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In te re s s a n te  c a c tu s g e b ie d e n  in B o liv ia  (7 )

A. F. H. BUINING

Om half acht ve rtrok de kleine tre in en tegen 11 uur zagen we bij Quimome 
de eerste bergen van de Chiquitos, met hier en daar loodrechte wanden. Via 
San José, Taperas kwamen we om 14 uur in Roboré aan. Het berglandschap 
onderweg was door de u itzonderlijke  vormen en de steile wanden zeer in
teressant. In stromende regen reden we in Roboré per taxi naar het missiehuis 
van de Am erikaanse Evangelische Kerk, waar onze medereizende mecanicien 
van de fabriek van Roberto Vasquez, de Indiaan Ernesto Balcazar, in zijn 
jeugd opgevoed was. Het was een bijzonder harte lijke ontvangst en we 
werden met een vo o rtre ffe lijk  maal verwend. Daarna gingen we verder per 
vrachttaxi naar Santiago de Chiquitos, waar het echtpaar George Haight reeds 
52 jaa r voor de genoemde missie w erkt onder de Indianen. Hun m issiehuis 
daar, en ook het daaraan verbonden opvoedingsinstituut voor ouderloze kin
deren over heel Bolivia, is uiterm ate gastvrij. Omdat ik gaarne in de omgeving 
van Santiago de Frailea’s chiquitana en pullispina w ilde onderzoeken, konden 
we bij de stie fouders van onze Ernesto Balcazar, een bijzonder fijne en be-
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Echinopsis klingleriana

kwame man, wonen. Hier heeft jaren geleden ook Prof. Cardenas gewoond en 
van daar uit zijn Frailea chiquitana, Bolivicereus samaipatanus var. divi-mise- 
rata en de zachtgeel bloeiende Amaryllis divi-francisci, die w ij vo lop in bloei 
zagen, beschreven. Het dorp lig t op ongeveer 650 m hoogte. O nder leiding van 
een bevriende dorpsindiaan, Simon Taceo, trokken we de volgende dag naar 
de divi-m iserata-berg, waar o.a. Frailea chiquitana en ook de varië te it van 
Bolivicereus samaipatanus groeit. Verder vonden we daar Echinopsis kling
leriana.
Het was deze dag een zeer boeiende maar doodverm oeiende toch t van 
’s morgens 6 uur to t ’s avonds 7 uur. We aten onze meegegeven boterhammen 
op in een grot waar zeer interessante rotstekeningen van jagende Indianen 
voorkwamen. In d it gehele gebied kwamen oorspronke lijk  vele verschillende 
Indianenstammen voor met totaal onderscheidene talen. Maar ge le ide lijk  aan, 
vooral door toedoen van de Haights, werden vele vredespijpen gerookt en 
om de verstandhouding onderling te verbeteren werd de taal van de grootste 
stam, de Chiquitos, als de voertaal aanvaard. Boven op de divi-m iserata-berg 
zagen we een prachtige natuurlijke brug en voorts nog allerle i grotten en z.g. 
Indianenlooppaadjes door de dichte begroeiing.

(w ord t vervolgd)

F o to 's  van de sch r ijve r



1976

Weer is er een jaar voorbij en als ik mijn gedachte eens laat gaan over wat 
er in onze vereniging gebeurde, dan zijn de resultaten zeker positief te 
noemen. Ook de stroom nieuwe leden is gestaag doorgegaan en als de teke
nen niet bedriegen, zal dit ook in 1976 nog steeds aanhouden. Het is natuurlijk 
heel prettig als de vereniging groeit, maar door deze groei komt er voor de 
bestuurders van de afdelingen en de hoofdbestuurders heel veel werk te 
verrichten. Voor enkele jaren, toen het ledental zo rond de 1300-1400 bedroeg 
en daarbij lange tijd stabiel bleef, waren de problemen wat de opvang van de 
nieuwe leden betrof niet zo groot. Het betrekkelijk kleine aantal nieuwe leden 
werd over het algemeen spoedig ingewerkt, mede doordat men terecht kwam 
tussen verscheidene gevorderden die onze liefhebberij min of meer onder de 
knie hadden.
Nu ligt het echter wel wat anders: er zijn afdelingen waarvan het ledental 
binnen twee jaar meer dan verdubbeld is en dit geeft voor de afdelings
besturen wel eens hoofdbrekens. Toch kunnen we gerust stellen dat het over 
het algemeen allemaal redelijk goed verloopt.
In het afgelopen jaar is er een drietal bestuursbijeenkomsten gehouden met 
diverse afdelingsbesturen, waar vooral gediscussieerd werd over de organisa
torische kant van ons werk. Uit de reacties van vele bestuurders is gebleken 
dat deze bijeenkomsten op prijs worden gesteld en het zeker zin heeft om 
hiermee door te gaan. In februari en april zullen er nog weer twee worden ge
houden, nl. in Zwolle en in Venlo. Vele vraagstukken komen op deze bespre
kingen aan de orde en de discussie welke daarbij ontstaat is voor alle deel
nemers zeer leerzaam.
Voor zover mij bekend is zullen dit jaar drie afdelingen een jubileum vieren 
nl. Rijn en Delfland 50 jaar, Nijmegen 40 jaar en Groningen 20 jaar. Het is een 
feit dat als er eenmaal een afdeling is opgericht, deze dan meestal goed le
vensvatbaar is. Dit brengt eigenlijk onze liefhebberij zelf met zich mee. Als men 
éénmaal goed bezig is met kweken en bestuderen van succulenten, dan laat 
het je niet meer zo gauw los. In de afdelingen vindt men heel vaak de weer
klank die men wel eens nodig heeft en waardoor de liefhebberij beter tot zijn 
recht kan komen.
In het nieuwe jaar zullen we landelijk een aantal activiteiten trachten te ver
wezenlijken.
In de eerste plaats hebben we de algemene vergadering op 15 mei, welke in 
Lent wordt gehouden bij de jubilerende afdeling Nijmegen. Deze afdeling heeft 
grote plannen en het zal zeker de moeite waard zijn deze dag bij te wonen. 
Wij zullen ook weer een excursie voor de verspreid wonende leden organi
seren, gezien de goed geslaagde dag in 1975. Wat het precies gaat worden 
kunt u binnenkort in Succulenta lezen.
We houden elk jaar twee weekeindbijeenkomsten op het kasteel Hoekelom te 
Ede. Ook deze gaan weer door en in een volgend nummer van Succulenta 
wil ik hier eens wat nader over uitweiden.
We hebben ook het plan opgevat in de loop van het jaar op een weekeinde 
een grote bijeenkomst te organiseren, b.v. in de maand september. Hoe en 
wat dat gaat worden, zult u ook in de komende maanden uit dit blad kunnen 
vernemen.
Van over de grenzen is het bericht gekomen dat er naar alle waarschijnlijkheid 
in Monaco in de maand oktober een meerdaagse (4-5 dagen) bijeenkomst zal 
worden georganiseerd door de heer Krönlein, directeur van de botanische
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tuinen aldaar. U hebt hier al iets over kunnen lezen in het decembernummer 
1975.
Wat ons tijdschrift betreft, ook het afgelopen jaar was het weer goed ver
zorgd. Alleen klaagt onze redactie nogal eens over een tekort aan goede kopij. 
Toch zijn er in onze vereniging beslist leden te vinden die iets over de lief
hebberij op papier kunnen zetten. Doe het en stuur het naar de redactie, het 
is gewoon nodig. Hoe meer kopij van de leden, des te meer is ons maandblad 
er dan dóór en vóór de leden en daar gaat het toch eigenlijk om.
In de hoop dat het onze vereniging en alle leden en de hunnen goed mag 
gaan, wens ik u namens het dagelijks bestuur een voorspoedig 1976.

S. K. Bravenboer, voorzitter.

V a n  de re d a ctie
Zoals velen van u al bekend zal zijn, heeft de redactie de wens te kennen ge
geven binnen afzienbare tijd zijn taak te beëindigen. De belangrijkste reden 
hiervoor is de geweldige hoeveelheid tijd die dit werk vraagt, waardoor maar 
weinig tijd overblijft voor de eigenlijke hobby. De tweede reden is, dat het 
naar onze mening niet goed is, dat iemand te lang op een dergelijke post zit; 
ongemerkt kan een soort bedrijfsblindheid gaan optreden die een nadelige 
invloed heeft op het maandblad.
Tijdens de laatste hoofdbestuursvergadering is gesuggereerd dat de taak van 
de redactie misschien verlicht zou kunnen worden door hulp van buitenaf. 
Wanneer we dan denken aan mensen die incidenteel bijvoorbeeld een artikel 
vertalen, werktekeningetjes maken, artikelen herschrijven en/of uittypen, dan 
zou zulke hulp inderdaad enig soelaas bieden. Vandaar dan ook, dat we graag 
leden die dergelijke dingen kunnen en willen doen, opwekken zich aan te 
melden, al was het alleen maar om daardoor het vinden van opvolgers te ver
gemakkelijken. We spreken met opzet van opvolgers omdat we van mening 
zijn dat de taak van de redactie te omvangrijk is om goed door één man (of 
vrouw) in de vrije tijd verricht te worden.
Om de wellicht wat bittere pil enigszins te vergulden, willen we ons uiteraard 
graag bereid verklaren onze taak voort te zetten tot de opvolging op bevredi
gende wijze is geregeld.

Ja n u a r i- fe b ru a r i/a lle r ie i
Zo, de kortste dag van het jaar is gelukkig al weer enkele weken achter de 
rug en vol verwachting gaan we het nieuwe seizoen van onze succulenten 
tegemoet. De dagen gaan ook al weer lengen, doch het spreekwoord zegt: 
,,als de dagen lengen, gaan de nachten strengen” , zodat we de weersverwach
tingen en met name de temperaturen in de gaten moeten houden. Het kan be
hoorlijk vriezen om deze tijd van het jaar! Zorg dat uw verwarming in orde is 
en blijft.
Voor wat de overige zorgen betreft, verwijzen we u graag naar onze „Hand
leiding” .

