaien, dan wel er een paar plantjes van 
aan te kopen. Zo zullen cl gauw een aparte plaats in uw verzameling gaan in
nemen en u zult hun aparte schoonheid gaan waarderen, onverschillig of ze 
in bloei staan of niet.
Turbinicarpus heeft een zware penwortel die tweemaal zo groot kan worden 
als het gedeelte dat boven de aarde uitkomt. Stekken van d it geslacht bewor- 
telen is dan ook iets wat u iterst moeizaam gaat, soms enige jaren in beslag 
zal nemen en in de meeste gevallen gedoemd is te m islukken. Overigens 
spruiten deze plantjes praktisch nooit, zodat we ons over deze methode niet 
al te druk hoeven te maken. Ze zijn eenvoudig genoeg uit zaad op te kweken, 
dus waarom die onsym pathieke weg volgen van vernietig ing van het groei- 
punt om op die manier de plant to t spruiten te dwingen?
Al zijn het nu niet d irect plantjes voo r beginners, toch is succes heel goed 
m ogelijk als men er maar de nodige zorg aan besteedt; al zullen de bezitters 
van een kas wel wat voordelen hebben ten opzichte van hen die aangewezen 
zijn op de vensterbank!
M aar kas o f vensterbank: ik wens u veel succes toe en hoop dat u van het 
resultaat veel p lezier mag beleven!

Foto’s: De Graaf
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V e ld n u m m e rs  van  D irk  van  V lie t  (DV)

Op mijn verzoek stuurde de heer Van Vliet mij een lijst van veldnummers. 
Omdat in het recente verleden via het Clichéfonds zaad onder deze nummers 
verspreid is, meen ik, dat het niet juist is deze lijst voor mezelf te behouden 
en bied ik ze ter publicatie aan Succulenta aan. Op deze wijze kunnen dege
nen die nu nog de planten onder nummer hebben staan, althans een deel van 
de naam invullen.

J. Theunissen

D V 1 A u stro c a c tu s  c o x ii D V 20a N o to cactu s h e rte ri v a r . nova
D V 1a A u stro c a c tu s  co x ii v a r . g ra c ilis D V 21 A c a n th o c a ly c iu m  b rev isp inum
D V 2 N o to cactu s s p e c . nova D V 22 A c a n th o c a ly c iu m  g laucum

(A lg o ra b ia n u s) D V 23 N o to cactu s c a e s p ito s u s
D V 3 A u stro c a c tu s  p a tag o n icu s D V 24 F ra ile a  s p e c ie s
D V 4 E ch in o p s is  m elanop otam ica D V 25 W ig g in s ia  pu lv inata
D V 5 T e p h ro ca c tu s  n e u q u e n sis  va r . D V 26 A c a n th o c a ly c iu m  ch ionanthum

la rin co n ad e D V 27 E c h in o p s is  c o ch a b a m b e n s is
D V 6 S o e h re n s ia  ko re th ro id e s D V 28 W ig g in s ia  m acro can th a
D V 7 S o e h re n s ia  sp e c ie s . D V 29 W ig g in s ia  e r in ace a
D V 8 N o to cactu s ag netae D V 30 W ig g in s ia  s e s s il if lo ra
D V 9 N o to cactu s co n c in n u s D V 30a W ig g in s ia  s e s s il if lo ra  va r .
D V 9a N o to cactu s c o n c in n u s  va r . d e b ilacan th a

p ir ia p o lise n s is D V 31 E c h in o p s is  sp e g a zz in ian a
D V 9b N o to cactu s c o n c in n u s  va r. D V 32 F ra ile a  pum ila

a p ric u s DV 33 N o to cactu s w in k le r i
D V 9c N oto cactu s c o n c in n u s  v a r . D V 34 N o to cac tu s  ra u sch ii

p a rv if lo ru s ( =  fu s c u s  R itt .)
D V 9e N o to cactu s c o n c in n u s  v a r D V 35 N o to cactu s m u e lle r-m e lch e rs ii

p o ro c e n s is D V 36 W ig g in s ia  p seud o p u lv inata
D V 9f N o to cactu s c o n c in n u s  v a r . sp e c . nova

fim b ria tif lo ru s D V 37 E c h in o p s is  e y r ie s ii
D V 9h N o to cactu s co n c in n u s  va r . D V 37a E c h in o p s is  e y r ie s ii v a r .

b a lle n a re n s is ta cu a re m b e n s is
D V 9k N o to cactu s co n c in n u s  va r . D V 38 W ig g in s ia  p a u c ia re o la ta

n ig risp in u s D V 39 W ig g in s ia  co ry n o d e s
D V 9I N o to cactu s co n c in n u s  va r . DV 40 N o to cactu s ve e n ia n u s

nova s p e c . nova
D V 9m N o to cactu s c o n c in n u s  va r . D V 41 N o to cactu s eu g e n iae  s p e c ie s

g e rb a lite n s is nova
D V 10 N o to cactu s ta b u la r is D V 42 E c h in o p s is  s ilv e s tr ii
D V 11 W ig g in s ia  m a ld o n ad en sis D V 43 E c h in o p s is  huottii
D V 12 D enm oza e ry th ro ce p h a la D V 44 G ym n o ca lyc iu m  denudatum
D V 13 W e in g a rt ia  m ultisp ina  (A q u ile ) D V 45 G ym n o ca lyc iu m  ca p illa e n se
D V 13a W e in g a rt ia  m ultisp ina  va r . D V 46 G ym n o ca lyc iu m  d e laetii

p u lq u in e n sis  (S u c re ) D V 47 G ym n o ca lyc iu m  ch u b u te n se
D V 14 W ig g in s ia  a re c h a va le ta i D V 47a G ym n o ca lyc iu m  ch u b u ten se
D V 14b W ig g in s ia  a re c h a v a le ta i v a r . v a r . nova

m arch e sii D V 48 G ym n o ca lyc iu m  h o sse i
D V 15 W ig g in s ia  sp e c ie s D V 49 G y m n o ca ly c iu m  ze g a rra e
D V 16 A can th o ca lyc iu m  th ionanthum D V 50 G ym n o ca lyc iu m  b rachypeta lum
D V 16a A can th o ca lyc iu m  sp e c ie s D V 51 G ym n o ca lyc iu m  m arso n eri
D V 17 N o to cactu s su bm am m ulosu s D V 52 G y m n o ca ly c iu m  sch icke n d a n tz ii

(A rg e n tin ië ) D V 53 G y m n o ca ly c iu m  leeanum
D V 18 N o to cactu s va n v lie tii D V 54 F ra ile a  pygm aea
D V 18a N o to cactu s va n v lie tii v a r . D V 55 G ym n o ca lyc iu m  gibbosum

g ra c ilio r D V 55a G ym n o ca lyc iu m  g ibbosum  va r .
D V 18b N oto cactu s va n v lie tii v a r . b a lc a rs e n s is

an to n ian us D V 56 G ym n o ca lyc iu m  tillianum
D V 19 N o to cactu s w e rd e rm an n ian u s D V 57 G ym n o ca lyc iu m  leptanthum
D V 20 N o to cactu s herteri D V 58 G ym n o ca lyc iu m  rag o n ese i
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DV 59 Gym nocalycium  stellatum (syn. DV 79a Notocactus ottonis var.
bodenbenderianum en minasensis v.n.
asterium) DV 80 Parodia stuemeri

DV 60 Gymnocalycium quehlianum DV 81 Parodia species (m icrothele)
DV 60a Gymnocalycium quehlianum DV 82 Notocactus soldtianus

var. nova DV 83 Notocactus linkii var.
DV 61 Gym nocalycium  saglione megapotamicus
DV 62 Gym nocalycium  spegazzinii DV 84
DV 63 Echinopsis obrepanda DV 85 Parodia m icrosperma
DV 64 Notocactus caespitosus var. DV 85a Parodia m icrosperma v.n.

tenuicy lindricus (syn. DV 85b Parodia m icrosperma var.
tenuicy lindricus Ritt.) crucicentra

DV 65 Parodia schwebsiana DV 85c Parodia m icrosperma var. nova
DV 65a Parodia schwebsiana var. DV 86 Parodia catamarcensis

applanata DV 87 Parodia spec. nova
DV 66 Parodia taratensis DV 88 Parodia m utabilis var.
DV 67 Parodia yamparaezii aureispina
DV 68 Parodia tuberculata DV 89 Parodia mutabilis
DV 69 Parodia species DV 89a Parodia mutabilis var.

(hausteiniana Rausch?) ancastaco v.n.
DV 70 Parodia aureicentra DV 90 Parodia sanagasta
DV 71 Notocactus orthacanthus DV 90a Parodia sanagasta v.n.

(syn. allosiphon March.) DV 91 Parodia penicillata v.n.
DV 72 Frailea phaeodisca DV 92 M aihueniopsis spec.
DV 73 Notocactus scopa DV 93 Opuntia longispina
DV 73a Notocactus scopa var. nova DV 94 Gymnocalycium mostii
DV 73b Notocactus scopa var. ramosa DV 95 Gymnocalycium pugionacanthum
DV 73c N otocactus scopa var. maior DV 96 Austrocylindropuntia
DV 73d Notocactus scopa var. verschaffe ltii

marchesii v.n. DV 97 B lossfeldia liliputana
DV 73e Notocactus scopa var. DV 98 W igginsia spec.

m urie lii v.n. DV 99 W igginsia spec.
DV 74 Notocactus mammulosus DV 99a W igginsia spec. var. nova
DV 74a Notocactus mammulosus var. DV 99b W igginsia spec. var. nova

pampeanus DV 100 Parodia species
DV 74b N otocactus mammulosus var. DV 101 Parodia ayopayana

rubrispinus DV 102 Parodia comarapana
DV 74c Notocactus mammulosus var. DV 103 Notocactus blaauwianus

marmarajensis v.n. spec. nova
DV 74d Notocactus mammulosus var. DV 103a Notocactus blaauwianus

curtinensis v.n. var. enorm is (syn. Not.
DV 74f Notocactus mammulosus var. m ulticostatus)

floricom us DV 104 Sulcoreburia krahnii
DV 74g N otocactus mammulosus var. DV 105 Soehrensia smrziana

grac ilio r DV 106 Echinopsis m ultiplex
DV 74h Notocactus mammulosus var. DV 107 Notocactus arachnitis

m asollerensis v.n. DV 108
DV 74i Notocactus mammulosus var. DV 109 Frailea alacriportana

nigrispinus v.n. DV 110 W igginsia spec.
DV 75 N otocactus roseoluteus DV 111 Notocactus crassigibbus
DV 76 Parodia chrysacanthion DV 112 Frailea horstii
DV 77 DV 113 Notocactus sucineus var. albus
DV 78 Parodia uhligiana DV 114 Notocactus buiningii
DV 79 Notocactus ottonis DV 115 Frailea asterio ides

Notulen van de Algemene Vergadering
op zaterdag 19 april 1975 te Eindhoven

De vergadering werd bezocht door 51 leden; 18 afdelingen waren vertegenwoordigd.
1. In zijn openingswoord heet de voorz itte r, de heer Bravenboer, in het bijzonder de 

heer Bommeljé welkom . Hij dankt de afdeling Eindhoven voo r de harte lijke ont
vangst en de organisatie  van het ochtendprogramma.

2. De notulen van de Algemene Vergadering van 11 mei 1974, opgenomen in het 
septembernummer van 1974, werden zonder opmerking goedgekeurd.

160



3. Mevr. Verduin-de Bruyn bracht verslag uit over het jaar 1975. Hieruit zijn als be
langrijke punten te noemen:
— de toename van het ledental van 2006 op 1 januari 1974 naar 2454 op 31 de

cember 1974, dus een stijging van ruim 22%.
— het maandblad bracht 2 extra kleurenfoto's.
— de oprichting van de afdelingen Gouda en Den Helder.
Er stuurden 22 afdelingen tijdig hun jaarverslag in, zodat de gegevens daaruit in 
het verslag op deze vergadering verwerkt konden worden. De vergadering aan
vaardt het verslag zonder opmerkingen.

4. In het financieel resultaat over 1974, afgedrukt in het maartnummer, valt de sterke 
stijging van de kosten voor het maandblad op. Naast de toenemende kosten van 
drukken en verzenden is dit in belangrijke mate veroorzaakt door de stijging van 
de oplage.
De kascommissie, bestaande uit de heren De Jonge en Polland van de afdeling 
Gooi- en Eemland, heeft de financiële bescheiden gecontroleerd en in orde be
vonden.
De penningmeester wordt decharge verleend voor het gevoerde beleid over 1974. 

5/6 De begroting voor 1975 is gebaseerd op een ledental van 2500. Het maandblad 
heeft nu een oplage van 3200 stuks. Niets wijst erop, dat de toeloop van nieuwe 
leden begint te verminderen. Daarom kijkt de penningmeester niet te zwaar tegen 
het grote nadelige saldo aan.
Welke contributieverhoging noodzakelijk is om het nadelig saldo geheel weg te 
werken, is nog niet te bezien. De Algemene Vergadering machtigt het bestuur te 
gaan tot een verhoging van maximaal f  5,— in 1976. Op de Hoofdbestuursverga
dering op 1 november zal verslag worden uitgebracht over de stand van zaken. 
Het resultaat van het Clichéfonds is nog niet bekend; wel weten we dat 1975 zeer 
geslaagd genoemd mag worden.
De begroting wordt hierna goedgekeurd.
Gevraagd wordt naar de financiële toestand van de afdelingen.
Het bestuur ontvangt geen financieel verslag van de afdelingen, zodat hierover 
niets bekend is. Omdat verwacht wordt, dat afdelingen die in financiële moeilijk
heden komen, wel een beroep zullen doen op de landelijke vereniging, wordt be
sloten voortaan elk jaar ook het financieel verslag van de afdelingen te vragen.

7. De afdeling Arnhem zorgt voor 2 mensen voor de kascontrolecommissie.
8. Verslagen commissies, enz.

— BIBLIOTHEEK. Ca. 20 nieuwe boeken zijn aangeschaft of in bestelling. Zodra 
alle aanwinsten binnen zijn, wordt dit in Succulenta bekend gemaakt. Boeken 
kunnen na telefonische afspraak met de heer Magnin ook afgehaald worden.

— SUCCULENTARIUM. De Succulentarium-commissie werkt moeilijk. De collectie 
wordt verzorgd op rijkskosten; veel invloed hebben wij daar niet op. Er is de 
afspraak, dat we minstens 2 jaar tevoren bericht krijgen wanneer wijziging in de 
situatie zou komen.

— DIATHEEK. Eind 1974 was alles rond om met uitlening te beginnen, maar er kan 
nog veel materiaal gebruikt worden. Er zal nog eens een oproep in het maand
blad geplaatst worden om hiervoor dia's af te staan.
Het adres van de heer Mevissen zal maandelijks in Succulenta gepubliceerd 
worden.

— PROPAGANDA. Het enige, dat de commissie heeft opgeleverd is een nieuwe 
propagandafolder. Omdat het ledental toch sterk toeneemt, is het nu veel be- 
langrijker de nieuwe leden goed op te vangen.

— RUILEN ZONDER HUILEN. Hoewel niet officieel ingesteld, toch een belang
rijke activiteit, omdat hieraan niemand geld verdient en er vele leden worden 
geholpen.

9. Benoeming Hoofdbestuursleden.
De heren G. Uil, B. van Gelder, J. W. Minjon, W. J. Ruysch, J. H. Defesche en H. 
Nijmeijer worden wederom als Hoofdbestuurslid benoemd. Voor afdeling Zuid- 
Limburg wordt dit de heer A. Hendriks, voor afdeling Gouda de heer B. E. Knoope 
en voor afdeling Den Helder de heer D. Abbenes.
Mevr. Verduin-de Bruyn, sinds 1963 verbonden aan het secretariaat, treedt af en 
stelt zich niet meer herkiesbaar. „Zij heeft moeilijke perioden in een kleine vereni
ging gekend en de stormachtige ontwikkeling van de laatste jaren, die enorm veel 
werk met zich mee brengt. Succulenta is haar daarvoor veel dank verschuldigd” , 
aldus de voorzitter, die haar een boekenbon ten geschenke aanbiedt.
Het voorstel, haar te benoemen tot erelid, wordt met algemene stemmen aanvaard. 
De heer J. de Gast wordt bij acclamatie gekozen in haar plaats. Hierdoor komt wel
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10.

11

12.

13 .

14

15

de functie  van 2de secretaris vrij. Mevr. Boender - afdeling Ken" em®[>l®nd '  ' * ^®r®'d 
deze taak op zich te nemen. Z ij moet echter als zodanig door het H oofdbestuur 
noemd worden De Algem ene Vergadering gaat er mee akkoord, dat zij de functie 
waarneem t to t de te verw achten o ffic ië le  bevestig ing in de najaarsvergadering van 
het Hoofdbestuur. De ledenadm inistratie w ord t voortaan verzorgd door de hee

P Dekker, M iddelburg. .
De toe lich tinq  in het maandblad is niet ju ist. Het w erk voo r het C lichefonds is en 
w ord t u itqevoerd door drie leden van de afdeling Noord-Lim burg, met de heer 
G Linssen als sleutelfiguur. De opbrengst - ruim ƒ 9000,—  bruto - is een zeer goed 
resultaat w aarvoor Succulenta het driemanschap dankt. De heer Linssen zal ve r
zocht w órden im portzaden te kopen, om het fonds aantrekke lijker te maken.
De heer Defesche lich t het voorste l van de afdeling W est-Brabant toe. De vergade- 
rinq meent, dat men d it echter moet zien als een stimulans niet als verplichting. 
Aan slechte kopij heeft het maandblad niets. De afdelingen die hun m edewerking 
toezeggen, moeten d it melden bij de redactie. De voorz itte r deelt mede, dat de 
excursie vo o r verspre id  wonende leden - wat betreft het aantal deelnemers - reeds 
een succes is. Er zullen leden in het Succulentarium  aanwezig zijn voo r rondleiding. 
Er zal propaganda gemaakt w orden voor aansluiting bij een afdeling.
De Algemene Vergadering in 1976 zal gehouden worden in Nijmegen. Deze afde

ling v ie rt dan zijn 40-jarig bestaan. , ,
A fdelinq Rijn- en Delfland bestaat dan 50 jaar. Het zal een zo grote afdeling echter 
qem akkelijker vallen te r gelegenheid hiervan een o f andere fes tiv ite it te organiseren. 
A fde ling  Rotterdam zal in 1977 zijn 50-jarig bestaan vieren.

Ondanks het verschijnen van het boekje voor beginners, is het toch gewenst in het 
maandblad allerle i be langrijke zaken te vermelden. Er w ordt waardering u itgespro
ken voor de goede verzorg ing van het maandblad. . .  , . . .
In de rondvraag w ord t met betrekking to t de Handleiding opgem erkt, dat het 
auteursrecht niet behoort aan de schrijve r van een boekje maar aan de uitgever. 
Bovendien is de herkom st van de fo to  niet verm eld. De redacteur m erkt met be- 
trekkinq to t het auteursrecht op dat het - zoals de naam al aangeeft - om het recht 
van de auteurs gaat en niet om het recht van de u itg eve r Hij haalt twee soo rt
gelijke gevallen u it Engeland aan. De fo to  is vervaardigd door de heer De Graaf 
in de verzam eling van de Gebr. De Herdt.
De voo rz itte r slu it de bijeenkom st met een dankwoord aan de afdeling Eindhoven 
voo r de goede organisatie en de ontvangst.

N ieu w e ied en
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12, R ijsw ijk (Z.H.)
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[III), Amsterdam 
P. Verstappen, Hoogschans 1, 
Roggel (L.)

. Mevr. M. W. J. Post, Hofmeyr- 
straat 7 (II), Amsterdam-O.
Mej. J. A. Donk, Uranusstraat 
89, Hardinxveld
F. H. Spinder, De Haken 16, 
Bcdum
J. F. Roelofswaard, Jonkerbos 
112, Zoetermeer
M ej. G. v. d. Ham, van Speyk-
straat 1b, Den Helder
j. N. M. Bruggeling, Nieuwe-
weg 40, Honselersdijk
Martin v. d. Leygraaf, Frank v.
Borselenstraat 160, D elft
J. A. Jansen, Herman Gorterhof
134, D e lft , w . . ,
Mevr. G. Dekker, Jan Vethkade 
48, Dordrecht
M ej. Inge G oudkuil, Sophia- 
p lein 9a, Apeldoorn 
U niversity o f C aliforn ia , Serials 
Department, General Library, 
Berkeley, Cal. 94720 U.S.A.
T. W olting, M arkt 6, Beilen
K. v. d. Water, Nieuwsteeg 12b, 
Leiden

G. S ijl, N ieuwsteeg 12a, Leiden 
Mevr! B. I. Segers-Girwar, Eef- 

r  tink 104, D iem en/Bijlm erm eer.
M. Snaas, Schepershof 47, Ze- 
venaar
Mevr. D. van Dijk, Anna Pau- 
lownalaan 2, Zeist
G. H. v. d. Kolk, Orakellaantje 
17, Gorinchem

*. J. Bosch, Q uellijnstraat 33 (III), 
Amsterdam
R. J. Martineau, Oostsingel 132, 
D elft
H. v. d. Ende, Wedzebuorren 7, 
Twijzel (Fr.)

^  E. W. v. d. Grijp, V ro likstraat 
288 (III), Amsterdam 
P. Muns, Graaf Florislaan 13, 
Vogelenzang
Mevr. E. J. Schippers-van Eek, 
G revelingenstraat 29, Den Hel
der
H. Kerkhof, Montgomerylaan 
344, Eindhoven
A. Trommelen, Julianastraat 25, 
Mariahout gem. Lieshout 
E. Stobberingh, Servaasbolwerk 
2. U trecht
W. Oomen, Kapelstraat 13, Del- 
wijnen
E. J. van Tweel, Het Bosch 22, 
Meerkerk
J. Biesheuvel, Lakerveld 89, 
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W. G. Riksen, Prunuslaan 3, 
Bunde (L.)

W. Gommeren, Rijksweg 97, 
Dorst
Mevr. A. Hijnen, Kotten 97 (II), 
W intersw ijk
A. Eykelenboom, Verschoor- 
straat 79, Rotterdam
Mej. Lia Raaymakers, Kerkra- 
dersteenweg 25, Kerkrade 
H. Alberts, van Starkenborgh- 
straat 3, Doetinchem 
W alter Meijer, 4154 St. Tönis, 
Laschenhütte 25, B.R.D.

—•Joh. van Doorn, Rutherford- 
straat 8 (II), Amsterdam
B. Snijder, Palmstraat 275, 
Am ersfoort
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Marcus Tobback, Speelhofstraat 
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Guillaum e Claes, Schuurwa- 
verstraat 15, 3270-Scherpenheu- 
vel België
Mej. G. v. d. Waal, Rijksstract- 
weg 100, Rijsoord, post Ridder-

E. Kok, Piet Heinstraat 84a, 
’s-Gravenhage
G. M. Jansen, Pomona 312, Wa- 
neningen
Robert Vanaverbeke. Zeeweg 
Zuid 17, 8260 Aartrijke, België 
Mevr. P. Kat-Ten Bosch, Cam- 
panulastraat 76, Zwijndrecht 
Horst Gantar, 7129 Botenheim. 
Hauptstrasse 58, B.R.D.
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Mej. Marga van Rooyen, Mul- 
tatulistraat 103, Vleuten 
Mevr. L. M. Veldkamp-Bijvank, 

*  Olympiaweg 68 ( I I I ) , Amster- 
dam-Zuid
Mej. Jenny Degrijse, Maria- 
straat 15, 8800 Roeselare , Bel- 
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Mevr. van Drempt, Molenhof
straat 2, Dodewaard 
Mevr. T . Pouls-Stakenborg, Ha- 
lerweg 65, Horn (L .)
M. Andringa, Deurloostraat 60 

'  ( I I I ) , Amsterdam-Zuid 
C . J. K innis, Spoorstraat 10, 
Roelofarendsveen 
J. Schrie rs, D iepcnbrockstraat 
22, Terneuzen
P. de Mey, Kapershock 65, Rot
terdam
P. B . J. Coenders, Past. 
Schrammstraat 21, Arcen 
P. Tholhuijsen, G inkelstraat 28, 
Venlo
Dr. J. N. Keeman, St. Lucas 
Ziekenhuis, Jan Tooropstraat 
164, Amsterdam-West 
J. A . Durian, Gen. Vetterstraat 
61, R ijsw ijk  (Z .H .)

Mej. Antje Holties, Drosten
straat 27, Coevorden 
Mej. Annet v . d. S te l, E lzen
laan 7, Pijnacker
Mej. Cora Dijkshoorn, Pieter 
Bregmanlaan 4, P ijnacker 
Mevr. J. Stegeman-Scholten, 
Eugenboersdijk 2, ’t Holt-Har- 
denberg
P. V erkaik , Achterbroek 4, Ber- 
kenwoude
Mevr. H. S ietses-Brüring , Julia- 
nalaan 38, Overveen 
P. Budzelaar, Klokwetering 12, 
’s-Hertogenbosch 
Mevr. A . H. Soldaat-v. d. Hei
de, M ussenstraat 33, Hengelo 
( O . )
H. Bonder, Sumatrastraat 42, 
Enschede
Mevr. R. Hofman-Kambeel, Rei- 
gershoutstraat 25, G rijpskerke 
Jac. v. d. Berg, Hoefslag 71, 
Barendrecht
M. v . d. Berg, Het Zwanenvlot 
100, Zutphen
C . Croon, Bosweg 160b, O istcr- 
w ijk
G . J . J. van Vlokhoven, Fr. 
Naereboutstraat 24, Veere

G . v . d. Poel, Joost Banckert- 
straat 22, Huizen
G . W . van Kempen, Steltse- 
straat 14, Lent
W. van Berke l, Vespuccistraat 
19, Geldrop
Mevr. P . Franken, Begoniastraat 
58, Roosendaal
J. de W ilde , W ierdenseweg 22, 
Enter (O v.)
H. R. A . Ruben, Straatweiden 
18, Velp
Mevr. H. H. Grootendorst-Brin- 
kert, Ardennen 24, Leusden-C. 
A. W . S trijker, van Kinschot- 
straat 328, Delft
W. Hoogendoorn, Emmalaan 15, 
Utrecht
M. van Leest, Nieuwe Maan- 
derbuurtweg 152, Ede (G ld .)
R . M. J. Verm aat, Aldebaran- 
straat 27, Sp ijken isse
N. J. Knijnenburg, Zouteveen- 
seweg 31b, Schipluiden
M. W arnaar, Oostbuurtseweg 
52, Schipluiden
L. van Winden, Hoekeindseweg 
8. B le isw ijk
Mevr. R . M elis . Mozartlaan 443, 
Tilburg

W ie van de leden kan mij tegen vergoeding 
helpen aan wat

Pe iresk iopsis spathulata onderstammen.
Tevens te koop gevraagd één- of twee
jarige zaailingen van Melocactus en andere 
Braziliaanse soorten.
H. A lders, Quellijnstraat 122 I I I ,  Amsterdam, 
te l. 020-763314.

TE KO O P AA N G EBO D EN :
Platte bak 190 cm lang, 80 cm breed 
en 70 cm hoog, met cactussen, 
waaronder een aantal grote exem
plaren. Prijs nader overeen te ko
men.

Te l. 05750-14885.

W IE H ELPT MIJ AAN
een klein zaaitoestelletje  met in
gebouwde verwarming en regelbare 
thermostaat? M isschien dat het 
zaaien dan wel lukt.

B rie f met prijsopgave naar
P. E. Pau lusse , Crem erplein 34, Haarlem
1503 (N .H .).

A A N G EBO D EN :
M elocactussen 15-20 cm doorsnee.

Rechtstreekse import uit de Ned. 
Antillen . Op bestelling leverbaar. 
ƒ 70,— per stuk.

Inlichtingen: J. v . W illegen, A. v . Saksen- 
str. 25, Castricum . T e l. 02518-50671 na 17.00 
uur.

karlheinz uhlig kakteen

uit onze p rijs lijs t  1 9 7 4 / ’75
Discocactus boliviensis, boomianus, heptacan- 

thus, horstii, placentiformis, sp. n. 
KK 1126, sp. n. KK 1127 

Echinocactus horizontalonius, moelleri, 
polycephalus

Notocacfus arachnites, crassigibbus, elegans, 
fuscus, herteri, horstii, linkii, mue- 
gelianus, mueller-melchersii var. 
longispinus, ottonis, ottonis v. sp. 
Uruguay, purpureus, rubrispinus, 
scopa, scopa v. albispina, scopa v. 
murielii, scopa v. sp. n. Ruta 98, 
sp. n. Rio Cuaré, sp. n. Tolomban, 
sp. n. Ruta 109, uebelmannianus, 
warasii, werdermannianus

DM 15,---- 25,—

10,---- 15,—

8 ,--------- 18.—

7053 ROMMELSHAUSEN - KRS. WAIBLINGEN - LILIENSTR. 5 
W.-Duitsland
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INHOUD
Succulentensafari (7) — Frans Noltee 
Voor beginners (?) - 6 — Cees v. d. Wouw 
Maandallerlei — Arie de Graaf .
Dorstenia hildebrandtii — J. L. den Boef . 
Acanthocalycium glaucum —  J. L. den Boef 
Het voorkomen van ziekten en plagen 
Turbinicarpus — P. Dekker 
Veldnummers Dirk van Vliet (DV)
Notulen Algemene vergadering

146
149
151
152
153
154 
156
159
160

De volgende artikelen zijn thans te verkrijgen door storting van het betreffende bedrag op 
g iro  11 41 175 van J. de Gast, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo.

Bewaarbsnden voor 12 nummers van Succulenta f  8,
Insigne van Succulenta, broche of speld f  1-60

Handleiding voor het kweken en verzorgen van cactussen en andere succulenten f  2,50 
Het boekje van Koorevaar is u itverkocht.

TE KOOP GEVRAAGD:
Cactussen, vetplanten en andere zeldzame planten. 
Grote planten, partijen zaailingen en verzamelingen. 
Aanbiedingen met prijs:

CACTUS BOETIEK — Ganzeweide 117 — Heerlerheide (L.)
TELEFOON 045-211617 
b.g.g. 045- 712942

TROPISCHE EN SUB-TROPISCHE PLANTEN 
SPECIAAL: CACTUSSEN EN VETPLANTEN

Succulentenkwekerij 
H. van DO NKELAAR

Werkendam - Tel. 01835-1430 
Vraagt sortiments- en zaadlijst 1975 
Regelmatig nieuwe importen.
’s Zaterdags na 3 uur en 's zondags gesloten

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
Cothen - Groenewoudseweg 8 
Postbus 12 - Tel. 03436-267

Sortimentslijst op aanvraag 
's Zondags gesloten

Erevoorzitter: A. F. H. BUINING, Burg. de Beau- 
fortweg 10, 2921 - Leusden C.

Voorzitter: S. K. BRAVENBOER, Kwartellaan 34, 
Vlaardingen.

Vice-voorzitter: Ir. G. E. M. U il, Berg en Dalse- 
weg 52, Nijmegen.

Secretaris: J. DE GAST, Graaf Gerhardstraat 10, 
Venlo. Tel. 077 - 17535.

2e secretaresse: Mevr. BOENDER, Beneluxlaan 
53, Beverwijk. Tel. 02510 - 30746 (wnd.).

Ledenadministratie: P. DEKKER, St. Pieterstraat 
27, Middelburg.

Penningmeester: G. LINK, Memlingstraat 9,
Amersfoort. Postrek. 680596 t.n.v. Succulenta te 
Amersfoort.

Redacteur: FRANS NOLTEE, Octant 92, Dor
drecht. Tel. 078 - 73970.
2e redacteur: A. DE GRAAF, Zinnia 8, Dordrecht. 
Tel. 078 - 72617.
Bibliothecaris: J. MAGNIN, Ooievaarstraat 13,
Strijen. Catalogus f  1,50.
Diatheek: H. M. S. MEVISSEN, Dinantstraat 13, 
Breda. Tel. 01600 - 75076.
Vragenrubriek:
(Postzegel voor antwoord bijvoegen)
Cactussen en algemeen: dhr. UIL.
Vetplanten: dhr. BRAVENBOER.
"Ruilen zonder huilen” : contactadres Middelburg- 
sestraat 35, Scheveningen. Tel. 070-551344-550423. 
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland 
en België f  20,— en voor leden in het buitenland 
f  25,- per jaar met GRATIS maandblad "Suc
culenta".

Kopij voor het oktobernummer moet uiterlijk 1 september bij de redactie zijn.
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Clelstocactus rlograndensis

Foto: Buining
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Cereus
comarapanus
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Interessante  c a c tu s g e b ie d e n  in Boliv ia  (5)
A. F. H. BUINING
De volgende morgen 19 oktober brengt om 6 uur een zuidenwind met een 
nevelige motregen, in plaats van zoals gewoonlijk een droge wind. De zon 
verdrijft echter spoedig de wolken en we genieten van het landschap. Coma- 
rapa en omgeving is beroemd om de vele soorten cactussen die er groeien.