Een verhaal over een merkwaardig zaairesultaat ontvingen wij van Dirk Jacob 
Hamoen, Fentener van Vlissingenkade, m.s. „Jodocus”, te Utrecht.
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Hij sch rijft ons:
In de v ie r jaren dat ik mij heb beziggehouden met het opkweken van succu
lenten uit zaad, is mij d it seizoen iets zo merkwaardigs overkomen, dat ik daar
over op deze manier gaarne eens met de meer deskundigen onder ons van 
gedachten zou w illen w isselen.
Zoals te doen gebru ike lijk  begon het allemaal met een zending zaad van ons 
onovertroffen C lichéfonds: o.a. Parodia’s, Ferocactussen, Notocactussen; 
kortom  geen zaaitechnische hoogstandjes. Er werd op drie tijdstippen gezaaid: 
eind februari (m et onderwarm te van de c.v.), half mei (zonder kunstmatige 
warm te) en to t s lo t half juni. O nder de zaailingen bevond zich onder meer 
H orridocactus horridus (hierna te noemen Hh).
Hh kwam alle keren v lo t to t ontkieming, vertoonde vervolgens geen ontw ik
keling meer en to t s lo t vielen de kiem plantjes, na ongeveer één maand, stuk 
voor stuk weg. O nder de februarilich ting bevonden zich meer soorten die 
moeilijkheden hadden. Geen speciale ongerustheid ten aanzien van Hh dus. 
De verliezen van de andere soorten waren onder de mei- en jun ilich ting echter 
zo gering, dat ik niet veel meer van het gedrag van Hh begreep.
W el waren de kiem plantjes van Hh vergeleken met de andere erg bleek; ze 
kleurden ook niet bij. De enige conclusie die mij nog openstond: geen chloro- 
phyl aanwezig. Dan maar proberen te enten. Pogingen op zaailingen van Erio- 
cereus bonplandii (toen ongeveer één centim eter hoog) en een weekvlezige, 
verder onbekende Echinocereus, zijn alle m islukt. Toch moet het (blijkens aan
biedingen in de w inkels van allerlei gele en oranje cactussen) m ogelijk zijn 
chlorophylloze cactussen door enting to t groei te brengen.
Een paar vragen blijven er na deze ervaring over. Z ijn er onder u die in 1975 
Hh van het C lichéfonds gezaaid hebben? Hebben zij misschien dezelfde er
varing gehad? Is e r iemand die een m ogelijke oplossing van het raadsel 
kan geven?
Want, wat immers is het bestaan van een cactuslie fhebber nog waard zonder 
H orridocactus horridus?

-8 -  -8 - -» •

Het onderw erp „G iftige  bestrijd ingsm iddelen”  heeft nogal wat beroering te 
w eeggebracht en daarmee vele pennen in beweging. Zo ontvingen w ij van de 
heer H. M. v.d. Linde, D orpsstraat 61 te Heinkeszand het volgende schrijven. 
Leest u behalve deze b rie f s.v.p. ook het redactionele commentaar!
De heer v. d. Linde schrijft:
„D e  verontruste docto r en de menagerie van de heer Theunissen” .
Gaarne zou ik nog w illen reageren op het artikel in Succulenta van mei 1975, 
waarin de heer P. D ekker ziekten en plagen, voorkom end bij onze planten, 
behandelde. Ik ken de heer D ekker als secretaris van onze afdeling van nabij 
en ik heb zijn artikel eerst nog eens aandachtig doorgelezen. V oor een be
ginnend lie fhebber steekt het artikel nu niet bepaald een hart onder de riem 
en als de mogelijkheden van bestrijd ing met de volgens hem ju iste  middelen 
er niet in verm eld waren, zou men bang worden om met de boeiende suc- 
culenten-lie fhebberij te beginnen o f voort te gaan.
Het artikel van de heer Theunissen in het augustusnum mer vind ik aantrek
kelijker, zeker voor beginners, hoewel het alleen de andere zijde van het pro
bleem benadert. Nu mag men niet voo r drastisch ingrijpen met giftige bestrij
dingsm iddelen zijn, doch men hoeft er toch ook weer niet een hele menagerie 
van spinnen e.d. in zijn kas op na te houden.
Z e lf ben ik nu niet d irect een voorstander van het gebruik van verg if in de 
ruimere zin van het w oord; ik ben ook niet zo ’n doorgew interde liefhebber
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die alles van succulenten afweet, doch in mijn beperkte vrije tijd houd ik me 
wel steeds bezig met mijn planten.
Nu, na ongeveer 8 jaar zijn me de kwalen van spint, wortelluis en wolluis ook 
niet bespaard gebleven. Dit heeft me echter niet kunnen ontmoedigen en ik 
heb er steeds weer naar gestreefd het ongedierte te voorkomen en het zo
nodig te bestrijden; het artikel van Dr. Sperna Weiland ten spijt, meestal met 
chemische middelen, zoals Parathion, Malathion en E 605.
Meestal giet ik 1 a 2 maal per jaar met een oplossing van 20 cc op 10 liter 
water en in de vorige winter heb ik bij het verpotten van zo’n 1000 planten 
slechts in 4 gevallen in geringe mate wortelluis geconstateerd. Ik vind dan 
ook dat men niet al te zwaar moet tillen aan het woord VERGIF en zeker niet 
dat men zijn liefhebberij zou moeten opgeven omdat men met zware vergiften 
zou moeten werken om zijn planten te behouden.
Naar mijn mening zijn in deze artikelen de uitersten aangegeven en als zij 
bedoeld waren als advies aan beginnende liefhebbers, werd in beide artikelen 
het probleem te summier benaderd. Zonder dat men spinnen en dergelijk on
gedierte in zijn kamer gaat cultiveren of dat men Temik of Parathion gaat ge
bruiken in een overmatige concentratie, moet het toch m.i. mogelijk zijn met de 
bovengenoemde dosering zijn planten vrij van ongedierte te houden.
In vele gevallen voldoet Malathion ook heel goed; het doet onze planten in het 
algemeen weinig schade, alhoewel voorzichtigheid altijd geboden blijft. Ik voel 
me gelukkig nog steeds goed gezond, ondanks het regelmatig toepassen van 
giftige bestrijdingsmiddelen en aan het kanon dat volgens de heer Theunissen 
door de heer Dekker in stelling is gebracht tegen een mus, til ik niet zo zwaar. 
Beide artikelen vond ik echter interessant. (Van redactiewege enigszins be
kort).

Evenals bij het artikel van de heer Dekker kan de redactie het toch niet laten om ook 
op het geschrevene van de heer v. d. Linde te reageren. We zullen het echter kort 
maken, want vele facetten van de gevaren van bestrijdingsmiddelen zijn al belicht.
U meent, mijnheer v. d. Linde dat het artikel van de heer Theunissen alleen de andere 
zijde van het probleem benadert. Mogen wij dan stellen dat dhr. Th. één van weinige 
juiste methoden aangeeft. U zult echt niet de enige zijn die niet zo erg gesteld is op 
een legertje spinnen in de kamer of de kas, doch u moet dit nu ook weer niet zo zien 
dat de kas van de heer Th. wemelt van de spinnen. In iedere kas waarin niet regelmatig 
met sterk giftige middelen gespoten wordt, komen spinnen voor. Het zijn evenwel 
tamelijk schuwe diertjes, zodat u ze weinig te zien zult krijgen. Ze zijn er echter wel! 
Een enkele keer zult u dat bemerken aan een webje of u zult zo nu en dan een zgn. 
„hooiwagen” , zo’n loopspin met lange poten en een klein rond lijfje, zien wandelen. 
Ook wel eens een zwarte spin die meestal „kelderspin" genoemd wordt of een klein 
vuurrood spinnetje van 1 a IV 2 mm. Verwijder die diertjes nu niet meteen, maar volg 
hun bewegingen eens. Op een bepaald moment zult u zien dat zij met een razendsnelle 
beweging op iets afschieten. Dat „iets” is dan een door ons zo verfoeide wolluis of 
spintmijt. Bedenk dan ook dat diezelfde spinnen er ettelijke per dag vangen. Veel meer 
dan u zelf zou kunnen vangen. En dan nog wel zonder dat er een schadelijk, milieu- 
bedervend gif aan te pas komt. Want dat de meeste door de heer Dekker en door u 
genoemde bestrijdingsmiddelen sterk giftig en daardoor zeer gevaarlijk zijn, staat als 
een paal boven water.
Heus, als uw gezondheid u lief is luistert u dan in uw eigen belang naar de welgemeen
de raad van ervaren liefhebbers en naar een deskundige op dit gebied als Dr. Sperna 
Weiland. U kunt nu wel zeggen dat u, de goede en welgemeende raadgevingen van 
„onze dokter" ten spijt, toch doorgaat met giftige bestrijdingsmiddelen, maar dat is net 
zo iets als een advies van uw huisdokter om uw blindedarm eruit te laten halen, in de 
wind slaan. Tenzij u meent dat het zo wel over zal gaan.

Hiermede wilden wij dan de discussie sluiten; niet omdat het laatste woord er over 
gezegd zou zijn, maar omdat zowel de voor- als de tegenstanders nu wel zo ongeveer 
hun zegje gezegd hebben en omdat we gelukkig momenteel vrij veel kopij over andere, 
eveneens interessante onderwerpen hebben.
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N o to ca ctu s  H 339
Het nomen provisorium bij deze plant is mammulosus var. paucicostatus. In
derdaad doet de plant op het eerste gezicht aan de mammulosusgroep den
ken. Ook de bloem lijkt er zeer veel op, doch als we de doornbundels be
kijken, valt direct op dat de plant slechts 1 middendoorn heeft en deze is niet 
afgeplat, doch rond.
Nieuwe soort of niet, als u besluit deze plant aan te schaffen zult u in geen 
geval een doublure krijgen van andere, reeds bekende, mammulosusvormen. 
De bloemen verschijnen vrij vroeg in de zomer in een krans om de schedel. 
Ze zijn zelffertiel; de vrucht groeit langwerpig uit, wordt onderaan vliesdun en 
breekt na droging open. De zaden, die zich tot dan toe boven in de vrucht 
hebben bevonden, rollen door de opening naar buiten. Voor de Notocactussen 
geldt, dat zij ’s zomers een ruime watergift waarderen en ’s winters ook enig 
vocht op prijs stellen. Dit kunt u bereiken door de planten in het tablet in te 
graven. Er stijgt dan nog voldoende water op om aan de behoefte te voldoen. 
Aan de grond toegevoegde klei zorgt er eveneens voor, dat de potkluit niet te 
snel uitdroogt.
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N o to cactu s  H 80
Doordat in de achter ons liggende periode nogal wat nieuwe planten door 
allerlei verzamelaars zijn gevonden en de beschrijving eerst kan geschieden 
na nauwkeurige studie, worden vele vondsten onder veldnummer of nomen 
provisorium aangeboden. Wij, liefhebbers, zijn daar niet zo gelukkig mee, om
dat deze toevoegingen dikwijls niets over de plant zeggen. Op goed geluk 
bestel je maar wat, maar soms blijkt het een goede gok te zijn. Zoals hier.
De plant heeft de provisorische naam cobrensis en hoort duidelijk in de 
scopagroep thuis. Afwijkend daarvan zijn de veel kortere doorns, die boven
dien wat dikker zijn dan bij de bekende soorten van deze groep. In tegenstel
ling tot het type van de soort spruit deze plant ook tamelijk snel. Door zijn 
sierlijke vorm en probleemloze verzorging is deze plant stellig een mooie 
aanwinst en zal hij ook in niet bloeiende toestand het oog van de liefhebber 
strelen. Opvallend zijn in de nieuwgroei de donkere vlokjes, waarin de midden- 
doorns gebundeld zijn, die reeds zeer spoedig hun donkere kleur verliezen.

maar wel

Teksten en foto’s J. Theunissen, Vierschaarstraat 23, Oud-Gastel
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Haworthia
B. VAN  GELDER

I. HAW ORTHIA’S EN AANVERWANTEN.
Alle H aworthia’s komen uit Zuid- en Zuidw est-A frika. Het zijn kleine struikjes 
die een enorme variatie in vormen en kleuren te zien geven. Er zijn minstens 
200 soorten bekend en ongeveer 100 variëteiten, plus nog een fiks aantal 
formae ( =  vormen), zodat een gespecialiseerde Haworthiaverzameling niet 
alleen m ogelijk maar zelfs uitermate aantrekkelijk is. En dat ondanks het fe it 
dat de bloei allesbehalve spectacula ir is, om niet te zeggen saai en volkomen 
onbeduidend. De aantrekkelijkheid der Haworthia's schuilt dan ook niet in de 
bloemen, maar in de vorm, de tekening en de plaatsing der bladeren.
De H aworthia’s behoren to t de fam ilie der LILIACEAE, een onderdeel van de 
Orde der Liliiflorae, die w eer een onderdeel is van de Klasse der monocotyle 
o f eenzaadlobbige planten, d.w.z. dat het kiem plantje bestaat uit één blaadje 
oftewel zaadlob. Tot deze monocotylen —  hoewel veel m inder ta lrijk  dan de 
dicotylen o f tweezaadlobbigen —  behoren b.v. nogal wat waterplanten en vele 
vele andere, w aaronder ook drie zeer grote en belangrijke fam ilies, nl. de 
grassen, de orchideeën en de bromeliaceeën.
A lle Liliaceae —  en dat zijn dan in totaal zo ’n 3000 over de hele aarde ver
spreide soorten! —  hebben een zesbladig bloemdek, 6 meeldraden, een drie- 
hokkig, bovenstandig vruchtbeginsel en een doosvrucht of bes. Bovendien zijn 
de meeste min o f meer als succulenten te beschouwen, want de in deze fam ilie 
veelvuldig voorkom ende bollen, knollen en w orte lstokken dienen voor het op
slaan van voedsel en vocht en zijn dus alleen maar een andere vorm van 
succulentie dan die we kennen van onze zogenaamde blad- en stamsucculente 
cactussen en andere vetplanten.
Tot die 3000 soorten der LILIACEAE behoren, om maar eens een paar uitersten 
te noemen: de uien, Kniphofia en grootm oeders Aspid istra ; alle bloembollen, 
de Yucca en Asperges; Sneeuwklokje, G loriosa en Keizerskroon; Blauwe 
Druifjes, Sansevieria, Bulbine, Bowiea en natuurlijk alle Lelies . . .  En in die 
bonte stoet komen nu ook een paar geslachten voor die succulent zijn in onze 
gewone zin van het woord, nl. zuivere bladsucculenten; geslachten die onder
ling zeer nauw verw ant zijn, te weten: Aloë, Astroloba, Gasteria, Haworthia en 
Poellnitzia. Ze zijn zo nauw verwant, dat alle destijds bekende soorten van 
deze geslachten door Linnaeus nog ,,A loë”  werden genoemd en dat bleef zo 
to t Duval de geslachten Haworthia (in 1809) en Gasteria opstelde; maar dat 
was voorlopig nog theorie  want in fe ite  b leef de algemene naam A loë nog 
lang in gebruik, vooral bij de kwekers. Maar ook d irect daarna bleek de be
kende V o rs t van Salm -Dyck (in zijn „M onographia Generum Aloës et Mesem- 
brianthem i” ) tegen splits ing; hij w eigerde gladweg de nieuwe naam te erken
nen. M aar ook Van Laren nog (in Verkade-album, 1932) maakte gebruik van 
de namen Lipbloemaloë voor Haworthia, Hoornbloem aloë voor Gasteria en
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Urnbloemaloë voor Astroloba
En nu wordt het dan wel tijd om te proberen de kenmerken, waardoor deze 
genera (=  geslachten) van elkaar te onderscheiden zijn, op een rijtje te zetten. 
Daarvoor moeten eerst een paar historische vergissingen, die nog altijd wel 
voorkomen, worden rechtgezet. Vroeger zei men: Haworthia’s zijn alleen maar 
kleiner dan Aloë’s; maar tegenwoordig kennen we vrij wat kennelijk rasechte, 
maar niettemin klein of zelfs zeer klein blijvende, Aloësoorten, zoals A. bella
tula, A. parvula, A. descoingsii, A. rauhii en A. haworthioides uit Madagascar; 
A. thompsonii, A. albida en A. albiflora uit Zuid-Afrika; A. jucunda uit Somalië. 
Dat Gasteria's hun bladeren tweerijig oftewel waaiervormig hebben staan, in 
tegenstelling tot de rozetten van Haworthia’s en Aloë’s, is in zijn algemeenheid 
ook al niet waar: Gasteria haworthioides vormt een prachtige rozet, terwijl 
daarentegen de bladeren van Haworthia truncata en van Aloë plicatilis strak 
waaiervormig gerangschikt staan! Aan dergelijke kenmerken hebben we dus 
niet veel. Alleen de bloemvormen zijn typerend voor de verschillende ge
slachten!
Zo hebben alle Aloë’s talrijke, vrij lang gesteelde, tot een tros verenigde 
bloemen, die cylindrisch van vorm zijn en in dwarsdoorsnee min of meer drie
kantig; ze zijn boven het vruchtbeginsel meestal wat versmald, rood, geel of 
oranje van kleur, soms naar groen zwemend aan de bloembladtoppen. De ge-
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bogen buisvormige bloemen der Gasteria’s echter staan, of liever hangen, in 
een langgerekte reeks langs de bloeistengel; ze hebben wel dezelfde kleuren 
als die der Aloë's, maar ook een typische buikvorm, waaraan het geslacht 
zijn naam te danken heeft (het Griekse woord gastêr betekent buik). Met enige 
fantasie kan men in deze bloemvorm ook wel gelijkenis ontdekken met een 
hoorn, waardoor de oude naam „Hoornbloemaloë” min of meer begrijpelijk 
wordt. Het veel kleinere en minder bekende geslacht Astroloba werd door 
Uitewaal ingesteld; Karl Ludwig Wildenow had het Aprica genoemd in tegen
stelling tot Aloë; het Latijnse woord „aprica” betekent nl. „niet bitter” , en het 
Griekse woord „aloë” betekent „bitter” .
Astroloba’s lijken precies op Haworthia's maar hebben een nogal afwijken
de bloemvorm; de niet vergroeide slippen der bloemblaadjes liggen nl. vlak 
omgebogen en zeer symmetrisch in de vorm van een ster; daar de wel ver
groeide bloembuis een vrijwel ronde urnvorm heeft, worden de Astroloba s 
soms aangeduid als Urnbloemaloë’s. Volledigheidshalve vermeld ik ook het 
monotypische geslacht Poellnitzia. De enige soort, P. rubriflora lijkt op een 
Astroloba of Haworthia, de bloem echter op die van een Aloë of van een 
Gasteria.
Haworthia’s hebben veel kleinere en veel minder opvallende bloemen van

H. greenii
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ongeveer 1 cm lang, gew oonlijk w it o f althans w itachtig van kleur, met een 
groen o f soms roze m iddenstreepje op elk bloem blad; ze vorm en samen een 
losse aar en zijn min o f meer zygomorph, d.w.z. dat de bloem slechts langs 
één vlak in twee gelijkvorm ige helften verdeeld kan worden. De 6 bloem 
blaadjes zijn aan de basis vergroeid to t een buis, te rw ijl de vrije  bladslippen 
nogal achterover buigen, 3 naar boven en 3 naar beneden gericht, zodat de 
typische lipbloem vorm  ontstaat; vandaar de naam Lipbloemaloë.
Het zou nogal dom zijn te beweren o f te denken, dat hiermee alle kenmerken
de onderscheidingen tussen deze geslachten zouden zijn genoemd. In het 
algemeen kan men wel zeggen dat ook de bladeren vaak min o f meer ken
merkend zijn.
Gasteria's hebben gew oonlijk tongvorm ige, stugge bladeren, die vaak ge
v lekt zijn, nooit op de randen getand en meestal tw eerijig  gesteld; althans 
aanvankelijk, want sommige gaan op latere leeftijd  in spiraalvorm  om de stam 
staan. ALOË's hebben meestal grover blad, wel getand op de randen en soms 
ook op boven- en /o f onderzijde; ze staan vrijw el altijd in rozetvorm en vaak 
op de top van een soms vrij hoge stam; bij A. p licatilis  staan de bladeren 
echter prachtig strak waaiervorm ig!
H aworthia’s hebben kleinere bladeren, die gew oonlijk  wel getand (soms 
meer behaard) zijn op de randen, meestal met een soort w ratjes overdekt, in 
een w orte lstandige rozet geplaatst o f spiralend om een klein onzichtbaar 
stammetje.
Bij d it alles moet men echter nog een paar dingen in het oog houden, nl.
1. dat vele van deze planten pas na enkele jaren hun defin itieve vorm krijgen;
2. dat vele soorten een grote of zeer grote variatiebreedte hebben; en
3. dat de meeste H aworthia’s sterk kunnen w isselen in vorm  en k leur onder 

invloed van bodem en klimaat.
Een en ander maakt het determ ineren nog wat m oeilijker dan het al is.
A 53 Heurne, Ruurlo (w ordt vervolgd)