Cleistocactus
fusiflorus

;



Echinopsis
colarubra



Roseocereus lephracanthus Neocardenasia herzogiana bloem +  vrucht

Eerst vinden we C leistocactus fus iflo rus op 1660 m en ook Cereus comara-
panus. Bij San Isidro op 1600 m zien we de eerste reuzenzuilen van Neo
cardenasia herzogiana. De stammen zijn onderaan, voordat de zijtakken ont
springen, to t 60 cm diameter. De m erkwaardige kleine, iets rosé bloemen en 
de doornige vrucht vallen bij de reuzen in het niet. H ier groe it ook Gymno- 
calycium zegarae, die du ide lijk  verw ant lijk t met Gym nocalycium saglione. 
We vinden exemplaren to t 20 cm diameter. Op circa 1800 m treffen we de 
groeiplaats aan van Echinopsis colarubra met exemplaren to t 15 cm diameter. 
Na een daling to t 1500 m zien we C leistocactus riograndensis in volle bloei 
staan. Deze w ord t hier slechts 40 cm hoog. V lak daarbij zien we ook Roseo
cereus tephracanthus bloeiend, te rw ijl te lkens weer grote groepen Neocarde
nasia herzogiana voorkom en. (w ordt vervolgd)

September/oktober-allerlei
Zoals we de vorige maand al gelezen hebben, geven we de cactussen geen 
w ater meer op de normale manier. U itzonderingen op deze regel zijn de ge
ente exemplaren Het w orte lgeste l met de haarw orteltjes van de onderstam 
moet intact blijven; de potgrond mag niet door en door droog worden. Het 
w ater (of beter gezegd de oplossing van voedingszouten in water) dat in de 
vegetatieperiode door de w orte ls uit de grond w ord t opgenomen, stijg t d.m.v. 
een ingew ikkeld systeem in de plant op en verdw ijn t daarna grotendeels via 
de huidm ondjes naar buiten. D it laatste noemt men transpiratie. A ls nu een
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onderstam geen water meer zou krijgen en daardoor binnen een kort tijds
bestek geen vocht meer aan de bodem kan onttrekken, dan zal de onderstam 
trachten het water daar te halen waar het nog wel aanwezig is. Pal boven zijn 
hoofd bevindt zich een sappig entstuk, zodat de onderstam zal trachten het 
nodige vocht daar vandaan te halen. De wateropname kan namelijk ook via 
andere delen van de plant dan de wortels geschieden.
De onderstam zal dus proberen water van buitenaf te bemachtigen en al staat 
het entstuk ook nog zo stevig vastgegroeid, het is voor de onderstam iets dat 
min of meer buiten zijn eigen waterhuishouding ligt. Via de vaatbundels die 
op de entplaats de verbinding vormen tussen entstuk en onderstam, kan het 
sap van het ene deel naar het andere stromen.
Nu is het niet zo dat de onderstam altijd degene is die probeert het water aan 
zijn metgezel te onttrekken; het omgekeerde kan ook plaatsvinden. Het is 
maar net wie van de twee de grootste zuigkracht ontwikkelt. Deze zuigkracht 
ontstaat, heel vereenvoudigd gezegd, door het zwellen van de celwanden van 
de wortelharen bij de opname van water uit de bodem. Hierbij kunnen enorme 
krachten door de plantecellen ontwikkeld worden. Als u weet dat planten in 
sommige drocg^egebieden met de zuigkracht van de nietige wortelhaarcellen 
een enorme kracht moeten voortbrengen om de zuigkracht van het bodemwater 
aldaar te overwinnen, (soms vele atmosferen!), dan kunt u zich wellicht in
denken tot welke krachten een plant in staat is om aan vocht te komen. 
Zouden we de geënte planten op precies dezelfde manier behandelen als de 
,,wortelecht’’ gekweekte exemplaren, dan lopen we de kans dat öf het entstuk, 
óf de onderstam verdroogt.
Geënte planten blijven we voorlopig dus zeer matig water geven. Eerst nog 
eens per week, de volgende maand eens per veertien dagen en zo steeds 
minder. De potgrond mag gedurende de winterrust niet stofdroog worden, 
maar de plant mag niet groeien. Het komt er dus op neer dat we juist zoveel 
water geven dat de onderstam, noch het entstuk de neiging krijgen om vocht 
aan elkaar te gaan onttrekken. De hoeveelheid water mag daarbij niet zo groot 
zijn dat de groei voortduurt.
De ongeënte planten mogen evenmin verdrogen. Het proces van transpiratie, 
dus het verlies van vocht door de huidmondjes, gaat namelijk tijdens de rust
periode, zij het in sterk verminderde mate, door. Om dit vochtverlies te com
penseren blijven we de gehele winter bij zonnig weer, doorgaan met nevelen. 
Via de opperhuid (epidermis) én via de dorens kan een cactus water tot zich 
nemen. Met het nevelen (niet sproeien) hebben we een prachtige methode om 
hierin te voorzien.
Nu zult u wellicht denken dat dit toch bij geënte planten ook het geval is. Dat 
is ook wel zo, maar niet alleen de mens kiest meestal de weg van de minste 
weerstand; ook een plant doet dat. In zijn geval is dat: vocht daar weghalen 
waar het in de onmiddellijke omgeving aanwezig is. Het proces van het opne
men van vocht via huid en dorens is moeizamer dan via de vaatbundels.
Daar komt dan nog bij dat vele onderstammen planten zijn die van nature 
’s winters, ook als zij niet tot onderstam zijn gepromoveerd, een beetje water 
verlangen.
Dat het watergeven in de rustperiode altijd via de onderzijde van de pot moet 
geschieden, hebt u waarschijnlijk allang begrepen.
Indien u nu veronderstelt dat het watergeven in deze maanden hiermee hele
maal uit de doeken gedaan is, dan is dat een verkeerde gedachte. Er zijn nog
al wat planten die ook tijdens de rust een geringe hoeveelheid water nodig 
hebben. Neoporteria’s, diverse Mammillaria’s en niet te vergeten de epiphyten
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onder onze vrienden, lidcactussen, Phyllo's, Rhipsalis e.d. geslachten ve r
langen ook nog vocht. Echter zó weinig dat zij niet verschrompelen. Komen 
de knoppen van deze epiphyten eenmaal door, dan kan wat meer water ge
geven worden.
Z ijn  de cactussen en een g root deel van de andere vetplanten aan het eind 
van de vegetatieperiode, heel anders is het gesteld met de w inter- en najaar- 
groeiers uit de grote  groep ,,vetp lanten". Vele Mesems groeien en bloeien nu 
nog volop en andere geslachten uit deze fam ilie beginnen nog maar net aan de 
groeitijd . Z ij moeten dus w ater krijgen en een warme zonnige standplaats. 
V oor de C rassula ’s, en dan speciaal de ultra-succulente soorten, geldt d it ook, 
evenals voo r de C rassula-achtigen als Adrom ischus, Cotyledon e.d 
Pelargoniums, Sarcocaulons, O thonna’s, vele caudiciform e planten (met ve r
dikte w orte lvoet) en die met knolvorm ige stam (bijv. Testudinaria) groeien nu 
nog o f gaan net groeien, zodat zij ook nog w ater nodig hebben. Ook de Sta- 
pelia-achtigen mogen nog niet helemaal droog gehouden worden. Z ij behoren 
een warme plaats te krijgen zodat er geen vocht uit de lucht op de planten 
kan condenseren. De planten uit deze groep zijn in het algemeen gesproken 
m oeilijk te houden. Een tijd je  gaat het goed, maar dan opeens beginnen de 
plantjes ó f weg te rotten, ó f te verdorren. Soms verschijnen er zwarte vlekken 
op de stammetjes en als zo’n stammetje w ord t doorgesneden, b lijk t het rot 
te zijn, zonder dat het d irect verslijm d is.
De voornaamste oorzaak van het verlies aan planten is echter het wegrotten 
aan de wortelhals. D it komt doordat op die plaats de plant te lang nat blijft. 
B ijzondere eisen aan de grondsoort stellen de Stapelia 's en hun verwanten 
e igenlijk  niet. A lleen moet de potgrond zeer doorlatend en luchtig van struc
tuur zijn. Een goede grondsam enstelling kan gemaakt worden van normale pot
grond met een beetje rulle klei, waaraan een flinke hoeveelheid gro f zand 
w ordt toegevoegd.
Bij een zeer ervaren beroepskw eker van d it soort planten zagen we dat aan de 
grond een hoeveelheid ( ±  1/3 deel) fijngesneden schuim plastic was toege
voegd. H ierdoor krijg t de grond een sponsachtige structuur, die er voor zorgt 
dat èn lucht èn vocht in voldoende mate in de grond aanwezig is.
Om w orte lha lsro t zoveel m ogelijk te voorkom en is het een goede methode de 
bovenste laag potgrond van 1 a 11/^ cm te vervangen door grind van 5 a 8 cm 0 . 
In d it geval liever geen gebroken grind of steenslag gebruiken omdat daardoor 
de tam elijk  zachte plantelichamen gem akkelijk beschadigen. A ls de potten 
voor een deel ingegraven staan, kan op de onderlaag ’s w inters zo nu en dan 
wat w ater gegoten worden. Via de openingen onder in de potten, b lijft de 
potgrond dan toch enigszins vochtig, 's Zomers, als de planten goed aan de 
groei zijn, kan bovenop w ater worden gegeven. Bij warm zonnig weer stellen 
de S tapelia-achtigen nevelen of lich t broezen enkele keren per dag, zeer op 
prijs.

Tem ik
O ver het bestrijd ingsm iddel Temik ontvingen w ij ook van mevrouw Eerbeek uit 
Randwijk enige tijd  geleden een uitvoerige brief. Om technische redenen 
konden w ij hem niet tege lijk  met de andere reacties op het artikel van de 
heer Dekker plaatsen, doch thans geven w ij de brie f hier onverkort weer.
W ij zijn wel zo vrij een commentaar onzerzijds daaraan toe te voegen en wij 
raden u aan d it commentaar ernstig ter harte te nemen.
Dan nu de brie f van mevrouw Eerbeek:
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W at verm etel zult u zeggen, dat een vrouw  zomaar een stukje in „Succulenta” 
durft te schrijven. En als die vrouw  dan ook nog geen twee jaar lid is van de 
vereniging, dan denk ik dat er veel w ijze hoofden geschud worden van o la la, 
hoe durft ze. Maar tja, ’t is nu eenmaal het jaar van de vrouw, nietwaar? Zelfs 
to t in de cactuswereld dringt dat door.
W ant wat is nu toch wel het geval? In het mei-nummer van „Succu len ta” werd 
door de heer D ekker het bestrijd ingsm iddel Temik beschreven en omdat ik 
dat „goed je ” in de praktijk  gebruikt heb, zou ik graag mijn ervaringen ermee 
w illen neerschrijven. Vandaar!
In januari heb ik al mijn planten verpot en dat is mij heel goed bevallen, tem eer 
daar ik in maart zo ongeveer, last krijg  van een door de mannen zozeer ge
vreesde ziekte „de schoonm aak” . Daarom vond ik het voor m ijzelf een erg 
rustige gedachte als mijn troete lkinderen al vóór die tijd  mooi verzorgd zouden 
zijn.
Nu had ik van de heer W outers uit Lent verleden jaar een advies gekregen 
over Temik en bij het verpotten heb ik het als vo lg t toegepast:
Het bestrijd ingsm iddel Temik heb ik in een zoutstroo ier * gedaan. Dan heb 
je een goede dosering en de handen komen niet in aanraking met het vergif. 
In een potje van 6 cm 0  deed ik eerst een beetje aarde, dan 5 a 6 korre ltjes 
Temik daarop en dan het te verpotten plantje, lie fst met w orte lk lu it, daar bo
venop. (In een grotere pot natuurlijk wat meer korre ltjes). B ijvullen met grond, 
wat kiezeltjes langs de plant en . . . klaar!
Op de kastabletten, w aterd icht bekleed met plastic, lig t een laagje aarde 
vermengd met zand, te r dikte van een paar centim eter. V óór ik de verpotte 
planten terugzette, deed ik ook wat Temik op het tablet, dus onder de potten. 
Komen er later w ortels door het potgat heengroeien, dan profiteren ze daar 
nog van en blijven ook die vrij van ongedierte.
In de „vroege maanden”  heb ik af en toe geneveld w aardoor de Temik nog 
droog bleef. Later gaf ik op het tablet w ater en konden de planten het be
strijd ingsm iddel met het w ater opnemen.
De gehele w in ter heb ik veel gelucht (dat kon in deze zachte w inter) en dat 
is bij gebruik van Temik ook zeer belangrijk. Het middel w erkt kennelijk zeer 
lang na, want nu, na v ie r maanden heb ik nog geen mieren gezien en als er 
vliegen of andere insecten in de kas komen, liggen ze de andere dag dood. 
Ik neem dus aan dat er nog steeds een o f ander gas vrijkom t dat insecten- 
dodend is.
Als ik in de kas werk, heb ik ook steeds de deur en de luchtramen open staan; 
je kunt maar nooit weten.
O ok vind ik het fijn dat je geen ander bestrijd ingsm iddel nodig hebt, Temik 
doodt alle cactusbelagers.
Na nog de ernstige waarschuwing te laten horen om toch vooral de grootste 
voorzichtigheid in acht te nemen, denk ik dat diezelfde wijze hoofden nu de 
andere kant op schudden en zeggen: „tja  het is nu eenmaal het jaar van de 
v ro u w !”

* Giftige middelen NOOIT in zoutstrooiers of dergelijke busjes voor levensmiddelen 
doen. Anderen (kinderen!) weten meestal niet dat er wat anders in zit dan zij ver
wachten en een eitje of patat met Temik lijkt ons geen aanbevelenswaardige com
binatie (Red.).

# —  #
De „w ijze ” hoofden, mevrouw Eerbeek, schudden helemaal niet omdat u een 
artike l voor ons maandblad schrijft. Integendeel, ze knikken alleen maar heel 
enthousiast omdat ze erg blij zijn weer eens een reactie van één van onze
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vrouwelijke medeleden te ontvangen. Die hoofden schudden wèl, maar dan 
omdat u een bestrijdingsmiddel aanbeveelt dat zo uitermate giftig is. Die 
levensgrote doodskop op de verpakking staat er niet voor niets op! Temik be
vat als werkzame stof het zeer gevaarlijke methylpropylmaldehyde en het 
middel is dan ook gelukkig niet vrij in de handel.
Leest u ook nog eens aandachtig de commentaren van de heren Theunissen 
en Sperna Weiland en bedenkt u dan nogmaals voordat u (wederom) Temik 
toepast.
De redactie en met hen vrijwel alle succulentenliefhebbers raden het gebruik 
van dergelijke giftige middelen met klem af. .
Er zijn vele alternatieven die minder gevaar inhouden. Basudine is er één van. 
Maar ook de sinds kort in de handel zijnde zgn. pijltjes van Aglukon schijnen 
zeer goede resultaten te geven bij de bestrijding van aaltjes(l), wortelluis en 
andere zuigende insecten. Volgens de tekst op de verpakking begint het mid
del na 2-7 dagen te werken, doch daar staat tegenover dat het 6-8 weken 
werkzaam blijft. Het is verkrijgbaar in iedere goede zaak in tuinbenodigdheden 
(Redactie).

V o rm e n r ijk d o m  b ij G y m n o c a ly c iu m
ROB DE BOCK
Toen Pfeiffer in 1845 voor enkele Zuid-Amerikaanse plantjes met een onbe
haarde bloemkelk, het geslacht Gymnocalycium in het leven riep, zal hij wel 
niet vermoed hebben dat ruim een eeuw later het genus reeds een honderd- 
vijftig namen van soorten en variëteiten zou omvatten.
Aanvankelijk leek het wel of het geslacht geen lang leven zou beschoren zijn, 
want Prof. Dr. Karl Schumann, die het eerste grote standaardwerk over cac
tussen schreef - Gesamtbeschreibung der Kakteen (1902-1903) - hanteerde 
het verzamelgeslacht Echinocactus, waarin de meest uiteenlopende soorten 
voorkwamen.
Dit zou nog duren tot het verschijnen van een ander groot oeuvre, The Cac- 
taceae van N. L  Britton en J. N. Rosé in de jaren 1919-1923. Zij erkenden 
wederom het geslacht Gymnocalycium en voegden er meteen twintig nieuwe 
namen aan toe. Behalve G. spegazzinii waren deze planten reeds vroeger als 
Echinocactus beschreven door diverse auteurs zoals Schumann, Guerke, Le- 
maire, Hooker, enz.

G. mostii 
Foto: De Graaf



Een andere onderzoeker, Spegazzini, naar wie een der mooist bedoornde soor
ten genoemd werd, verbeterde zijn eigen vroegere naamgevingen en doopte 
zes Echinocactussen om to t Gymnocalycium.
Het heeft natuurlijk geen zin om alle auteurs welke een steentje hebben b ij
gedragen, te gaan opnoemen, want dat zijn er wel een vijftig ta l en zij zijn het 
bovendien niet steeds met elkaar eens.
Een kort h istorisch overzicht zou echter onvolledig zijn indien niet de naam 
genoemd werd van de bekende Hamburgse cactusjager en onderzoeker Curt 
Backeberg. Dat hij een v lijtig  schrijver en beschrijver was, weet iedere cactus
liefhebber wel en bij de Gym nocalyciums is dat eveneens goed te merken. Hij 
is namelijk verantw oordelijk  voor 50 nieuwe namen van soorten en variëteiten, 
dus ongeveer één derde van het hele geslacht. O ver de noodzakelijkheid van 
al deze beschrijvingen is reeds veel gediscussieerd en we zullen er later ook 
op terugkomen.
Inmiddels zal iedereen die belangstelling heeft voor de problem atiek van 
,,soort/varië te it/vorm ” -vraagstukken wel reeds beseffen dat het Gymnocaly- 
cium-gebouw, opgetrokken door 50 architecten, een zeer bedenkelijke bouw
trant vertoont.
De meeste beschrijvingen zijn w ellich t ontstaan doordat e r vanuit Zuid-Am eri- 
ka planten naar Europa werden gezonden voor onderzoek en determinatie. 
Het is dan ook bijna onverm ijde lijk  dat sommige soorten meerdere malen be
schreven werden. Immers de va riab ilite it der G ym no’s is zo groot, dat het 
echt geen kunst is om vele afw ijkingen van vroeger gepubliceerde namen te 
ontdekken Hiermede wil ik helemaal niet uitsluiten dat een aantal dubbel-be- 
schrijvingen volledig onbewust gebeurden. Bovendien zijn de meeste beschrij
vingen onvolledig, oppervlakkig en vaak zelfs totaal naast de kwestie. 
M isschien lijk t d it wel oneerbiedige taal uit de pen van een amateur, maar wat 
moeten we anders concluderen uit beschrijvingen waarin met geen woord 
over de bloem, de vrucht en de zaden gerept w ordt. Het be tre ft hier dus be
schrijvingen van plantelichamen, met u itslu iting van de voortplantingsorganen, 
alhoewel het ju is t deze zijn die de basis vormen van het gehele biologische 
beschrijvingssysteem  sinds Linnaeus.
Een befaamd en, zoals uit het bovenstaande bleek, vruchtbaar schrijver als 
C urt Backeberg neemt in zijn laatste boek „D as K akteenlexikon" (1970) deze 
onvolledige beschrijvingen doodleuk over en voegt e r zelfs enkele aan toe.

Getuige hiervan het volgende lijstje:

Gymnocalycium melanocarpum (Ar.) Br. & R.
Gym nocalycium hamatum Ritter 
Gymnocalycium griseo-pallidum  Backbg.
Gym nocalycium intertextum  Backbg.
Gymnocalycium pseudo-malacocarpus Backbg.

Bij al deze planten verm eldt hij „flo re -ig n o to ”  of een vraagteken. De beschrij
vingen zonder verm elding van vrucht o f zaadvorm zal ik maar niet opnoemen. 
Het zou een ellenlange lijs t worden.
Indien het nu planten zou betreffen, die niet meer weergevonden werden, in 
geen enkele verzam eling voorkom en, ja misschien wel uitgestorven zijn, dan 
zou ik geneigd zijn hun namen door te schrappen van de lijs t der bestaande 
soorten. Indien het echter gaat om planten die wél in verzam elingen voorko
men, vraag ik mij af waarom de gebrekkige beschrijvingen inm iddels niet aan
gevuld werden.

Z ie vervolg op blz. 176
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Tekst en foto: Dr. G. J. Zwanikken, Boxtelseweg 93, Vught.

Senecio rowleyanus

Deze C om posiet onder de succulenten komt uit Zuidw est-A frika. Het plantje 
is erg ,,in", omdat hij het erg goed doet in centraal verwarm de huizen. 
U ite rlijk : Aan meterslange takken zitten kort (2 mm) gesteelde blaadjes. Deze 
zijn rond, met een spitse punt De grootste doorsnede is to t 7 mm. Op elk 
blaadje z it één 1 mm brede lichtdoorlatende streep. Deze „s tre e p " maakt 
assim ilatie m ogelijk zonder dat grote b ladoppervlaktes b loot staan aan ve r
damping. Vgl.: Haworthia cym biform is, Fenestraria aurantiaca, Frithia pulchra 
enz.
In de herfst verschijnen mooie w itte  bloem pjes aan het eind van de stengels. 
Ze staan op 3-5 cm lange steeltjes. Veel op deze soort lijk t o.a. Senecio 
herreianus =  Kleinia gomphophylla (vroeger: Kruisbes-kleinia, volksnaam: 
Jodenbaard).
Verzorging: Zeer lichte stand. N ooit veel water, niet te voedzame aarde. 
Kweken als hangplant of in platte bakken.

Tekst en foto: B. J. v. cl. Molen, Bromostraat 33, Haarlem.
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Ech inocereus stram ineus (Engelmann) Rümpler
„A u ffa llige, fü r Anfanger jedoch ungeeignete A rt die in unseren Klimaver- 
haltnissen nicht re icht b lüht” , zegt Krainz. Hij laat in het door hem uitgegeven 
losbladige werk een fo to  zien van een meer dan 30 jaar oude plant die ieder 
jaar in Zürich bloeit.
Het is voor mij een aparte sport om een aantal Echinocereussoorten in bloei 
te krijgen.
In 1962 heeft het C lichéfonds van Succulenta zaad aangeboden van deze soort 
die ik toen begin maart heb gezaaid Rond de tiende dag na het zaaien was het 

^  gros van het zaad gekiemd. De verspeende p lantjes groeiden niet hard, doch 
gestaag. Omdat ik ruimte genoeg had heb ik van de u ite inde lijk  21 zaailingen er 
drie aangehouden die nu in een met schoolbordenzwart bew erkt ve rfb lik  staan, 
d irect achter gehamerd glas in de volle zon.
De planten zijn in 1974 voor het eerst gaan bloeien. W ellich t is d it mede te 
danken aan een advies dat ik in Succulenta las om de planten vanaf eind sep
tember droog te houden to t zij duidelijke knoppen vormen desnoods to t half 
mei. Dat werkt. Ik denk wel dat de plant meer tijd  nodig heeft om volwassen 
te worden dan vele andere Echinocereussoorten en ik verm oed dat men het 
best de plant kan laten uitgroeien, dus de spruiten er zoveel m ogelijk op laten 
staan zodat het plantelichaam veel volume krijgt.
De plant b loeit met twee to t v ie r kolossale bloemen die veel langer blijven 
pronken dan bij de meeste cactusgeslachten en waar de plant zelf vrijw e l 
onder schuil gaat. Het is een mooie plant die geduld beloont.

maar wel
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Vervolg van blz. 173
W ellich t kunnen w ij als liefhebbers hier nog nuttig w erk verrichten. Immers, 
zonder volledige beschrijvingen van alle voorkom ende en bekende planten is 
het onm ogelijk om een behoorlijke indeling van het geslacht te maken.
Als verontschuldiging voor een aantal ten onrechte beschreven planten zou 
men kunnen aanhalen dat het tege lijkertijd  te eenvoudig en te m oeilijk is om 
een nieuwe plant te beschrijven. Te eenvoudig inderdaad, men hoeft slechts 
zich te houden aan de internationale nom enclatuur-regels die o.a. het opste l
len en publiceren van een Latijnse diagnose voorschrijven en het deponeren 
van een type-plant in een offic ieel herbarium. Te m oeilijk eveneens, verm its 
een eerlijk  wetenschapsman, vakbio loog of amateur, geen beschrijving zou 
mogen maken zonder zich voorafgaand ervan te vergew issen o f de plant niet 
reeds eerder beschreven werd. W ie is er echter voortdurend op de hoogte van 
de gehele w ereldvakliteratuur? Bovendien kan een vroeger verschenen be
schrijv ing dan nog onvolledig, onduidelijk, enz. zijn.
Daar komt dan nog bij dat het begrip „so o rt"  een door de mens uitgevonden 
term is. De natuur kent alleen verschijningsvorm en. Planten die in alle opzich
ten erg op elkaar lijken en bij kruising nakomelingen met dezelfde eigenschap
pen opleveren, noemen w ij een soort. Het is echter aan de korte duur van een 
mensenleven toe te schrijven dat w ij überhaupt soorten kunnen „z ien” . In w er
kelijkheid bevinden alle levende wezens en dus ook de cactussen zich in een 
of ander stadium van evolutie. De verschijn ingsvorm en w ijzigen voortdurend 
onder invloed van het omringend milieu. Alleen, w ij leven niet lang genoeg om 
het te merken.
Het is voor een duidelijke soortom schrijv ing eveneens h inderlijk vast te ste l
len dat vele onderzoekers een overdreven belang hechten aan exacte afm etin
gen en aantallen van bijv. de doorns en de ribben. Het aangeven van een 
variatiebreedte is dan ook ten zeerste w enselijk, maar d it is natuurlijk  slechts 
m ogelijk na een grondige studie van alle verschijn ingsvorm en en m ogelijk
heden.
G elukkig kunnen we de laatste jaren vaststellen dat een aantal ervaren lie f
hebbers, die de standplaatsen in Zuid-Am erika bezochten, ons meer volledige 
en niet overhaaste beschrijvingen brengen. Helaas is d it niet voor iedereen 
weggelegd.
In de nu volgende bijdrage zullen we meer aandacht schenken aan de pogingen 
die to t dusver gedaan werden om orde te scheppen in het complexe genus 
Gymnocalycium.
W anneer we in de bovenstaande regels de betrekkelijkheid van het begrip 
„s o o rt”  aanstipten, bedoelden w ij dat een „s o o rt”  slechts kon beschreven 
worden na een grondige studie van vele verschijn ingsvorm en van op elkaar 
lijkende planten. De volgende stap in het hiërarchieke systeem, namelijk het 
begrip „ges lach t”  verg t in fe ite  een identieke denkwijze.

Het „geslacht”  o f „genus”  is een begrip dat werd geïntroduceerd door Lin- 
naeus in zijn w erk „System a N aturae” (1753). Het was een kunstmatig systeem 
w aarbij iedere soort een naam kreeg die uit twee delen bestaat (binaire no
menclatuur), zijnde een geslachtsnaam en een achtervoegsel. Verschillende 
geslachten samen kunnen een „fam ilie ”  vormen. Zo behoren bijvoorbeeld de 
geslachten Notocactus en Gym nocalycium beide to t de fam ilie der Cactaceae. 
De plantkundigen, maar ook de plantenliefhebbers, hebben er steeds naar 
gestreefd om de verwantschap tussen verschillende planten zo goed m ogelijk 
te achterhalen en aan te tonen. V oor een geslacht als Gymnocalycium met een
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honderdvijftig gepubliceerde namen is het dan ook aantrekkelijk om een split
sing in kleinere groepen van verwante soorten door te voeren.
Het grootste probleem is hier echter steeds de keuze van het criterium dat tot 
splitsing zal aanleiding geven. Het zou echter beter zijn deze redenering om te 
keren en te stellen dat men op zoek gaat naar een criterium dat de diverse 
soorten aan elkaar verbindt.
Logischerwijze moeten wij dan in de eerste plaats denken aan de kenmerken 
van de voortplantingsorganen, d.w.z. de innerlijke bloembouw, het stuifmeel, 
de vrucht, de zaden. Een klein doordenkertje leert ons dan dat dié organen het 
meest geëigend zijn, die het minst onderhevig zijn aan invloeden van het om
ringende milieu, namelijk de zaden.
Op basis van de zaadvorm verdeelden Fric en Kreuzinger in 1935 („Verzeich- 
nis”) het geslacht Gymnocalycium in vijf groepen, zonder nochtans enige ver
klaring hieraan toe te voegen. In 1962 vervolledigde een andere bekende 
Tsjech, Dr Bohumil Schütz, dit werk door, op basis van dezelfde vijf groepen, 
een verdergaande analyse te publiceren, ditmaal mét de nodige beschrijvin
gen. In 1968 was hij genoodzaakt in een nieuwe publicatie rekening te houden 
met de talloze nieuwe species die er intussen waren ontdekt. Het aantal 
groepjes binnen het geslacht was nu gestegen tot twaalf.
In datzelfde jaar kwam ook professor F. Buxbaum in ,,Die Kakteen” (Krainz) 
te voorschijn met een eigen indeling, eveneens op basis van de zaadvormen. Hij 
onderscheidde niet minder dan elf zaadtypes met nog enkele variëteiten zodat 
hij eveneens tot twaalf aparte series komt.
In vergelijkende tabel tussen beide systemen (zie volgende afl.) komt duide
lijk naar voren dat er zeer veel overeenstemming bestaat. Het heeft dan ook 
weinig zin om een voorkeur voor een ervan uit te spreken. Omdat het systeem 
van Schütz echter om chronologische redenen vele aanhangers kent, en het 
systeem van Buxbaum anderzijds beter past in het totale kader van diens pu
blicaties, zal het laatste woord hierover nog wel niet gesproken zijn.
Wanneer we dit alles weten doet het wel vreemd aan dat Curt Backeberg zich 
van indelingen op basis van zaadvormen volledig distantieerde en er zelfs 
helemaal geen heil in zag. (cfr. ,,Das Kakteenlexikon” , 1970, pagina 163-164). 
Hij redeneerde dat zaden niet steeds voorhanden zijn en daarom een onge
schikt determineerinstrument vormden. Op zichzelf is dat natuurlijk juist, maar 
de bedoeling van de heren Fric, Schütz en Buxbaum gaat wel iets verder dan 
het opstellen van een determineertabel.

Backeberg deelde zijn Gymno's als volgt in:
1. Lafaldensia: kleinkoppige, rijkspruitende planten; bloemen dicht bij de 

schedel.
2 Hybogona: grotere tot tamelijk grote planten, met trechtervormige bloe

men, ± dicht bij de schedel.
3. Schickendantziana: grotere tot middelgrote planten;bloemen met slan

kere, vaak gebogen bloembuis; vrucht ±  spilvormig.
Het is wel pikant te vermelden dat hij bij de eerste groep, de Lafaldensia, 
slechts twee soorten onderbrengt en wel G. albispinum Backbg. en G. bruchii 
(Speg.) Hoss.
Immers, G. lafaldense Vpl., die een (m.i. betere naam) synoniem is voor G. 
bruchii, aanvaardt hij niet als soortnaam. (Lees over dit probleem het artikel 
van de heer A. F. H. Buining in Succulenta 1954, nummer 2, pagina 17 e.v.) 
Alle andere planten komen dus terecht in twee grote groepen, waarbij het
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enige onderscheid nog kan liggen in de vaag aangeduide bloem vorm; immers 
wat is nog het verschil tussen „tam elijk  g roo t" en „m iddelgroot"?
Deze bloem vormen worden gemakshalve dus gesplitst in twee types, daar 
waar studies aan de hand van bloem doorsneden, veel meer mogelijkheden 
aan het licht brengen.
Waaiberg 8, B 2460 Kasterlee (B.) (wordt vervolgd)

Lithops brom fie ld ii var. insu laris
HENRI BOSM AN

In een verzam eling succulenten waarbij met cactussen is begonnen, kan 
Lithops vrij gem akkelijk als uitgangspunt gebruikt worden om de liefhebberij 
uit te breiden to t de „andere”  vetplanten. Ze hebben ook hun rusttijd in de 
winter, de tem peratuur behoeft dan n iet hoog te zijn, ze zijn niet bijzonder 
m oeilijk te kweken, bloeien gem akkelijk, ze zijn kleurig, niet duur of m oeilijk 
verkrijgbaar en nemen weinig plaats in.
Hoewel in het land van herkom st Zu id-A frika  groei- en b loe itijd  in onze w inter 
liggen, schakelen ze (ook als im portplant) deze om naar de zomer.
Zaden kunnen gewoon met de cactussen in het voorjaar mee aan de aarde 
worden toevertrouw d en ge lijk  behandeld worden.
De bovengenoemde soort spru it bij mij gem akkelijk en is intussen uitgegroeid 
to t een groepje met 17 bladparen, waarvan de toppen ongeveer 20 x 15 mm 
meten De bovenkant is hobbelig, bruinachtig groen met roodachtige puntjes 
en lijntjes. De bloemen zijn zoals bij de meeste soorten van het geslacht geel 
en verschijnen in de herfst.
W anneer in het voorjaar de groei begint, w aarbij uit de oude bladparen 1 of



meer nieuwe ontstaan ten koste van deze, dient pas water te worden gegeven 
als dit proces voltooid is, d.w.z. als de oude geheel leeggezogen en verdroogd 
zijn. Als hoogsucculente plant krijgt Lithops een matige hoeveelheid water en 
dit wordt pas herhaald, wanneer de aarde weer tamelijk droog geworden is. 
Bruikbare grondsoort Een mengsel van klei, potgrond en een flinke hoeveel
heid zo mogelijk grof zand.
Vinkenpolderweg 25, Alblasserdam. Foto van de schrijver

Voor beginners (?) -7-
BESTRIJDING VAN PLAGEN 3.
CEES VAN DE WOUW
Eigenlijk is het kweken van cactussen en vele andere vetplanten helemaal 
niet zo moeilijk.............
Da's fraai! zult u zeggen Worstelen wij iedere maand ons lijfblad door, pro
beren steeds weer het nóg beter te doen, zien we ieder iaar toch weer een 
aantal planten tot stof en as wederkeren.............  En nu beweert u dat het hele
maal niet zo moeilijk is!
Om helemaal eerlijk te zijn: U hebt meer gelijk dan ik, maar dat komt niet 
omdat cactussen zulke moeilijke planten zijn. maar omdat bijna ieder van ons 
zijn verzameling niet op de meest ideale manier kan verzorgen Dat ligt maar 
een heel enkele keer aan onszelf, maar meestal zijn het factoren van buiten
af, waardoor we niet kunnen doen wat we eigenlijk zouden willen. Daarom is 
het ook zo belangrijk om zo spoedig mogelijk een duidelijke KEUZE te maken, 
tenzij.............
Tenzij u vrijwel alle zakgeld en bijna al uw vrije tijd in deze hobby steekt 
Pas dan - maar dan is het ook een levenstaak geworden! - is het mogelijk om 
ook op een flatje, vierhoog, met een klein balkon, op één vierkante meter een 
collectie van uiterst zeldzame en moeilijke soorten samen te brengen 
En dat niet alléén! In één jaar tijd slaagde de eigenaar erin zo’n tweehonderd 
dia’s te maken van zijn bloeiende planten, waaronder uiterst zeldzame en 
moeilijk bloeiende soorten. Urenlang heb ik voor dat kunstwerk, want zo mag 
je zoiets wel noemen, op mijn knieën gelegen en nog heb ik niet alles gezien! 
Zeldzame cactussen, Euphorbia’s, Stapelia's en Ceropegia’s, alles samenge
bracht op die éne vierkante meter! Urenlang heb ik, zonder een moment van 
verveling geluisterd naar bijzonderheden over de planten en hun verzorging. 
En toen viel de tang waarmee de potten van hun plaats genomen werden in 
de bak en stortten enkele van de mooiste Caralluma’s twee verdiepingen lager 
op enkele zeldzame Euphorbia's! Er viel een korte stilte, waarna de plantjes 
stuk voor stuk werden geïnspecteerd en op hun plaats gezet Er viel geen 
onvertogen woord!
Toen ik de volgende dag mijn eigen verzameling stond te bekijken in een 
riante, zonovergoten kas, manshoog en electrisch verwarmd, ging er wel iets 
door me heen. Op zo’n moment besef je pas hoe gelukkig ie moet zijn met 
zo’n bezit, en hoe zeldzaam de keren zijn dat je dat waardeert! Voor de vol
ledigheid moet ik aan dit verhaal nog toevoegen dat de bezitter van deze vier
kante meter levensvreugde leeft in een streek met uitermate slecht en hard 
water! En daar wilde ik het deze keer wat uitgebreider over hebben. 
Jarenlang hebben we ook in een streek met zeer hard water gewoond Ik heb 
toen zoveel mogelijk regenwater opgevangen, maar moest ik noodgedwongen 
leidingwater gebruiken dan stond de groei van de kamer(blad)planten binnen
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twee weken nagenoeg stil en na een lange hete zomer leek het wel o f op de 
potgrond pure cement was gestrooid. In zo’n situatie is er maar één remedie, 
namelijk ieder jaa r verpotten en de groei erin houden. Het is dan tevens nood
zakelijk om plastic potten te gebruiken, w aardoor u het gieten kunt (en moet) 
m inimaliseren. Een tijd lang heb ik turfm olm  door de potgrond gedaan om de 
zuurgraad te verhogen. V oor zover ik het kan bekijken is het e ffect daarvan 
nihil geweest. Bovendien trok  de potklu it bij droging helemaal samen en kwa
men de planten wel erg los te staan, met alle gevolgen van dien, zoals het 
totaal verliezen van w ortels, m oeilijk benatten van eenmaal uitgedroogde grond 
en een verzam eling ongedierte in de turfm olm  waarin ik de potten geplaatst 
had om zoveel m ogelijk de zuurgraad op te voeren. W el was het zo dat de 
planten er du idelijk  meer plezier in hadden een uitgebreid w ortelstelsel te 
vormen in de w einig voedingswaarde bevattende turfm olm  onder en rond de 
potten dan dat ze bereid waren het te doen met de hun toegem eten grond 
in de pot. Naast ruim tegebrek is hard w ater een minstens even belangrijke 
oorzaak voor het niet op peil komen van een verzameling.
De volgende keer iets over mieren en pissebedden.
P.S. Bovenstaande slaat op een bezoek aan J. den Boef te Ridderkerk.
Van Anroovplein 18, Bunschoten. (wordt vervolgd)

Drosanthemum
ARIE DE GRAAF

Zoals vele struikm esem s kunnen de planten uit d it geslacht voor een venster 
op het zuiden gem akkelijk binnenshuis gehouden worden Z ij hebben het 
echter ’s zomers beter naar hun zin op een zonnig, beschut plekje in de tuin 
of op het balkon.
A lle soorten hebben rolronde langwerpige blaadjes die d icht bezet zijn met 
glinsterende papillen. De stengels hebben meestal korte stugge haren. Op 
latere leeftijd  verhouten de takjes van de meeste soorten en deze stengel-
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delen verkleuren dan bruinachtig.
Er komen echte struikvormen voor met stijve rechtop staande takken, doch 
ook soorten die een meer hangende groeiwijze hebben.
Drosanthemums verlangen een schraal, dus veel zand bevattend, grond- 
mengsel. Door dit schrale mengsel droogt de potgrond gemakkelijk uit, ook al 
omdat de plantjes een zeer zonnige standplaats moeten hebben. Let u er dus 
op dat buitenstaande planten, vooral bij langdurige droogte, niet verdorren. 
Wat de namen betreft, waaronder vele planten uit dit geslacht in de verzame
lingen voorkomen, kunnen we constateren dat dit een puinhoop is. Dat is 
overigens niet alleen bij Drosanthemum het geval.
Het plantje met de naam D. floribundum blijkt helemaal niet zo uitbundig te 
bloeien als de naam doet vermoeden. Daar staat tegenover dat een kleine 
Drosanthemum, die zonder naam in vele verzamelingen staat, de gehele zo
mer met een schat aan bloempjes prijkt.