Vorm enrijkdom  bij Gym nocalycium  (Slot)
ROB DE BOCK

Op dezelfde wijze kunnen we eventueel nog andere kenmerken gaan onderver
delen, bijvoorbeeld de stam per volgens lengte en dikte, maar voo r d it een
voudig onderzoek is het reeds voldoende, want met de genoemde drie ken
merken komen we theoretisch reeds aan 45 bloemvormen. Samen met de v ijf 
voorkom ende bloem kleuren zijn d it dan 225 denkbare Gym nocalyciums, wat 
reeds veel meer is dan de ons bekende 150 soorten en variëteiten.
We zullen dus in onze verzam elingen moeten gaan kijken welke combinaties 
er voorkom en en welke niet.
In de bijgaande tabel vinden we een voorlop ig  overzicht van 21 soorten, on
derverdeeld volgens Schütz, met verm elding van het waargenomen bloem- 
schema.
Zonder h ierover in details te treden en rekening houdend met het beperkte 
aantal soorten, kunnen we h ieru it toch reeds afleiden dat er per sectie ve r
schillende bloemvormen kunnen optreden en dat derhalve de fylogenetische 
betekenis van de bloemvorm w aarsch ijn lijk  slechts van bijkom end belang is. 
Nochtans, indien over veel meer van deze inform atie beschikt kan worden is 
het w aarsch ijn lijk  wél een nuttig hulpmiddel om over de verwantschap van 
soorten binnen één zaadgroep te kunnen oordelen. Het verzam elen van deze 
inform atie door het verrichten van waarnemingen, kan voo r ons, liefhebbers, 
een taak en een uitdaging vormen.
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Tabel der bloemvormen - GYM N O CALYCIUM
Sectie Bloemvorm Bloemkleur Naam
I A P1-R3-A1 Geel G uruguayense

P2-R2-A1 Wit met rode keel G. denudatum
P2-R3-A1 Rose-wit G. megalothelos

II C P2-R2-A1 Wit met rode keel G. platense
P2-R3-A3 Groenwit G. gibbosum
P3-R3-A2 Rood G. baldianum

II D P1-R1-A1 Lichtrose G. lafaldense

III E P1-R1-A2 Wit-rose G. saglionis

III F P2-R2-A1 Wit-rose G. horstii
P3-R1-A3 Wit-rose G. monvillei
P3-R2-A2 + 4 Wit G. bicolor

III G P2-R2-A4 Lichtgeel G .andreae

III I P1-R3-A2 Wit-rose G. castellanosii
P2-R2-A1 Lilarose G. chiquitanum
P3-R1-A2 Wit met rode keel G. mazanense

IV P2-R2-A1 Vuilwit G. ragonesei
P3-R1-A2 Wit met rode keel G. quehlianum

V P2-R1-A2 + 5 Wit-rose G. friedrichii
moserianum

P2-R2-A2 + 5 G. tortuga
P2-R3-A2 + 5 Wit G.pungens
P2-R3-A2 + 5 Geelgroen G. mihanovichii

Waaiberg 8, B 2460 Kasterlee (B .)

1926, het ja a r  d e r  afd e lin g en
C. BOMMELJÉ
Op de eerste bladzijde van „Succulenta” (1919) werd reeds geschreven: „Op 
plaatsen waar zich meerdere liefhebbers bevinden zal het mogelijk zijn onder
afdelingen op te richten".
De ledenlijst van 1919 bevatte nog maar 116 namen, zodat er nog geen sprake 
van kon zijn. Voorlopig was het maandblad het enige bindmiddel met de leden. 
Verbeek Wolthuys sprak dan ook van een papieren vereniging. Het ledental 
ging spoedig vooruit, vooral in de grote steden. In de jaren 1924 en '25 werden 
dan ook in Amsterdam en Den Haag reeds een paar oriënterende bijeen
komsten gehouden om tot afdelingsvorming over te gaan.
Op 9 januari 1926 werd in Den Haag de eerste afdeling gesticht, met 15 leden. 
Het zat in de lucht, op 16 februari volgde Utrecht met 44 leden, Rotterdam op 
6 maart met 23 leden en op 23 april Amsterdam met 34 leden. In Den Haag, 
en ook in de andere afdelingen, werd besloten een contributie te heffen van 
f  1,—  per jaar, „met de mogelijkheid dat dit bij uitbreiding van het ledental
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w aarsch ijn lijk  veel lager gesteld zal kunnen w orden” .
Nu, in het jubileum jaar, te lt de afdeling Den Haag ongeveer 170 leden, maar 
nooit werd de contributie  lager dan ƒ 1,— .
N iet alle bestuursleden waren even gelukkig met het ontstaan van de afdelin
gen. Ik denk dat ze daarom door de redactie steevast ,,kringen”  genoemd 
werden, dat klonk minder o ffic iee l! Intussen hebben de afdelingen hun waarde 
voor „Succu len ta”  ruim schoots bewezen.
A ls één der w einige overgeblevenen uit de oprichtingstijd  wens ik de jub ile 
rende afdelingen groei en bloei toe in de komende jaren.
Gentsestraat 92, Scheveningen

M ededeling
Ongeveer 8 jaa r geleden begon een van onze medeleden, de heer Van Soldt, 
op eigen in itia tie f de actie Ruilen Zonder Huilen. In de loop van deze jaren 
bleek deze actie in een behoefte te voorzien en er werd druk gebruik ge
maakt van de m ogelijkheid planten te ruilen en door te geven. Het is niet na te 
gaan hoeveel uren de —  niet meer zó jonge —  heer Van Sold t besteed heeft 
aan het samenstellen van stencils voor de deelnemers en aan het verzenden 
van gratis pakketten.
De laatste jaren heeft dhr. Van Soldt meer dan eens de wens te kennen ge
geven, dat één of meer m edewerkers zeer welkom zouden zijn, omdat het hem 
wel een beetje te veel werd. Na overleg met hem heeft het Hoofdbestuur 
tijdens zijn laatste vergadering op 1 november j.l. besloten om RZH voortaan 
te erkennen als een o ffic ië le  instelling van SUCCULENTA. D it houdt in dat 
de vereniging de taak op zich heeft genomen om de organisatie van RZH over 
te nemen, indien de heer Van Sold t niet meer in de gelegenheid zal zijn om 
dit prachtige w erk voort te zetten.
Onze oprechte dank gaat uit naar d it medelid dat geheel alleen en ten koste 
van zeer veel tijd  en moeite iets van de grond kreeg, dat uniek is in de succu
lentenwereld en met name de beginnende liefhebbers een stimulans geeft om 
ermee door te gaan. Het dagelijks bestuur

Aan de Afdelingssecretariaten
Zoals gebru ike lijk  rich t het dagelijks bestuur ook d it jaar w eer het verzoek aan 
de secretarissen (-essen) van de afdelingen aan het algemeen secretariaat 
u ite rlijk  1 maart 1976 de volgende gegevens over hun afdeling te verstrekken:
—  de ledenlijs t per 1 januari 1976 (zonder de namen van donateurs en huis- 

genoot-leden);
—  het jaarverslag over 1975;
—  de namen en functies van de leden van het bestuur;
—  opgave van de contributie  1976 die in de afdeling betaald w ord t naast de 

bijdrage voor de vereniging.
De zeer sterke groei van de vereniging noopt het dagelijks bestuur zich te 
houden aan een strak schema, omdat anders de werkzaamheden niet op tijd 
gereed zijn. Het doet daarom een dringend beroep op u, de gestelde datum 
aan te houden. D it ge ld t ook voor de data, genoemd in de mededelingen over 
de Algem ene Vergadering en het Hoofdbestuur.

Algem ene Vergadering 1976
In verband met het 50-jarig bestaan van de afdeling Nijmegen w ord t de A lge
mene Vergadering in 1976 georganiseerd door die afdeling. Hij v indt plaats 
op zaterdag 15 mei 1976 te Lent.
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Iedere afdeling heeft het recht een afgevaardigde en een plaatsvervangend 
afgevaardigde te benoemen. De reiskosten van één afgevaardigde per afde
ling worden vergoed door de vereniging.
De namen der afgevaardigden worden ingewacht uiterlijk 1 april a.s. bij de 
heer G. Link, Memlingstraat 9, Amersfoort.
Volgens artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement is de heer G. Link, pen
ningmeester, aan de beurt van aftreden. Het Dagelijks Bestuur stelt voor hem 
opnieuw in deze funktie te benoemen. Tegenkandidaten kunnen gesteld 
worden tot uiterlijk 1 maart a.s. door schriftelijke mededeling aan de algemeen 
secretaris.
De afdelingen, de leden der afdelingen en de verspreid wonende leden heb
ben het recht voorstellen te doen voor de Algemene Vergadering. De voor
stellen moeten, voorzien van een korte toelichting, ingediend worden vóór 
1 maart 1976 bij het algemeen secretariaat, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo.

S a m e n ste llin g  H o o fd b estu u r
Volgens artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement heeft iedere afdeling het 
recht een lid van het Hoofdbestuur te benoemen. De benoeming geldt voor 
de tijd van drie jaar. Aan de beurt van aftreden zijn van de afdeling:

Amsterdam
Delfzijl
Dordrecht
Eindhoven
Hoekse Waard
Noord-Limburg
Tilburg
Zwolle

L. J. Bannink 
K. H. Hofstee 
A. de Graaf 
K. Prestlé 
H. de Bruyn 
J. H. Vostermans 
S. W. Erich 
J. G. Fokkens

— Verspreid wonende leden J. A. Janse
Alle hoofdbestuursleden zijn herkiesbaar. U gelieve uiterlijk 1 april a.s. aan het 
algemeen secretariaat mede te delen of het hoofdbestuurslid uit uw afdeling 
wederom benoemd is, dan wel, wie voor de volgende drie jaar zitting heeft.
J. de G ast, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo

N ieu w e leden
Ing. J. Hovorka, S lepé 31, Brno 
13, C .S .S .R .

 ̂ C . H. de V rie s , Kempering 208, 
Amsterdam.
Mevr. J. C . Sterk-van Dieren- 
donck, Jourestraat 22, Arnhem 
Mevr. Schillings-Ludw ig, Nak- 
kersgoed 8, 2550 Kontich, België 
Frieda Siegmund, 1 Berlin  47, 
Rufacherweg 11a 
J. Ro ijers, Hertenlaan 45, Waal- 
re (N .B r.)
Ir. J. B lok , Vogelsanck 8, Ulven- 
hout
M. Loos, Kannewielseweg 6, 
Halsteren
D. Los, Kees Delfsweg 58, Be
verwijk
Mevr. J. C . M. Verhoof-Paij- 
mans, Tiende Hambaken 278, 
Den Bosch
Pierre K is se ls , Hanekamseweg 
15, Mortel (Gemert)
S . W olters, Poolcirkel 7, Klazie- 
naveen
M öller B .V ., Postbus 7611, Eind
hoven
C . A . M arkusse, W eidezicht 53, 
Goes

Piet Driesprong, D ijkw elsestraat 
13, Kapelle  (Z ld .)
Mevr. J. Bruggeman, Plantage 
159, Lelystad
Mevr. J. de Vries-de Jong, Zon- 
nebloemstraat 55, Heerenveen 
H. van Stijn, Leeghwaterstraat 
62, N ieuwerkerk a .d . IJsse l 
A . A . Middelburg, Bergerweg 
174, Deventer
J. Koster, Perseus 21, Hooge- 
veen
A . Deuten, A lteveerstraat 11, 
Hoogeveen* A . J. van U ijen, Hogeweg 35 hs, 
Amsterdam
A. J. J. Tindemans, St. Maar- 
tenslaan 17, Weert 
H. D ijkstra, Bosbesstraat 5, 
Hoogeveen
J. Hermsen, Past. Fabriciusstraat 
41, Mook
Mevr. L . Prins-v. d. V liet, de 
Koppele 36, Eindhoven 
Dr. Keith V . Mortimer, 69 
Howards Th icket, Gerrards 
C ro ss , Bucks, S L  9 7 NU Enq- 
land
Mevr. Eilander, Schoenerstraat 
96, Emmeloord
R. S . Verwer, Past. Martens-

straat 28, Wehe - den Hoorn 
(G r.)

,  H. v. d. Tak, V rijheidslaan 18 
hs, Amsterdam-Z.
Etienne Ladrière , Hoogstraat 27, 
9068 Ertvelde-Klu izen, België 
C . Kouer, A . van Voorthuysen- 
weg 16, Franeker, Jan v. d. Woning, Talm astraat 
16 (IV ), Amsterdam 
Mevr. A . Paanakker, Lugtenburg- 
straat 5, T ie l

'  S . J. Schipper, Osdorperban 333, 
Amsterdam
Joan Raem aekers, Stationslaan 
13. Deurne
Mevr. C . G . v . d. Heyden-de 
Ruiter, 2e Haagstraat 65, Hel
mond
J. Roseboom, Dorpsstraat 19, 
Heerde (G ld .)
P. M. B iesheuvel, Groen v. 
Prinstererstraat 6, Nijmegen 
W . K ijk  in de Vegte, Sportlaan 
69, Emmeloord
Openbare B ibliotheek, afd. T ijd
schriften, B ilderd ijkstraat 1, 
's-Gravenhage
Mevr. E. Waterman, Ingenhousz-
s fraat 64, Heemskerk
Mevr. J. W . Vierhout, van
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Riemsdijklaan, Beverwijk 
C. A. Korver, Oosterparkstraat 
81, Zandvoort
Harmen Smink, Bosboom Tous- 
saintple in 150, D elft 
N. U ittenbroek, Dorus Rijkers
straat 15, Reeuwijk 
J. A. van Lingen, Wormerveer- 
straat 149, Den Haag 
J. Gulikers, Broekstraat 35,
Gronsveld.

^  Guido van Gelderen, Haagbeuk- 
laan 19, Amstelveen 
C. v. d. Berg, Mozartlaan 58,
Zevenaar
I. Lehmann, 4040 Neuss, Hasel- 
weg 32, B.R.D.
Mevr. J. M. Stolk-Boshuizen,
Lod. van Praetstraat 14, Mijns- 
heerenland
Donald Brys, Kostelw ijk 9, 8000 
Brugge 1, België.
Ellen Nagtegaal, Zwijnsweg 15b,
Ens (N.O.P.)
Th. A. Koole, R ietstraat 30,

AFD IJSSELSTREEK
Op vrijdagavond 28 november vond in 
Goor onze maandelijkse bijeenkomst 
plaats. Het was een dia-avond en de heer 
R. Slikkerveer uit Hendrik-ldo-Ambacht 
was zo vriendelijk deze lange reis te ma
ken om ons te vertellen over het mooie 
geslacht Neochilenia.
We kregen niet alleen de prachtige bloemen 
met de planten op het scherm te zien, 
maar ook de knopzetting en de zaadbes- 
sen. Dit in combinatie met de uitstekende 
uitleg maakte het geheel tot een genoeg
lijke en leerzame avond.

De secretaris Ter Brugge
DIAWEDSTRIJD
In het kader van haar 50-jarig jubileum or
ganiseert de afd. Rijn- en Delfland van 
Succulenta op donderdag 24 maart 1976 
een diawedstrijd (kleinbeeld) waaraan, 
naar men in Den Haag hoopt, vele leden 
van Succulenta zullen deelnemen. 
Voorwaarden tot deelname zijn:
Dat men lid van Succulenta is en geen 
beroepsfotograaf.

Mevr. M. Gielen-Veldhuyzen, 
Begoniastraat 18, Den Helder 
Mevr. A. Goud-Meijer, Oranje- 
laan 8, Puttershoek 
Mevr. C. Swijgman-Neetens, 
Buitenhove 155, M iddelburg 
Mej. Y. E. v. d. Berg, Rendier- 
veld 4, Eindhoven 
M. A. van Spronsen, Dr. v. d. 
Brinkstraat 40, M onster (Z.H.) 
Mare Boogaerts, van Maerlant- 
laan 6. 3500 Hasselt, België. 
Mevr. W. J. A. Schoonen-Duys, 
Carspellaan 11, Rolde 
A. V in jé, Langeviele 31, Krui- 
ningen
A. K. Bossinade, Pelikaanstraat 
5, Appingedam
Mevr. T. Carolus, Gouverneur- 
straat 21, Appingedam 
W. H. M. G ils ing, Middachten- 
straat 7, Lichtenvoorde 
D. v. d. Grijp. Turnerstraat 
70, Cresslawn, Kempton Park 
1620, Suid-Afrika

Dat men zich vóór 1 maart 1976 aan moet 
melden bij dhr. Snelleman, Conradkade 11, 
Den Haag. De dia's moeten eigen opnamen 
zijn. Per lid moeten 3 kleurendia’s worden 
ingeleverd met succulenten als onder
werp. Na aanmelding volgt bericht wan
neer en waar de dia’s uiterlijk moeten zijn 
ingeleverd c.q. toegezonden. Een deskun
dige jury zal worden samengesteld. Er 
zal om de prijzen gestreden worden in 
twee categorieën: beginners en gevorder
den.
Voor beide categorieën zullen enkele prij
zen beschikbaar worden gesteld. Alle le
den van Succulenta zijn natuurlijk als gast 
van harte welkom op deze avond. Gaarne 
bij opgave van deelname tegelijk bericht 
of men de dia’s na de wedstrijd zelf af
haalt c.q. teruggestuurd wil hebben of dat 
men ze schenkt aan de landelijke Diatheek. 

Henk Beijersbergen van Henegouwen 
Voorz. jubileumcommissie

MEDEDELING CLICHEFONDS
Door de overweldigende vraag zijn alle 
zaden uitverkocht. U wordt vriendelijk ver
zocht géén bestellingen meer te doen.

Emmeloord (N.O.P.)
B. J. J. Bloemendaal, Vinken- 
straat 20, U lft (gem. Gendrin- 
gen)
Mevr. H. Begemann-Groenewold, 
Gorredijksterweg 81, Jubbega 
(Fr.)
C. J. van Beekum, Westhoven- 
plein 34, Den Haag
H. van Harsselaar, Boxberger-
weg 142, Deventer
Mevr. A. W östen-Crets, Laan
van Oostenburg 24, Voorburg
Mevr. Rina de Vries, Akert 68,
Geldrop
J. Zaalberg, Wolweversgaarde 
39, Den Haag
D. Ent, Kerkstraat 5, De Rijp. 
1453
Mej. N. Kramer, Vermeerstraat 
14, Hardinxveld-Giessendam 
A. van Gooi, Kortfoortstraat 119, 
Oss
Louis Verbinnen, K. Albertlaan 
4, 9130 Lochristi, België

INZENDEN KOPIJ

Samen met twee andere Succulentaleden gaat de redacteur in februari en maart 
6 weken planten verzamelen in Ethiopië. In verband daarmee wordt u verzocht tot 
nader order alle kopij te sturen naar de 2e redacteur.

KALENDER 1976
Om u in de gelegenheid te stellen in het bezit te komen van een kalender met 
13 prachtige kleurenfoto’s van uw troetelkinderen, voor een prijs die ver beneden 
de winkelwaarde ligt, heeft Succulenta een aantal kalenders speciaal voor de 
leden laten drukken.
Voor slechts f  10,—  kunt ook u hiervan genieten.
Na overmaking van dit bedrag op gironr. 1141175 van J. de Gast, Graaf Gerhard- 
straat 10, Venlo, krijgt u deze kalender toegezonden.
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Binnenkort verschijnt: BESTELBILJET

CULLMANN CACTUSSEN Naam
f. 50,— Adres

Nederlandse vertaling van een 
praktisch handboek voor de lief
hebber.

Woonplaats

ex.
Onlangs verschenen:
LEXICON OF SUCCULENT PLANTS

door H. JACOBSEN f. 68,25
Voor deze en alle andere boeken 
op natuurgebied ! W

ex.

N A T U U R  &  B O E K
antwoordnummer 1085 - Den Haag

(geen postzegel nodig)

TE KO O P A A N G EBO D EN :
1 M elocactus, diameter 23 cm, 
afkomstig uit Surinam e.

A . van Uffelen,
Nachtegaallaan 34,
B le isw ijk .
Te l. 01892 - 4531.

TE KO O P G EV RA A G D :
Krainz, ,,D ie  Kakteen” , losbladig.

Gaarne opgaaf van prijs met vermelding 
hoever het werk compleet is , aan de 2de 
redacteur: A . de Graaf, Zinnia 8, Dordrecht. 
Te l. 078 - 72617.
Het neen wel lang geduurd, maar de

SO RTIM EN TS- EN Z A A D L IJST  1976 
is thans verschenen. Hij blijft enkele jaren 
geldig en er zullen t.z .t . aanvullingen op 
komen.
Stort ƒ 2,50 op gironr. 1509830 en hij wordt 
u toegezonden.