Foto's van de schrijver

AFD. GRONINGEN
Op 30-4-75 vertrokken ongeveer 30 nog wat sla
perige leden om 6 uur vanuit Haren naar de kwe
kerijen van de Gebr. De Herdt in België. Onze 
ex-voorzitter, de heer Oosterdijk ontpopte zich 
als een uitstekend reisleider. Na een kopje koffie 
werd de reis voortgezet onder een op het 
scherpst van de snede uitgevochten discussie 
over potgrond. Precies volgens schema waren we 
om 11 uur in Rijkevorsel. De privé-collectie was, 
zoals een der leden opmerkte, inderdaad om stil 
van te worden. Er werden heel wat dia’s gemaakt 
van de rijkbloeiende planten. Beluchting, lucht
vochtigheid, verwarming, enz., alles wordt hier

automatisch geregeld. In de kwekerij werd on
geveer 2 uur besteed aan het kopen van planten. 
De prijs van de planten was beslist redelijk te 
noemen, vooral als men deze vergelijkt met de 
plantjes die men in eigen omgeving aanbiedt. 
Een aangename verrassing was het aanbieden van 
een drankje door dhr. De Herdt, hetwelk dan ook 
sissend verdween. Om 2 uur werd aan de thuis
reis begonnen. Een bezoek aan de kwekerij te 
Werkendam kon niet doorgaan, maar afgesproken 
werd daar een volgende keer naar toe te gaan. 
Na een woord van dank aan de bestuurder van 
de bus en natuurlijk aan dhr. Oosterdijk voor de 
uitstekende begeleiding gingen we moe, tevre
den en een leuke ervaring rijker, weer naar huis.
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In het kader van de jaa rlijkse  uitw isseling  tussen 
de afd. Groningen en de Deutsche Kakteengesell- 
schaft Biemen/Oldenburg waren wij aan de beurt 
om onze oosterburen ie  ontvangen. H ier volgt 
een verslag  van dhr. Verloop. Om ongeveer 9 uur 
reden 10 Duitse cactusvrienden op 17-5-75 voor 
bij dhr. N ijmeyer in Stadskanaal. Naast een uit
gebreide verzam eling cactussen die prachtig ston
den te bloeien, was hier a ls  spec ia lite it een uit
zonderlijke co llectie  Lithops te zien . De bijzon
dere tekening en kleur maar vooral dc gezonde 
groei die de planten vertoonden, waren prachtig 
om te zien. De Conophytums waren in rust en 
ingeschrompeld maar toch een prachtige co llectie . 
Rondom het huis waren Scm pervivum s op een 
esthetische w ijze aangebracht.
Om streeks 11.30 uur werd de re is ondernomen 
naar Friesland . H ier werd de unieke verzameling 
van dhr. v . d. Veer bezocht. Dc kas is zo ruim 
opgezet dat allen er gem akkelijk in konden. De 
heer v . d. Veer zette wetenswaardigheden en 
kweekwijzen uiteen. A lle ree rst va lt op een groep 
cristaten, daarnaast ve le  soorten van de ge
slachten Mam m illaria, Parodia, Copiapoa en 
noem maar op. Heel bijzonder een groepje im
porten, die er u iterlijk  wel heel anders uitzien 
dan do gekweekte soorten, zodat we ze hier goed 
met e lkaar konden vergelijken . De vetplanten 
hebben een ruime plaats gekregen. Op een volle- 
nrondstablet vinden we naast d iverse soorten 
Euphorbia, vele andere yetplanten, o .a . een 
nracht exemplaar van Adehium.
Het pronkstuk was h ier een 21/2 rn hoge Pachy-

podium lamerei, die met oen prachtige witte 
bloem stond ie  pronken.
Dat dhr. v . d. V eer een brede belangstelling 
heeft bewijzen de jonge exemplaren van Adan- 
sonia digitata (baobab of apenbroodboom). 
Gedurende het bezoek aan de hortus te Haren 
was het donderbuitje opgeklaard op de lucht na. 
Een wandeling werd gemaakt door de kas, w ilde 
plantentuin, systeemkruidentuin en de rotstuin. 
Tot besluit een lunch verzorgd door mevr. Beks 
en assistenten; gedurende de lunch werd nog
maals beklemtoond dat de jaarlijkse  uitw isseling 
op prijs gesteld wordt. In 1977 hopen wij onze 
oosterburen voor het 10e jaar ie  ontvangen, een 
, , lustrum”  dus. De heer Petersen bedankte en 
stelde dat de jaa lijkse u itw isseling gelegaliseerd 
zou moeten worden in de vorm van een partner
ship a ls  voorbeeld voor andere afdelingen.
Om 21.00 uur vertrokken onze gasten oostwaarts.

TE KO O P wegens verhuizing
prachtige aluminium hobbykas, groot 
4.98 - 2.56 m met eterniet bakken. 
Verwarming wordt met thermostaat 
geregeld. Zonnerolschermen en af- 
voergoten.

Eventueel met een kleine succulentenver- 
zam eling.
Te bezichtigen: Hoogstraat 333, Eindhoven. 
Nadere inlichtingen bij Mevr. J . Hellenthal, 
F isse le rstraat 15, H asselt Ov.

N ieuw e Sedert
P. Neuteboom, Vingboonshof 7, 
Leiden.
Mevr. C . Bos-Slootm aaker. 
Schoolstraat 5, Herkenbosch. 
Mevr. J. Schepers, Parklaan 20, 
Roosendaal.
Mevr. J. C . Hoksbergen-Liethof, 
Karstraat 16, D rie!.
W . van Scha ik . Straatweg 56, 
N ieuwerslu is a/d Vecht.
Mevr. Honhoff-Turk, Saturnus- 
hof 4, Hoorn.
V ictor Hoeymans, Vrijheid 37, 
2320-Hoogstraten.
D. Sopar, Zonnegaarde 13, 
Zoeterwoude.
H. A . A . Kassenberg , U itterlier 
44, De Lier.
Mei. M. M. A . ter Braak, Prins 
Bernhardlaan 16, V laardingen.
F . Jacobs, Baron van Erplaan 
2. Baarlo .
J. Molendijk, S t. Maartensdijk- 
straat 69, Rotterdam.
J. G . M eulenbera. Kribbestraat 
55 f l l) . Amsterdam-Z.
Rolf Constandse, Heuvellaan 
38, Roosendaal.
Mevr. A . Lok-Bos, Biesbosch- 
strat 62 f l l l ) , Amsterdam.
A. Bouckaert, Hoogveldlaah 4, 
1710-Dilbeek.
Mevr. E . Kuik v . d. Broek, 
Broerelaan 17. Eindhoven.
G . Brocks, Reekerstraat 23, 
Alkmaar.
K . Holtkamp, Robinsonstraat 
174 Leeuwarden.
J. Bom , Mgr. P. J. W illekens- 
laan 121, R ijsw iik  fZ .H .)
M. F . C . v .d . Hoeven Rhodo- 
Hendronstraat 50, ’s-Gravenha- 
ge.
Mevr. C . P. Ackerman, Dr. Mrt. 
Luther Kingstraat 19, Lands
meer.
Dhr. Huizinga, Kipstraat 30, 
Kerkrade.
Dhr. S leypen. C la ra  Terpstraat 
15, Sim pelveld.

Dhr. G eelen , Tulpenstraat 7, 
Bocholz.
Mevr. Coppes, Drossaertweide v
21, O irsbeek.
Mevr. K rijs lak , Uterweg 120, 
Heerlen.
H. Houwers, A ltaarstraat 41, 
Schinnen.
H. Otten, A ltaarstraat 39, 
Schinnen.
J. P lu is . Steegske Geulle 
Mevr. S . Fo n -C la issen , Spau- 
beekerstraat 5, Neerbeek.
P. M. J. van Hal. Krommeweg
I .  Ederveen (G ld .).
Maurits Lierman, Pottershof- 
straat 3, 2610-Wilrijk.
J. G . M. B rassé , Zandveld- 
straat 26, Den Bosch.
L . Lootens, Crocussenlaan 9, 
9070-Wachtebeeke.
J. Sam uels, V ierde Slagen no.
4. Den Bosch 
Mevr. M. Fialka-v. d. Lint, 
Aegid iusstraat 207 A, Rotter
dam.
F. Hagg, Frieseweg 132, A lk
maar.
M. van Th ie l, postbus 13078, 
Utrecht.
E . D eclerck , Abdijstraat 26, 
8270-lchtegem.
G . Jonkman, Spoorstraat 4, 
Uithuizen (G r.)
Mevr. D. A . V e rdooren-Ver- 
schoor, Oosteind 76, Papen- 
Hrecht.
M ej. C . Zürner, p/a Pr. Bern
hardlaan 20, Vlaardingen.

~ MeV. W . van Kasteel-Heere- 
man, postbus 9138, Amsterdam- 
Slotervaart.
C . G . Reijn , ,,de Kandelaar 
82” , Heiloo.
C . Martens, Kon. Emmastraat
22, Kaatsheuvel.
B . C . Jansen, Kerkbuurt 68, 
Oostzaan.
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G R O T E  K A S S H O W
VEMAKAS ste lt vanaf 7 oktober to t en met 1 november a.s. 
zijn gehele complete lijn van hobby-kasjes tentoon op eigen 
terrein.

Gedurende deze tijd  bent U van harte welkom  van 9 to t 5 uur om geheel 
vrijb lijvend kennis te maken met onze kasjes, HUMEX automatische 
broeikas-installaties, platte bakken enz.

Primeur voor Nederland: de in troductie van de 6-hoekige 
red cedar WHITEHOUSE HEXA-LIGHT-kas.

Als U tijdens de show een kasje beste ldt geven w ij een HUMEX 
automatisch luchtraammechaniek t.w. van ƒ 115.—  cadeau!!!

TOT ZIENS IN OKTOBER BIJ:

V E M A K A S
Pletering 1-3 te Oostwoud, telefoon 02291-325. Bereikbaar via E-10 
Amsterdam-Leeuwarden.

Fabrikant van: hobby-kasjes

Importeur van: Humex automatische broeikasinsta lla ties 

WHITEHOUSE hexa-light kas.

Meisje, 19 jaar, in bezit van diploma MTS (Frederiksoord), zoekt werk op cactus- en /o f 
succulentenkwekerij.

E. J. Nijkamp, Stationsweg 4, Colmschate (Deventer), Tel. 05706 - 1282 (na 18 uur).

k a r lh e in z  u h lig  - k a k te e n
Importpianten
uit onze prijslijst 1975/'76
Ariocarpus furfuraceus DM 25,------ 60,—
Copiapoa militaris n.n. 10,—  - 25,—
Eriosyce aurata 30,------ 100,—
Neochilenia eriosycoides 10,--------- 20,—
Neochilenia wagenknechtii 7,------ 12,—
Neoporteria litoralis 10,------ 15.—
Neoporteria nigrihorrida 10,------ 15,—
Sulcorebutia mentosa 4,------ 12,—
Sulcorebutia polymorpha 7,—  - 14,—
Sulcorebutia tiraquensis v. bicolorispina 9,------ 15,—
Succulenten: Jatropha cathartica 25,------ 60,—

Ocotillo 45,------ 65,—

7053 ROMMELSHAUSEN - KRS. WAIBLINGEN - LILIENSTR. 5 
W.-Duitsland
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Clichéfonds
De beheerders van het C lichéfonds hopen 
ook d it jaar weer een uitgebreide zaadlijst 
te kunnen samenstellen. H iervoor is echter 
uw medewerking nodig. Stuurt uw zaden 
(lie fs t geschoond) daarom naar: G. Linssen, 
iacob Catsstraat 61, Venlo. Bij voorbaat har
te lijk  dank.

Kalender 1976
Onze Duitse zustervereniging geeft binnen
kort een maandkalender u it met prachtige 
kleurplaten van cactussen en andere succu
lenten. Deze kalender wordt ook met Neder
landse beschrijving beschikbaar gesteld. Te 
bestellen door storting van ƒ 10.— (incl. 
porto) op girorekening 1141175 t.n.v. J. de 
Gast, Graaf Gerhartstraat 10 te Venlo.

TE KOOP GEVRAAGD:
Cactussen, vetplanten en andere zeldzame planten. 
Grote planten, partijen zaailingen en verzamelingen. 
Aanbiedingen met prijs:

CACTUS BOETIEK — Ganzeweide 117 — Heerlerheide (L.)
TELEFOON 045-211617 
b.g.g. 045- 712942
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SPECIAAL: CACTUSSEN EN VETPLANTEN
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Discocactus griseus Buin. et Bred. species nova

A. F. H. BUINING en A. J. BREDEROO

Corpus griseo-viride solitarium applanate globosum est, 12-14 cm dia- 
metitur, sine cephalio 4 cm altum est, radicibus ramosis; cephalium 2,5- 
4,5 cm diametitur, ad 2 cm altum est, lana cremeo-alba et aliquibus sae
tis brunneis, interdum rubris, instructum.
Costae 9-11, dissolvuntur in tubera late papilliformia, quae in parte in
fima plantae ad 2,5 cm latae, in acumen 1-1,5 cm latae, 2-3 cm altae sunt. 
Areolae paene rotundae 6-8 mm diametiuntur, primo lana cremea instruc
tae, mox nudae, in costa fere 2,5 cm inter se distant.
Spinae fortes ad 2 mm crassae sunt, cremeae acumine subbrunneo; mar
ginales 3-5, quarum una 25-35 mm longo deorsum curvatur, duae paulo 
curvatae in latera, 18-30 mm longae, libratae ad oblique deorsum sunt, 
et duae infirmiores oblique sursum ad interdum librate in latera sunt; 
centralis deest; summa in areola 1-2 adventiciae sunt.
Flores tubulosi 55 mm longi, aperti 45 mm lati, nudi, albi sunt; pericar- 
pellum paene rotundum 5 mm longum, 6 mm latum, maxime subviride 
est, receptaculum tubulosum 45 mm longum, ad 6 mm latum maxime 
subviride est, dimidia pars superior squamulis quarum acumen fissum 
est, instructa est, squamulae 5-30 mm longae, 1,5-6 mm latae, albae stria 
mediali et acumine subbrunneis sunt; caverna seminifera cordata est, 
ovula parietalia sunt in fasciculis uni ad quattuor, placenta nuda est; 
camera nectarea tubulosa 18 mm longa, ad 2,5 mm lata, corona pilorum 
clauditur, glandulae nectareae in acumen desinunt; stamina primaria fere 
3 mm super cameram nectaream in corona sunt, in axillis pili perspicui 
sunt; in superius coronae crebrae staminum ad 5 mm longorum, super 
florem apertum eminentium; antherae in pediculo brevi, sufflavae, 2 mm 
longae sunt; pistillum ad 40 mm longum, album, 4 stigmatibus quae 5 mm 
longa, patentia usque submarginem ipsum tendunt, instructum est; 
folia perianthii exteriora spathulata, parce dentata, intrinsecus alba, stria 
mediali et acumine subbrunneis, extrinsecus brunnescentia sunt; interiora 
spathulata, acumine tenue dentato, alba sunt.
Fructus claviformis, ad 30 mm longus, 8-9 mm latus est, in acumine cu
pula flavo-brunnea est in qua reliquiae floris, dimidia pars superior ro- 
seo-brunnea, inferior roseo-alba ad alba est, in longitudinem aperitur. 
Semen galeriforme 1,8-2 mm longum latumque est; testa nitide nigra 
plurimis brevibus tenuibus papilliformibus tuberculis, quae paene pari 
longitudine in dorso non ecreseunt in pecten evidens et in margine hili



in tubera rotunda ad ovalis planiora transeunt, instructa est, margo 
hili introversus est et in dorso transit in marginem planum; hilum pan- 
duriform e textura griseo-ochrea est; funiculus paulum depressus, m icro- 
pyle paulum altata est; embryo ovi- ad p iriform e est, cotyledones bene 
d iscerni possunt, perisperm ium deest.
Habitat Serra dos A legres in occidentem M inas Gerais, Brasilia, in a lti
tudine 850 m; ibi cresc it in harena pulverea flavescente in ter dumeta 
parva ubi et crescunt nonnullae herbae, variae arbores parvae et Mon- 
villea species.
Holotypus in Herbario U ltra jecti, Hollandia, sub nr. H 343.
Lat. diagn. J. Theunissen.

Plant enkel, plat bolvorm ig, 12-14 cm diam., 4 cm hoog boven de grond zonder 
cephalium, grijsgroen, met lange vertakte  w orte ls d icht onder de oppervlakte; 
cephalium 4,5 cm diam., circa 2 cm hoog, met crèm e-witte, soms to t lich t
bruine wol en veel bruine to t soms rode borstels, die 1,5-2 cm uit de wol 
steken.
Ribben 9-11, verticaal verlopend, verdeeld in breed tepelvorm ige knobbels, 
die rond de top sterk tepelvorm ig zijn en de rib tussen de areolen vrij sterk 
verd iept; later is deze verdiepte insnijding veel m inder to t minimaal meer 
aanwezig; onderaan bij de areolen to t 2,5 cm breed, naar de top 1-1,5 cm 
breed, 2-3 cm hoog, to t 4 cm van elkaar verw ijderd.
Areolen iets onder de punt van de tepelvorm ige knobbels, iets verzonken, 
vrijw e l rond, 6-8 mm diam., eerst met room kleurige wol, spoedig kaal, ca. 2,5 
cm van elkaar, ca. 3 areolen per rib.
Dorens krachtig, to t 2 mm dik, onderaan niet uivorm ig verdikt, room kleurig 
met een scherp lichtbruin puntje; randdorens 3-5, met in de top van het areool 
1-2 b ijdorentjes 10-11 mm lang, 1 doren over de rib naar beneden gebogen 
25-35 mm lang, daarboven 1 paar horizontaal to t naar beneden zijwaarts ge
richt en iets gebogen tegen de plant, lang 18-30 mm, daar boven nog 1 paar 
zwakkere dorens schuin naar boven to t soms horizontaal zijwaarts gericht,



Verklaring der tekeningen:
A =  bloemdoorsnede met verschillende perianthbladeren.
A1 =  stempels; A2 =  meeldraden met helmknop.
B =  zaadknoppen; B1 =  zaad; B2 =  hilumzijde, f =  funiculus, m =  micropyle;
B3 =  links: embryo met binnenste testa en lege perispermzak (p); rechts: embryo geheel vrij gemaakt: 

co =  cotvledons.
B4 =  vrucht; C =  oud areool; C1 =  jong areool.
Buining en Horst waren 11/12 juni 1974 op de vindplaats 
Tekeningen: A. J. Brederoo. Foto’s: A. F. H. Buining.
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lang ca. 18 mm; geen middendorens.
Bloem buisvorm ig, kaal, ca. 55 mm lang, 45 mm breed bij geopende bloem; 
Pericarpellum vrijw el rond, 5 mm lang, 4,5 mm breed, w itachtig van kleur; 
Receptaculum buisvorm ig, 45 mm lang, grootste breedte 6 mm, zeer licht
groen, bovenste helft met weinig vlezige lancetvorm ige schubben, de onder
ste met gespleten top, 5-30 mm lang, 1,5-6 mm breed, w it met lichtbruine mid- 

dennerf en top;
Zaadholte hartvorm ig, 4 mm lang, 2,5 mm breed; zaadknoppen wandstandig 
in bundels van 1-4, meestal 2 tesamen, navelstreng kaal;
Nectarkam er buisvorm ig, 18 mm lang, 2,5 mm breed, gesloten door een haar
krans, nectarklieren over de gehele lengte van de kamer, spits uitlopend; 
Meeldraden ca. 3 mm boven de nectarkamer als eerste krans, op ongelijke 
hoogte ingeplant, 8 mm lang, evenwijdig met de stam per verlopend, helm- 
knopjes 2 mm lang, kort gesteeld, lichtgeel van kleur, in hun oksels ta lrijke  
kroezig gedraaide, doorzichtige haren, de nectarkamer afsluitend; verder naar 
boven ta lrijke  kransen meeldraden, eerst afstaand van, later aanliggend te
gen, de receptaculum wand, naar boven toe korte r wordend to t 5 mm lang, 
buiten de geopende bloem uitstekend;
Stam per ca. 40 mm lang, w it, met 4 stempels 5 mm lang, lijnvorm ig, wit, aan 
de binnenkant bezet met papillen;
Buitenste perianthbladeren ca. 25 mm lang, 7 mm breed, spatelvorm ig, rand 
aan de top spaarzaam getand, binnenkant w it, met lichtbruine middennerf en 

top, buitenkant bruinachtig;
Binnenste perianthbladeren ca. 25 mm lang, 7 mm breed, spatelvorm ig, rand 

fijn getand aan de top, wit.
Vrucht knotsvorm ig, ca. 30 mm lang, to t 8-9 mm breed, op de top een gesl- 
bruin napje waaraan de bloem resten, bovenste helft roze-bruin, onderste helft 
(in cephalium) roze-w it to t w it, barst bij rijpw orden overlangs open 
Zaad helmvormig, 1,8-2 mm lang en breed; testa glanzend zwart met zeer veel 
fijne, korte tepelvorm ige knobbeltjes van ongeveer gelijke lengte, langs de 
rugzijde geen du ide lijk  ontw ikkelde kam; op de hilumrand ronde to t ovale 
vrij vlakke knobbeltjes, hilumrand langs de om trek naar binnen gebogen, aan 
de rugzijde overgaand in een vlakke rand; hilum ca. vioolvorm ig, funiculus 
iets verdiept, m icropyle een w einig verhoogd, hilumweefsel grijs-okerkleurig; 
embryo ei- to t peervorm ig, cotyledons goed zichtbaar, perisperm ontbreekt. 
G roeiplaats: Serra dos A legres, w este lijk  deel van Minas Gerais, Brazilië, 
op ca. 850 m hoogte, in zuiver, fijn, geelachtig zand, tussen allerlei grassen, 
kleine struiken en kleine grillig  gegroeide bomen, samen met een Monvillea 

species.
Holotype in Herbarium Utrecht, onder nr. H 343.

Oktober/novem ber-allerlei
’t  Is w eer voorbij, die mooie zomer, om met Gerard Cox te spreken en onze 
planten hebben d it jaar door de vele uren zonneschijn voldoende energie 
kunnen opdoen om de w in tertijd  goed door te komen. Die grote rusttijd  voor 
vele van de succulenten is thans aangebroken en we zullen dus nu moeten 
trachten de goede conditie waarin de planten verkeren, te behouden.
Van belang hierbij zijn verschillende factoren, o.a. water, lucht, luchtvochtig
heid, tem peratuur, licht en lichtin tensite it. In het vorige maand-allerlei hebben 
we al u itvoerig stilgestaan bij het watergeven tijdens deze periode, zodat w ij 
u voor wat d it be tre ft verw ijzen naar het septem ber-numm er van 'Succulenta'. 
M et lucht bedoelen we de toevoer van verse lucht. O ok in de w in ter is d it een
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zeer belangrijk punt en we dienen er voor te zorgen dat, zolang het droog 
weer is, er regelmatig in ruime mate gelucht wordt, zeker als de buitentem pe
ratuur nog niet beneden 8° C gedaald is. Nadert de tem peratuur het vriespunt, 
dan alleen luchten bij helder zonnig w eer gedurende enkele uren rond het 
middaguur. D it geldt voor de gehele w inter.
De luchtvochtigheid is in het najaar d ikw ijls  zeer hoog en als iets nadelig is 
in deze tijd  van het jaar voor de meeste planten, dan is het dat wel. A ls de 
planten koel staan, dus als er geen verwarm ing in de kas brandt o f als de kas 
niet door de zon verwarm d w ordt, condenseert de waterdam p uit de lucht op 
de planten. Zeer vele planten, niet alleen de andere succulenten maar ook 
vele cactussen, kunnen d it zeer slecht verdragen. Met name weekvlezige 
planten uit de groep der S tapelia-achtigen en uit d iverse cactus-geslachten 
kunnen snel w egrotten door d it ongewenste vochtlaagje.
Van de tem peratuur is eigenlijk niet zo erg veel te zeggen. De tijd  om in de 
kas regelmatig te stoken is nog niet aangebroken. Het kan echter nodig zijn 
om de kas één of meer keren droog te stoken om een overm aat aan vocht 
kw ijt te raken. Daarbij moeten de luchtramen een eindje openstaan om de 
vochtige lucht gelegenheid te geven te verdw ijnen. Het is dus zaak reeds nu 
uw verwarm ing na te zien en op goede w erking te controleren.
Het licht in deze periode, u itgedrukt in tijd  en intensiteit, w ord t steeds minder. 
Het beetje licht dat, in verge lijk ing met ’s zomers, u ite indelijk  overb lijft dient 
zoveel m ogelijk onbelemmerd uw planten te bereiken. Daarom is het aan te 
bevelen de ruiten van de kas goed schoon te maken. Binnenshuis geven we 
de planten de lichtste plaats die voor hen beschikbaar is (geen vitrage-gor- 
dijnen tussen de planten en het vensterglas).
De planten die buiten in de tuin staan dienen half to t eind oktober naar bin
nen gebracht te worden. Het beste kunt u ze eerst nog enige tijd  buiten op 
de grond zetten zodat de zaak alvast wat kan drogen. V óór het binnenzetten 
de pot (ook het gaatje onderin!) en de plant nazien op slakken en ander 
gedierte. Tevens de bovenste grondlaag van mos en eventuele onkruiden ont
doen en deze bovenlaag wat los krabben. De w interharde planten uit de 
geslachten Opuntia, Sempervivum en Sedum dienen ook verzorgd te worden. 
De meeste planten uit deze geslachten doorstaan onze veelal zeer natte w in
ters alleen als zij niet te lang achtereen vochtig blijven. W interharde O puntia 's 
blijven dan nog wel problemen geven en daarom plaatsen we deze planten 
bij voorkeur zo hoog m ogelijk in de rotstuin. Rondom alle planten verw ijderen 
we mossen, onkruiden, te ver uitgestoelde vaste planten en afgevallen bla
deren. Tevens schrappen we rond de planten wat grond weg en maken de 
bovenlaag los. Al deze maatregelen bevorderen het snel drogen van de grond 
en de planten nadat het geregend heeft. In de platte bak kunnen de planten 
desgewenst nog wel even blijven staan. Ze kunnen zelfs blijven staan to tdat 
het begint te vriezen, vooropgeste ld dat u voldoende dekmateriaal voorhan
den hebt. Daalt de nachttem peratuur beneden 2 a 3° C, dan moet de bak 
’s nachts afgedekt worden.
Als we alle voorzorgen getroffen hebben om de planten goed de w in te r door 
te brengen, is er e igenlijk  in de verzam eling niet zo veel meer te  doen. S til
zitten is er voor een succulenten-lie fhebber echter niet bij. Er zijn tijdens de 
rustperiode nog allerlei w erkjes uit te voeren, al was het maar het overdenken 
van gemaakte fouten, w aardoor er deze mooie zomer toch nog w eer enkele 
planten het leven hebben gelaten. De ervaring heeft geleerd dat bij warme 
zomers soms toch nog teveel w ater gegeven w ord t aan soorten die dat nu

zie vervolg op blz. 194
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A g ave  franzosin ii Nissen
A. franzosinii Nissen ex R icasoli in ,,deIla u tilitè  dei g ia rd in i d 'acc lim azione" (1888) alléén de naam; 
Berger, Gartenwelt 2: 603 (1898); Bot. Mag. t. 8317; Berger, Agaven 157 (1915).

W ij laten een plaatje van deze imposante Agave zien, omdat het w ellich t de 
mooiste van de grote Agaven is die w ij in de tuinen en parken van de Rivièra 
kunnen aantreffen. De fo to  werd gemaakt in de prachtige tuin van Rothschild 
(nu behorend aan de Franse staat) in Cap St. Martin.
Hij werd uit de cultuur beschreven en is dus een van de vrij vele Agaven 
waarvan w ij het oorspronkelijke  vaderland niet kennen.
Genoemd werd deze plant naar Francesco Franzosini, een lid van de Italiaanse 
Kamer van afgevaardigden; hij bezat een mooie tuin te Intra aan het Lago 
Maggiore. Men zou A. franzosinii kunnen beschouwen als een zeer grote 
A. americana, maar hij versch ilt van deze soort vooral door de blauwe kleur 
van de bladeren; vooral in het zonnige klimaat van de Rivièra komt die aparte 
kleur extra to t zijn recht.
Een volwassen, b loeibaar exemplaar heeft rozetten van goed 41/ 2 meter door
snede; de bladeren zijn dan aan het breedste gedeelte bijna 20 cm breed en 
15 cm dik! A lhoewel dus geen plant voor de vensterbank kan hij als jonge 
plant toch jarenlang in een kleine kas gehouden worden. Ik had zelf een plant, 
die op den duur te groot werd, maar omdat hij gem akkelijk uitlopers vorm t 
aan de voet van de plant, heb ik nu een jonge plant (al w eer enige jaren), die 
nu een diam eter heeft van 60 cm en met de schitterend blauwe bladeren een 
sieraad is in de collectie.
Tekst en foto: J. A. Janse, Van Ittersumlaan 32, Bennebroek
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L o b iv ia  u ite w a a le a n a
De afgebeelde plant, uit de verzam eling van de heer J. L. den Boef, welke 
zomer 1974 bij mij in de open platte bak bloeide, is genoemd naar A. J. A. 
Uitewaal, oud-redacteur van Succulenta en kenner van o.a. Adrom ischus en 
Haworthia,
Deze betrekke lijk  kle inblijvende soort, die d icht bij Lob jajoiana staat, heeft 
prachtige grote oranjebruine bloemen met vio le tbru ine keel, te rw ijl stempels 
en helmknoppen lichtgeel zijn. Helaas is de bloei m inder rijk.
Het plantelichaam is grijsgroen met 13 smalle ribben; randdorens 6-8, to t 
12 mm lang, licht gebogen, bruinachtig met zwarte punten; m iddendoorns 3-4, 
in kruisvorm, to t 15 mm lang, min o f meer gehaakt. Herkom st: N oord-Argen- 
tinië.
W ortelechte planten te kweken in voedzame, kleihoudende grond, welke goed 
doorlatend dient te zijn. Standplaats in de zom erzo  lich t mogelijk, lie fst zonder 
glasbedekking. Koel overw interen (4-8° C o f minder.)