H. VAN D O NKELAAR
Laantje la _____________________________ Werkendam

CACTUSKWEKERIJ

GEBR. DE HERDT
Bolksedijk 3E (aan de weg 
van Rijkevorsel naar Wortel) 
B-2310 Rijkevorsel - België

GEOPEND:
’s zaterdags van 9.00 tot 19.00 uur 
en dinsdags van 13,00 tot 19.00 uur.

k arlh e in z uhlig - kakteen
Im portp lanten
uit onze p rijs lijs t  1 9 7 5 /'7 6
Arrojadoa aureispina DM 18,— - 38,—
Arthrocereus rondonianus 10.— - 25,—
Austrocephalocereus albicephalus 34,— - 48,—

dolichospermaticus 100,— - 170,—
Buiningia brevicylindrica 20,— - 30,—

purpurea 20,— - 50,—
Gymnocalycium ochoterenai v.sp.n.M 7,— - 12,—

sp.n.cand. 8,— - 12,—
Melocactus levitestatus 120,—
Micranthocereus polyanthus 25,— - 60,—
Pseudopilosocereus superfloccosus 70,—
Stephanocereus leucostele a o - - 48,—
Uebelmannia buiningii i s ,— - 25,—

meninensis var. rubra 15,— - 30,—
warasii 15,— - 25,—

7053 ROMMELSHAUSEN 
W.-Duitsland

KRS. WAIBLINGEN LILIENSTR. 5
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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.

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 DONKELAAR

Werkendam - Tel. 01835- 1430 

Zie mededeling op blz. 19.
Regelmatig nieuwe importen.
's Zaterdags na 3 uur en ’s zondags 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 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, 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. 03436-1267

Sortimentslijst op aanvraag 
's Zondags gesloten

Redacteur: FRANS NOLTEE, Octant 92, Dor
drecht. Tel. 078 - 73970.
2e redacteur: ARIE DE GRAAF, Zinnia 8, Dor
drecht. Tel. 078 - 72617.

B ib liothecaris: J. MAGNIN, Ooievaarstraat 13,
Strijen. Catalogus f  1,50.
Diatheek: H. M. S. MEVISSEN, Dinantstraat 13, 
Breda. Tel. 076-875076

Vragenrubriek:
(Postzegel voor antwoord bijvoegen)
Cactussen en algemeen: dhr. UIL.
Vetplanten: dhr. BRAVENBOER.

"R u ilen  zonder hu ile n ": contactadres Middelburg- 
sestraat 35, Scheveningen. Tel. 070-551344-550423.

Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland 
en België f  25,—  en voor leden in het buitenland 
f  30,—  per jaar met GRATIS maandblad "S u c
cu len ta".

Kopij voor het maartnummer m oet u ite rlijk  1 februari bij de redactie zijn. (zie blz. 18)
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Senecio
johnstonii

Foto: Hallmann
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Succulentensafari in Kenia en Tanzania (X)

FRANS NOLTEE

Ons eerste reisdoel in Tanzania was het Manyarameer, vooral beroemd om
dat het een van de zeer weinige plaatsen is waar de leeuwen in de bomen 
klimmen. Het is inderdaad een heel vreemd schouwspel een paar meter 
boven je een leeuw zeer lui in een boom te zien hangen. Het meer ligt aan 
de voet van een steile rotswand die ter plaatse de begrenzing van de Grote 
Slenk vormt. Opvallend zijn hier de jonge Baobabs, die als mooie slanke 
bomen met grijsgroene stammen tegen de rotswand groeien.
Hierna bezochten we de bekende Ngorongorakrater en de Olduvai Gorge, 
waar resten zijn gevonden van Zinjanthropus, de oudst bekende voorvader 
van de mens die in staat was gereedschappen te maken.
Na het bezoek aan deze interessante, maar op succulentengebied weinig be
langrijke streek, gingen we op weg naar de Kilimandjaro, met zijn ongeveer 
6000 m de hoogste berg van Afrika. Ondanks deze hoogte kan men de top 
van de berg bereiken zonder speciale uitrusting en bergbeklimmerservaring. 
Doordat we maar enkele dagen beschikbaar hadden voor deze tocht en we 
bovendien niet voldoende warme kleding bij ons hadden zijn we evenwel niet 
hoger gekomen dan 4100 m. Gelukkig is dat hoog genoeg om kennis te 
kunnen maken met de wonderlijke Senecio’s die hier groeien op hoogten 
van ongeveer 3500-4000 m. Deze boomvormige kruiskruiden worden 4 -6  m 
(soms zelfs tot 8 m) hoog. Hoewel ze meestal nabij beekjes groeien hebben 
ze toch een succulent karakter. Dat klinkt nogal tegenstrijdig, maar het is 
waarschijnlijk als volgt te verklaren. Op deze hoogten is de gemiddelde tem
peratuur overdag plm. +5° C en ’s nachts plm. —5° C*. Door deze lage tem
peraturen zal de bodem alleen overdag, en dan nog slechts zeer oppervlak
kig, een beetje ontdooien. Met andere woorden, ondanks de schijnbaar zeer 
vochtige omgeving, hebben de planten die hier groeien toch maar weinig 
vocht tot hun beschikking. Daarbij komt nog de intense zonnestraling zo 
hoog in de bergen, die extra verdampend werkt. Tegen deze straling én tegen 
de nachtelijke kou zijn de planten beschermd door een dichte deken van 
afgestorven bladeren, waaronder een relatief vrij dunne stam verborgen zit. 
De jonge bladeren van de plant worden beschermd doordat de rozetten

Senecio
johnstonii,
oude exemplaren.

Foto: Noltee
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zich ’s nachts enigszins sluiten. Bij metingen is gebleken dat het daardoor in 
de rozetten wel zo’n 6° C warmer kan zijn dan daarbuiten.
Hoe wonderlijk deze planten ook zijn (net als de hier ook voorkomende 
boomvormige Lobelia’s), toch zijn ze niet uniek. In de Andes komen namelijk

Senecio johnstonii Foto: Hallmann
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soortgelijke vormen voor van het geslacht Espeletia, dat evenals de Sene- 
cio’s tot de Composieten behoort. De extreme milieu-omstandigheden (ijle 
lucht, felle zon, „zomer en winter” in één etmaal) hebben een aantal planten
soorten tot groeivormen gebracht, waardoor ze volkomen afwijken van de 
hun verwante soorten. Het is een niet te beantwoorden, maar misschien 
daardoor juist zo interessante vraag, hoe het komt dat deze bizarre pro- 
dukten van de evolutie alleen voorkomen in de hooggebergten van Zuid- 
Amerika en Oost-Afrika en in slechts twee plantenfamilies.
* U moet daarbij wel bedenken dat de temperatuur bij iedere 100 m stijging gemiddeld ± 0,5° C 

daalt.
(wordt vervolgd)

N o to ca ctu s  e u g e n ia e  Van V lie t Species nova
Corpus viride breve cylindricum ad 8 cm diametitur et 22 cm altum est; 
acumen depressum invicem tuberculis novarum costarum et tomento albo 
areolarum novarum instructum et spinis novis albis ad roseis supertextum 
est; radices sub ipso solo ramosae sunt.
Costae 21 triangulares in parte superiore rotundatae, in basi 7 mm lati 
sunt, sulcis, qui 4 mm alti sunt, in longitudinem discernuntur.
Areolae rotundae 4 mm diametiuntur, paulum demersae sunt in costis, 
tomento albo tectae postea glabrescunt, ad 5 mm inter se distant.
Spina centralis una ad 39 mm longa, applanate acicularis, interdum aliquo 
curvata, flava cum pede roseo, postea subbrunnea, deinde canescens, 
saepe cum stria in longitudinem, media in areola ad perpendiculum a 
planta distat; marginales ad 20 ad 10 mm longae patulae sunt, flavae cum 
pede rubro, interdum et aliquae spinulae vitrinae adsunt.
Flores campanulati ad 4,5 cm longi sunt et ad 8 cm diametiuntur, in for
mam patellae aperiuntur, circum acumen enascuntur; folia perianthii late 
spathulata paulum crenata et acuata sunt, interiora nitide flava evanescen
tia in subaurantiacum in basi, exteriora nitide flava cum stria mediali 
subrosea in acumine; receptaculum patellaeforme, interius circum basim 
pistilli demersum, corona 2 mm lata staminum sub ipsam demersionem 
instructum est, subaurantiacum in pistillum ad aurantiacum evanescens; 
receptaculum exterius squamis rufis ad rubroviridibus, saetis brunneis et 
lana subbrunnea instructum est; stamina in corona, quae 5 mm diametitur, 
ad basim pistilli in receptaculo insita sunt, in superius panduntur in coro
nam, quae ad 12 mm diametitur, ad 10 mm longae, subaurantiacae sunt; 
antherae flavae sunt; pistillum sufflavum ad 15 mm longum est; stigmata 
9 purpurea antheras superant; pericarpellum ovale ad 8 mm longum est, 
ad 7 mm diametitur, squamis viridescentibus et lana subbrunnea instruc
tum est; in placentis parietalibus ovula sunt.
Fructus baccaeformis elongate ad 5 cm ecrescit, subviridescens roseus 
ad subbrunneus est, postea siccatur et in basi frangitur et aperitur, con
tinet ad 150 grana.
Semen galeriforme 1,1 mm longum est et 1 mm diametitur; hilum subo- 
chreum undatum in marginem latum praeter testam ecrescit, circum 
micropylam in carunculam tollitur et in funiculum qui saepe difficulter 
discerni potest, decurrit; testa tuberculis brunneis sulculis atrobrunneis 
discretis instructum est.
Habitat in Departemento Tacuarembó, Uruguay, in altitudine 300 m. Ibi in 
saxis planis loci muscosi sunt, in quibus in sole pleno haec species sed 
et Notocactus mammulosus, Notocactus caespitosus, Notocactus ottonis, 
Wigginsia macrocanthus, Frailea pygmaea, Gymnocalycium leeanum et 
Trichocereus alacriportanus crescunt. Numerus campi D.V. 41.
Typus in Herbario Regni, Ultrajecti, Holiandia, sub nr. D.V. 41.9.
Lat. diagnose: J. Theunissen

Plant kort cylindervormig, tot 8 cm in doorsnede en 22 cm hoog1), groen; top 
ingezonken, in afwisseling bekleed met knobbeltjes (kinnen) van de nieuwe 
ribben en witte wolvilt van de nieuwe areolen, overdekt door witte tot roze 
nieuwe doorns; wortels direct onder het maaiveld, vertakt2); ribben 21, drie-
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Hz,
NOTOCACTUS EUGENIAE
A doorsnede bloem binnenzijde. B bloem buitenzijde. C. vergroting situatie receptaculum; stijl C1, 
meeldraden (primaire) C2, helmknoppen C3, stempels C4, receptaculum C5, pericarpellum C6. D 
droge vrucht. E zaad. H. hilum; funiculus H1, micropyle H2, caruncula H3, doorsnede a-b hilum H4. 
Tekeningen D. J. van Vliet.

hoekig, boven afgerond, aan de basis 7 mm breed, gescheiden door 4 mm 
diepe lengtegroeven; areolen iets verzonken in de ribben, rond, 4 mm in 
doorsnede, met witte wolvilt bedekt, later kaal wordend, tot 5 mm uit elkaar; 
middendoorn één, tot 39 mm lang3), centraal in het areool geplant, recht van 
de plant afstaand4), plat naaldvormig, soms zwak gebogen, geel met roze 
basis, later lichtbruin, daarna vergrijzend, dikwijls voorzien van een streep 
in de lengterichting; randdoorns ± 20, tot 10 mm lang, spreidend, geel met 
rode basis5), soms vermeerderd met enige glasdoorntjes.
Bloemen klokvormig, tot 4,5 cm lang en tot 8 cm in doorsnede, schotelvormig
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open spreidend6), rondom de top7); bloembladen (perianth) breed spatel
vormig, iets gekarteld en gepunt, binnenzijde glanzend geel, verkleurend tot 
licht oranjegeel aan de basis, buitenzijde glanzend geel met lichtroze mid- 
denstreep aan top; bloembodem (receptaculum) schotelvormig; bloembo
dem binnenzijde rond basis van stijl ingezonken8), bekleed met een 2 mm 
brede ring van meeldraden juist vóór de inzinking, licht oranjegeel, naar de 
stijl tot oranjegeel verkleurend; bloembodem buitenzijde bekleed met bruin
rode tot roodgroene schubben, bruine borstels en lichtbruine wol; meel
draden in krans van 5 mm doorsnede aan basis van stijl in bloembodem ge
plant, boven spreidend in krans tot 12 mm doorsnede, tot 10 mm lang, licht 
oranjegeel; helmknoppen geel; stijl tot 15 mm lang, lichtgeel; stempels 9, 
purperrood, boven de helmknoppen; vruchtbeginsel (pericarpellum) ovaal, 
tot 8 mm lang, tot 7 mm in doorsnede, bekleed met groenachtige schubben 
en lichtbruine wol; zaadknoppen aan zaaddragers in de zijwand.
Vruchten besachtig, langwerpig uitgroeiend tot 5 cm9), licht groenachtig roze 
tot lichtbruin, later indrogend, aan de basis verpulverend en openspringend, 
inhoud ± 150 zaden.
Zaden helmvormig, 1,1 mm lang, 1,0 mm in doorsnede; hilum golvend, licht 
okergeel, tot brede rand uitgroeiend langs testa en zich verheffend rond het 
poortje (micropyle) tot een wratje (caruncula) aflopend naar de dikwijls 
moeilijk waarneembare funiculus; testa in lengte bekieed met bruine knob
beltjes, gescheiden door donkerbruine groefjes.
Groeiplaats Dept. Tacuarembó, Uruguay. Veldnummér D.V. 41.
Type in Rijksherbarium te Utrecht onder typenummer D.V. 41.9.

') 3) In de Noordeuropese verzamelingen meestal kleiner van doorsnede en de 
doorns gedeformeerd tot veel kleinere afmetingen.

2) Zie verder standplaats.
4) Op de oudere areolen wijzen de middendoorns naar de aarde.
5) De basis van de randdoorns is rood gekleurd. Dit veroorzaakt op het onderliggen

de witte areool een markante tekening.
‘ ) De bloemen openen zich, als de plant in de volle zon gekweekt wordt, geheel 

schotelvormig. Tot heden heb ik dit slechts bij enige planten van N. mammulosus 
var. mammulosus waargenomen. Bij andere soorten behorende tot de groep rond 
N. mammulosus, o.a. N. crthacanthus en N. roseoluteus alsmede nog enige te be
schrijven variëteiten van N. mammulosus, komt dit veelvuldig voor

7) De bloei is niet overdadig. Eén tot drie bloemen per plant is regel en zelfs laat de 
bloei wel eens een seizoen verstek gaan.

8) Het blijkt dat de inzinking van de bloembodem rond de stijl een interessante vraag 
opwerpt waarop ik het antwoord moet schuldig blijven, maar die ik te zijner tijd, 
verwerkt in een artikeltje, zal voorleggen aan de deskundigen onder ons.

’ ) Zelden zag ik een vrucht die zo enorm uitgroeit als die van N. eugeniae, of het 
moest zijn in mindere mate bij N. orthacanthus en de daarmee synoniem zijnde 
N. allosiphon. De ± 150 zaden bevinden zich hoofdzakelijk in het beborstelde ge
deelte van de vrucht, dat ongeveer 1,5 cm lang is. Uit de beschrijving blijkt dat het 
vruchtbeginsel (pericarpellum) aan de buitenzijde bekleed is met schubben en wol. 
Welnu, dan bevinden de zaden zich in de bloembodem (receptaculum). Dit kan al
leen geschieden als het vruchtbeginsel tijdens het rijpen de bloembodem indrukt! 
In wezen bedraagt dus het uitgroeien van het vruchtbeginsel 4,5 cm!

N. eugeniae behoort te worden ingedeeld in het ondergeslacht Neonotocac- 
tus, waarin de planten rond N. mammulosus zijn ondergebracht. De soort is 
nauw verwant aan N. veenianus, N. winkleri en N. rutilans doch verschilt in 
plant-, bloem-, vrucht- en zaadstructuur van deze soorten. N. eugeniae werd 
voor het eerst gevonden tijdens mijn eerste reis in 1968. De plant komt zo-
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zeer met N. rutilans overeen dat ik aanvankelijk dacht dat hiermee de stand
plaats van deze min of meer legendarische N. rutilans was gevonden. N. 
eugeniae is weliswaar veel zwaarder bedoornd, doch de ervaring leert dat 
cactussen in Noordwest-Europa zeer deformeren, waardoor de vorm geheel 
veranderen kan. Het voorjaar van 1989 bracht uitkomst. De grote geeloranje 
bloemen waren in tegenspraak met de naam „rutilans” . In die tijd gaf ik aan 
de planten de voorlopige naam N. pseudorutilans. In 1972 bezocht ik, in ge
zelschap van mijn vrouw, wederom de standplaats. Hoe wij ook zochten in 
het gebied, niet één plant was er meer te vinden. Slechts de „lijken” van N. 
mammulosus var. mammulosus waren de laatste stille getuigen van wat eens 
een rijke cactusflora was geweest. De reeds viermaal geprolongeerde veel 
te natte en koele zomer had ook hier zijn vernietigend werk gedaan. Voor 
hen die cactussen op een natuurlijke wijze willen kweken, een gelegenheid 
wat meer ruimte te creëren in hun overvolle kasjes. De grassen en kruid- 
gewassen tierden er welig en hadden de cactussen overgroeid. De in de 
herfst verdorde vegetatie was reeds tweemaal door de boeren afgebrand 
met als resultaat, „zeg maar dag tegen de cactussen” . Vanzelfsprekend 
kan men dit de boeren moeilijk verwijten. Hun staat een ander doel voor 
ogen dan de cactophiel. Die aanschouwt dit met zeer gemengde gevoelens. 
Mijn vrouw, Uruguayaanse van geboorte, begreep mijn neerslachtigheid niet 
en zocht opgewekt verder. Op een gegeven moment kwam zij met een cac
tus aandragen en vroeg of ik die soms zocht. „Ja” , zei ik met plotseling op
wellende geestdrift, „waar vond je die, hier?” „Neen, daar voorbij dat huis
je” . Wij gezamenlijk erheen en daar had zij een nieuw bestand ontdekt. Het 
was D.V. 41. Dat werd later nog eens door de bloei bevestigd. Het is echter 
niet daarom alleen dat ik deze soort naar mijn vrouw heb vernoemd. De 
naam „pseudorutilans” komt, volgens mij, teveel overeen met reeds gebruik
te namen van soorten van het geslacht Notocactus.
Zowel ten aanzien van N. veenianus als van N. eugeniae geldt dat beide 
soorten nauwelijks enige variatie vertonen in hun nageslacht. Het groot 
aantal zaden van N. eugeniae duidt op een langere ontwikkelingsperiode dan 
N. mammulosus var. mammulosus. N. eugeniae is niet zelffertiel.
Op de standplaats groeit N. eugeniae in mosvelden op rotsplaten in de volle 
zon, (pH 5,2). Hoogte ± 300 m, in gezelschap van N. mammulosus, N. caespi- 
tosus, N. ottonis, Wigginsia macrocanthus, Frailea pygmaea, Gymnocalycium 
leeanum, Trichocereus alacriportanus.
De ontbrekende foto’s zullen later in Succulenta worden gepubliceerd.
D. J. van Vliet. CP 528. 13.100 Campinas, S.P., Brasil.

Februari/m aart-allerle i
De planten zijn nog in hun rustperiode; geen water geven dus maar alleen 
nevelen. Eerst in de loop van de maand maart treedt de overgangstijd in van 
rustperiode naar die van bloei en groei. Pas dan kan er wat ruimer geneveld 
en/of licht gebroesd worden. Leest u er de „Handleiding” op na, waarin on
der de maand „maart” uitvoerig over de behandeling van onze planten in 
deze overgangstijd is geschreven.
De huiskamerkwekers en zij die hun planten ’s winters binnenshuis houden, 
kunnen met behulp van een kwastje en eens flink blazen, het stof van hun 
planten verwijderen. De vroege zaaiers kunnen al aan de slag, vooropgesteld

zie vervolg op blz. 30
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►

Pelecyphora aselliform is Ehrenberg
De hier afgebeelde plant behoort tot de reeds vele tientallen jaren geleden 
ontdekte groep van Mexicaanse dwergcactussen. Pelecyphora aselliformis 
werd in 1843 door C. Ehrenberg beschreven in Bot. Zeitung I en groeit bij 
San Luis Potosi. De planten zijn tot ca. 10 cm hoog en 5,5 cm in diameter, 
ze spruiten op latere leeftijd. De in spiralen geplaatste tuberkels zijn tot 5 
mm hoog en bijlvormig. Om deze reden wordt de plant ook wel met de 
Nederlandse naam bijlcactus aangeduid. De areolen zijn langwerpig.
Er zijn ongeveer 40 kamvormig opgestelde dorens, die aan de basis met 
elkaar vergroeid zijn. De bloemen zijn tot 3 cm in diameter en 2 cm lang; ze 
zijn opvallend purperrood van kleur en verschijnen in het hart van de plant. 
De helmknoppen zijn oranjegeel.
Pelecyphora aselliformis is niet zo eenvoudig in cultuur; de plant heeft zeer 
veel zon nodig. Het geslacht Pelecyphora is monotypisch, d.w.z. dat er in 
dit geslacht slechts één soort is ondergebracht. (Backeberg noemt ook nog 
P. pseudopectinata, Red.)
Tekst en foto: J. Ch. A. Magnin 
Ooievaarstraat 13, Strijen
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Eu p h o rb ia  s te n o c la d a
Euphorbia stenoclada, Ba illon , in G randidier, H ist. de M adagascar, Bot. A tlas , pl. 152 (1886); Ursch 
et Léandri, Les Euphorbes malgaches épineuses et charnues du Jardin Tsim bazaza, Mém. Instit. 
Scientifique de M adagascar, série  B ., vo l. 5, 114 (1954).