Tekst en foto: Henri Bosman, Vinkenpolderweg 25, Alblasserdam.
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eenmaal niet kunnen verdragen. Bij aanhoudend zonnig en heet weer zijn we 
gauw geneigd om in zeer ruime mate - zelfs met de tuinslang - over de kop 
te gieten en dan krijgen de zgn. probleemplanten te veel van het goede. En 
het zijn dan altijd uitgerekend de pronkstukken uit de collectie  die het loodje 
leggen.
De hooggeroemde plastic potten helpen daar ook nog een handje aan mee, 
omdat de grond daarin veel te lang nat b lijft voor de bewuste soorten. Het is 
het overwegen waard om o.a. de planten uit de geslachten Aztekium, Obre- 
gonia, Strom bocactus, Pediocactus, Ariocarpus, Pelecyphora en dergelijke 
m oeilijkere genera in de ouderwetse stenen potten te zetten, althans als ze op 
eigen w orte l gekw eekt worden en in het tablet tussen de andere planten staan. 
D it geldt ook voo r vele zgn. ultra-succulente Mesems en e igenlijk  voor alle 
m oeilijke soorten. Bovendien houden de meeste vetplanten (de andere dan 
cactussen) niet van een te hoog oplopende grondtemperatuur. Bij zwarte 
plastic potten en bij zwartgeverfde blikken kan die tem peratuur zeer hoog 
worden als ze door de zon beschenen worden. Bij het overdenken van uw 
„zonden”  kunt u zich misschien ook afvragen waarom de plant die zo onder 
de w ollu is zat toch de geest gaf, ondanks dat u hem een tijd je  in een plastic 
zak met een „V apona” - o f ,,V lido"-box had gezet. Daar zijn wel enkele oor
zaken voor op te noemen. In de eerste plaats zijn dergelijke planten al ver
zwakt door de aantasting. Dan worden de planten in een tam elijk bedompte 
ruimte opgesloten, w aarbij we dan ook nog moeten bedenken dat de potgrond 
meestal v rij nat is aangezien de plant niet normaal gefunctioneerd heeft. 
A ls we dan voor de - goed bedoelde - zekerheid de plant langer dan 24 uur 
in de plastic zak laten zitten, is de inwerking van het vrijkom ende gas mis
schien ook nog wel debet aan het verscheiden. Het is veelal een complex van 
(w aarschijn lijke) oorzaken die de dood van een plant to t gevolg heeft, waarbij 
vrijw e l a ltijd  w eer een teveel aan vocht, o f liever stagnatie in het snel afvoeren 
van het teveel aan water, één van deze oorzaken is.
Een ander najaars- o f w in ter-karw eitje  is het klaarmaken van potgrond voor het 
volgend jaar. A ls  u gewend bent een composthoop te maken van allerlei 
organisch afval, vermengd met oude tablet- o f potgrond, w erk dan door die 
compost speciaal de u itgebloeide planten van A frikaantjes en de oude blaren 
en bloemen van tuingeraniums. Daarin zitten stoffen waaraan w orte l- en wollu is 
kennelijk een hekel hebben. In het voorjaar de grond zeven om de onverteerde 
delen er u it te verw ijderen.
Bent u door de karw eitjes heen en hebt u al uw tegenslagen overdacht, dan 
is m isschien de tijd  rijp  om ons eens te verdiepen in de vraag op welke plaats 
onze planten zich in het kunstm atige systeem van de botanie ergens bevinden. 
D ikw ijls  w ord t nog gedacht dat alle succulenten, dus zowel cactussen als 
vetplantjes, één grote zelfstandige groep in het p lantenrijk  vormen. Dat is 
echter niet het geval. We komen in allerle i plantenfam ilies succulenten tegen. 
Om bij het begin te beginnen: onder succulentie w ord t verstaan het vermogen 
to t vorm ing van vlezige, sappige weefsels die dienen voor het opslaan van 
vocht om zodoende een lange periode van droogte te kunnen doorstaan.
A ls d it weefsel gevormd w ord t in de stengel of stam noemen we de planten 
stamsucculenten (cactussen, Euphorbiaceae en o.a. enkele geslachten uit 
de fam ilie Com posieten en andere fam ilies). Er zijn ook w ortelsucculenten en 
bladsucculenten, te rw ijl er nog tussenvormen en combinaties bestaan.
In de plantensystem atiek, die een kunstmatig, door mensen bedacht systeem 
is, is de 'soort' de basis-eenheid. Binnen een soort vat men de organismen
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samen die in alle wezenlijke kenmerken met elkaar overeenkomen. Tot die 
wezenlijke kenmerken behoort o.a. het vermogen om met succes een onder
linge bevruchting tot stand te laten komen. Eén of meer soorten zijn in een 
'geslacht' samengevat; meerdere geslachten vormen een 'familie', meerdere 
families een 'orde', meerdere orden een 'klasse' en meerdere klassen ten
slotte een 'afdeling' van het plantenrijk (grotendeels naar Wilhelm Nultsch, 
„Algemene Botanie”). Voor ons is alleen de afdeling ’Spermatophyten’ (de 
zaadplanten) van belang en wel de 2de onderafdeling 'Angiospermae' (be- 
dektzadigen). Deze is weer gesplitst in twee klassen, de 'Monocotyledoneae' 
(éénzaadlobbigen) en de 'Dicotyledoneae' (tweezaadlobbigen).
Tot de éénzaadlobbigen behoort o.a. de orde ’Liliiflorae', waarvan de familie 
'Liliaceae' verschillende succulenten-geslachten bevat. In de klasse tweezaad
lobbigen bevindt zich het overgrote deel van onze succulenten, o.a. de orde 
'Centrospermae' met de familie 'Cactaceae', onze cactussen. Alle Crassula- 
achtigen (familie 'Crassulaceae') horen thuis in de orde 'Rosales' en de Eu- 
phorbia’s in de orde 'Tricoccae'. Onze Mesems vinden we terug in de familie 
'Mesembryanthemaceae' en deze familie is weer onderverdeeld in twee onder- 
families, de 'Aptenioideae' en de 'Ruschioideae'.
Zo zijn er enorm veel plantenfamilies waarin zich naast „normale" planten 
vele succulente soorten bevinden. Alleen de families Cactaceae, Crassulaceae 
en Mesembryanthemaceae bestaan vrijwel geheel uit succulente planten.
Een ander, actueel punt dat nog even aangeroerd moet worden is het bestrij
dingsmiddel „Temik”. U zult misschien denken „al weer"? Ja, al weer en daar 
is een zeer vervelende reden voor.
Dezer dagen hoorden wij namelijk dat één van onze bekendste medeleden, 
een zeer ervaren cactusliefhebber, waarschijnlijk door het inademen van de 
vrijkomende giftige dampen van het middel „Temik” zeer ernstige moeilijk
heden ondervonden had. Ondanks de jarenlange ervaring met bestrijdings
middelen en de bekendheid met de gevaren van deze vergiften, overkwam 
hem dit, waardoor o.a. het spraakvermogen gedeeltelijk (maar hopelijk tijde
lijk) verloren ging. U BENT DUS NOGMAALS GEWAARSCHUWD!!

S u c c u le n te n sa fa r i in K e n ia  en  T a n za n ia  (V III)
FRANS NOLTEE

Toen we na terugkomst in Nairobi nieuw fotomateriaal hadden aangeschaft, 
konden we dan toch richting Tanzania vertrekken. De weg daarheen voert langs 
het plaatsje Athi River Station, een bekende vindplaats van succulenten. 
We overnachtten nabij de gelijknamige rivier in een weiland. Als u de ter 
plaatse gemaakte foto bekijkt, zal het u wat moeite kosten u in te denken dat 
daarop inderdaad een weiland te zien is. Toch werden we 's morgens gewekt 
door het getinkel van de bellen van een kudde koeien die daar liep te grazen. 
Een wonderlijk gezicht, zo’n grote kudde vee van honderden stuks, die door 
een paar kleine jongetjes gehoed wordt. Door de verbeterde diergeneeskunde 
worden deze kudden niet meer zoals vroeger regelmatig door ziekten gede
cimeerd. Deze verstoring van het natuurlijk evenwicht heeft op vele plaatsen 
helaas tot een schrikbarende overbeweiding geleid. Ook in andere delen van 
Afrika zien we dit proces optreden. Door de droogte kan de vegetatie zich niet 
snel genoeg herstellen, zodat tenslotte woestijnvorming optreedt, met alle 
rampzalige gevolgen vandien.
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Landschap nabij Athi River Station

Euphorbia 
glochidiata, 
jonge plant 
op de groeiplaats
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E. glochidiata in de cultuur

De belangrijkste succulent die we op deze vlakte aantroffen was Euphorbia 
glochidiata, die hier vrij algemeen voorkomt
Uit een zeer grote houtige penwortel ontspringen min of meer vierkante grijze 
stengels, die pl.m. 1 cm dik zijn. Op ieder doornschildje zitten 3 doorns, 2 
korte en 1 lange, die aan de top vertakt is. De bloemen zijn mooi donker 
bruinrood. Het eerste exemplaar dat ik zag, was een jong plantje, dat onbe
schut tussen het dorre gras groeide (zie foto). Door de inwerking van de zon

Monadenium rhizophorum var. stoloniferum, cultuurplant
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Euphorbia graciliramea

was de stengel roodbruin, met een lichtgrijze middenstreep tussen de ribben. 
Alle andere planten stonden beschut onder doornstruiken. Bij deze in de 
schaduw groeiende exemplaren is de fraaie tweekleurigheid vrijwel verdwe
nen, zoals goed te zien is op de andere foto. Deze foto, die in de kas gemaakt 
is, laat ook zien dat de in de cultuur gevormde doorns aanzienlijk korter zijn. 
De stengels worden daarentegen weer langer dan de 30 cm in de natuur. 
Verder naar het zuiden, nabij Kajiado, troffen we een groot bestand aan van 
Monadenium rhizophorum var. stoloniferum. Deze variëteit vormt knolvormige 
wortels die het uiterlijk en de omvang van een kleine aardappel kunnen be
reiken. De stengels zijn hooguit een 1/2 cm dik en 6 cm lang of iets meer.

E. graciliramea



Caralluma dummeri, 
detailopname 
van de corona

C. dummeri



Doordat deze stengeltjes op de grond liggen en daar wortelen, ontstaan nieu
we knolletjes. De bladeren staan aan de top van de stengels met 2 tot 5 bij 
elkaar. Ze zijn omgekeerd eirond en 2-2,5 cm lang bij een breedte van onge
veer 1,5 cm. In de natuur zijn ze mooi roodbruin, maar in de kas worden ze 
helaas meestal veel groener. Dwergplantjes als deze worden in de natuur 
heel gemakkelijk over het hoofd gezien, zelfs als ze niet onder struiken groei
en maar tussen gras, zoals hier het geval was. We vonden ze dan ook pas 
na lang zoeken, toen we eigenlijk de hoop hier iets te vinden al hadden op
gegeven.
De laatste succulent die we die dag tegenkwamen, was net als de vorige twee 
een Euphorbiaceae en wel Euphorbia graciliramea. Zoals E. glochidiata heeft 
ook deze soort een verdikte houtige wortel. De blauwgroene stengels zijn 
rechtopstaand tot min of meer liggend, cylindervormig tot enigszins vierkant 
en bezet met tot 2 cm lange doorns, die op lange doornschildjes staan. 
In de natuur zijn de stengels gewoonlijk 5 a 10 cm lang, maar in de cultuur 
worden ze langer, tot zo’n 30 cm. Dit is een ook bij ons rijkbloeiende soort, met 
fraaie gele bloemen. Hij komt vrij veel voor in droge rotsachtige streken in 
het hoogland van Kenia en Noord-Tanzania. De planten vonden we in een 
doornstruikgebied, samen met o.a. Commelina, Crossandra en Monsonia. 
Uit deze begeleidende flora blijkt al dat deze plaats niet bijzonder droog was, 
wat ook duidelijk te zien was aan de habitus van de Euphorbia’s. Later tijdens 
de reis zouden we deze soort nog eens aantreffen en wel in de Olduvai Gorge 
in Tanzania. Daar groeide hij in de volle zon, samen met andere succulenten 
als Sansevieria en Aloë. De planten hadden op die plaats dan ook veel kor
tere stengels (zo’n 5 cm) terwijl ze ook lang niet zo vertakt waren.
Een van de volgende dagen troffen we dicht bij de grens met Tanzania een 
aantal planten van Caralluma dummeri aan. Wanneer deze soort veel zon en 
weinig water krijgt worden de stengels grijsbruin van kleur, waardoor hij veel 
gaat lijken op C. hesperidum waarbij de stengels altijd zo'n kleur hebben. 
Laatstgenoemde komt echter uit Marokko, zodat in de natuur ook zonder 
bloemen verwarring is uitgesloten. Voor meer gegevens over C. dummeri 
verwijs ik u naar mijn artikel over deze soort (met kleurenfoto) in Succulenta 
van vorig jaar september.

(wordt vervolgd)

Je n sen ob otrya  lossow iana
ARIE DE GRAAF

Jensenobotrya is een monotypisch geslacht, hetgeen wil zeggen dat er tot nu 
toe slechts één soort van bekend en beschreven is. J. lossowiana is een eigen
aardig plantje met stompe, dik driehoekig uitlopende, bladeren. De in cultuur 
zijnde planten zijn, ook al door de trage groei, betrekkelijk klein. In het land 
van oorsprong, Zuidwest-Afrika bij Lüderitz, vormen zij ’n dikke, liggende stam



van soms een meter lang. Het einde van deze stam is sterk vertakt en hieraan 
zitten de merkwaardige, veelal leerachtig gerimpelde blaadjes. Iets dat op het 
begin van een dergelijke groeiwijze gelijkt, kunnen we ontdekken bij planten 
die al jaren in een verzameling zijn. De oudste stengeldelen verhouten dan 
namelijk en zijn dan overtrokken met een wit schilferig laagje van de oude 
stengelhuid en van verdroogde bladresten. De plant moet dan wel een jaar of 
tien oud zijn! De kortgesteelde bloemen met een witte tot zwak rosé kleur zijn 
ongeveer 21/2 cm in diameter en verschijnen gedurende de zomer. Een „wilde” 
bloeier is het echter niet.
Als potgrond dient, als voor zovele Mesems, een mengsel gebruikt te worden 
van 1/2 grof zand en 1/2 leemachtige klei met toevoeging van een beetje humus. 
Matig water in de zomer; ’s winters droog bij een temperatuur van 15° C of 
iets hoger. Zeer zonnige, luchtige standplaats, liefst in de kas of de platte 
bak. Helaas dus een plantje dat minder geschikt is voor de huiskamer; voor 
een zeer zonnig venster is het evenwel te proberen.

Foto v. d. schrijver

Boekbespreking
Cactussen en vetplanten door F. !<. A. Noltee en A. de Graaf. Serie Wenk, Uitg. Kosmos, 
Amsterdam/Antwerpen. Prijs f 8,90.
Aan de stroom van boeken en boekjes over succulenten lijkt geen einde te komen. 
Zowel nieuwe uitgaven als herdrukken van oude boekjes rollen van de persen en 
gezien de enorme belangstelling worden ze kennelijk vlot verkocht. Het voor mij liggend 
boekje is, hoewel geheel door de auteurs herschreven, in feite een vervanger van het 
boekje van wijlen de heer Duursma, die vooral in de dertiger jaren een toonaangevend 
schrijver van succulentenboeken was. De inzichten zowel in de cultuur, naamgeving 
en soortenkeuze zijn in de loop der jaren dermate veranderd, dat een nieuwe tekst en 
betere afbeeldingen noodzakelijk waren. De uitgever heeft met de beide schrijvers een 
goede keus gemaakt. Twee doorgewinterde liefhebbers die het klappen van de zweep 
uit ervaring kennen en weten waar voor de beginners de moeilijkheden zitten. De eerste 
30 bladzijden worden gewijd aan de verzorging, waarbij vooral de nadruk wordt 
gelegd op kamercultuur. De beginner vindt hier dan ook tal van nuttige wenken zonder 
al teveel getheoretiseer. Het hoofdstukje over het enten is erg summier en geeft geen 
informatie over de techniek van het enten. Al zal de beginner niet direct tot enten 
overgaan, is het toch wel van belang dat hij weet hoe dit in zijn werk gaat. Er bestaat 
nogal wat misverstand bij leken over dit onderwerp!
De rest van het ruim 80 bladzijden tellende boekje wordt ingenomen door een uiteraard 
korte beschrijving van geschikte en door de schrijvers aanbevolen soorten. Zij begin
nen met de cactussen en voor ieder geslacht worden nog specifieke cultuuraanwijzingen 
gegeven. Het hoofdstukje over „epiphyten” , waaronder vele goede kamerplanten schui
len, zouden wij graag wat uitgebreider behandeld willen zien, desnoods ten koste van 
andere geslachten, die minder geschikt voor de kamercultuur zijn.
Het boekje is verlucht met 47 foto's, waarvan speciaal de kleurenfoto's van goede 
kwaliteit zijn. Jammer is dat bij de fraaie foto van Thelocactus bicolor var. pottsii op blz. 
39 een verkeerde naam is afgedrukt (bij dezelfde foto op de omslag staat wel de goede 
naam); het zetfoutenduiveltje is helaas ook bij enkele andere namen aan ’t werk geweest: 
diadematicus voor diadematus (blz. 33), clave voor clava (blz. 35), Echinofussulocactus 
voor Echinofossulocactus (blz. 36), Freocactus voor Ferocactus (blz. 37), Quelzowiana 
voor guelzowiana (blz. 38).
Al met al, een boekje dat we de beginner die prijs stelt op goede practische voorlich
ting, van harte kunnen aanbevelen. J. C. van Keppel

Ruilen zonder huilen
Hebt u ook zo genoten van uw planten gedurende deze mooie zomer? Groeien 
en bloeien ze bij u ook zo geweldig en hebt u nu ook wel planten over die u 
kwijt wilt en eigenlijk te veel hebt?
Wilt u dan denken aan onze actie RZH. Er zijn veel nieuwe leden, die graag 
een paar plantjes ontvangen, want als je in een afgelegen kleine plaats woont,
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kom je zo moeilijk aan planten en contacten.
Het is heel eenvoudig:
1. U schrijft een briefje met uw aanbod en eventueel uw eigen verlangen 

naar het Centraal Contact Adres. Dit wordt dan in de nieuwe ruillijst van 
omstreeks februari opgenomen.

2. U kunt de planten ook naar het CCA zenden (kosten worden vergoed), dat 
dan voor u de verdeling verzorgt.

Vooral hoop ik op de medewerking van al die leden, die vroeger door RZH 
op het paard zijn geholpen, leder jaar weer maak ik mij zorgen, dat de ruillijst 
niet vol komt, maar u hebt mij ieder jaar weer uit de zorgen geholpen. Zo 
ontving ik van ons lid de heer Eerkens uit Suriname een grote partij Melo- 
cactussen, die onder de gevorderden zijn verdeeld. Zo waren er velen en 
daardoor werd 1975 een groot succes voor RZH.
Al ben ik niet meer zo piep (72) toch kunt u op mijn volle inzet rekenen. Mag 
ik ook op u rekenen?
Centraal Contact Adres: M iddelburgsestraat 35, Scheveningen.
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AFD. GRONINGEN

De heer Pottasch heeft in maart van dit 
jaar zijn werk met zijn hobby kunnen kom- 
bineren. Omdat hij in Brazilië college 
moest geven heeft hij meteen de kans ge
grepen om een afspraak te maken met 
de heer v. Vliet, die daar een cactuskwe
kerij heeft en wel op de Nederlandse plan
tage Hollambra. Het geheel op export af
gestemde bedrijf verzond alleen geënte 
exemplaren naar vooral Amerika en Euro

pa. Op een vlak van ongeveer 30 x 50 m 
groeide Hylocereus in de volle grond on
der een bamboestellage. De planten die 
geënt werden (alle als stek gesneden) 
werden in betonnen bakken gepoot waar
op als deksel losliggende bamboestengels 
tegen het verbranden. Het enten gebeurt 
door de 6 werknemers die de heer v. Vliet 
in dienst heeft d.m.v. plakband over de 
ent. Het boeiende verhaal werd afgewis
seld met een mooie diaserie.

W. Feith

k a r lh e in z  u h lig  - k ak te e n
Im portp lanten
uit onze p rijs lijs t  1 9 7 5 / ’76

Gymnocalycium
asterium v. paucispinum DM 8,— - 15,—
glaucum 8,— - 10,—
hybopleurum var. ferocior 8,— - 15,—
leptanthum 7,— - 10,—
mazanense 8,— - 10,—
nidulans 8,— - 12,—
ochoterenai 9,— - 12,—
sp. n. Hig 8,— - 10,—
Jatropha cathartica 10,— - 15,—
Pachypodium baronii var. windsorii 8,— - 10,—

7053 ROMMELSHAUSEN - KRS.
W.-Duitsland

WAIBLINGEN LILIENSTR. 5
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E p ip h y l lu m  h y b r id e n  (Phyllocactus)

A. J. DE LOOZE

Mijn Phyllo ’s hebben d it jaar bijzonder goed gebloeid. De knoppen verschenen 
zeker een maand eerder dan verleden jaar. Ik vermoed dat d it een gevolg is 
van de u itzonderlijk  zachte w inter, w aardoor van een langere rustpauze haast 
geen sprake was. Terw ijl ik dit sch rijf is het 2 juni en op een viertal na, zijn 
de planten uitgebloeid. Al met al heb ik zeker 3 maanden lang elke dag open 
bloemen in de kamer gehad en een en ander was een ware lust voor het oog. 
De grote planten hadden soms 10 to t 15 bloemknoppen en aangezien ze nooit 
alle tege lijk  uitkomen staat zo’n plant dan een week o f drie te pronken. Als 
de knoppen flink  gevorderd zijn en je kunt verwachten dat ze met een weekje 
open zullen gaan haal ik ze uit de kas en komen ze in de kamer, zodat je er 
het volle plezier aan kunt beleven.
U itzonderlijk  mooi was de ’Space racke t’, een bloem met zeer brede petalen 
van een intens lila -v io le tte  kleur, de sepalen zijn meer naar rood. De door
snede van de bloem was 23 cm. A ls de planten groter en ouder zijn kan de 
bloem bijna 30 cm doorsnede halen.
'King M idas’ (zie voorplaat) bloeide ook voor het eerst en ik ge loof dat we 
hier zonder meer van een gele Phyllo mogen spreken. Niet citroen-geel of 
mimosa-geel, maar goud-oranje geel. Momenteel b loeit ’Weisze Riese'. De 
naam zegt het al, een zeer grote bloem van 23 cm. W it met gele en bruine 
sepalen. Doet iets denken aan de Koningin van de Nacht.
Verder waren er veel bloemen in roze, donker en licht, soms lila roze of 
zuiver lila (zoals 'Prof. Ebert’), crème, oranje in verschillende tinten, rood en 
violet, vaak twee kleuren, bijv. rood met v io le tte  rand enz. Ik ben ook to t de 
ontdekking gekomen dat de planten veel voeding nodig hebben, meer dan

E. 'Sulphur Queen’

E. 'La Campana’
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Onbenaamd maar wel erg mooi

men misschien zou veronderstellen. In Engeland wordt gewerkt met bloed
meel, terwijl oude verteerde koemest vooral ook in Amerika wordt gepropa
geerd. Aangezien deze mest in een stad als Rotterdam moeilijk is te krijgen 
behelp ik mij meestal met de gedroogde koemest uit de bekende zakjes en 
ik vind het resultaat echt wel goed. De grond moet goed doorlatend zijn, wat 
inhoudt dat hij vrij snel uitdroogt en daarom is veel water geven beslist nood
zakelijk. De oorspronkelijke Epi’s groeien in de vochtige atmosfeer van de 
oerwouden, daarom is veel sproeien dus ook prima.
Er zijn, zoals met zo veel dingen, meerdere wegen die naar Rome leiden. 
De een heeft succes met een bepaalde manier, de ander op een volkomen 
andere wijze. Van mijn leverancier uit Engeland kreeg ik altijd de raad de 
planten in de wintermaanden beslist niet volkomen droog te laten, maar te 
zorgen voor een zwakke vochtigheid. Een kennis van mij laat de planten 
tijdens de wintermaanden voor een raam in een ongestookte kamer staan en 
geeft geen druppel water. Tot mijn verbazing blijven de 'bladen' dik en stevig 
en bloeien de planten best. Daar ik zo veel planten heb, gebeurt het wel eens 
dat er een in de winter geen of zeer weinig water krijgt. Gevolg is dan 'bladen' 
die slap en dun worden. Je krijgt ze dan maar met moeite weer goed aan de 
gang. Dat een voorwaarde voor goede bloei - zoals wel eens wordt beweerd - 
is, dat de planten ook in de winter veel zon moeten hebben, is met de 
winter die we gehad hebben, gebleken niet op te gaan. We hebben geen 
vriezend en dus ook geen zonnig weer gehad.
Aangezien ik verleden jaar alle planten verpot heb, volsta ik nu met de potten 
aan te vullen met een laagje verse grond vermengd met koemest. Daartoe 
is het nodig bij het verpoten vooral niet tot aan de rand te vullen. De nieuwe 
groei is al een paar maanden aan de gang en alles doet het prima, mooie 
stevige nieuwe scheuten. De belangstelling voor ’Phyllo’s' is de laatste jaren 
sterk toegenomen en ik hoop dat dit nog steeds door gaat. Ze zijn ongelooflijk 
mooi.
Lede 39, Rotterdam Foto's van de schrijver
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In te re ssa n te  c a c tu sg e b ie d e n  in B o liv ia  (6)
A. F. H. Buining

Tegen 11 uur zijn wij in het dorp Mataral en spoedig daarna zien we de vrij 
brede bovenloop-bedding van de Rio Yapacani op ongeveer 1360 m. Langs 
de weg zien we weer N. herzogiana en R. tephracanthus. Het rivierdal komt 
geleidelijk aan tot op 40 m diepte van de weg af te liggen en in de verte zien 
we het dorp Pampa Grande. Op ongeveer 1260 m groeit hier Cleistocactus 
candelilla. Na een tijdje gaat de Rio Yapacani over in een vrij nauw ravijn,

C le istocactus candelilla

Landschap gezien vanaf de groeiplaats van Lobivia arachnacantha
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Loxanthocereus aureispinus

Lobivia arachnacantha
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waar hij in de loop der eeuwen kennelijk is doorgebroken. Toen Roberto Vas- 
quez jaren geleden met Wolfgang Krahn op de steile ravijnwanden Parodia 
mairanana vond, zagen ze tot hun verrassing ook de plant die door Ritter 
beschreven werd als Hildewinteria aureispina en onlangs door Buxbaum als 
Loxanthocereus aureispinus werd geclassificeerd. Van de weg af maakte ik 
een paar opnamen met een teleobjectief. Dit bevredigde mij echter onvol
doende en daarom wilde ik, hoe dan ook, naar de zeker 30 m dieper stromen
de rivier afdalen om te trachten veel dichter bij deze bijzondere plant te ko
men, die in vrij grote bossen tegen de loodrechte wand aan de overkant 
groeide. De wand aan de wegzijde was begroeid met scherpe doornige strui
ken, zodat ik met vrij gehavende kleren tenslotte al voorzichtig glijdend en 
steun zoekend aan de struiken beneden bij de rivier kwam. Ook Horst kwam 
mij nu na. Springend van het ene gladde meer of minder grote rotsblok in de 
rivier op het andere, kwamen we zowaar aan de overkant en konden toen vrij 
dicht bij de hangende goudgele aureispina komen. Op richels zagen we ook 
de Parodia mairanana samen met Bromeliaceae en Peperomia’s. Met zeer 
veel moeite konden we tenslotte weer op de weg komen. Om ruim 12 uur 
kwamen we daarna in Mairana aan, waar we onze hongerige maag konden 
bevredigen. Voorbij Mairana bereikten we de berg waarop Lobivia arachna- 
cantha groeit. Na een fikse klauterpartij vonden we deze op 1800 m, ongeveer 
100 km verwijderd van de variëteit torrecillacensis. Van deze berg af hadden 
we een schitterend uitzicht over het bergachtig gebied rond Mairana.
Na het dorp Samaipata te zijn gepasseerd vinden we tegen een zeker 40 m 
hoge, loodrechte rotswand op 1600 m hoogte Bolivicereus samaipatanus te
midden van prachtige Bromelia’s. Maar dan is het einde der Andesgebergten

Loodrechte wand van 40 m hoog met Bromelia's 
Bolivicereus samaipatanus op 1600 m hoogte bij Bol. samaipatanus.



Passiflora cincinnata

in zicht en ge le idelijk  aan dalen we to t ongeveer 500 m en komen tegen de 
avond in Santa Cruz aan.
Zoals bekend, is tussen de ooste lijk  van Santa Cruz strom ende Rio Grande en 
de Braziliaanse grens geen redelijke w egverbinding, doch alleen een spoor
lijn. De grote 8-cylinder Ford met v ierw ie laandrijv ing van Vasquez gaf ons de 
hoop, dat we toch over allerlei kleine zandweggetjes misschien de rit per auto 
langs de tre inra ils  konden maken. Helaas begon het in de nacht in Santa Cruz 
zwaar te onweren en te regenen, zodat we ons plan le tte rlijk  in het water 
zagen vallen. Eerst om half e lf de volgende morgen kwam Roberto Vasquez, 
die bij zijn broer geslapen had, ons afhalen van het hotelletje, om toch maar 
de tocht te proberen. O ostwaarts rijdende passeerden we het Indiaanse stadje 
Cotoca. Maar daarna kwamen we op een onverharde weg terecht, die op 
sommige plaatsen ware modderkuilen van een soort zwarte klei bevatte. Na 
enige tijd raakte de auto hierin vast en slechts met veel moeite gelukte het 
ons toch uit d it m oddergat te komen. Gelukkig brak de zon door de zwaar 
bewolkte lucht, zodat de weg toch weldra droger werd en we verder onge
stoord in Puerto Pailas aankwamen, het laatste station voor de spoorbrug over 
de Rio Grande. De stroom breedte van deze riv ie r is ongeveer 2 km en de 
spoorbrug is de enige m ogelijkheid om aan de overkant te komen. G elukkig 
kregen w ij spoedig toestemming van de stationschef om over de brug te 
rijden. M aar een groot gedeelte bestaat alleen uit dw arsliggers, zodat w ij 
hotsend over de bielzen tenslotte  aan de overkant aankwamen in een huizen
groepje dat Pailon heet. Aangezien het reeds half twee was, probeerden we 
in een van de gebrekkige houten huisjes eten te krijgen, wat gelukte. Daar 
tro ffen we ook chauffeurs aan van een vrachtauto, die ju is t uit ooste lijke 
richting kwamen en ons vertelden dat de verbinding zó abominabel slecht was 
dat ze in 4 dagen tijd  slechts 200 km verder waren gekomen. M et een be
zwaard hart begonnen we na de eenvoudige maaltijd aan de verdere tocht. 
Het landschap was zeer boeiend en overal zagen we vertegenw oordigers der 
Cactaceae zoals C leistocactus baumannii, M onvillea cavendishii, Castellano- 
sia caineana, Stetsonia coryne en een Harrisia. O oste lijk  van de Rio Grande 
was kennelijk geen regen gevallen, want de weg, voo r zover men daarvan 
kon spreken, was droog, maar overal kwamen er onvoorste lbaar diepe gaten 
in voor.
Tot onze verbazing vonden we ook hier de schitterend bloeiende Passiflora
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cincinnata. Maar aangezien we slechts in de eerste versnelling over de slechte 
weg konden rijden, liep de motor weldra heet, zodat we na uitvoerig beraad 
besloten naar Santa Cruz terug te keren en per trein naar ons volgende doel, 
Roboré, te gaan.
Gelukkig konden we in Santa Cruz nog plaatsen krijgen in de, de volgende 
morgen vertrekkende, zogenaamde spoorbus, die aanzienlijk sneller rijdt dan 
de grote trein.
Foto's van de schrijver (wordt vervolgd)

N o v e m b e r/d e ce m b e r - a lle r le i
De verzameling is voor het grootste deel in (schijnbare) rust. De meeste 
planten groeien niet, doch leven wèl. Om dit latente leven te laten voortduren, 
dus de planten niet te laten verdorren, noch ze tot groeien aan te zetten, is 
het nodig gedurende de gehele winter voor voldoende verse lucht te zorgen 
en ze voorts zo nu en dan een kleine hoeveelheid vocht toe te dienen. Het 
eerste bereiken we door regelmatig te luchten, zeker tijdens zonnige dagen. 
Tocht echter vermijden. Het tweede door te nevelen. Nevelen is het verstuiven 
van, liefst regen- of gedemineraliseerd water, dat op een temperatuur van zo’n 
40°C is gebracht. Als het enigszins kan, geen leidingwater gebruiken. Daarin 
bevinden zich meestal kalk en andere vreemde bestanddelen die nadelig zijn 
voor uw planten.
Niet alleen in de kas luchten en nevelen, doch ook binnenshuis, waar de lucht 
veelal zeer droog is in de winter.

Van de planten die na het bloeien vruchten hebben voortgebracht, zult u al 
wel vele zaadbessen geoogst hebben. Voor zover er nog vruchten aan de 
planten zitten, kunt u deze er nu beter af halen. Vooral de vlezige vruchten 
kunnen gemakkelijk gaan schimmelen en daardoor de plant aantasten. De aan
hechtingsplaatsen van de vruchten op de plant zijn bovendien uitverkoren 
schuilplaatsen voor wolluis.
Het verzamelen en schoonmaken van zaden levert nog wel eens moeilijk
heden op. Vele zaadbessen kunnen als ze rijp zijn, gemakkelijk van de plant 
geplukt worden, maar er zijn ook cactussen waarbij dat niet zo vlot gaat. Als u 
de droge vrucht van de plant wilt verwijderen, breekt deze open en de zaden 
vallen op de grond of tussen de dorentjes, al naar gelang de plaats waar de 
zaadbes zich bevindt.
Enkele voorbeelden hiervan zijn: Rebutia, Lophophora, Parodia. Bij Rebutia 
breekt meestal de (droge) zaadbes open als u aan de verdorde bloemresten 
trekt. U kunt proberen om een theelepeltje onder de bes te houden en zo
doende een groot deel van de zaden op te vangen. Bij andere soorten, waar 
het zaad tussen de dorentjes valt, zit er weinig anders op dan met een pincet 
de zaadjes stuk voor stuk daar tussenuit te pikken. Wel oppassen voor be
schadiging van het zaad en de plant.
Bij andere planten, waarvan de zaadbes of vrucht er in zijn geheel af te 
plukken is, komt de moeilijkheid pas als de zaden schoongemaakt moeten 
worden. Dit schonen omvat het geheel ontdoen van aanhangend vruchtvlees 
en zaadstrengen. Bij Mammillaria’s bijvoorbeeld, oogsten we óf verdroogde 
vruchten, óf nog sappige exemplaren. In het eerste geval kunnen we de 
zaadjes er voorzichtig uit peuteren; in het tweede geval snijden we de bes in 
de lengte open en dan kunnen de zaden met het vruchtvlees, dat nogal slij
merig is, er uit gehaald worden. Dit gaat goed met behulp van een thee-
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lepeltje. In beide gevallen zal er aan de zaden nog wel een deel van het 
vruchtvlees zitten. De zaden moeten hiervan ontdaan worden om schim m el
vorm ing tijdens het bewaren en het later uitzaaien te voorkom en. We doen 
dit door de zaden te wassen. Daartoe nemen we een schote ltje  o f ondiep 
bakje, doen daarin de zaadjes en een beetje w ater en w rijven de zaden voor
zichtig tussen duim en w ijsvinger, net zolang to tda t op het oog alle onge
rechtigdheden losgelaten hebben. Vervolgens gieten we het w ater met de 
zaden uit op een stuk vloeipapier, een stuk van een keukenrol, o f gewoon op 
een paar velle tjes closetpapier. De laatstgenoem de twee soorten nemen zeer 
snel veel vocht op en de zaden spoelen er niet zo gem akkelijk af. Nadat het 
overto llige w ater weggelopen is, kunnen de zaden van het papier genomen 
worden en ze moeten nu verder goed gedroogd worden. Dezelfde methode kan 
gevolgd worden bij grotere vlezige vruchten van bijvoorbeeld M ediolobivia, 
Echinopsis e.d., al zult u hierbij veel grovere zaadstrengen tegenkomen, die 
d ikw ijls  in de laatste fase (dus bij het van het papier oprapen) nog verw ijderd 
moeten worden. De zaden zijn in het algemeen bij deze soorten v rij grof, zodat 
met de vingers de strengen gem akkelijk verw ijderd  kunnen worden.
Het verw ijderen van zaad uit de zaaddozen van Mesems is heel wat m oeilijker. 
U zult bemerken dat de dozen, door de vrij ingew ikkelde constructie, niet zo 
v lo t de zaden loslaten. Nu kunt u twee dingen doen om toch de zaden te 
pakken te krijgen. De eerste methode is de natuurlijke gang van zaken, name
lijk  de zaaddozen in een bakje met w ater leggen. Na verloop van enige tijd  
openen de dozen zich en kunt u de zaden er u it halen. Let op, bij vele soorten 
blijven enkele zaden achter in aanvankelijk nog gesloten delen van de doos. 

De tweede manier is om de droge dozen voorzichtig  open te breken. Vooral 
bij de kleinere zaaddozen gaat dat vrij gem akkelijk en als u de doos tussen 
duim en w ijsv inger w rijft (boven een vel w it papier) vallen de meeste zaden 
er wel uit. O ok kunt u proberen de onderzijde van de doos voorzichtig  open 
fe peuteren. Vooral bij de zaaddozen van de bekende ijsplantjes, Mesem bryan- 
thmum crystallinum  en bij D orotheanthus-soorten gaat d it heel goed. Bij de 
hardere dozen, als van Pleiospilos e.d., kan alleen de eerste manier, met het 
bakje water, toegepast worden. O ok hierbij, zoals begrijpe lijk , de zaden goed 
drogen vóór het opbergen.

Heel gem akkelijk te oogsten en te schonen zijn de zaden van Anacam pseros; 
ze vallen droog en schoon zo uit de open bovenzijde van de droge vrucht. 
Zo zijn er nog vele geslachten w aarbij het verzam elen van zaden geen enkele 
m oeilijkheid oplevert. W eet echter wel waaraan u begint als u zaden w ilt 
verzamelen van Crassulaceae. Het zaad is van de meeste soorten sto ffijn . 
Daarbij komt dan nog dat het zaad alleen vrij komt als u de droge vrucht fijn - 
w rijft. W at u dan overhoudt is een hoeveelheid s to f plus zaad, waarin u alleen 
met behulp van een sterk vergrootg las de zaadjes kunt ontdekken. Toch zijn 
de zaadjes tam elijk gem akkelijk van het s to f te scheiden, als u maar geduld 
en een vaste hand hebt. De hele zaak, s to f en zaad, w ord t op een vel stevig 
ruw papier gelegd en als u nu voorzichtig, maar gestadig, het vel papier met 
korte rukjes heen en weer beweegt, zult u zien dat de zaadjes heen en weer 
rollen en het s to f door het ruwe oppervlak van het papier w ord t vastgehouden. 
Nu het papier een beetje schuin houden boven een ander vel (w it) papier en 
de zaadjes komen netjes op dat tweede vel terecht. U zult deze behandeling 
nog wel enkele malen moeten herhalen, w ant vooral als u d it voo r het eerst 
doet, va lt er ook nog een grote hoeveelheid s to f met het zaad op het tweede 
vel papier. De aanhouder w int ook hier en na enige oefening zult u uite indelijk 
een mooi bergje schoon zaad overhouden!
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Nog een geslacht waarbij het oogsten van zaad nog wel eens moeilijkheden 
geeft, is Euphorbia. Deze zaden hebben de nare gewoonte om, zodra de 
vrucht rijp is, meters weg springen. De harde droge doosvrucht, die drie 
zaden bevat, klapt met een zacht knalletje open als de zon er op schijnt en 
u kunt naar uw lang verbeide zaden fluiten. Kort voordat dit gebeurt, krijgt de 
vrucht een iets andere kleur en dat is het juiste tijdstip om te oogsten. Plukt 
u zaden eerder, dan zijn de zaden nog niet rijp en meestal niet erg kiem- 
krachtig. Als bij het plukken nog melksap tevoorschijn treedt, dan is de vrucht 
nog niet rijp. Een andere en gemakkelijkere methode is om over de vrucht 
een zakje te binden, zodat de zaden niet kunnen wegspringen. Hetzelfde kunt 
u bereiken door de vrucht in te pakken in een plukje watten of een stukje van 
een oude nylonkous.
Om zaden op te bergen kunt u lege lucifersdoosjes gebruiken. Bewaren op 
een koele droge plaats. In het doosje een klein beetje Brassicol Super over 
de zaadjes strooien om eventuele schimmelvorming te voorkomen. Vergeet 
niet de juiste namen op het doosje te schrijven.

A ztek iu m  ritteri Boedeker
Dr. G. J. Zwanikken

De romantische geslachtsnaam van dit plantje uit Nuevo Leon, Mexico en 
Guatemala, heeft mij altijd aangesproken. In ,,Die Kakteen” vertelt Krainz dat 
teelt uit zaad niet is aan te bevelen omdat zaailingen in het begin speldeknop- 
groot zijn en slechts ongeveer 1 mm per jaar groeien. Ik voel mij daardoor uit
gedaagd. Daarom heb ik jaren achtereen pogingen ondernomen een plantje 
uit zaad te kweken.
Het zaad kiemt meestal na een dag of tien goed, doch de moeilijkheid is dan 
om de voedingsbodem de juiste vochtigheid te laten behouden en schimmels 
en groene alg te weren. Meestal slaagde ik daar niet in tot ik in 1965 succes 
had.
Voor het zaaien gebruik ik - alles goed gekookt of gestoomd - kleine zwarte 
plastic potjes met onderin een propje turfmolm, daarop een grondmengsel van 
9 delen scherp zand en 1 deel fijn uitgezeefde bladgrond (Lamb). Het zaaisel 
dek ik af met heel fijne kiezelsteentjes. Na het inzuigen van regenwater verpak



Ik het geheel in een plastic diepvrieszakje, vouw dat goed dicht, zet de af
sluiting vast met een paar nietjes en zet het geheel dan op onderwarmte in 
de schaduw.
Mijn zaaisel van 31 maart 1965 leverde op 10 april 2 kiemen op die op 29 
juni nog in goede conditie waren. Ik besloot ze te enten op Peireskiopsis- 
plantjes. Het allerbovenste topje heb ik van de entstammetjes afgesneden 
zodat het snijvlak zo klein mogelijk was. Het eigenlijke kunststuk bestaat erin 
om de Aztekiumzaailing te pakken te krijgen - ik doe dat met mijn niet bijzon
der fijn uitgevallen vingers -, met een goed ontvet scheermesje het wortel- 
eindje eraf te klieven en te zorgen dat het aldus behandelde plantje met het 
snijvlak op de Peireskiopsistop belandt. Ga niet beven van inspanning, zorg 
dat uw handen niet transpireren en probeer vooral onder- en bovenkant van 
het Aztekiumplantje uit elkaar te houden. Het korrelvormige plantje wil graag 
wegrollen en het worteltje is bijzonder fijn.
Het is mij gelukt. Ik heb de plantjes los op de onderstammetjes laten rusten 
daar ik bij zo’n teer plantje de druk van een reepje glas niet aandurfde. In de 
zon geplaatst bleken ze te „pakken” en weldra gingen zij aan de groei. Op 
Peireskiopsis is die groei dan nog relatief hard maar veel stelt het niet voor. 
Eigenlijk dien je zo’n plantje dan vóór de winter over te enten op een minder 
voor koude gevoelige onderstam. Dat heb ik met deze peuters niet gedaan. 
De planten staan in een kas waar in de winter de temperatuur rond het vries
punt kan dalen dicht onder het glas. Een plant is daardoor in de winter 
1972/73 verloren gegaan. De ander floreerde letterlijk en figuurlijk en pronkte 
in 1974 voor het eerst met een bescheiden roze bloempje. Dit jaar was de 
plant getooid met een groepje bloemetjes. De plant zelf heeft nu een diameter 
van ca. 31/2 cm en maakt rondom aan de onderzijde 8 spruitjes. Gelukkig zijn 
dat wat grotere speldeknoppen die ik volgend jaar hoop af te snijden en over 
te enten op een wat veiliger onderstam. Ik reken deze winter nog op mijn 
trouwe Peireskiopsis.
leder met wat zaai- en entervaring kan ik een kweekpoging met Aztekium 
warm aanbevelen.
Boxtelseweg 93, Vught

V o rm en rijk d o m  bij G y m n o ca ly c iu m  - II
ROB DE BOCK

De lezer die mijn relaas tot hiertoe heeft willen volgen zal misschien van me
ning zijn dat ik hoofdzakelijk negatieve commentaar op het werk van alom 
bekende en befaamde cactusonderzoekers heb geleverd. Dat is echter niet 
mijn bedoeling geweest. Integendeel, ik heb een zeer grote bewondering voor 
het enorme werk dat door hen werd gepresteerd. Maar ondanks dat loont het 
wel de moeite om ook de zwakke zijden van een monumentaal werk te onder
scheiden. Dat moet dan tevens een stimulans betekenen voor anderen, ook 
liefhebbers zoals de meesten onder ons, om zelf een steentje bij te dragen 
door objectieve en exacte waarnemingen aan onze planten te verrichten en 
deze dan kenbaar te maken aan anderen.
In het nu volgende zal ik in verband hiermee enkele ideeën naar voren 
brengen over waarnemingen aan de Gymnocalycium-bloemen.
Indien de cactussen uit onze verzamelingen nooit bloemen zouden dragen, dan 
waren er ongetwijfeld ook veel minder cactusliefhebbers. Vandaar dat een
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beginnend liefhebber het best zijn verzameling kan starten met een paar 
goede bloeiers.
Voor de lezers die nog geen eigen keuze hebben gemaakt kan ik het geslacht 
Gymnocalycium warm aanbevelen. Wat het te bieden heeft? Oordeel zelf 
maar: de bloemen verschijnen dikwijls reeds aan tweejarige zaailingen, de 
bloeiperiode loopt van april tot november, de bloemen hebben vaak een dia
meter die groter is dan die van het plantelichaam, er zijn vijf verschillende 
bloemkleuren, er wordt gemakkelijk zaad gevormd, enzovoort. Wie dit geen 
aantrekkelijk voorstel vindt, is ofwel geen echte plantenliefhebber ofwel een 
verzamelaar met plaatsgebrek.
De bloemen van Gymnocalycium zijn uniek in de Zuidamerikaanse cactus
flora, vanwege hun „naakte” uiterlijk. De ingewijden weten wel dat er enkele 
probleemsoorten zijn maar over het algemeen is er geen kunst aan om een 
bloeiende Gymno als dusdanig te herkennen.
Laten we deze nu eens aan een ,,liefhebbers” -onderzoek onderwerpen om uit 
te maken of er op basis van de bloemen een betere onderverdeling mogelijk 
is dan op basis van zaden.
De voornaamste delen van de bloem zijn schematisch aangeduid op figuur 1, 
namelijk: a. het receptaculum, b. het pericarpellum, c. de stamper met stem
pels en d. de helmdraden met stuifmeelknoppen.
De ontleding van de cactusbloem wordt in allerlei geschriften van vakmen
sen en deskundigen veel diepgaander uitgevoerd, maar voor dit verhaal is de 
schematische weergave voldoende.
Het typische van de Gymnocalycium-bloem bestaat er dus in dat de buiten
zijde van receptaculum en pericarpellum géén haren, wol, stekels of derge
lijke begroeisels vertoont. De binnenzijde van de bloem kan echter grotelijks 
verschillen bij de diverse soorten.
Laten we eerst even kijken welke verschillen hierbij het meest opvallen en 
door middel van een gewone bloemdoorsnede waargenomen kunnen worden. 
Figuur 2 toont ons de drie hoofdvormen van het receptaculum (R), nl. R1. breed 
en bekervormig, R2. smal en trechtervormig, en R3. breed en trechtervormig. 
Het spreekt vanzelf dat men bij het beschrijven van een doorgesneden bloem 
vaak kan twijfelen aan de vorm, omdat de natuur zich nu eenmaal moeilijk in 
schema’s laat prangen
Het pericarpellum (P) daarentegen is duidelijker van vorm: Men kan hierbij 
aantreffen (zie figuur 3): P1. halfkogelvormig, P2. langwerpig, en P3. omge
keerd kegelvormig.
Op basis van deze beide kenmerken zou men reeds negen bloemvormen 
(combinaties) kunnen verwachten, maar we gaan nog verder met onze waar
nemingen, immers de inplantingswijze van de meeldraden op de bloembodem 
is eveneens zeer eigenaardig.
Het androceum of het geheel der stuifmeeldraden (andros = man in het Grieks) 
vertoont de volgende typen: (zie figuur 4)
A 1: de meest voorkomende vorm; geen speciale kenmerken; geen onder

scheid tussen de primaire stuifmeeldraden (helemaal onderaan) en de 
secundaire (de overige).

A 2: de krommingsrichting der stuifmeeldraden is tegengesteld.
A 3: de primaire meeldraden zijn langer dan de secundaire.
A 4: de primaire meeldraden zijn dikker dan de secundaire.
A 5: tussen primaire en secundaire meeldraden is er meer afstand dan nor

maal.
Waaiberg 8, B 2460 Kasterlee (B .) (wordt vervolgd)
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V o o r beg inners (?) -8-
CEES VAN DE W O U W

CACTUSSEN KWEKEN IS EIGENLIJK MAAR EEN SAAIE LIEFHEBBERIJ
Zo komt het d ikw ijls  over op de buitenstaander, want wanneer kennissen op 
bezoek komen en je laat hen vol tro ts  je verzam eling zien, dan zie je hun onge
loof groeien. Het zal u wel net zo vergaan als mij. Net wanneer je beste vrien
den komen staat alles „ s t il” , zijn de planten net aan hun w interrust toe o f moet 
je - met enige weemoed in je stem - zeggen dat we zo'n rotzom er achter de 
rug hebben, w aardoor maar weinig planten in bloei zijn gekomen.
Zelfs je  dierbaarste kennissen en fam ilieleden moeten je dan langzamerhand 
voor een plantengek verslijten  of ze opperen zelfs de m ogelijkheid dat je zelf 
een plantje w ordt! Zo zijn de mensen!
Hoe komt dat eigenlijk? De oplossing is erg eenvoudig; de meeste bezoekers 
komen in de herfst- en wintermaanden. In de lente is iedereen druk in de 
weer; de gehuwden met de grote schoonmaak en de vrijgezellen krijgen het
zelfde soort prikkelende gevoel dat de bijen uit hun w in terrust heeft gewekt, 
w aardoor ze genoodzaakt worden het sexleven van de bloem etjes op gang te 
brengen. Op menselijke schaal heet dat dan flirten  of „ve rs ie ren” , maar in 
ieder geval is het zo dat er dan maar weinig mensen te vinden zijn, die be
langstelling op kunnen brengen voor onze dierbare verzameling, waarin we 
verw achtingsvol zoeken naar veelbelovende knoppen. En wanneer in de zo
mermaanden de vakanties aanbreken en onze planten in volle  schoonheid 
bloeien, trek t iedereen naar warmere oorden, terugkom end met hele verhalen 
over enorm grote cactussen (veel g ro ter dan de onze, hoor je ze er achteraan 
denken). Fijntjes kun je dan vragen waarom ze geen stekje van een Rhipsalis 
hebben meegebracht, waarmee je een aanknopingspunt hebt om te vertellen, 
zo m ogelijk ook te laten zien, dat er nog heel andere soorten cactussen zijn 
onder de verzengende zon van het M iddellandse Zeegebied. A lleen al om die 
reden heb ik enkele Rhipsalissoorten met m illim eterdunne tw ijgen in mijn ve r
zameling.
Een slecht aanknopingspunt is in ieder geval de opmerking dat nu de Kerst
en lidcactussen knoppen gaan zetten, want dan vo lg t onm iddellijk de opmerking 
dat die bij hen natuurlijk óók gaan bloeien!
Om die reden is het e igenlijk  jam mer dat we meestal maar enkele maanden 
van een heel jaar w erke lijk  van onze liefhebberij kunnen genieten en door de 
om standigheden hebben we ju is t op dat moment maar weinig belangstelling 
van buitenstaanders, zodat gem akkelijk de indruk gew ekt w ord t dat het maar 
een vreem de hobby is. Niets is natuurlijk m inder waar en daarom combineren 
vele liefhebbers het kweken van succulenten met fo tograferen. Op deze ma
nier kunnen we zelf, en met ons vele anderen, ook buiten het seizoen genieten 
van de kleur- en vorm enpracht van onze, d ikw ijls  pas na jarenlang geduldig 
wachten, bloeibare planten. Fotograferen heeft bovendien het grote voordeel 
dat we nu ook w erke lijk  kunnen genieten van ook de kleinste, maar d ikw ijls  
wonderm ooie bloemetjes.
In een apart artikel heb ik de mijns inziens beste methode uiteengezet. Daar dit 
artikel voor de meesten te „techn isch”  zal zijn, heb ik in een korte samen
vatting getracht een goed „re ce p t”  te geven, de rest mag u wat mij be tre ft 
overslaan. H ier w il ik alleen verte llen hoe het zeker NIET moet!
W a tje  zeker niet moet doen is, zodra je een spiegelreflexcam era hebt gekocht 
met de nodige tussenringen en een balgtussenzetstuk, proberen de groeven 
van de mooiste gram m ofoonplaat te fotograferen, een plaat die je  net van je
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vrouw  gekregen hebt als cadeau voo r je eerste huwelijksverjaardag en die 
iedere morgen je ochtendhum eur op slag doet verdw ijnen!
W ant zodra je macroopnamen gaat maken heb je lich t nodig, veel licht, omdat 
naarmate meer tussenringen geplaatst worden o f de balg verder w ord t uitge
schoven de hoeveelheid licht die op de film  te recht komt zeer snel afneemt.
Daar gram mofoonplaten zwart plegen te zijn heb je nog meer lich t nodig, want 
die groeven zijn haast m icroscopisch klein! Dus legde ik de plaat op tafel en 
zette op korte afstand twee 500 W att-fotolam pen! M et veel moeite kon ik wel 
iets onderscheiden in de zoeker, maar ik moest een hele tijd  zoeken. Te lang 
naar la ter bleek! Technisch u itgedrukt kun je zeggen dat de plaat ging on- 
duleren, wat in goed Nederlands vertaald betekent dat de plaat door de hitte 
van de lampen behoorlijk  krom getrokken was. Overigens gebruikte mijn ega 
heel andere uitdrukkingen, w elke ik hier beter niet kan herhalen, maar het 
kwam er op neer dat onze lievelingsplaat rijp  was voor de vu iln isbak en het 
heeft ons nog veel moeite gekost deze inm iddels u itverkochte plaat opnieuw 
aan te schaffen!
Kort en goed; fotolam pen zijn niet geschikt voor het fo tograferen van kleine 
dingetjes, ook niet voo r planten, want die schrom pelen totaal weg.
Er blijven dan nog twee methoden over. De eerste is het fo tograferen in zon
licht, hoewel dat in onze streken betrekke lijk  schaars kan zijn. H ierbij is het 
noodzakelijk een reflectiescherm  te gebruiken om de zware schaduwen op te 
heffen. Nog twee belangrijke nadelen;
Op de eerste plaats loopt de scherptediepte zeer snel terug, zodat maar een 
klein gedeelte van de bloem of plant die we in het v iz ie r hebben, w e rke lijk  
scherp is. D it kunnen we opheffen door een klein diafragma te gebruiken, maar 
dan hebben we w eer een grote kans op bewegingsonscherpte, zelfs met het 
beste statief!
Het gebruik van flits lich t heeft meer voordelen. In een korte tijd  k rijg t het on
derwerp een grote hoeveelheid lich t en bovendien des te meer naarmate we 
de lamp dichter bij het onderwerp brengen, zonder dat er enige kans op ve r
branding is. Om de zware slagschaduw op te vangen kunnen we ook hier ge
bru ik maken van een reflectiescherm . Beter is het om twéé flits lam pen te ge
bruiken in een opste lling zoals ik samen met de heer J. den Boef heb uitge
werkt. Deze aanpak lijk t ingew ikkeld maar het loont beslist de moeite. Boven
dien bleek de praktische toepassing verrassend eenvoudig te zijn. M ocht u 
terugschrikken van de kosten, bedenk dan dat één enkele dia al gauw onge
veer een gulden gaat kosten. Het aantal m islukte opnamen lig t door allerlei 
oorzaken vrij hoog en ook het inramen - lie fs t tussen glas - en de opberg
dozen zijn behoorlijk  prijzig, afgezien van het fe it dat uw verzam eling al gauw 
enkele duizenden guldens waard is en u dus best wat extra ’s u it mag trekken 
om dit to t zijn recht te doen komen. Tenslotte mag niet onverm eld b lijven dat 
d it de ENIGE methode is om met succes vrij zwemmende vissen in een aqua
rium te fotograferen..
Leliestraat 16, Grubbenvorst (L.) (wordt vervolgd)

C ra s s u la  cv. ’ ls a b e lla ’ nieuwe hybride
B. K. BOOM

In Succulenta 1964 bladzijde 19-21 schreef de w elbekende verzorger van het 
Succulentarium te Wageningen, W. Ruysch, een verhaaltje  over Crassula 
picturata hybriden, d it als vervolg op een artike l in hetzelfde tijd sch rift 1958 
blz. 47-48.
Hij schreef over de w enselijkheid deze hybriden op een o f andere wijze op
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grote schaal in cu ltuur te nemen vanwege de gunstige eigenschappen ten 
aanzien van het gebruik als perkplanten. De hybriden blijven laag (maximaal 
10 cm hoog), stoelen goed uit en bloeien in de zomer met verschillende kleu
ren tussen rood en wit. In het voorjaar kunnen ze worden gezaaid en na een 
paar maanden reeds als perkplantjes w orden geleverd. Een korte cultuur dus, 
een aantrekkelijk  geval.
Maar de praktijk  lie t het afweten; het zaaien van het zeer fijne  zaad en het 
verspenen van de kleine zaailingen bleken te arbeidsintensieve bezigheden te 
zijn en bovendien hadden vele jonge plantjes de onaangename eigenschap 
in het donker te gaan rekken. Zodra deze maar een paar dagen bij een bloe- 
m enw inkelier op een iets te duistere plek stonden, groeiden de stengels snel 
in de lengte en waren de planten onverkoopbaar geworden.
Dus moesten we uitzien naar vegeta tie f te verm eerderen planten, die deze 
rekeigenschappen niet bezaten. Het moest een plant zijn die alle gunstige 
eigenschappen in zich verenigde, dus: gem akkelijk te scheuren of te stekken, 
laag en com pact groeien, fraai en lang bloeien en voorts: niet rekken in donker. 
Dus w ij maar zoeken: zaaien, op bovengenoemde eigenschappen selecteren 
en tijd e lijk  in ha lfdu ister zetten. D aaruit kwam inderdaad een mooi exemplaar 
te voorschijn . Gedurende verscheidene jaren hebben we het plantje in cul
tuur gehad en w ij vinden het zo goed, dat we besloten het aan de handel af te 
geven. D aarvoor was natuurlijk een naam nodig en we hebben de naam 
’lsabella ’ gekozen, genoemd naar mijn echtgenote Petronella Isabella.
Maar nu is men voor de voortp lanting op scheuren en stekken aangewezen. 
Dat levert geen bezwaren op; nadat de planten vorstvrij hebben overw interd, 
worden ze in stukjes uiteen getrokken, w aarbij om streeks 10 steklingen per 
plant w orden verkregen. Men moet d it in het vroege voorjaar doen, dan heeft 
men in de voorzom er fraaie bloeiende planten, die heel goed als perkplant 
kunnen w orden gebruikt. V oor liefhebbers, die maar enkele exemplaren in 
een pot w illen hebben, is het wel aan te raden het scheuren ieder voorjaar 
te herhalen, want de ervaring heeft geleerd, dat overjarige planten er niet 
fraa ier op worden.
De plantjes worden in de eerste zomer to t 6 cm hoog en 10 cm breed; de groei 
is dicht, de stengels zijn d icht bebladerd. Deze bladen zijn ovaal en groen, ze 
missen dus de rode tekening van C. picturata. De stengel eindigt in een dichte 
tuil van to t 7 mm brede bloemen, waarvan de kleur fraai donkerroze rood is. 
We hebben afgezien van het geven van een soortaanduiding, omdat de Cras- 
sula picturata hybriden ook al van hybride oorsprong zijn en we dus niet weten 
wat er alzo in zit.
Prof. van Uvenweg 298, Wageningen

Im p o rte re n ? . . . N ee ! !
Zoals de tite l van d it stuk al aanduidt moeten we met z'n allen als leden van 
Succulenta de steeds gro ter wordende stroom van importen ( =  geïm por
teerde cactussen) zien te stoppen. Nu hoor ik al vragen: ,,Maar waarom ?” . 
Daar zijn verschillende redenen voor te noemen: 1e) Van al deze importen
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gaan er verschrikke lijk  veel dood. Er sneuvelen er veel onderweg van de 
groeiplaats naar „u w ”  handelaar, en bij u thuis in de kas staan ze dan 1 a 
11/ 2 jaar ,,te staan" om daarna ook als een pudding in elkaar te zakken.
D it is zonde van de planten en sp ijtig  voor uw portemonnee.
Nu hoor ik u vragen: „M aa r waarom gaan deze planten zo vaak dood” ? Ook 
hier is een verklaring voor.
De meeste importen worden zonder meer uit de grond gedraaid, getrokken 
of gestoken. Nu moet u zich voorste llen dat de cactussen daar wel wat lan
gere w orte ls vormen dan bij u in uw potje, omdat ze net dat kleine beetje heel 
diep zittend w ater w illen opzuigen. Nu worden ze uit de grond getrokken en 
de vlezige worteleinden, waaraan de haarwortels zitten die het voedsel uit de 
grond opnemen, breken er uiteraard af.
Die paar verhoute stukken wortel die er nu nog aanzitten, vormen, vooral bij 
oudere exemplaren, meestal geen nieuwe haarwortels meer en de plant is 
dus gedoemd te sterven. A ls het u toch lukt een im port aan de groei te krijgen, 
dan worden ze er niet mooier op, omdat ze hier veel m inder licht, en vooral 
m inder u ltravio le t lich t krijgen dan op hun natuurlijke groeiplaats. H ierdoor 
zullen uw importen lichtgroene groeipunten o f in het ergste geval gedefor
meerde koppen krijgen.
2e) En d it is wel de be langrijkste reden.
Door de steeds gro ter wordende vraag naar im porten (helaas ook al door 
niet-leden), worden er zoveel exemplaren van hun groeiplaats gehaald, dat 
ze aldaar dreigen uit te sterven, zodat de soort alleen nog voortbestaat dankzij 
de door liefhebbers gezaaide exemplaren. U kunt dus beter een hier in Europa 
gezaaid exemplaar kopen, want dat biedt verscheidene voordelen.
—  De planten zijn b.v. s terker in d it klimaat omdat ze er in opgegroeid zijn.
—  De soort ste rft op zijn oorspronkelijke  groeiplaats niet uit.
—  U heeft in de regel een veel mooiere plant omdat importen vaak bescha

digd en verkurkt zijn.
—  Kort samengevat kunnen we dus zeggen dat als u helemaal geen im por

ten meer koopt, de soorten in ieder geval m inder met u itroeiing door de 
mens bedreigd worden. W ant zolang er vraag naar importen b lijft, zullen 
er mensen zijn die de planten op een onverantwoorde wijze uit de grond 
rukken.

R. Hoekstra - W erkgroep Succulenta „Z aans treek”  - R osm olenstraat 9a, Zaandam.

O p ze g g in g  lid m a a ts c h a p
Leden van Succulenta die hun lidmaatschap over 1976 niet wensen te ver
lengen, worden er aan herinnerd dat het lidmaatschap moet worden opgezegd 
vóór 1 december 1975, sch rifte lijk  aan de Ledenadm inistratie van Succulenta, 
St. P ieterstraat 27, M iddelburg én aan de secretaris van de afdeling waartoe 
men behoort.

N ie u w e  le d e n
B. C. C. van Kampen, Heiliger- 
bergerweg 67a, Amersfoort 
Mevr. M. E. Dalenberg-Pasman, 
W ieringstraat 11, Zwaag 
R. W iecherink, de Busken 23, 
Assendelft
J. L. Trip, Varenstraat 30, Helle- 
voetslu is
Donald Creëlle, Kruisstraat 58a, 
9810 Drongen, België

C. Koster, Kerkstraat 4, Bos
koop
Dries Steinmeijer, Borneostraat 
70, Hengelo (0.)
Mevr. B. Goos-Koevoets, O. L. 
Vrouwestraat 48, Zegge (gem. 
Rucphen)
Pierre T'Jonck, Prof. Mac Leod- 
ple in II, 8400 Oostende, België 
J. de Haan, Pr. Bernhardlaan 27, 
Bergen (N.H.)
Mevr. M. Noman, Joost de 
Hondtlaan 8, Gouda

Mevr. K. Bek, Petuniastraat 77, 
Zwijndrecht
F. O lis lagers, Remichweg 51, 
Eindhoven
P. Kreuk, Kastanjelaan 42, Put- 
tershoek
Manfred Fiedler, Am Heister- 
busch 8, D 243 Neustadt/Holst 
B.R.D.
J. de Jonge, Hoogstraat 94, Eind
hoven
P. de Haan, Rooswijck 30, Am
sterdam

221



Mej. H. van Vuuren, Baghdad- 
dreef 16, Utrecht 
Mevr. P. Rozema, woonboot 
..M erhaba", B illitonkade t .o .v . 
nr. 6, Utrecht
W . van Peursem , Nieuwe Maan- - 
derbuurtweg 320, Ede (G ld .)
Johan Perrem ans, H. Tobback- 
straat 59, 3090 Kampenhout-
Relst-Heide, Be lg ië  
H. Pauw els, Imkerstraat 8, Se- 
venum (L .)
Mevr. H. Leneman, Jan Ver-
meerstraat 381, Venlo
J. Speyken, M aasstraat 12,
Broekhuizenvorst
J. Aben, Hombcrgstraat 2, St.
Joost (Echt)
G . H ilberts, Schelkensbeeksin- 
gel 11, Reuver
E. Steegs, Rembrandtstraat 13, 
Reuver
A . Baan, Prins Mauritslaan 43, 
's-Gravenhage
D. J. van Stuivenberg, Berger- 
hof 154, Renkum
G . Breukelm an, Rceserweg 9, 
Hardenberg
D rs. J. A . Epskamp, Vcndkamp- 
weg 14, Diepenveen 
M. J. M assar, lepstraat 22, B e r
gen op Zoom
J. W . Dikhooff, Lagestraat 21, 
Roosendaal
Mr. C . M. S : A . van Oeveren, 
Moeflonlaan 30, B-1900 O verijse , 
België
Paul Verb raekel, Posthoorn- 
straat 65, 9300 Aalst, Be lg ië  
T . van Teunenbroek, Jasm ijn
straat 202, Vaassen 
J. Nagengast, Pomona 80, Wa- 
oeninaen
Bart Schoeber, Lankforst 27-04, 
Nijmegen
C . Th ijssen , P ieter de Hoogh- 
straat 16. Boxm eer 
J. Bu ist, Spoorstraat 6, Hooge- 
zand
P. M. E. Bloemen, Spoorkamp 
43, Reuver
Jan Scheffers, W everstraat 66, 
Tilburg
Dhr. en Mevr. Doornekamp, no. 
420, Benschop
J. G . J. Beugeling, Juffr. Ida- 
straat 16a, Den Haag
E. de B ie , C . Franckstraat 155, 
Delft
Mevr. Dofferhoff, Charbonlaan 
6, Sassenheim
C . Grootscholten, Vijverberglaan 
5. Honselersdijk 
Mevr. C . Harteveld, Emmastraat 
78, Den Haag
P. Reissenw eber, Burg. van 
Gentsingel 21, Schip luiden
A. Stringer, Scheveningseweg 
37, Kamer 103d, Den Haag
B . J. Tiem an, Archim edesstraat 
45, Den Haag
Mevr. Turk, Charbonlaan 2, S a s 
senheim
J. Vascone lles , Erasm usweg

1733, Den Haag.
R. v . d. Zande, P le in 1957 no. 
15, Kwintsheul
D. v . d. Voorde, Le liestraat 14, 
Middelburg
Mr. E . J. van D ijk , Sophialaan 
i8, Amsterdam
Mevr. B. A . E. de Graaf-Dodde, 
Dosinstraat 6, Langeraar
F. E . S . V aartjes, Valeriaan 64, 
Heerenveen
A. van Beek, G itaarstraat 19, 
Nijmegen
A . P . de K leine , Drechterland 
44, Zoetermeer
W . de K le ine , De Kring 6, Kla- 
zienaveen
M. J. L. v . d. Hatert, Schoo l
straat 11, Ochten (G ld .)
R. G . M. M ali, V isotterstraat 18, 
Nijmegen
K . Joosten, J. F. Kennedylaan 
12, H. Panningen (L .)
J. D eckers, Akerweg 2, M erkel
beek
R. Kloppenburg, Oranjestraat 50, 
Stadskanaal
Mevr. S . V isser-H uysing , Grin- 
zerleane 1, Siegerswoude 
Mevr. A . L . Leeninga-Quartel. 
W eegbree 17, Krimpen a/d 
IJssel
Antoon Blanckaert, Capucienen- 
laan 28, B 9300 A a lst, België 
W . H. P. Handgraaf, Kerkweg 
15, Santpoort-Nrd.
Mevr. G . J. M. Bosman, de 
Genestetlaan 43, D riehuis 
Th. van Gem ert, Da Costastraat 
7, Rosmalen
A. C . J. Kroesen, Kethelweg 21, 
Vlaardingen
A . B . Donk, Kapteynstraat 49, 
Leiden
C . v . d. Lustgraaf, W illem  de 
Zw ijgerlaan 45, A lb lasserdam  
H. Rutten, Markt 10, Lottum (L .) 
Mevr. L . J. van Leeuwen, Cho- 
pinlaan 103, V lissingen
G . J. Sch inkel, v . d. Goes- 
straat 29 b is, Utrecht
J. Z ijlstra , Zonnedauwstraat 14, 
Landsmeer
Mevr. D. B lij, Wandelweg 110a, 
W ormerveer
H. Sneep, H einsiusstraat 78, 
Zaandam
Mevr. C . H. de Haan-de V ries , 
Ringweg 266, Zaandam 

'  K . J. P las , Roomtuintjes 207, 
Amsterdam
J. G . N. Beekman, Vuurdoorn-
straat 170, Vaassen
Mevr. L . Goosen, Kerkedijk 158,
Rotterdam
Mevr. M. van Drongelen, Emma
straat 26, Axel
C . Sm olders. Save lsbos 174, 
Zoetermeer
W ilfried  Raaym akers, Lange 
Nieuwstraat 42, 3180 W esterlo , 
België
Joost de Fouw, S lingelandstraat 
5a, Vlaardingen

Mevr. M angelschots-Senecaut, 
Dendermondsestractweg 359, 
9120 Destelbergen, België 
Mevr. M. de Vries-Stevens, 
A .B .C .-straa t 21, Treebeek (L .) 
Carl Verw eire , Hulstbaan 97a, 
9190 S inaa i, België 
W alter van Gompel, K looster
straat 23, Lage-Mierde (N .B .)
K. M eijer, D iaconiestraat 36, 
Den Helder
C . van Leeuwen, V lierstraa t 4, 
Den Helder
G . J. van Huffel, Pr. W illem  
Alexanderpark 119, Veenendaal 
E. Doedijns, Constantijnstraat 
41, 's-Gravendeel
M. van Leeuwen, Kazemat 10, 
Gorinchem
C . Houwaard, Troelstrastraat 35, 
Katw ijk aan Zee
Mevr. J. Kram er, Dijkschouwers- 
laan 69, Den Helder 
A. Schoolderman, a/b ws. 
,,F ree-Lance” , O nderlings, Arn
hem
M ej. I. van Haaien, Nieuwe 
Langedijk 46-48, Delft 
Mevr. H. Oosterwijk-vcn Don
gen, Kerkedijk 156, Rotterdam 
P. J. de G reef, Lijsterbesstraat 
23, Waddinxveen 
R. Schouten, Kleibergsestraat 
26, Eethen (N .B .)
J. G evers , Oude Pastorieweg 18, 
Berlicum  (N .B .)
J. D eckers, Akerweg 2, M erkel
beek (L .)
L . W . v . d. Herik, Petmolen 40, 
Amsterdam
Mevr. Vercoutter-M ichiels. K e i
zerstraat 38, 8310 Brugge (B .). 
P. M. J. Hoogezand, Coperni- 
cusstraat 272, Den Haag 
Ir. J. G . Ohler, Nieuwe Bus- 
summerweg 131, Huizen 
Mevr. Jiskoot, Paganinidreef 39, 
Voorschoten
J. F. v . d. Heide, H. Broertjes- 
straat 21, Den Helder
H. Kouwenhoven, Vuurdoorn- 
straat 142, Vaassen
A . v. d. W eele, Emmalaan 19, 
G iessenburg (Z .H .)
P. J. Gouw, K linkstraat 6, 
Oudenbosch
H. J. Kram er, Sm itsweg 6, Hel- 
levoetsluit
A . H ilvers, R ivierd ijk  645, S lie- 
d recht
Mevr. Bongaerts-Bours, Kenne- 
dystraat 9, Heel
Rene van W ijm eersch, K loos
terstraat 147, Smeerebbe-Vloer- 
zegem 9581, België 
Mevr. E. Vergnes-Luiting, Bor- 
dineweg 46, Leeuwarden 
L. G . Luesink, T . G . Gipson- 
straat 38, Deventer 
Mevr. M. W ittenaar, Weg naar 
Laren 51, Zutphen 
Arend van Lohuizen, Bonenbur- 
gerlaan 1a, Heerde (G eld .)

AFD IJSSELSTREEK
Op zaterdagmiddag 31 augustus vond de 
„Succulentenbeurs van het Oosten" plaats. 
Deze werd gehouden, zoals altijd, in de 
grote zaal van het DWK-gebouw te Zut
phen.
Evenals voorgaande jaren werd weer 
grote belangstelling verwacht. Deze v/as

echter dit jaar zo enorm groot, dat de ca
paciteit van de zaal veel te klein bleek. 
Er heerste een gezellige sfeer en er werd 
enthousiast geruild, verkocht en wegge
geven. Ja, zelfs hele partijen planten wis
selden van eigenaar.
Hieruit blijkt, dat deze beurs weer zeer 
geslaagd is en we verwachten u allen vol-
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gend jaar op de laatste zaterdag in augus
tus in Zutphen terug te zien.

Secr. A. B. ter Brugge

AFDELING GOUDA EN OMSTREKEN 
VIERDE ZIJN 1-JARIG BESTAAN
Op 6 september organiseerde onze afde
ling een excursie naar 4 Belgische cactus
verzamelaars. De opkomst was overweldi
gend, nl. 50 personen, en om 8.15 uur ver
trokken een autobus en 2 personenauto's 
richting Antwerpen. De organisatie was in 
handen van onze Zuiderburen.
Als eerste werd de kas van de heer Go- 
vaert bezocht, welke een lust voor het oog 
was. Wel viel het ons op dat bijna alles 
geënt was, hetgeen ook het geval was bij 
de andere verzamelingen.
Als 2e werd de kas van de heer Peeters 
bezocht, welke net zo groot was als die 
van de heer Govaert nl. 60 m2, met een 
aparte kas voor de entstammen. Ook hier 
stonden de planten er gezond en goed 
verzorgd bij.
Na de lunch werd de kas van de heer 
Scheurmans bezichtigd, welke veel kleiner 
was, maar daarom niet minder mooi. Het

klapstuk van de middag werd de enorme 
verzameling van de heer Goossens; zijn 
kas besloeg een opp. van 135 m2. De ver
scheidenheid aan soorten was overweldi
gend en alles tot in de puntjes verzorgd. 
Ondanks de goede verzorging van de 
planten was het ons opgevallen dat de 
bloei niet zo talrijk was. Zou dit komen 
door het te veel toedienen van bloedmeel, 
waardoor men een enorme groei krijgt en 
waardoor de bloei misschien wat achter
blijft?
Een prettige bijkomstigheid was, dat alle 
vier een hoekje in hun kas hadden waar 
men plantjes kon kopen, waar dankbaar 
gebruik van werd gemaakt.
Om 17.00 uur werd de terugreis naar 
Gouda aanvaard waar we om 19.00 uur 
aankwamen en een ieder ging voldaan 
naar huis.
De afdeling Gouda en Omstreken kan te
rugzien op een zeer geslaagde dag. 
Tevens wil het bestuur langs deze weg 
onze Belgische cactusvrienden nogmaals 
bedanken voor de goede ontvangst en 
organisatie.

De secr. F. Ruppert

O nze  n ieuw e sortim ents- en za a d lijs t  is  
u it! D eze  b lijft e n ke le  ja ren  g e ld ig  en er 
zu lle n  van tijd  tot tijd  aan vu llin g e n  op 
kom en.
De lijs t  wordt u toegezonden na storting  
van f . 2 ,50 op g ironr. 150983 t .n .v . :

H . v . D o n ke laa r, Laan tje  1a
W erkendam

K A L E N D E R  1976
V an  de in het se p t. num m er aangekon- 
d igde k a le n d er m et 12 p rachtig e  grote 
k le u re n fo to ’s  van cac tu sse n  en andere 
su ccu le n te n  zijn  nog een  aanta l e xem p laren  
b e sc h ik b a a r . Hebt u deze k a le n d er nog 
n iet b e s te ld , m aak dan sn e l f . 10,- over 
op g ironum m er 1141175 t .n .v . J . de G a s t , 
V e n lo .

k a r lh e in z  u h lig - k ak teen
Im p o rtp la n te n
uit o n ze  p r ijs li js t 1975 / '76

Gymnocalycium
asterium v. paucispinum DM 8,— - 15,—
glaucum 8,---- 10,—
hybopleurum var. ferocior 8,---- 15,—
leptanthum 7,---- 10,—
mazanense 8.---- 10,—
nidulans 8,---- 12,—
ochoterenai 9,---- 12,—
sp. n. Hig 8,---- 10,—
Jatropha cathartica 10,---- 15,—
Pachypodium baronii var. windsorii 8,---- 10,—

7053 ROMMELSHAUSEN KRS.
W.-Duitsiand

WAIBLINGEN - LILIENSTR. 5
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Rebutia fröhlichiana Rausch spec. nov. Foto: Rausch
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R eb u tia  (Aylostera) frö h lic h ia n a  Rausch spec. nov.

Simplex, globosa, ad 25mm diametiens, viridis; costis 13-14, recte adscendentibus 
vel palum tortis, in gibberes 3mm longos et latos, rotundos, verrucosos divisis; 
areolis ovalibus, ad 2mm longis, albo-tomentosis; aculeis marginalibus ca.11, ad 
5mm longis, circa corpus contextis, setosis, vitreo-albis ad flavidis fusco-acuminatis 
et basi incrassata fuscis; aculeis centralibus 1-2, ad 5 mm longis, fuscis ad nigris, 
validioribus et partim subarcuatis.
Floribus lateralibus, 30mm longis et 25mm diametientibus; ovario et receptaculo 
roseo, squamis fuscis, pilis et setis albis tecto; phyllis perigonii exterioribus lan- 
ceolatis, violaceo-roseis, medio-clare-fusco-striatis; phyllis perigonii interioribus 
spathulatis ad acutis, aurantiacis; fauce 15mm longa, 5mm eius cum stylo connata, 
rosea; filamentis flavidis, basi violaceo-roseis, stylo et stigmatibus (4) viridibus. 
Fructu globoso, 3mm diametiente, pilis et setis albis tecto.
Seminibus globose-mitraeformibus, 1mm diametientibus, nigris, tunica arillosa reliqua 
paululum tectis, hilo magno basali.
Patria: Bolivia, Cinti meridionalis apud Yuquina, 3.200m ait.
Typus: Rausch 649 in Herbario Stadt. Sukkulentensammlung Zürich.

Onvertakt, kogelvorm ig, to t 25 mm doorsnee; ribben 13-14, recht of iets ge
draaid, verdeeld in 3 mm lange en brede, ronde w ratachtige knobbels; 
areolen ovaal, to t 2 mm lang, w itv ilt ig ; randdorens ca 11, to t 5 mm lang, rond 
het plantelichaam gevlochten, borstelig, glasachtig w it to t geelachtig met 
bruine punt en verd ikte  bruine basis; m iddendorens 1-2, to t 5 mm lang, donker
bruin to t zwart, iets krachtiger en deels iets gebogen.
Bloemen aan de zijkant verschijnend, 30 mm lang en 25 mm in doorsnee; 
vruchtbeginsel en bloem buis rosé met donkerbruine schubben, w itte  haren en 
borstels; buitenste bloem blaadjes lancetvorm ig, vio letrose met lichtbruine mid- 
denstreep; binnenste bloem blaadjes spatelvorm ig to t puntig, oranjerood; keel 
15 mm lang, waarvan 5 mm vergroeid met de stam per; meeldraden geelachtig 
met v io le trose  basis; stam per en stem pels (4) groen.
V rucht kogelvorm ig, 3 mm doorsnee, met w itte  haren en borstels.
Zaden kogelvorm ig - m utsvorm ig, 1 mm doorsnee, zwart, met weinige huid- 
resten bedekt en met een grote, basale navel.
V indplaats: Bolivia, Zuid-C inti, bij Yuquina op 3200 m.
Type Rausch 649, in het herbarium van de Stadt. Sukkulentensammlung Zürich.

Deze kleine A ylostera groe it met verscheidene Rebutiatypen samen op één 
plaats, iets wat zich in Zu id-B oliv ia  en N oord-Argentin ië vaker voordoet. Vaak 
komen daar 5 to t 7 verschillende typen samen voor zonder te hybridiseren. 
Deze soort w ord t gekenm erkt door zijn borstelige, w itte  randdorens, de zwarte 
middendorens en de kleine, oranje bloemen, die ook een rosé rand kunnen 
hebben.
Ik noem deze soort naar A lfred  Fröhlich, gedurende lange jaren de „m o to r”  
van de schw eizer Kakteengesellschaft

S u c c u le n te n s a fa ri in K e n ia  en Ta n za n ia  (IX )

FRANS NOLTEE

Nog w at verder naar het zuiden vonden we vlak langs de hoofdweg o.a. 
Caralluma turneri met zijn kleine hangende bloempjes. Er komt een Caralluma 
onder deze naam in de verzam elingen voor die in w erkelijkheid C. priogonium 
is. D it is een vrij begrijpe lijke  vergissing, aangezien de planten in vegetatieve 
toestand heel m oeilijk van e lkaar te onderscheiden zijn. De bloemen van
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Momordica rostrata Foto Noltee

laatstgenoemde soort zijn echter heel anders, doordat de 5 bloemslippen in 
een horizontaal vlak zijn uitgespreid.
Op dezelfde plaats groeide Momordica rostrata, een interessante soort met 
een verdikte stamvoet, die we al eerder bij het Magadimeer hadden ontmoet. 
Op de foto is goed te zien hoe deze planten zich handhaven tussen rotsblok
ken, in een overigens door het vee volkomen kaal getrapte strook langs de 
weg.
Na de grens met Tanzania gepasseerd te zijn begaven we ons op weg naar 
het Manyarameer. Op weg daarheen maakten we voor de eerste keer kennis 
met de olifant onder de planten zoals Prof. de Wit hem noemt. Deze Baobab 
of Apenbroodboom (Adansonia digitata) kan inderdaad reusachtige afmetin
gen bereiken, tot 18 m hoog en met een stamomvang van soms meer dan 
25 m! Aanvankelijk is het een mooie slanke boom met een grijsgroene stam, 
maar bij het ouder worden neemt hij steeds meer in omvang toe zonder nog 
veel hoger te worden. Het resultaat is een boom die tegelijk wanstaltig en 
hoogst indrukwekkend is. Deze Baobab is karakteristiek voor grote delen van 
de savannen in tropisch en deels ook subtropisch Afrika; hij komt echter ook

Landschap bij het Manyarameer met Baobabs Foto Hallmann
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vaak in de kustgebieden voor. Zo’n 8 maanden per jaar is hij bladerloos. In 
die tijd verschijnen de grote witte bloemen, die aan een 50 cm lange steel 
hangen en die vooral door honingvogels en vleermuizen bestoven worden. 
Aan de tot een halve meter lange vruchten, die er in het begin uitzien alsof 
ze met een biljartlaken zijn bespannen, dankt de plant zijn naam van Apen
broodboom. Of apen inderdaad eten van deze vruchten met hun houtige wand 
en zurige vruchtmoes waarin de zaden gebed zitten, weet ik niet. Wel is zeker 
dat de mens ongeveer alle delen van deze boom gebruikt voor de meest uit
eenlopende doeleinden. Door de harde vruchtwand duurt het natuurlijk erg 
lang voor de zaden vrijkomen, zodat ze jarenlang kiemkrachtig moeten blijven. 
Dit klopt ook wel met mijn eigen ervaringen, want ik heb wel eens zaailingen 
van deze soort zien ontstaan uit zaden die ik drie jaar tevoren had gezaaid. 
Hoewel de Baobab er min of meer uitziet als een normale boom, zit er toch 
maar erg weinig hout aan. Onder de dunne bast bestaat hij voornamelijk uit 
een soort sponsachtig weefsel. Daarin kunnen reusachtige hoeveelheden 
water worden opgeslagen, zodat hij wel terecht als succulent beschouwd 
wordt.
In de omgeving van onze eerste Baobab vonden we ook wat nederiger vetplan
ten. Behalve Cissus cactiformis o.a. ook de afgebeelde Senecio stapeliae- 
formis var. minor, die vroeger onder de naam S. gregorii bekend stond.

(wordt vervolgd)

December/januari -allerlei
Nog steeds verkeert onze verzameling in een ruststadium. U hebt misschien 
bij uw Aporocactus flagelliformis al wel een eerste minuscuul rood pluisje 
ontdekt, dat dan later uit zal groeien tot een werkelijke knop en nog later 
tot een prachtige bloem, maar de plant zelf is nog in (schijnbare) rust. Ne
velen is het enige dat u mag doen en dan alleen nog op zonnige dagen. Dat 
geldt, zo u weet, ook voor de andere cactussen. De geënte exemplaren boven
dien een geringe hoeveelheid water geven op het schoteltje, zodat het onder
ste deel van de potinhoud, dus het onderste grondlaagje, een beetje vochtig 
wordt of blijft. Bij zaailingen ligt het iets anders. Zaailingen hebben in het 
algemeen gesproken nog niet zo’n uitgebreid wortelgestel, zodat zij meestal 
niet in staat zijn om het kleine beetje water dat zich onderin de pot of bak in 
de enigszins vochtige grond bevindt, tot zich te nemen. Bovendien zijn vele 
soorten, die niet zo snel groeien of nog niet ..grootgegroeid" zijn (met excuses 
aan Japie) nog te klein van omvang om een langdurige droogteperiode goed 
te doorstaan.
We moeten daarom trachten de zaailingen, zowel van de cactussen als van 
de andere vetplanten, in de winter min of meer aan de groei te houden. Dat 
wil niet zeggen dat u ze dan maar net zo vochtig moet houden als in de 
zomer. Ze zouden dan, als ze al niet wegrotten, uitgroeien tot slappe, licht
groene of gele wangedrochten. Neen, we moeten trachten een middenweg te 
bereiken tussen verdrogen en blijven doorgroeien. Dat is geen gemakkelijke 
zaak. U moet daarbij voorts bedenken dat uw zaailingen beslist eerder de 
geest geven door te veel water dan door te weinig. Indien u dat goed voor 
ogen houdt en er tevens voor zorgt dat de zaailingen wat warmer staan 
(=b 15° C ) dan de rest van de verzameling en dat zij in ruime mate verse 
lucht tot hun beschikking hebben, dan bent u al een eind in de goede richting.

vervolg op blz. 232
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W ig g in sia  m acro g o n a
Houden wij ons aan de systematiek van Buxbaum, dan mogen we deze plant 
ook Notocactus macrogonus noemen, terwijl ook de om prioriteitsregels on
geldige naam Malacocarpus in vele verzamelingen voorkomt. Toch geeft deze 
laatste naam een duidelijk kenmerk van de plant, want hij betekent vertaald: 
met zachte vruchten. Enkele maanden immers na de bloei ziet men uit de 
schedelwol een meestal roze, zachte vrucht te voorschijn komen, die korte tijd 
later verdroogt en uit elkaar valt, waarna de zaden via de gootjes tussen de 
ribben naar de grond rollen. Vele Wigginsia’s zijn zelffertiel, zodat aan de 
basis van de plant dikwijls zaailingen staan.
De onderhavige plant wijkt wel wat af van de meer gangbare soorten; de 
ribben zijn erg diep, terwijl het aantal areolen per rib slechts 2 bedraagt. On
danks zijn diameter van plm. 8 cm maakt hij nog geen aanstalten om wol in 
de top te vormen.
De verzorging van dit geslacht stelt ons niet voor problemen, zelfs import- 
planten acclimatiseren vrij gemakkelijk. In de zomer verlangen zij een ruime 
watergift, terwijl zij een beetje vocht in de winter ook wel op prijs stellen.
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Teksten en foto’s : J. Theunissen, V ierschasrstraat 23, Oud-Gastel.

maar wel

W ig g in sia  h o rstii
Een van de juweeltjes die de laatste jaren gevonden zijn. Hoewel de plant 
bij mijn weten nog niet officieel beschreven is, is hij in ruime mate verspreid 
onder de bovenstaande naam, welke men niet moet verwisselen met Noto- 
cactus horstii.
Zoals goed te zien is op de foto maakt de plant een zeer sterke wolschedel, 
die bijna aan een cephalium doet denken. Door deze wol steken in de nieuw- 
groei de bijna zwarte middendoorns sterk contrasterend naar buiten. Nader
hand worden de wollige areolen kaal. De variëteit juvenaliformis heeft veel 
kortere doorns.
Terwijl bij andere Wigginsia’s de doorbrekende bloemknoppen veelal licht- 
tot donkerbruin zijn en hun aanwezigheid al snel verraden, wil het bij deze 
plant wel gebeuren, dat de geelwitte knop ons plotseling door zijn aan
wezigheid verrast. De bloem, die als bij andere Wigginsia’s zeer sterk doet 
denken aan de bloemen van het geslacht Notocactus, is niet erg groot. Als 
gevolg van de witte wol valt hij voornamelijk op door het kleine stempeltje, 
dat nauwelijks lobben heeft, die evenwel niet violet zijn gekleurd, zoals bij 
de meeste andere soorten, doch geel-oranje. Bij deze sterk wollige soorten 
voorzichtig zijn met vocht op de schedel.
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vervolg van blz. 229

Veel zon is er in het algemeen in de w in ter niet, maar als u de zaailingen ook 
nog zodanig kunt opstellen, dat zij van ieder sprankje zonneschijn dat er 
is, kunnen profiteren, hebt u de beste omstandigheden geschapen om ze heel
huids de w in ter door te loodsen. Het watergeven gebeurt ook hierbij steeds 
vanaf de onderzijde van de potjes, bakjes of schalen. G ebruik regen
water, gedem ineraliseerd water, desnoods gesmolten sneeuw of dooiwater 
u it de koelkast en breng dat w ater op een tem peratuur van 25 a 30° C. 
Plaats de potjes, bakken, schalen in een ondiepe, vlakke schaal o.i.d. en giet 
een laagje van het verwarm de w ater in die schaal, zodat de onderkanten van 
de potjes enz. met zaailingen ongeveer 2 cm in het w ater staan. Geef ze 
een kw artie rtje  de tijd  om w ater op te zuigen via de drainage-gaatjes en zet 
ze dan w eer terug op hun plaats. Bem erkt u dat er weinig o f geen water 
opgenomen is (het laagje w ater in de schaal is nog even hoog, of de potjes 
e.d. zijn niet m erkbaar zw aarder geworden), laat ze dan nog wat langer staan. 
D it proces van w atergeven aan zaailingen moet u eens per 2 a 3 weken 
herhalen. O ok het nevelen van deze kleine plantjes mag niet nagelaten 
worden. Het is verstandig aan het ( ±  40° C warme) nevel-water een tabletje 
Superol per lite r toe te voegen om alg- en schim melvorm ing te voorkomen. 
Het kan geen kwaad als u Superol ook aan het w ater in de schaal toevoegt. 
Bem erkt u, ondanks uw goede zorgen, toch op een kwaad moment dat er 
zaailingen wegvallen, dan zult u subiet maatregelen moeten nemen om niet 
in korte tijd  alles te verliezen. A ls er een enkel plantje w egvalt is dat nog 
geen reden voor paniek, zeker niet als het plantje verdroogd b lijk t te zijn. Dan 
kunt u de zaak wel w eer in het reine brengen door voorzichtigaan een beetje 
w ater te geven op de bovenomschreven wijze. Rotten er echter diverse 
tegelijk  weg in eikaars onm iddellijke omgeving, dan is dat in vele gevallen 
te w ijten aan draadschimmels, die sluwe, achterbakse belagers van onze zaai
lingen; je  bem erkt ze pas als ze al een deel van je geduldig opgefokte 
plantjes verm oord hebben.
Er z it in zo ’n geval niets anders op dan alle zaailingen uit de aangetaste pot 
u it de grond te halen. Het beste kunt u dat doen door de pot op zijn kant 
te leggen en boven een krant o.i.d. de hele zaak er u it te halen, of met een 
lepeltje de plantjes u it de bak o f schaal te scheppen, zonder de w orte ltjes te 
beschadigen. Nu moeten de nog gezonde plantjes zeer zorgvuldig van de rest 
gescheiden w orden en p ijn lijk  nauwkeurig van alle grond ontdaan worden, 
desnoods door ze in een bakje met lauw water, o f onder de kraan (ook met 
lauw w ater) af te spoelen. Daarna goed laten drogen in de buurt van de 
kachel o f centrale verwarm ing, zonder ze te laten verdrogen.
A lle aangetaste, besmette grond in de vuiln isbak en beslist niet op de even
tuele com posthoop; de sporen zouden dan in uw toekom stige potgrond te 
recht komen.
Nu de plantjes w eer poten in verse, gezonde en licht vochtige grond. We 
plaatsen ze nog niet in de zon, voor zover die al aanwezig zou zijn, doch wel 
op een warm en lich t plaatsje. Na een weekje zullen ze zich wel w eer van de 
klap hersteld hebben en kunnen ze hun oude plaats w eer innemen.
Bij de behandeling o f verzorging van succulenten-zaailingen in de winter, 
moet u wel bedenken dat het is als met mensen-baby’s: ze kunnen meer ver
dragen dan u wel denkt. Vandaar nogmaals de raad om het watergeven, dus 
het w erke lijk  vochtig houden van zaailingen, niet te overdrijven. Met name 
als u niet de m ogelijkheid hebt om ze voldoende warm en licht te zetten, 
moet u erg voorzichtig  zijn.
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N o g m aals: b e strijd in g sm id d e le n
Een kort weerwoord naar aanleiding van de reacties op mijn artikel in het 
maandblad van mei 1975.
Als Dr. Sperna Weiland voor de gevolgen van de aanbevolen bestrijdings
middelen waarschuwt is dat zeker op zijn plaats; ik ken de gevaren en heb 
daarom ook duidelijk gesteld ,,bij het verstuiven gasmasker op en hand
schoenen aan, verder de aanwijzingen op de verpakking zo goed mogelijk 
opvolgen” .
Wat de ervaren gebruikers betreft - loonsproeiers e.d. - die door deze mid
delen overleden of invalide geworden zijn, wil ik slechts opmerken dat het 
me vaak verwondert dat er niet nog veel meer slachtoffers onder hen vallen, 
gezien de nonchalance waarmee zij vaak omgaan met de allergiftigste be
strijdingsmiddelen.
Dhr. Theunissen schrijft dat mijn artikel voorbij schiet aan degenen die dit 
het hardst nodig hebben, en wel degenen die niet in het bezit zijn van een kas. 
Wel, het is nooit mijn bedoeling geweest voor die categorie een artikel te 
schrijven en wel om de eenvoudige reden dat ik op dit gebied geen ervaring 
genoeg bezit en hen daar dus een slechte dienst mee zou bewijzen. 
Trouwens, ik dacht dat uit de strekking van mijn artikel duidelijk genoeg bleek 
dat dit voornamelijk voor de kasbezitters was bedoeld. De genoemde Temik 
- die volgens hem op het ogenblik alleenzaligmakend schijnt te zijn - werd mij 
door oudere en gerenommeerde liefhebbers aanbevolen, en wel omdat de 
gewone middelen niet voldeden. Dat een wat grotere verzameling cactussen 
en/of vetplanten zonder het gebruik van deze sterk giftige middelen niet vrij 
te houden is van ongedierte, is een algemeen aanvaard begrip.
Zeker deel ik niet de mening van de heer Theunissen als het gaat om een 
aantasting van spint; ieder die hiermee ooit te maken heeft gehad zal daar 
ook anders over denken en zeker niet wachten tot deze plaag - hopelijk uit 
zichzelf - verdwijnt; integendeel direct naar een afdoend middel grijpen. 
Wat mezelf betreft, als het er om gaat mijn verzameling vrij te houden van 
ongedierte, dan neem ik elk middel te baat dat zijn waarde heeft bewezen. 
Voldoet dit middel, dan geef ik dat graag door aan anderen, die mogelijk met 
eenzelfde probleem worstelen; we willen tenslotte toch allemaal graag een 
verzameling opbouwen die vrij is en blijft van ongedierte?
Dat ik misschien wat erg veel nadruk leg op een wat vochtiger atmosfeer in 
de kas, komt waarschijnlijk omdat ik een aantasting van spint heb onder
vonden en van de gevolgen daarvan ben geschrokken. Of aan mijn kweekwijze 
iets mankeert kan ik moeilijk zelf beoordelen; ieder die mijn verzameling kent, 
kan u daarover beter inlichten!
Nog enkele kleinigheden: dat Rebutia’s bij de meesten van ons zwak zouden 
zijn, lijkt mij te berusten op een foutieve kweekwijze en dat ze juist daardoor 
meer gevoelig voor spint zouden zijn, geloof ik evenmin.
Hoe beter ze in conditie zijn en hoe sappiger, hoe aantrekkelijker voor spint. 
Nee, het weekvlezige van deze planten speelt hierbij een rol en niet de con
ditie waarin ze verkeren.
Dat zand van 5 graden niet kouder lijkt dan turf van 5 graden is wel spits 
opgemerkt en kan zo de indruk wekken dat het onverschillig is op welke 
substantie we de potten plaatsen. Maar als u doorgegroeide planten eens 
bekijkt, dan zult u het verschil tussen planten op scherp zand en planten op 
gewone tuingrond wel duidelijk zien; dat zult u echter eerst even moeten 
proberen.
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Overigens heb ik vastgesteld dat er, ondanks het gebruik van de genoemde 
bestrijdingsmiddelen, nog heel wat spinnen, pissebedden en andere insecten 
in mijn kas leven; laten we de zaak vooral niet overdrijven!
Dan nog even de reactie van mevrouw Eerbeek. Ik ben er eerlijk gezegd 
helemaal niet zo van overtuigd dat het gebruik van alléén Temik op den duur 
afdoende zal blijken te zijn. Zelf gebruik ik afwisselend vier verschillende 
soorten bestrijdingsmiddelen, waarvan Temik wel het meest giftig is.
Maar ook zij handelt dus op advies van een wel uiterst deskundig liefhebber, 
wiens unieke verzameling waarschijnlijk zo perfect is geworden door een 
juiste kweekwijze, gekoppeld aan het juiste gebruik van de door hem toe
gepaste bestrijdingsmiddelen.
Ik neem verder aan dat mevr. Eerbeek genoeg gezond verstand bezit om 
ervoor te zorgen dat de door haar gebruikte zoutstrooier niet in het bezit van 
kinderen kan komen.
Dan nog dit: ,,de redactie en met hen vrijwel alle succulentenliefhebbers 
raden het gebruiK van dergelijke giftige middelen met klem af” .
Als de redactie daar de vensterbankliefhebbers mee bedoelt, geloof ik dat dit 
inderdaad juist is; wat de kasbezitters betreft zou een enquête hierover mo
gelijk wel een ander beeld kunnen opleveren.
Wat stelt Walter Haage in zijn boek: „Schone Kakteen richtig pflegen?" Jawel, 
contact- en zelfs systeemgif!
En Willy Cullmann in zijn werk: „Kakteen”? Eveneens systeemgif en wel in de 
hoogst toelaatbare concentratie, omdat het eenvoudig zonder deze bestrij
dingsmiddelen niet meer gaat.
Ook Prof. Dr. E. Haustein in zijn werkje „Kakteen” - Lehrmeister Bücherei 
no. 870 - geeft precies dezelfde raad.
Nogmaals, als u de genoemde bestrijdingsmiddelen gebruikt, neem dan alle 
op de verpakking aangegeven voorzorgsmaatregelen in acht.
Meent u zonder te kunnen, dan des te beter; in beide gevallen wens ik u een 
plantenverzameling toe zonder de genoemde plagen!

P. Dekker,
St. Pieterstraat 27, 
Middelburg.

Eén van de (overigens weinige) voordelen van het redacteurschap is, dat vrijwel ter
stond gereageerd kan worden op artikelen of ingezonden mededelingen. Zo ook hier.
In uw begeleidend briefje, mijnheer Dekker, schreef u dat u hoopte dat er geen redenen 
zouden zijn om uw reactie niet te plaatsen. Die redenen zijn er vanzelfsprekend in het 
geheel niet. Uw artikelen, of die nu gaan over onze planten of over een heet hang
ijzer als bestrijdingsmiddelen, zijn steeds zeer de moeite van het lezen waard. Dat wij 
(de redactie) daar soms ogenblikkalijk en zo hier en daar nogal fel op reageren is in 
uw ogen misschien wat overdreven. Bedenkt u dan echter wel dat het blad in handen 
van naar schatting zo'n 5000 mensen komt (de meelezers meegerekend). Het merendeel 
daarvan - en dat kunt u gevoeglijk wel schatten op 80 %! - is volslagen leek op het 
gebied van bestrijdingsmiddelen. Vandaar onze steeds, tot vervelens toe, herhaalde 
ernstige waarschuwingen. Leest u overigens de laatste alinea van het maandallerlei in 
het oktober-nummer van „Succulenta” nog eens. De betreffende medeliefhebber, ook 
voor u een heel goede bekende, had wél ervaring en was wél op de hoogte van de 
hoge mate van giftigheid van Temik.
Een andere reden van het ons teweerstellen tegen het gebruik van vergiften is dat er 
nog zo weinig bekend is van de schadelijke nawerking van deze stoffen op de lange 
duur. U zult zich ongetwijfeld het roemruchte verleden van DDT herinneren. Kort na de 
oorlog werd dit middel voor alles en nog wat gebruikt en iedereen verkondigde dat het 
helemaal geen kwaad kon. Hebt u er enig idee van hoeveel schade dit wondermiddel 
aan het milieu aangericht heeft? Milieu-deskundigen weten het ook nog niet precies, 
maar wat zij er van weten is zo enorm alarmerend, dat DDT thans een verboden 
middel is.
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Vooral mensen in de agrarische gebieden van ons land kunnen vrij gemakkelijk aan 
allerlei giftige bestrijdingsmiddelen komen die normaal in de landbouw nog steeds 
gebruikt (moeten?) worden. Dit is rondweg een reëel gevaar.
D kunt nu wel zeggen dat een verzameling niet vrij van ongedierte te houden is zonder 
deze giftige bestrijdingsmiddelen, maar met ons zijn werkelijk vrijwel alle medeliefheb- 
bers tegenstanders van het gebruik van deze sterk giftige middelen. Dat het alléén te 
redden is met spinnetjes is ook een fictie, doch er bestaat toch altijd nog een midden
weg. Niet alleen met huismiddeltjes, maar ook met zwak giftige of niet-giftige middelen 
zoals Derrie, Basudine, Vapona- of Vlido-strips en allerlei andere middelen die voor 
particulier gebruik te koop zijn. Kijkt u er de prijscouranten van planten- en zaadhande- 
laren maar op na.
U schrijft dat mevrouw Eerbeek wel genoeg verstand heeft om ervoor te zorgen dat 
de beroemde (of beruchte) zoutstrooier niet in handen van kinderen kan komen. Ja, 
vanzelfsprekend heeft mevrouw Eerbeek voldoende gezond verstand, maar de kinderen 
- en daar gaat het om - niet op dit punt. Leest u er de krantenberichten maar eens 
op na!
Voorts bedoelt de redactie alle succulentenliefhebbers en niet alleen de huiskamer- 
kwekers. En wat Haage, Cullmann en Haustein schrijven moet toch ook wel kritisch 
beoordeeld worden. Enkele jaren terug werd in boekjes voor amateur-tuinders ook nog 
Parathion, DDT en dergelijk tuig als alleenzaligmakend aangeprezen.
Dat u met nadruk wijst op het nemen van voldoende voorzorgsmaatregelen is prachtig, 
maar hebt u als particulier in een stad in een niet-agrarisch gebied al eens geprobeerd 
een goed masker te kopen? Alleen in de dumphandel kunt u (waarschijnlijk afgekeurde) 
legergasmaskers kopen. Geef mijn portie dan maar aan de bekende Fikkie!
In uw artikel hebt u naast Temik inderdaad ook andere middelen genoemd, doch wij 
blijven van mening dat het juister is om giftige en sterk-giftige middelen niet te pro
pageren.

Trichocereus fulvilanus Ritter 
en nog wat
S. K. BRAVENBOER

In de jaren 1956-1962 heb ik diverse soorten cactuszaad w elke R itter naar 
Europa stuurde, uitgezaaid en de opgekomen zaailingen opgekweekt.
H ierbij waren behalve de vele bolcactussen zoals Copiapoa, Matucana, Hor- 
ridocactus enz., ook verscheidene mooie Zuidam erikaanse Cereussoorten, 
waarvan ik er thans nog heel wat in de verzam eling heb. Prachtige Haageoce- 
reussoorten (en-vormen), C leistocactus, Espostoa, alle ook als zaailing 
beslist de moeite waard om te bekijken. O ok had ik er enkele Trichocereus- 
soorten bij, w aaronder dan ook Trichocereus fu lvilanus Ritter. De soort was 
toen nog niet beschreven, maar R itter had er een veldnum m er aan gegeven, 
nl. FR 263 en in 1957 heb ik deze soort uitgezaaid. De aardigheid van zo’n 
onbekend ding is altijd om te zien wat er uit zal komen.
Pas veel later heeft R itter de plant beschreven en de publicatie van deze be
schrijving staat in het Duitse tijdsch rift „Kakteen und andere Sukkulenten”  
jaargang 1962 in het oktobernummer, blz. 167. De planten komen voo r in 
Noord-C hili in de streek die Taltal genoemd w ord t en hebben een verspre i
dingsgebied van Chanaral to t El C obre aan de N oord-C hileense kust. Verdere 
gegevens over de hoogte van de groeiplaatsen, van de grondsoort o f samen
stelling en andere bijzonderheden, zoals b.v. de plantensoorten met welke 
Trichocereus fu lvilanus samengroeit, zijn niet gegeven en zijn ook verder 
nergens u it op te maken.
Hoewel ik weet dat d it e igenlijk  een heel ander terrein is, nl. de wetenschap 
der plantengemeenschappen, wat uiteraard niet veel met het beschrijven 
van plantensoorten te maken heeft, ge loof ik toch dat de meeste succulenten
zoekers en -beschrijvers te eenzijdig te w erk gaan. Natuurlijk, het is geen 
kleinigheid om cactussen te gaan zoeken in onherbergzam e streken, maar als 
men het toch gaat doen en dan naderhand w il gaan publiceren, verp lich t men
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zich dan toch e igenlijk  wel om ook de omstandigheden te r plaatse goed waar 
te nemen.
Met die omstandigheden bedoel ik het klimaat, de grondsam enstelling en 
bodem gesteldheid en de omringende vegetatie. Heel goede voorbeelden van 
zulke waarnem ingen kan men lezen in het zeer goede boek van Prof. W. 
Rauh, Beitrag zur Kenntnis der Peruanischen Kakteenvegetation (1958). U 
kunt d it uit onze b ib lio theek lenen.
Nu wil ik beslist de heer Ritter niets verw ijten en ik w eet ook dat het zeer 
m oeilijk is en lang niet voor ieder w eggelegd om dit soort w erk te doen, maar 
ju is t d it soort gegevens kan er toe bijdragen een beter inzicht te krijgen 
in onze succulente planten. Het is heel goed m ogelijk dat we, doordat we een 
soort met veel vorm en en variëte iten in de natuur op de groeiplaatsen telkens 
weer in een bepaalde plantengemeenschap tegenkomen, deze soort met zijn 
verschijn ingsvorm en beter leren kennen. D aardoor zouden we dan ook een 
beter begrip krijgen van de onderlinge samenhang tussen die verschillende 
variëteiten en vormen. Ik ben ook wel van mening, dat iemand die de planten 
nooit o f nauwelijks op hun natuurlijke groeiplaatsen heeft gezien en bestu
deerd, misschien maar beter nooit een plant zou moeten beschrijven. D ikw ijls 
gaat dat niet zo best en de resultaten hebben we bij de hand. Heel wat be
schrijvingen van cactussen, w elke in de loop der jaren zijn gepubliceerd, 
blijken achteraf niet goed te zijn. We hebben zo zoetjes aan ontelbare ongel
dige namen gekregen en we komen er met z'n allen nooit meer uit.
Maar terug naar onze Trichocereus fulvilanus. Al spoedig na het zaaien had ik 
een aantal mooie zaailingen, hoewel de opkom st nu niet zo best was geweest. 
De kleine kiem plantjes hebben korte, maar duidelijke kiemblaadjes en aan 
deze kiem plantjes kan men wel al reeds vermoeden dat deze soort thuis hoort 
in de grote groep van de Trichocereae. Gek eigenlijk, dat er zo weinig bekend
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is over de kiemplanten van de cactussen. Ook de kiemplanten hebben ver
schillende kenmerken en in vele gevallen kan men al direct zien in welk 
geslacht de kiemplanten thuishoren.
Het eerste jaar groeiden de zaailingen redelijk, maar in de winter bleek toch 
wel dat de plant als zaailing niet zo erg sterk was en in het volgend voorjaar 
had ik er nog maar drie over. Nu is mij in de loop van de jaren wel gebleken 
dat vaak de kiemplanten van importzaad minder sterk zijn dan kiemplanten 
van dezelfde soort, waarvan het zaad hier gewonnen is.
De plant begint al spoedig heel lange doorns te maken, die mooi en sterk 
met een diep donkerbruine kleur uit de oranje-bruine wollige areolen steken. 
De areolen zijn groot en kunnen bij de volwassen planten zeker wel 1,25 cm 
in doorsnee worden, terwijl ze één tot twee cm uit elkaar staan. Er zijn rand- 
doorns en middendoorns, hoewel deze niet zo heel duidelijk begrensd zijn. 
De randdoorns zijn meestal niet langer dan 1,5 tot 3 cm, maar de midden
doorns, die vrij sterk gespreid staan, kunnen tot 10 cm lang worden. Het totale 
aantal doorns per areool bedraagt van 9 tot 18 stuks.



In die dagen entte ik nogal veel en zo kwamen de drie overgebleven zaai
lingen op een vrij zware Trichocereus spachianus-onderstam  te staan, hoewel 
ik toch wel van mening ben, dat als T. fu lvilanus door het eerste moeilijke jaar 
heen is, hij ook best op eigen w orte l kan groeien. De laatste jaren ent ik 
eigenlijk helemaal niet meer; momenteel heb ik zeker een honderd Gymnoca- 
lycium- en 'n zestig Lobivia-zaailingen van drie en v ie r jaar oud ongeënt staan, 
die het zonder uitzondering best doen en waarvan er al verscheidene goed in 
de bloei komen. Een iets oudere groep Parodia en Notocactus van v ie r to t 
zes jaar, ook ongeënt, groe it m instens net zo goed als geënte planten, terw ijl 
de bloei ook heel goed te noemen is.
Maar in ieder geval de Trichocereus fulvilanus was geënt en begon flink  te 
groeien. De plant heeft 8 ribben, die geheel zijn afgerond en vlak boven de 
areolen zitten dwarskerven, die in de nieuwgroei een rib als het ware in knob
bels verdelen. De k leur van de opperhuid is mooi blauw-groen, wat een fijn 
contrast geeft met de oranje-bruine areolen. Toen de grootste plant v ie r jaar 
oud was en een lengte had van ongeveer 65 cm en een dikte van 5,5 cm, 
ontdekte ik in de maand ju li het begin van een knop, betrekke lijk  dicht bij de 
kop. Terw ijl het areool enigszins groter scheen te worden, verscheen aan de 
bovenzijde daarvan de vrij donkerbruin to t bijna zw art behaarde knop, die 
een drietal weken nodig had om geheel uit te groeien. Zodra de bloembuis 
gaat rekken begint de knop zich omhoog te buigen, zodat de bloem als hij 
opengaat aan de bovenzijde praktisch horizontaal is.
Het vruchtbeginsel en de bloem buis zijn groenachtig en donkerbruin behaard 
en de in spiralen staande schubjes gaan van heel klein gele idelijk  over in de 
buitenste bloem blaadjes en deze w eer in de binnenste bloemblaadjes. De 
schubjes zijn bruinachtig en meer naar boven bruinachtig-roze, te rw ijl de 
buitenste bloem blaadjes van buiten van bruingroen naar roze uitlopend zijn 
en aan de binnenzijde vuilroze. De binnenste bloem blaadjes zijn helderwit, al
thans bij mijn plant. Er zijn exemplaren waarvan de bloemen een meer roze 
tin t te zien geven.
Ik sch rijf hier over schubjes op de bloembuis, binnenste bloem blaadjes en 
buitenste bloem blaadjes en kom hier nog even op terug. In de cactusliteratuur 
w ord t bij het beschrijven van de bloemen de zaak nog al eens danig door 
e lkaar gehaald.
Men sch rijft b.v. over de kroonblaadjes van de bloem; met een deftig w oord 
noemt men dat dan petalen, w at is afgeleid van het Latijnse w oord petalum of 
in het meervoud petala. D it is echter geheel onjuist, want de bloem blaadjes 
van een cactusbloem, zowel de binnenste als de buitenste, zijn helemaal geen 
petalen o f kroonblaadjes maar bloem dekbladeren.
Deze bloem dekbladeren kunnen we dan weer met een deftig woord als 
tepalum o f in het meervoud tepala betitelen. Soms w ord t er ook nog gespro
ken over de sepalen van de cactusbloem, waarmee men dan de buitenste 
bloem blaadjes bedoelt. O ok d it is niet goed, w ant sepalum, in het meervoud 
sepala, betekent kelkblad en de eerste cactus die echte kelkbladeren heeft 
moet nog geboren w orden o f bestaat niet meer.
Maar genoeg hierover, in een ander artikel w il ik eens proberen over de 
bloem bouw van onze cactussen te vertellen. M ogelijk  lok ik de vakmensen 
op d it gebied er wel mee uit hun tent. Dat w orden dan w eer nieuwe artikelen. 
De bloei duurt maar één nacht en de volgende morgen begint de bloem al 
spoedig te verw elken. Toch is er voor de fotografen onder ons nog tijd  genoeg 
om een paar opnamen te maken. Doe dat nu beslist niet in de volle  zon. Geen 
zon en een vrij donkere achtergrond geven goede resultaten. Hebt u per 
ongeluk een toeste l met een autom atische belichting, meet dan vooral d icht
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bij de witte bloem het licht en belicht volgens deze uitslag. Meet u wat meer 
verwijderd van de bloem, dan gaat de achtergrond te veel meebepalen wat de 
belichtingstijd wordt en zal de bloem beslist overbelicht worden.
Heel veel over deze soort heb ik u niet verteld, maar dat was ook niet mijn 
bedoeling. Ik heb het meeste aan u zelf overgelaten om te ontdekken en te 
bestuderen. Dat vind ik n.l. het belangrijkste in onze liefhebberij en niet of u 
toevallig alle laatste importen op een rijtje hebt staan.
RUILBEURS ROOSENDAAL
Misschien ook deze keer wel wat aan de late kant, maar toch nog even een reactie op 
de ruilbeurs Roosendaal in augustus j.l.
Als het u zo vergaat als mij, ga ik deze beurs als een soort cactusevenement be
schouwen; in ieder geval hoop ik er het volgend jaar weer te mogen komen. 
Misschien zal het de organisatoren dan lukken een ieder die planten bij zich heeft, een 
plaatsje te bezorgen. Wat was het druk, de zaal bleek deze keer gewoon te klein en 
,,de kleine koopman” moest dan ook zijn waar gewoon op straat aanbieden, wat, ge
zien het weer, ook mogelijk was.
Het aanbod van succulenten, in de ruimste zin van het woord, was dan ook over
weldigend en het ruilen, kopen en verkopen was ook weer een leuke bezigheid, die 
voor velen een tevreden afloop had.
Voor de organisatoren beslist een middag om met genoegen op terug te zien en voor 
de liefhebbers een kans hun verzameling uit te breiden.

H. M. v. d. Linde, Heinkenszand
Ook de zevende ruilbeurs is weer voorbij, een reusachtige opkomst, een drukte van 
jewelste.
Vele hobbyisten liepen dan ook te sjouwen met kisten, dozen, mandjes etc., in de hoop 
een plaatsje te vinden op één van de tafels.
Als beginner verbaasde het mij dat iemand zoveel planten te ruilen zou hebben; zelf 
had ik een heel bescheiden tempex kistje bij me met wat plantjes om te ruilen. Zo 
dadelijk hierover meer.
Zoals hierboven gezegd, opkomst geweldig, zelfs buiten de deur op straat stonden 
ze met hun ruilwaar.
Hieruit blijkt dat men in de toekomst naar een grotere ruimte zal moeten zoeken. Zij die 
een plant met grote en lange doorns voor de buik hielden waren in 30 seconden buiten, 
zij met kleine plantjes deden er 5 minuten over. Conclusie: ruimte zeker te klein.
Ten tweede: ruilen. Volgens ons blad zou de aanvang 14.30 uur zijn en 15.30 uur de 
eventuele verkoop. Zelf was ik vrij vroeg aanwezig, 13.30 uur, om een plaatsje te be
machtigen voor mijn kistje. Tot mijn grote verbazing was er toen al bijna niet meer 
sprake van ruilen, op enkele hobbyisten na, maar een en al verkoop van planten. Dus 
bijna een uur voor de aangekondigde aanvang van de ruilbeurs. Het ruilen was dus 
al voorbij, als men van ruilen kan spreken.
Nu drong het tot me door, dat zeer velen die met een groot aantal kisten enz. liepen 
te sjouwen er alleen waren voor de „verkoop" van planten, welke soms goed aan de 
prijs verkocht werden.
Ik heb het gevoel dat zij die met de bedoeling kwamen plantjes te ruilen, teleurgesteld 
de jaarlijkse ruilbeurs meegemaakt te hebben.
Als wij zo doorgaan moeten wij niet meer over een ruilbeurs praten maar over een 
verkoopbeurs.
Jammer van zo'n fijne opzet van zo’n beurs met de bedoeling „ruilen" en erg teleur
stellend voor de goedmenende organisatoren. M. Bakelaar, ’s-Hertogenbosch
Commentaar van een der organisatoren
Helaas heeft de heer Bakelaar volkomen gelijk met zijn kritische kanttekeningen bij de 
laatste ruilbeurs. Toch wil ik even enkele punten wat nader belichten.
Dat de ruimte dit jaar te klein zou zijn, was verleden jaar reeds enigszins te vermoeden. 
Zeer waarschijnlijk is er reeds een oplossing gevonden voor het volgende jaar. Aan
gezien je van te voren nooit weet hoe druk het wordt, is het kiezen van een ruimte 
altijd een gok.
Toen ik zelf voor de eerste keer aan de ruilbeurs deelnam, stond ik ook verwonderd 
over het geweldige aanbod van sommigen. Maar als je wat verder bent, breng je zelf 
ook hele bakken mee; hopelijk zal dit de heer Bakelaar in de toekomst ook overkomen. 
Degenen die al eerder naar Roosendaal kwamen, weten dat de ruimte om 14.30 uur 
steeds vol was. Geleidelijk begon men dus ook eerder te komen om van een plaatsje 
verzekerd te zijn, hetgeen weer met zich meebracht, dat de beurs in feite al eerder
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begon, dit jaar zelfs reeds om 13.30 uur. Ik kan me voorstellen, dat voor velen het feit 
dat er toen al reeds niet meer over ruilbeurs gesproken kon worden, een teleurstelling 
was. Er zijn inderdaad enkele mensen die uitsluitend voor de verkoop komen, maar 
ik ben ervan overtuigd dat dit een zeer kleine minderheid is. Zij zijn er echter wel 
het eerste, vanwege het plaatsje, en zolang er anderen zijn die zich van afspraken 
over eerst ruilen en dan verkopen geen zier aantrekken of bepaalde planten laten 
reserveren, zodat ze ook aan de ruilhandel onttrokken worden en in feite ook al ver
kocht zijn, zal dit euvel wel blijven bestaan. Je kunt ook niet als politieagent gaan op
treden en deze mensen buiten zetten. Ik vraag me af, of je in zo'n situatie zelf conse
quent moet blijven wachten tot het verkoopsein gegeven is. Het is namelijk in het 
geheel niet denkbeeldig, dat je zelf planten bij je hebt die twee tafels verder al direct 
voor fikse prijzen van de hand gaan, terwijl je ze zelf op een gegeven ogenblik voor 
de helft van die prijs gaat verkopen. Ook in zo'n geval zouden beginners zich bedrogen 
voelen. Toen ik merkte dat alom verkocht werd, heb ik dit jaar dan ook besloten om 
zelf ook eerder te beginnen met verkoop. Toch ligt het voor een gedeelte aan de deel
nemers zelf of zij zich al dan niet teleurgesteld voelen. We spelen de verkopers alleen 
maar in de kaart door aan elkaar door te geven: bij meneer A. kun je allerlei zeldzaam 
materiaal vinden en meneer B. verkoopt uitsluitend cristaten. leder wil zijn buit binnen 
hebben en kijkt dan bij de anderen niet meer rond, terwijl A. en B. zich in de handen 
wrijven.
Dit alles mag geen reden zijn om ermee te stoppen! de ruimte is op te lossen, het 
andere probleem wordt bekeken, maar wij zien er ook geen oplossing voor. De organi
satoren houden zich aanbevolen voor elke tip die tot het gewenste resultaat kan leiden, 
zonder dat de toegang aan iemand ontzegd wordt. Ik denk dat dit probleem bij alle 
ruilbeurzen speelt; de 3LK werd er zelfs berucht om!
Wij hopen de heer Bakelaar en andere teleurgestelden volgend jaar in een grotere 
ruimte te mogen verwelkomen!

J. Theunissen, Oud-Gastel

Monaco
Door de heer Krönlein, directeur van de botanische tuinen te Monaco, is het 
voorstel gedaan in de herfst van 1976 een grote bijeenkomst voor succulenten
liefhebbers te houden in en bij de botanische tuinen te Monaco.
Tijdens deze bijeenkomst zal voor de deelnemers de toegang tot alle af
delingen van de tuinen gratis zijn. Verder zal er voor worden gezorgd dat er 
voor eventueel meekomende vrouwen en kinderen voldoende andere interes
sante bezigheden zijn; b.v. een bezoek aan het Oceaanmuseum, een boottocht 
op de Middellandse Zee enz. enz. Daarnaast zal worden getracht bezoeken 
te organiseren naar één of meer grote bekende succulentenverzamelingen in 
de omgeving van Monaco. Tevens zullen er enkele lezingen worden gehouden. 
Een commissie, bestaande uit een aantal Duitsers, Belgen en Nederlanders, 
zal trachten de reis naar Monaco zo voordelig mogelijk te organiseren, ter
wijl de heer Krölein met zijn medewerkers het verblijf aldaar zo gunstig 
mogelijk zal regelen. De trip zal vermoedelijk 4 of 5 dagen duren en als 
vervoer worden zowel autobussen als chartervliegtuigen overwogen.
Over het totale bedrag van de reis- en verblijfkosten kan nog geen mededeling 
worden gedaan omdat dit van veel factoren, die nog niet alle bekend zijn, 
afhankelijk is.
Zij die belangstelling hebben, kunnen zich als zodanig, voorlopig zonder enige 
verplichting, opgeven door een brief te schrijven aan ondergetekende, met 
vermelding met hoeveel personen men overweegt aan die reis deel te nemen. 
In deze brief moet tevens een postzegel van ƒ 0,50 worden ingesloten. Deze 
postzegel zal t.z.t. worden aangewend om u te berichten, hoe het verloop 
is van de organisatie; wat de kosten zullen zijn en wanneer het evenement 
plaats vindt (vermoedelijk oktober). Daarna kunt u tot een eventuele boeking 
overgaan.
Let wel!! De opzet is een uiterst interessante en voordelige reis naar Monaco. 
Het zal financieel gezien een éénmalige gelegenheid zijn. Om het geheel zo
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voordelig mogelijk te kunnen organiseren, is het van belang dat tijdig bekend 
is hoeveel belangstellenden er zijn.

F . J. van Leeuwen, Tweede M aasveldstraat 8, Venlo T e l. 077-22316

Het C lich é fo n d s
Honderden leden betrekken iaarlijks zaad van het Clichéfonds. Enerzijds voor
ziet dit fonds dus in een behoefte van onze leden, anderzijds is het - buiten 
de contributie - de enige bron van inkomsten van de vereniging. Wij worden 
erdoor in staat gesteld de kosten van dure kleurenplaten in het maandblad te 
kunnen dragen.
Het afgelopen jaar heeft het Clichéfonds een nieuwe beheerder gekregen. 
Wij bezochten hem en stelden hem een aantal vragen.
Vraag: Mijnheer Linssen, u hebt met hulp van de heren Ketelings en Lodewijks 
het afgelopen jaar voor de eerste keer het Clichéfonds beheerd. Is het u 
meegevallen?
Antwoord: Als wij kijken naar het resultaat: ja. Als we kijken naar het verloop 
van de werkzaamheden dan kan er echter heel wat verbeterd worden.
Vr. Waren er dan veel moeilijkheden?
A. In sommige opzichten wel, ja. De heer Ruysch, mijn voorganger, heeft dit 
werk negen jaar gedaan en had dus heel wat ervaring opgebouwd. Toen het 
Clichéfonds van hem werd overgenomen heeft hij zeer veel adviezen gegeven, 
maar je kan onmogelijk alles vertellen. Het volgende seizoen zal wel beter 
gaan.
Vr. Kunt u een voorbeeld geven van een van de moeilijkheden?
A. In de zaadlijst hebben wij ook de namen van die soorten genoemd waar
van maar een klein aantal zaden in ons bezit was. Reeds na vijf of zes be
stellingen moesten wij hiervoor al vervangers gaan zoeken. Dat kost erg veel 
tijd. Daarom gaan wij nu anders werken. De soorten waarvan maar kleine aan
tallen aanwezig zijn, worden niet in de zaadlijst genoemd, maar uitgegeven als 
vervangers. De schenkers vinden die namen dus niet terug in de zaadlijst. 
Wij vertrouwen er echter op, dat de leden toch ook kleine aantallen blijven 
sturen.
Vr. De grote stoot werk komt natuurlijk al vrij snel na het verschijnen van het 
decembernummer van Succulenta los.
A. Ja nou; we hadden dagen waarop een honderdvijftigtal girobetalingen 
binnenkwamen.
Vr. En die werkten jullie dan in volgorde van binnenkomst af?
A. Dat proberen we wel, maar er zijn bestellingen bij geweest die te veel 
tijd kostten en die lieten we in het begin liggen.
Vr. Wat zijn dat voor bestellingen?
A. Bijvoorbeeld girokaarten die zo vol zijn geschreven, dat de nummers bijna 
niet meer te lezen zijn. Leden die een grote bestelling plaatsen, kunnen veel 
beter een aantal girokaarten schrijven zodat zij duidelijk kunnen schrijven. 
Nog erger zijn grote bestellingen die per brief komen en waarvan de betaling 
per giro volgt. Wij hebben dan geen gelegenheid om uit zes- tot achthonderd 
kaarten de betaling te zoeken die bij de brief hoort. Daarom blijft hij liggen. 
V. Nu benadelen deze leden alleen zichzelf. Zijn er ook handelingen die de 
opbrengst ongunstig beïnvloeden?
A. Zeker. Het komt meermalen voor, dat leden één of twee porties zaad be
stellen. Als zij dan 50 cent resp. 1 gulden gireren - dat gebeurt dan vrijwel 
altijd - betekent dat, dat er geld bij moet. Daarom is nu in overleg met het 
Hoofdbestuur bepaald, dat voor bestellingen beneden f5 ,— een bedrag van 
ƒ 1,— gerekend wordt voor porto en andere kosten.
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Vr. M ijnheer Linssen, w ij hopen dat alle leden, nu zij van een en ander kennis 
genomen hebben, hun best zullen doen, zich aan de regels te houden, leder 
is gebaat bij een v lo tte  afhandeling.
Veel sukses in het volgende seizoen.

CONTRIBUTIE 1976
Aangezien helaas verschillende kosten aanm erkelijk zijn gestegen is het 
bestuur genoodzaakt de contributie  voor 1976 te verhogen to t ƒ 25,—  voor de 
leden in Nederland en België. De contributie  voor de buitenlandse leden 
w ord t dan ƒ 30,— . Jeugdleden t/m  18 jaar betalen de helft.
U zu lt in het begin van het jaar w eer een acceptg irokaart ontvangen voo r de 
betaling van uw contributie . Deze kunt u gebruiken als overschrijv ings- o f als 
stortingskaart o f eventueel bij uw bank inleveren, die dan voor betaling zorg
draagt.
De leden in BELGIË w ord t verzocht zoveel m ogelijk per postgiro o f postwissel 
te betalen, aangezien bij betaling per bank minstens ƒ 5,50 kosten in rekening 
worden gebracht. M ocht u toch per bank of bankcheque betalen, dan moet u 
deze ƒ 5,50 meer overmaken.
Ik dank u voor een v lo tte  medewerking. G. Link

SUBSCRIPTION 1976
The subscription for 1976 is Dfl. 30,— . 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 Duch Florins.
If not possible and you want to pay by your bank or by bankcheque, you have to 
increase your subscription by Dfl. 5,50 because the bank charges us for this sum.

JAHRESBEITRAG 1976
Der Jahresbeitrag für 1976 ist festgestellt worden auf Hfl. 30,— . 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 Postanweisung in Holl. Gulden.
lm Falie dies für Sie nicht möglich ist und Sie über die Bank zahlen, müssen Sie die 
uns in Rechnung zu stellen Bankkosten in Höhe von Hfl. 5,50 mit überweisen. Vor- 
kommendenfalls bitten wir Sie auch in Hfl. zu überweisen.
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ZAADLIJST 1976
Meer dan 1600 soorten cactussen en andere vetplanten. 

Zaad lijs t te bevragen bij
G. KÖHRES, D-6106 Erzhausen, Bahnstrasse 101
W est-Duitsland

Onze nieuwe sortiments- en zaadlijst is 
uit! Deze blijft enkele jaren geldig en er 
zullen van tijd tot tijd aanvullingen op 
komen.
De lijst wordt u toegezonden na storting 
van f. 2,50 op gironr. 1509830 t.n.v.:

H. v. Donkelaar, Laantje la  
Werkendam

KALENDER 1976
Van de in het sept. nummer aangekon- 
digde kalender met 12 prachtige grote 
kleurenfoto's van cactussen en andere 
succulenten zijn nog een aantal exemplaren 
beschikbaar. Hebt u deze kalender nog 
niet besteld, maak dan snel f. 10,- over 
op gironummer 1141175 t.n.v. J. de Gast, 
Venlo.____________________________________ _

karlh e in z uhlig - kakteen
Im portp lanten
uit onze p rijs lijs t  1 9 7 5 / '7 6
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Pachypodium baronii var. windsorii
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In  h e t N O V E M B E R N U M M E R  is  a b u s ie v e li jk  a ls  P R I J S  v o o r  d e  
B E W A A R B A N D E N  f 1 .6 0  v e rm e ld  i.p .v . f 8 .-

Z ij d ie  d it  fo u tie v e  b e d ra g  h e b b e n  o v e rg e m a a k t  z u lle n  d it  b e d ra g  
te ru g  o n tv a n g e n , w a a rn a  z ij d u s  a ls n o g  k u n n e n  b e s te lle n  v o o r  d e  
n o rm a le  p r ijs .

TE KOOP GEVRAAGD:
Cactussen, vetplanten en andere zeldzame planten. 
Grote planten, partijen zaailingen en verzamelingen. 
Aanbiedingen met prijs:

CACTUS BOETIEK — Ganzeweide 117 — Heerlerheide (L.)
TELEFOON 045-211617 
b.g.g. 045- 712942

TROPISCHE EN SUB-TROPISCHE PLANTEN 
SPECIAAL: CACTUSSEN EN VETPLANTEN

Succulentenkw ekerij 
H. v a n  D O N K E L A A R

Werkendam - Tel. 01835- 1430

Z ie  m ededeling op blz. 243.
Regelmatig nieuwe importen.
's  Zaterdags na 3 uur en ’ s zondags gesloten

Erevoorzitter: A. F. H. BU IN IN G , Burg. de Beau- 
fortweg 10, 2921 - Leusden C.

Voorzitter: S. K. BRAVENBOER, Kwartellaan 34, 
Vlaardingen.

V ice-voorzitter: Ir. G. E. M. U il, Berg en Dalse- 
weg 52, Nijmegen.

Secretaris: J. DE GAST, Graaf Gerhardstraat 10, 
Venlo. Tel. 077 - 17535.

2e secretaresse: Mevr. A. BOENDER, Beneluxlaan 
53, Beverwijk. Tel. 02510-30746.

Ledenadministratie: P. DEKKER, St. Pieterstraat 
27, M iddelburg.

Penningmeester: G. LINK, Mem lingstraat 6,
Am ersfoort. Postrek. 680596 t.n.v. Succulenta te 
Am ersfoort.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
Cothen - Groenewoudseweg 8
Postbus 12 - Tel. 03436-1267

Sortimentslijst op aanvraag 
's Zondags gesloten

Redacteur: FRANS NOLTEE, Octant 92, Dor
drecht. Tel. 078 - 73970.
2e redacteur: A. DE GRAAF, Z innia 8, Dordrecht. 
Tel. 078 - 72617.
Bibliothecaris: J. M AGNIN, Ooievaarstraat 13,
Strijen. Catalogus f  1,50.
Diatheek: H. M. S. MEVISSEN, Dinantstraat 13, 
Breda. Tel. 076-875076 
(Postzegel voor antwoord bijvoegen) 
Vragenrubriek:
Cactussen en algemeen: dhr. UIL.
Vetplanten: dhr. BRAVENBOER.
"R u ilen  zonder h u ile n ": contactadres Middelburg- 
sestraat 35, Scheveningen. Tel. 070-551344-550423. 
Het lidmaatschap kost m .i.v. jan. 1976 voor le
den in Nederland en België f  25,—  en voor 
leden in het buitenland f  30,—  per jaar met 
GRATIS maandblad "S uccu le n ta ". Inschrijfgeld 
nieuwe leden: f  5,— .

Kopij voor het februarinum m er moet u ite rlijk  1 januari bij de redactie zijn.
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O n d e rw e rp e n  - index
(Vetgedrukte cijfers achter plantennamen verwijzen naar nieuwbeschrijvingen)

1975, wat brengt ons, 2 
Afdelingsnieuws, 18, 79, 99, 123, 143, 181, 

203, 222
Algemene vergadering, 17, 55, 160 
Arrojadoa albiflora, 22 
Astrophytum asterias, 91 
Austrocylindropuntia clavarioides, 116 
Aztekium ritteri, 214 
Balans 1974, 54
Beginners, voor, 33, 69, 90, 116 141, 149, 

179, 218
Bestuursmededelingen, 54, 58, 77, 98 
Boekbesprekingen, 56, 57, 142, 201 
Cactusgebieden in Bolivia, interessante, 

47, 82, 102, 139, 166, 208 
Clichéfonds, 15, 241 
Cotyledon wallichii, 97 
Crassula cv ’lsabella', 219 
Diatheek, 32 
Discocactus griseus, 186 
Drosanthemum, 180 
Echeveria 'Brudburg', 88 
Echeveria harmsii, 2 
Epiphyllopsis gaertneri, 35 
Epiphyllum hybriden, 206 
Euphorbia cylindrifolia, 75 
Frithia pulchra, 14
Gymnocalycium, vormenrijkdom bij, 172, 

215
Importeren? Neel, 220 
Jensenobotrya lossowiana, 200 
Kalanchoe pumila, 126 
Lithops bromfieldii var, insularis, 178

Maandallerlei 14, 32, 48, 64, 89, 108, 128, 
151, 168, 190, 212, 229 

Mammillaria parkinsonii, 62 
Minikas op flatbalcon, 45 
Monaco, 240
Notities voor Notofielen, 36 
Notocactus agnetae en variëteiten, 6 
Notocactus soldtianus, 72 
Notocactus winkleri, 136 
Ongeregeld maar wel goed, 12, 30, 50, 70, 

86, 110, 134, 152, 174, 192, 230 
Oude jaargangen, verkoop van, 18 
Phytium, een nieuwe bij cactussen, 113 
Rebutia fröhlichiana, 226 
Redactie, van de, 5 
Ruilen zonder huilen, 20, 52, 98, 201 
Stapelia variegata, 118 
Stuifmeel, bewaren van, 49 
Succulentarium, een bezoek aan, 53 
Succulenten in Ierland, 66 
Succulentensafari in Kenia en Tanzania, 

27, 63, 113, 146, 195, 226 
Tacitus een betrekkelijk nieuw geslacht, 

42
Temik, 170
Trichocereus fulvilanus en nog wat, 235 
Turbinicarpus, 156
Vegetatieve vermeerdering, een bijzondere, 

76
Veldnummers DV- overzicht, 159 
Zaaitoestellen, 130
Ziekten en plagen, bestrijden van, 141, 

149, 179, 233
— voorkomen van, 92, 154

Index va n  p lan ten n am en
(Vetgedrukte namen zijn nieuwbeschrijvingen, vetgedrukte cijfers verwijzen naar afbeel
dingen)

Acanthocalycium glaucum, 152, 153 
Adansonia digitata 227, 228 
Adromischus, 129

— mamillaris, 129
— rhombifolius var. 

sphenophyllus, 129
— schuldtianus, 129
— trigynus, 129 

Agave americana, 192
— franzosinii, 192, 193
—  parrasana, 110, 111
—  potatorum var. 

verschaffeltii, 111
Aloë albiflora, 135

— bellatula, 135
—  haworthioides, 134, 135

------ var. aurantiaca, 135
— kedongensis, 28, 29
— parvula, 135
— rauhii, 135
—  secundiflora, 135 

Arrojadoa albiflora, 22, 21 e.v.
— dinae, 27
— eriocaulis, 27 

Astrophytum asterias, 91,91
— ornatum, 12, 13 

Austrocylindropuntia
—  clavarioides, 116, 116 
 var. ruiz-leallii, 116

Aylostera fiebrigii, 141 
Aztekium ritteri, 214, 214



Bolivicereus samaipatanus, 210, 210 
Bryophyllum, 126

—  daigremontianum, 50, 51

Caralluma dummeri, 199, 200
—  priogonium, 226
—  retrospiciens, 64
--------var. tombuctuensis, 149
—  speciosa, 145, 148, 149
—  turneri, 226

Castellanosia caineana, 82, 211 
Cereus comarapanus, 166, 168

—  peruvianus, 48 
Cleistocactus baumannii, 211

—  buchtienii, 107
—  candelilla, 208, 208
—  fusiflorus, 166, 168
—  riograndensis, 165, 168 

Clementia, 43 
Corynephyllum, 43
Cotyledon elegans, 3, 5

—  wallichii, 97, 97 
Courantia, 43 
Crassulaceae, 42
Crassula cv 'Isabella', 219, 220 
Cremnophila, 43

—  nutans, 43
Delosperma echinatum, 30, 31 
Discocactus griseus, 185 e.v., 186 e.v. 
Dorstenia hildebrandtii, 152, 153 
Drosanthemum, 180, 180, 181

—  floribundum 181 
Dudleya, 43

Echeveria amphoralis, 4, 5
—  ’Bradburyana', 88
—  ’Brudburg’, 88, 88
—  carminea, 4, 5
—  ciliata, 3
—  elegans, 3, 5, 88
—  harmsii, 1 e.v., 2 e.v.
--------var. multiflora, 3, 5
—  linguaefolia, 43
—  linguifolia, 43
—  longissima, 3, 5
—  perelegans, 3
—  x pulv-oliver, 4
—  x set-oliver, 4
—  setosa, 3
—  spectabilis, 4, 5 

Echinocereus stramineus, 174, 175
—  viridiflorus v. davisii, 110, 111 

Echinopsis, 34
—  calorubra, 167, 168
—  eyriesii, 139
—  multiplex, 75
—  obrepanda, 85, 85, 105 
 var., 107
—  toralapana, 101, 108 

Echinofossulocactus robustus, 70, 71 
Edithcolea grandis, 64, 64 
Epiphyllopsis gaertneri, 35, 35 
Epiphyllum hybr. ’King Midas', 205

—  'La Campana', 206
—  'Prof. Ebert', 206

—  'Space Rocket', 206
—  'Sulphur Queen', 206
—  'Weisze Riese', 206 

Eriocereus martinii, 30, 31 
Eukalanchoe, 126 
Euphorbia coerulescens, 86, 87

—  cylindrifolia, 75, 75
—  glochidiata, 196, 197
—  graciliramea, 198, 200
—  spec. nov., 114, 115

Fenestraria aurantiaca, 174 
Frailea pygmaea, 10, 11, 75, 136, 139 
Frithia pulchra, 14, 15

Gymnocalycium, 172 e.v., 215, 216, 217
—  albispinum, 177
—  bruchii, 177
—  cardenasianum, 134, 135
—  griseo-pallidum, 173
—  hamatum, 173
—  hybopleurum var. ferocior, 134
—  intertextum, 173
—  lafaldense, 177
—  leeanum, 10, 11, 75, 136, 139
—  melanocarpum, 173
—  mostii, 172
—  pseudo-malacocarpus, 173
—  saglionis, 134, 168
—  spegazzinii, 134, 172
—  zegarae, 167, 168 

Graptopetalum, 43, 44

Haemanthus albiflos, 27
—  multiflorus, 27 147, 148 

Hamatocactus setispinus, 86, 87 
Harrisia, 211
Haworthia aristata, 135

—  cymbiformis, 174
—  setata, 135

Hildewintera aureispina, 209, 210 

Jensenobotrya lossowiana, 200, 200

Kalanchoe, 44
—  blossfeldianum, 126
—  brevicaulis, 126
—  multiceps, 126
—  pumila, 125 e.v., 126 e.v. 

Kitchingia, 126
Kleinia gomphophylla, 174

Lenophyllum, 43
Lithops bromfieldii var. insularis 178, 178 
Lobivia arachnacantha, 209, 210

--------var. torrecillacensis, 140, 141,
210

—  caespitosa, 102, 102
—  caineana, 83, 84
—  cinnabarina, 83, 84
—  jajoiana, 193
—  longispina, 83, 83
—  neocinnabarina, 102
—  taratensis, 105, 107
—  uitewaaleana, 192, 193



Loxanthocereus aureispinus, 209, 210

Mammillaria geminispina, 62
—  microhelia var. microheliopsis 

50, 51
—  parkinsonii, 61, 62 

Momordica rostrata, 149, 227 
Monadenium rhizophorum var. stoloniferum

197, 198
Monvillea cavendishii, 48, 211

Neocardenasia herzogiana, 167, 168, 208 
Notocactus agnetae var. agnetae, 6, 8, 9

--------var. aureispina, 10
--------var. minor, 11
—  caespitosus, 139
—  concinnus, 7, 9, 10 
 var. seticeps, 10
—  mammulosus, 10, 11, 136, 139 
 var. gracilior, 75
—  megapotamicus, 75, 136, 139
—  mueller-melchersii var. elegans,

138, 139
—  ottonis, 10, 11, 136, 139
—  scopa, 11, 73
—  seticeps, 10
—  soldtianus, 72 e.v., 74
—  sucineus, 73
—  veenianus, 139
—  werdermannianus, 9, 10
—  winkleri, 136, 137 e.v.

Oliveranthus, 43
—  elegans, 3, 5 

Oliverella elegans, 3, 5 
Opuntia fruticolosa, 84, 104

—  vestita, 84, 104

Pachyphytum, 43 
Parodia mairanana, 210

—  schwebsiana, 102 
Passiflora cincinnata, 211, 212

—  pilosicorona, 141 
Penthorum, 42
Pereskia aculeata, 36 
Pereskiopsis, 36 
Piaranthus foetidus, 12, 13 
Portulaca spec., 114 
Puya raimondii, 106, 108

Rebutia fiebrigii, 141
—  fröhlichiana, 225, 226

Rhodiola, 43
—  rosea, 68, 68

Roseocereus tephracanthus, 168, 168, 208

Sansevieria canaliculata, 149 
Schlumbergera russeliana, 36 
Sedastrum, 43 
Sedum, 43

—  album, 66, 66
—  anglicum, 66, 67
—  dendroideum, 4
—  spectabile, 68
—  telephium, 68 

Senecio herreianus, 174
—  rowleyanus, 174, 175
—  stapeliaeformis var. gregorii, 229 

Stapelia variegata, 118, 118 e.v.
Stetsonia coryne, 82, 211 
Stylophyllum, 43
Sulcorebutia hoffmanniana, 81, 84

—  kruegeri, 85, 85
—  lepida, 139, 140
—  polymorphus, 108
—  steinbachii, 102, 103, 105, 108
—  tiraquensis, 139, 140
—  tunariensis, 105, 107
—  vasqueziana, 84, 85

Tacitus bellus, 41, 42, 44 
Talinum caffrum, 70, 71 
Tephrocactus, 142

—  bolivianus, 104, 108 
Thompsonella, 43 
Toumeya, 156
Trichocereus alacriportanus, 10, 11, 75, 

136, 139
—  fulvilanus, 235, 236, 237
—  totorensis, 107, 108
—  tunariensis, 103, 107
—  vasquezii, 141 

Turbinicarpus, 156
—  klinkerianus, 157
—  lophophorioides, 157

Umbilicus rupestris, 67, 68 

Villadia, 43

Wigginsia arechavaletai, 11
—  erinacea, 10, 74, 136, 139
—  horstii, 230, 231
—  macrogonus, 230, 231



Z a ad a a n b ie d in g  C lich éfo n d s
Afgelopen jaa r is een goed jaar geweest voor het C lichéfonds. We beginnen 
d it seizoen w eer met vers zaad.
Ook d it jaar w eer veel importzaden. Deze zijn bij het nummer gem erkt met 
een # ; ze zijn geïm porteerd uit Chili, Mexico, A rgentin ië  en Bolivia.
Om de beginnende liefhebbers de keuze te vergem akkelijken, zijn een aantal 
soorten speciaal voor beginners, bij de nummers gem erkt met een —.
De in de lijs t vermelde zaden zullen evenals voorgaande jaren aan de leden 
beschikbaar worden gesteld a 50 ct. per portie.
Iedere portie bestaat uit 20 a 25 zaden, tenzij anders is aangegeven. Van de 
nummers waarvan de pakjes slechts 5, 10 of 15 zaden bevatten, zal per be
stelling maar één portie worden afgegeven.
Bij bestellingen van m inder dan ƒ 5,00, moet ƒ 1,00 aan extra kosten worden 
overgemaakt, (bestellingen boven ƒ 5,00 geen extra kosten). De no’s 428, 
429 en 430 zijn importzaden die bij verzending van overzee door e lkaar zijn 
geraakt. U kunt van ieder 100 zaden bestellen, a ƒ 2,00 per pakje. Vermelding 
van F.R. en H.U. duidt aan dat het zaad afkom stig is van zaailingen gekweekt 
uit geïm porteerd F.R. resp. H.U. zaad.

BELANGRIJK
Geef vooral voldoende vervangnummers op, want van verscheidene nummers 
is de voorraad spoedig u itverkocht. A ls u geen o f te w einig vervangnummers 
opgeeft, zullen zaden worden verstrekt die, indien mogelijk, met de gevraagde 
soort overeenkomen.
Om moeilijkheden en overbodige correspondentie te voorkom en, gelieve u 
rekening te houden met de volgende punten:

a. Geen brieven schrijven in december, januari en februari.
Beantwoorden van post in deze maanden is onm ogelijk en zou ook het 
afwerken van bestellingen vertragen.

b. Bestel u itslu itend per postgiro. Hebt u zelf geen postgiro, dan via de giro 
van vrienden of derg. overmaken. N iet via een bank of dergelijke, deze 
maken kopieën, waardoor de aan achterzijde verm elde no’s niet bij ons 
raken.
U kunt rustig meer girokaarten bij e lkaar opsturen als de no’s niet op één 
kaart kunnen.
Op de girokaart(en) dus de no's en e.v.t. vervangnumm ers vermelden.
Het gironum m er is: 14465 C lichéfonds Amsterdam.
Betaling (buitenland) kan ook geschieden per postw issel aan C lichéfonds 
p.a. G. Linssen, Jacob C atsstraat 61, Venlo.

c. De bestelling w ord t eerst dan uitgevoerd, zodra het door u overgemaakte 
geld binnen is.

d. Bestelt u (vooral de beginnende liefhebbers), het boekje „Handle id ing 
voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten" (zie 
achterzijde maandblad). H ierin v indt u een schat aan gegevens betreffende 
onze liefhebberij, zeer speciaal voor het zaaien, verspenen e.d.

Ook d it jaar hebben vele liefhebbers uit binnen- en buitenland w eer kosteloos 
meegewerkt aan het bijeenbrengen van zaden, w aarvoor onze hartelijke dank. 
De schenkers zijn: M. v. Buren, Rockanje; L. v. d. Burch, Austerlitz ; K. v. 
Driel, D elft; P. de Haan; R. Janssen, Am ersfoort; M. Joustra, Peize (Dr.); 
Mevr. E. Lantzius, Geulle (L ) ; G. Lakiere, Diegem (België); Mevr. L. de Lange- 
v. Aalderen, B ilthoven; G. Königs, K refeld (D ld.); J. M injon, De Bilt; O. C. v. 
Soldt, Scheveningen; G. Staleman, Rotterdam; I.V.T. Succulentarium , Wage- 
ningen; J. Schlichters, ’s-Graveland; W. v. Schaik, N ieuwersluis a/d Vecht; 
H. Ten Thij, U trecht; J. Theunissen, Oud-Gastel; J. v. Toledo, Rockanje; G. Uil, 
N ijmegen; Mevr. E. Verduin-de Bruyn, Beekbergen; J. de Vries, Nijmegen; 
Mevr. H. V riesendorp-v. Aalderen, O ostvoorne; Joh. de Vries, B rie lle; C. We- 
dekind, Putten (G ld .); P. v. d. W eerd, Den Haag. G. Linssen



Zaden van cactussen en vetplanten 1975-1976
De no's gemerkt met een -&■ zijn importzaden u it A rgentin ië, Chili, Mexico en Bolivia 
De no s gemerkt met een □  zijn uitstekend gesch ikt voo r de beginnende liefhebber.

ZADEN VAN CACTUSSEN
ACANTHOCALYCIUM

f t  1 violaceum 
2 violaceum 

APOROCACTUS 
□  3 knebelii

AREQUIPA
4 myriacantha
5 weberbaueri 

ARIOCARPUS
f t  6 fissuratus 
f t  7 furfuraceus 

rostratus
ARTHROCEREUS

8 mirabilis 
ASTROPHYTUM

f t  9 asterias 
f t  10 capricorne 

11 capricorne 
v senile 

f t  12 myriostigma (typus)
13 myriostigma forma nuda 

(de groene) 10 zaden
f t  14 myriostigma quadricostata 

(de vierribbige) 10 zaden
f t  15 ornatum 
f t  16 ornatum mirbellii 

AZTEKIUM
f t  17 ritteri 5 zaden

BLOSSFELDIA
18 liliputana (miniplantje) 

BRACHYCALYCIUM
19 tilcarense 

CEREUS
f t  20 chichipe 
f t  21 euphorbioides 
f t  22 chalybeus

(mooie blauwe cereus)
□ f t  23 geometrizans

(geschikt als entstam) 
f t  24 grandiariolaris

(hemelsblauw, zeer mooi) 
f t  25 jamacaru monstruosus 

(de ..rotscactus” ) 
f t  26 marginatus

(de parelbandcactus) 
f t  27 pecten-aboriginum 
f t  28 pecten-aboriginum 

tehuantepecanus 
f t  29 pruinosus 
f t  30 thurberi 
f t  31 thurberi litoralis 

COPIAPOA 
f t  32 barquitensis 

(typus)
f t  33 barquitensis 

longispina 
34 echinata 

f t  35 grandiflora 
f t  36 humilis 
f t  37 imbricata 

(zeldzaam) 
f t  38 montana 

CORYPHANTHA 
f t  39 clavata 
f t  40 radians 

CLEISTOCACTUS 
f t  41 baumannii 
f t  42 strausii ..snowpole’

(dik en zeer mooi wit) 
ECHINOCACTUS 

□ f t  43 grusonii (Mexico)

ECHINOCEREUS
44 berlandieri

f t  45 chloranthus (Monzano
M. T.S. zeer
zeldzaam) 10 zaden

f t  46 dasyacanthus
rubrispinus (Chihuahua) 

f t  47 engelmannii
armatus 10 zaden

f t  48 fendleri robustus 
(Peloncillo M.T.S.
N. Mexico)

49 leptacanthus
f t  50 lloydii (type Area 

West Texas)
f t  51 nov. spec. no. H.K. 303 

(Coahuila zeer 
mooi) 10 zaden

f t  52 ochoteraneus
53 pectinatus 10 zaden

f t  54 pectinatus ctenoides
(W. Texas; zwarte doorns, 
goudgele bloem) 10 zaden

55 reichenbachii 
(zeer mooi wit)

f t  56 rigidissimus (Granite Pas 
New Mexico zeer mooi) 

f t  57 salmianus
f t  58 triglochidiatus (1 è 3 doorns, 

bijzonder mooie vorm 
Manzano M.T.S.) 10 zaden

ECHINOMASTUS 
f t  59 intertextus dasyacanthus

(Manzano M.T.S.) 10 zaden
f t  60 pallidus =  kakui

(W. Texas) 10 zaden
f t  61 mariposensis

(W. Texas) 10 zaden
ECHINOPSIS incl.
Pseudolobivia en Acantholobivia 

□ f t  62 aurea (Pseudoechinopsis 
grote gele bloem, zeer 
mooi)

□  63 aurea (zeer mooi)
□  64 eyriesii (grote bloem,

jasmijngeur, goede 
zaailingentstam)

□  65 kermesina (prachtige bloem) 
O  66 hybride (lichtrose bloem)
□  67 gemengd (zeer geschikt als

entstam)
ERIOCEREUS

□  68 jusbertii (goede entstam,
maar één pakje verkrijgbaar) 

ESCOBARIA 
f t  69 albicolumnaria

=  durispina 10 zaden
f t  70 zilziana 10 zaden

ESPOSTOA 
f t  71 baumannii
f t  72 mirabilis
f t  73 mocupensis
f t  74 nana (wit, mooiste

Espostoa)
f t  75 melanostele churinensis 

FEROCACTUS 
f t  76 cornigera 
f t  77 cornigera sanguiniflora 

(„duivelskop” ) 
f t  78 hystrix (mooi) 
f t  79 latispinus (zwaar bedoornd)

f t  80 latispinus flavispinus 
(gele doorns) 

f t  81 macrodiscus 
f t  82 macrodiscus multiflorus

(bloeit al als kleine plant) 
f t  83 oaxacensis 
f t  84 peninsulae 
f t  85 viridescens flaviflorus 

(gele bloem)
f t  86 viridescens rubriflorus 

(rode bloem)
FRAILEA
87 asterioides (zeer mioi)
88 castanea (zeer mooi)
89 cataphracta

□  90 colombiana
□  91 grahliana
□  92 knippeliana
□ f t  93 magnifica (zeer mooi)
□  94 magnifica (zeer mooi)
□  95 pumila

96 pygmea lorencoensis 
H.U. 177

O  97 pygmea phaeodisca 
O  98 schilinskyana 
□ f t  99 spec. de San José 

(Bolivia)
□  100 gemengd 

GYMNOCALYCIUM 
101 anisitsii

□ ft102 baldianum typus
(rode bloem, zeer mooi)

□  103 baldianum (zeer mooi) 
□ ft104 baldianum venturianum

105 calochlorum 
ft106 chlorostictum F.R. 1181 

Oft107 damsii 
f t  108 damsii centrispinum 

(Roboré Bolivia)
O ft109 denudatum

(de ..spincactus") 
f t1 10 europleurum (zeldzaam) 

□ f t 1 11 friedrichii (mooi)
□ ft112  friedrichii albiflora 

(witte bloem)
Q  113 gibbosum 
□ ft1 14  gibbosum nigrum (zwart) 

f t  115 hammerschmidtii 
(San José Bolivia)

□ ft1 16  mazanense crassispinum 
(mooi)

f t  117 melocactiformis
□  118 mihanovichii (mooi)
□  119 monvillei var.
O ft120 multiflorum parisiene

(nestcactus)
121 oenanthemum 

f t  122 paediophylum 
□ f t  123 pflanzii

(Pilcomayo Argentinië) 
f t  124 pflanzii duripulpa 

(zeer mooi)
125 pungens

f t  126 pseudomalacocarpum 
(San José Bolivia, 
zeldzaam)

O ft127 quehlianum (mooi)
Q  128 quehlianum (mooi) 

f t  129 ragonesii (mooi)
Q  130 saglione (zeer mooi)
□  131 sigelianum 

ft132 stellatum

10 zaden 
10 zaden

10 zaden

10 zaden

10 zaden

10 zaden 

10 zaden

10 zaden 
10 zaden



133 stuckertii 
#134 tudae 
#135 vatteri
#136 zegarae (Perez Bolivia,

rijkbloeiend, tweekleurig)
□  137 gemengd 

HAAGEOCEREUS
#138 aurispinus rigidispinus 

(zeer mooi)
#139 carminiflorus
#140 clavispinus ataconquaens's
#141 chryseus (F. Ritter)
#142 crysosthele

(dikke goudgele cereus) 
#143 pachystele 
#144 pluriflorus 
#145 pseudomelanostele 

(zeer mooi)
#146 pseudoversicolor

(variabel zeer mooi)
#147 setosus longicoma 
#148 xanthacanthus 

HAMATOCACTUS
□  149 setispinus (zeer mooi) 

HELIANTHOCEREUS
#150 fricianus (bloem purperrood) 
#151 poco (zeer mooi) 

HORRIDOCACTUS 
152 spec.
ISLAYA 

#153 aticensis 
#154 bicolor (type I en II, 

groene en blauwe 
epidermis gemengd)

#155 brevicylindrica 
#156 copiapoides 
#157 grandiflorens (grootbloemig) 
#158 krainziana 
#159 krainziana longispina 
#160 maritima 
#161 paucispina 
#162 roseiflora 

LEUCHTENBERGIA
#163 principis

(zeer apart)
LOBIVIA

5 zaden

□ 164 backebergii
□ 165 caineana
□ 166 densispina
□ 167 saltensis 10 zaden
□ 168 winteri

LOPHOPHORA
10 zaden

169 williamsii
MAMMILLARIA

5 zaden

170 aurilanata 5 zaden
#171 bachmannii (mooi)

172 blossfeldiana (mooi)
□  173 bocasana

174 boolii
175 columbiana 

bogotensis
176 ernestii
177 fasciculata
178 johnstonii 

sancarlensis
179 louisae (hybride)

#180 multilanata (zeer witwollig) 
#181 neocoronaria 
#182 neomystax

183 patonii sinalensis
184 pennispinosa 

forma nova
185 pitcayensis
186 pseudoalamensis
187 rawlii

□  188 rhodantha rubra
(rood bedqornd)

#189 sempervivi
190 simplex 

□#191 spinosissima
(rood bedoornd)

192 swinglei 10 zaden
193 umbrina
194 verhaertiana 10 zaden
195 zeilmanniana 

(zeer mooi) 10 zaden
196 zephyranthus
197 spec. grootbloemig)
198 spec. Quasave 15 zaden

□  199 gemengd
MALACOCARPUS
200 corynodes
201 kovaricii 10 zaden
202 leprocorum 10 zaden
MELOCACTUS

#203 amoenus 
#204 bahiensis 

205 bahiensis 
#206 ernestii 
#207 curvispinus 

208 hereye 
#209 macrocanthos 
#210 macrodiscus 
#211 matanzanas 
#212 schulzianus

213 spec.
MORAWETZIA
214 sericata 10 zaden
NEOPORTERIA incl. 
Chileorebutia en Neochilenie

#215 cachytaensis (Neochil.) 
flaviflorus (zeer mooi, 
gele bloem)

#216 cachytaensis (Neochil.) 
rubriflorus (zeer mooi, 
rode bloem)

217 calderana
(Neochil.) 10 zaden

#218 carneoflora (Neochil.)
#219 cephalophora 
#220 confina (Neochil.)
#221 floccosa

(mooiste Neochilenia)
222 glabrescens

(Neochil.) 5 zaden
#223 hankeana 
#224 hankeana roseiflora 
#225 intermedia F.R.
#226 laniceps (zeer mooi)

227 mitis
#228 occulta (Neochil. zwart, 

zeer mooi)
#229 paucicostata (Neochil.

rijk bloeiend)
#230 paucicostata viridis 

(Neochil.)
231 pilispina 5 zaden

#232 pulchella (Neochil.)
233 pygmea 10 zaden

#234 rapifera (als zaailing 
al zeer mooi)

#235 rapifera nigrispina
(zwarte doorns, zeer mooi) 

#236 residua (Neochil.)
237 rupicola

(Neochil. F.R. 213) 5 zaden 
#238 rupicola (Neochil.)
#239 scoparia (Neochil.)
#240 villosa typus (zeer mooi) 
#241 villosa nigrispina

(zwart bedoornd, zeer mooi) 
#242 wagenknechtii

(rijke winterbloeier)
243 gemengd

NEOCARDENASIA
#244 herzogiana

NEORAIMONDIA
#245 roseiflora

NOTOCACTUS
incl. Eriocactus
246 alacriportanus fortalesensis
247 alosyphon 10 zaden
248 apricus
249 arechevaletai aureus
250 arechevaletai

alacriportanus 10 zaden
251 arechevaletai limiticola
252 arechevaletai

nanus 10 zaden
253 acutus
254 buiningii

(zeer mooi) 10 zaden
255 concinnus
256 elegans 10 zaden
257 glaucinus gracilis

□  258 graessneri (Eriocactus) 
#259 grossei (Eriocactus,

zeer mooi)
260 floricomus

□  261 haselbergii (Eriocactus.
wit, zeer mooi)

□#262 herteri (zeer mooi.
purperrode bloem)

□#263 horstii (zeer mooi)
264 laetevirens

Q  265 leninghausii (Eriocactus)
266 linkii 10 zaden

□#267 magnificus (Eriocactus, 
bijzonder mooi)

O  268 magnificus (Eriocactus, 
bijzonder mooi)

□  269 mammulosus
270 megapotamicus crucicentra
271 meldianse 10 zaden

#272 muegelianus (oranje bloem)
□  273 ottonis
□  274 ottonis cacapavanus 
#  275 ottonis tortuosus
□  276 ottonis schuldtii
□  277 pampeanus

278 proliferus H.U. 4
□  279 pseudorutilans 
Q  280 rutilans

#281 schumannianus (Eriocactus, 
zeer mooi)

□  282 submammulosus 
#283 sucineus (mooi)

□#284 uebelmannianus
(rode bloem, zeldzaam)

□  285 uebelmannianus flaviflorus
(gele bloem) 10 zaden

#286 vanvlietii
(mooi, rood bedoornd) 

Q#287 werdermannianus 
Q  288 werdermannianus
□  289 gemengd

OPUNTIA
#290 imbricata (Cilindropunt.)
#  291 laevior 
#292 macrocalyx 
#293 occidentalis 
#294 orbiculata 

295 robusta 
#296 rufida robustior 

O REOCEREUS 
#297 celsianus villosissima 

F.R. 78 (wit behaard)
#298 fossulatus
#299 fossulatus gracilior (mooi) 
#300 magnificus (zeer mooi)

10 zaden 

10 zaden 

10 zaden 

10 zaden

10 zaden 
10 zaden 
5 zaden 
5 zaden



#301 maximus
#302 maximus horridispinus
#303 variicolor

(Ticnamar Chili)
#304 variicolor tacnaensis 

PARODIA
305 cardenasii
306 camargensis

#307 chaetocarpa (zeldzaam)
#308 chrysacanthion 
#309 comarapana 

310 comarapana (mooi)
#311 comosa (oranje bloem, 

grofzadig)
312 crucinigricentra 

#313 densispina
314 erythrantha
315 formosa (zeer mooi)
316 formosa prolifera 10 zaden 

#317 glischrocarpa
(zeer zeldzaam) 10 zaden 

#318 gracilis (oranje bloem)
#319 hausteiniana
#320 malicana
#321 mairanana (zeer mooi)
#322 minima 

323 minima
#324 miquilensis (grofzadig)

325 mutabilis
326 mutabilis aurihamata
327 mutabilis ferruginea 

#328 plazula
329 purpureoaureo
330 rubellihamata

#331 rubellihamata longihamata 
#332 saintpieana longispina 

(lang bedoornd, mooi)
333 sanguiniflora 

#334 scopaoides
335 scopaoides
336 schwebsiana 10 zaden

#337 sotomayorensis
#338 subtillihamata

(zeer zeldzaam) 10 zaden 
#339 tarabucina (grofzadig)
#340 tredecimcostata typus 

(grofzadig)
#341 tredecimcostata minor 

bloeit hele zomer)
342 gemengd 
PACHYCEREUS 

#343 pringlei (als zaailing 
al mooi)

PSEUDOPILOSOCEREUS 
incl. Pi!o(so)cereus

#344 houlletianus (mooi, blauw, 
w it behaard)

#345 leucocephalus 
(wit cephalium)

#346 palmeri 
#347 palmeri var.

(purperkleurige bloem)
#348 palmeri victoriensis 

PYRRHOCACTUS 
#349 echinus
#350 intermedius rubriflorus 

(rode bloem)
#351 kunzei 
#352 vallenarensis

REBUTIA
incl. Aylostera, Digitorebutia, 
Hymenorebutia en Mediolobivia

□  353 albipilosa 
"1 354 caespitosa

□  355 cajacensis F.R. 1141 (Ayl.)
1 356 calliantha

□  357 chrysacantha
□  358 coerulescens
□  359 deminuta (Ayl.)
□  360 fiebrigii (Ayl.)
O  361 fiebrigii densiseta (Ayl.)
□  362 flavistyla F.R. 756 (Ayl.)
□  363 graciliflora borealis

F.R. 341a (Digitoreb.)
□  364 grandiflora
□  365 kesselringiana
□  366 krainziana
□  367 kupperiana (Ayl.) (mooi)
□  368 marsoneri
O  369 minuscula
□  370 minuscula grandiflora

(grootbloemig)
□  371 muscula (Ayl.)
□  372 pseudodeminuta (Ayl.)
□  373 pulvinosa (Ayl.)
O  374 robustispina (Ayl.)
□  375 senilis
□  376 senilis (geel)
□  377 senilis kesselringiana
□  378 senilis lilacino (rose)
□  379 senilis sieperdaiana
□  380 senilis winteriana
□  381 spegazziniana (Ayl.)

(donkerbruine plant, rode 
bloem)

□  382 spinossisima (Ayl.)
□  383 violaciflora
□  384 xanthocarna salmonea
□  385 F.R.754

386 spec. Vatter
□  387 gemengd 

SCLEROCACTUS
#388 polyancistrus (prachtig

maar moeilijk!) 10 zaden 

SELENICEREUS
□  389 grandiflorus (de ,.koningin

van de nacht” )
SOEHRENSIA

echte, zeer goede entstam) 
#411 thelegonoides 

TRIXANTHOCEREUS 
#412 blossfeldiorum (mooi)
#413 senilis (wit, zeer mooi) 

WEBERBAUEROCEREUS 
#414 fuscus (mooie rode doorns) 
#415 johnstonii (,,gele strausii” , 

zeer mooi)
WEINGARTIA 

#416 corroana
#417 hediniana (polstervormige 

areolen, mooi)
#418 longigibba 
#419 multispina 

420 multispina 
#421 neocumingii 

422 pilcomayensis 
#423 pulquinensis 
#424 riograndensis 
#425 sucrensis 
#426 spec.

□  427 gemengd 
GEMENGD
(a f  2,00 per pakje) 100 zaden

#428 gemengd
(diverse soorten waaronder 
zeer mooie) 100 zaden

#429 gemengd
(idem maar andere 
soorten) 100 zaden

#430 gemengd
(idem echter weer 
andere soorten) 100 zaden

ZADEN VAN VETPLANTEN
ALOË

□  431 bellatula 5 zaden

ANACAMPSEROS
432 gracilis

□  433 rufescens
COTYLEDON

#390 bruchi i
#391 bruchii nivalis
#392 magnifica (zeer mooi)

STETSONIA
#393 coryne (prachtig, doorns) 

STROMBOCACTUS 
#394 disciformis

(zeldzaam) 10 zaden

435 orbiculata
ECHEVERIA
436 pulidonis
EUPHORBIA
437 bubalina 5 zaden
438 meloformis 5 zaden
439 obesa 5 zaden

GASTERIA
SUBMATUCANA

#395 tuberculata
TOUMEYA
396 pseudomacrochele 5 zaden 

#397 gemengd 

THELOCEPHALA 
#398 carneoflora 
#399 imitans 
#400 krausii albispina 

(wit bedoornd)
#401 lanata (mooi, wit)
#402 malleolata lanata 

(zeer mooi)
#403 malleolata solutaria (mooi) 
#404 napina 
#405 tenebrica 

TRICHOCEREUS 
#406 candicans gladiatus 
#407 deserticolus fulvilanus 

□ # 4 0 8  macrogonus
(blauw, goede entstam)

□  409 schickendantzii 
x Echinopsis 
(hybr. goede entstam) 

□ #410 spachianus (Argentinië, de

□  440 capaxii 5 zaden

LITHOPS
441 bella
442 bella lericheana
443 erniana
444 dendritica
445 gracilidelineata
446 karasmontana mickbergensis
447 opalina
448 otzenii
449 pulmonuncula
450 salicola
451 schwantesii gebseri
452 schwantesii triebneri
453 summitata
454 villeti i
455 gemengd 
STAPELIA
456 nobilis 10 zaden

□  457 variegata
TALINUM
458 paniculatum

459 uliginosum
TRICHODIADEMA

□  460 barbatum
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