Een merkwaardige onbebladerde, stekelige struik, die in Madagascar gevon
den wordt in de zuid-westelijke en westelijke kuststreken, op zeeduinen en 
kalkplateau’s. In zijn vaderland wordt de plant daar tot 1 m hoog').
De afgebeelde plant ontving ik al lang geleden (1959) van de heer Vatrican 
uit de „Jardin Exotique” te Monaco.
E. stenoclada heeft, zoals vele Euphorbia’s mannelijke en vrouwelijke bloemen, 
op één plant (eenhuizig). De bloemen (=  cyathia) hebben vijf, vrijstaande, 
kleine elliptische klieren. De „stekels” van deze plant worden gevormd door 
de korte zijtakjes, die in een scherpe punt eindigen.
Madagascar heeft nog een groot aantal andere, deels zeer aparte Euphorbia’s. 
Rauh heeft er in zijn mooie boek „Die groRartige Welt der Sukkulenten” een 
aantal van afgebeeld en beschreven. Helaas vinden we deze in onze collecties 
maar zelden.
i )  Ursch en Léandri schrijven ( l .c . 114): , .K le ine  boom, met rimpelige schors, die op de hellingen 
aan de kust, een bossige stru ik wordt van 50 cm tot 1 m hoog” . Rauh beeldt een bos af van kleine 
bomen met kale stam en min of meer kogelvormige kroon (zie  zijn afb. pl. 29, fig . 5).

Tekst en foto:
J. A . Janse
Van Ittersumlaan 32,
Bennebroek
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vervolg van blz. 27
dat zij over een goed functionerend verwarmbaar zaaitoestel beschikken dat 
op een zeer lichte plaats staat opgesteld. U hebt toch ook zaden besteld uit 
de ook dit jaar weer zeer uitgebreide lijst van ons eigen Clichéfonds? Er 
waren zeer vele begerenswaardige soorten bij!
Het is nu de hoogste tijd om de platte bak, de zomerkas of de balkonkas 
(-bak) na te zien en in orde te maken. Tijdig, indien nodig, een kwastje verf 
geven of conserveringsmiddel, zodat de oplosmiddelen en andere geurtjes 
gelegenheid krijgen te verdwijnen voordat de onderkomens voor onze plan
ten in gebruik worden genomen.
Lithops en andere ultra-succulente Mesems beslist nog geen water geven, 
ook al lijkt het of zij aan de groei gaan. De nieuwe bladeren ontstaan geheel 
uit de oude bladparen en eerst als deze laatste volledig verdroogd zijn tot 
een dun, droog, glad of gerimpeld omhulsel, is het tijd om deze planten 
voorzichtigaan wat water te gaan geven. Dat duurt echter nog vele weken 
voor het zo ver is!
De vetplanten kunnen in het algemeen gesproken wat eerder aan de groei 
gaan dan de cactussen. We bedoelen hier uiteraard de zomergroeiende 
soorten. Eigenlijk is het zo dat deze zomergroeiers in de winter nooit hele
maal droog mogen staan. Met uitzondering van de Mesems die hun groeitijd 
in de zomer hebben, dienen de vetplanten zo eens in de twee, drie weken 
een klein beetje water te krijgen op het schoteltje of langs de potrand, 
zonder dat de plant zelf nat wordt.
Bij huiskamercultuur zullen de planten wat dat betreft wel aan hun trekken 
komen. Bij het water geven aan de gewone kamerplanten zullen zij zo nu en 
dan ook wel een scheutje krijgen. In de kas met een gemengde verzameling 
worden echter de andere succulenten nogal eens vergeten.
De wintergroeiende vetplanten — en dat zijn er vrij veel — staan ’s winters 
wat warmer en moeten ook al daarom wat vocht toegediend krijgen. Voor 
deze wintergroeiers nadert echter het einde van de vegetatieperiode, zodat 
ook het watergeven allengs verminderd dient te worden.
Houdt uw planten goed in de gaten; ze tonen zelf wat zij nodig of niet nodig 
hebben. Staan ze er nog fris en fleurig bij dan zijn zij nog aan de groei. 
Geven zij echter blijk van verminderde activiteit dan kunt u beter het water 
geven sterk verminderen of voorlopig achterwege laten. Die verminderde 
activiteit uit zich onder andere door het geel worden van de bladeren of 
bladpunten van bijvoorbeeld Pelargoniums, Sarcocaulons en Testudinaria 
elephantipes (Dioscorea e.); het volledig verdrogen van de bloeiwijzen van 
Crassula’s; het einde van de bloei van diverse Gibbaeum-soorten, Argyro- 
derma’s en dergelijke. Zo zijn er allerlei, soms nauwelijks waarneembare, 
veranderingen in het uiterlijk van de plant, die er op wijzen dat voor hen 
een andere periode aanbreekt. Door steeds weer uw planten nauwlettend 
te bekijken neemt u die veranderingen waar en kunt u er naar handelen.
Nu over enige tijd de drukke periode van onze liefhebberij weer aanbreekt, is 
het wellicht nuttig nu onder andere al aan het enten te gaan denken. Van een 
tweetal medeleden ontvingen wij enige tijd geleden een paar ideeën die voor 
u misschien van nut kunnen zijn, als u de kunstgrepen van het enten gaat 
bedrijven.
Van de heer F. E. Debie, Middenstraat 4 te Heerlerheide (I_), ontvingen wij
geruime tijd geleden een artikel met een model van een op het eerste gezicht, 
vrij ingewikkeld hulpmiddel bij het enten. Voor degenen die evenwel slechts
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incidenteel een plantje willen enten en daardoor niet zo bedreven zijn in de 
techniek, is het misschien toch wel een handig instrument. De heer Debie 
schrijft als volgt:
Hierbij een door mij bedacht entapparaatje waarvan ik veel plezier heb. Spe
ciaal het aanbrengen van de elastiekjes over de kop van het entstuk gaat heel 
gemakkelijk met behulp van dit simpele ding. Het is gemaakt van een paar 
stukjes afvalhout, zodat er geen kosten aan verbonden zijn. Met een zaag, 
een hamer en een paar spijkertjes is het geval binnen een uur in elkaar gezet. 
Alleen opletten dat er voldoende speling is om het middenstuk gemakkelijk in 
en uit te schuiven. De tekening geeft duidelijk aan hoe het apparaat gemaakt 
kan worden.

Gebogen 
bindcH-oo. d



Het entplankje bestaat uit een stukje m ultiplex o f spaanplaat van 15 mm dik, 
85 mm lang en 85 mm breed. De onderzijde w ordt kruiselings ingezaagd to t 
een diepte van 5 a 6 mm, te rw ijl ook de zijkanten, te r plaatse van het inge
zaagde kruis, to t een diepte van 7 mm worden ingezaagd. Op het grondplankje 
van ca. 12 x 12 cm worden 2 latjes gespijkerd van 16 mm dik en daar boven 
op een strookje  trip lex van 20 mm breed. Vervolgens worden aan 3 kanten 
twee flinke spijkers schuin in het grondplankje geslagen. Hiermee kunnen de 
elastiekjes opzij gehouden worden to t op het moment dat deze over het ent- 
stuk gespannen moeten worden.

De handelwijze bij het enten is nu als vo lgt:
1. breng de elastiekjes in de gleuven van het entplankje aan
2. schuif d it plankje met de elastiekjes, tussen de liggertjes op de grondplank
3. span de elastiekjes over de spijkers aan de zijkanten
4. plaats de pot met onderstam en de daarop geplaatste ent, midden op het 

entplankje
5. span de elastiekjes stuk voor stuk over het entstuk.

Het afgebeelde apparaat is geschikt voor potten met een diameter van ca. 8 
cm aan de onderzijde. Bij gebruik van kleinere potjes, of indien meer spanning 
van de e lastiekjes verlangd wordt, kan men een stukje trip lex  o f piepschuim 
onder het potje leggen, w aardoor d it wat hoger komt te staan. O ok kunt u 
dubbele elastiekjes gebruiken. Wel altijd de elastiekjes goed in de gleuven 
trekken.
Om te voorkom en dat het entplankje nat w ord t en daardoor dan niet zo gemak
ke lijk  te verschuiven is, kan onder de pot een dekseltje van een jam potje of 
een stukje plastic gelegd worden.
Indien u met kleine elastiekjes w ilt werken, kan gebruik worden gemaakt van 
twee gebogen ijzerdraadjes die ook kruiselings in de gleuven van het ent
plankje gelegd worden. Aan de haakvorm ig omgebogen bovenzijden worden 
nu de elastiekjes bevestigd. Tot zover de heer Debie.

We hebben het apparaatje nog niet kunnen beproeven omdat er in onze ver
zameling op d it moment niets te enten is, doch het lijk t ons een bruikbaar 
hulpmiddel.
Zo ziet u dat heel d ikw ijls  vernuftige oplossingen te vinden zijn voor allerlei 
probleempjes.
O ok van de heer A. Kahlmann, Spireastraat 48, ’s-Gravenhage, hebben we al 
heel lang een brie f met tekening liggen over het enten van zaailingen. Hij 
sch rijft het volgende:
HoeWel ik vanzelfsprekend niet kan weten op welke manier de meeste lie f
hebbers hun zaailingen voortkweken, w il ik h ierover toch iets schrijven als 
ervaren liefhebber, in de hoop dat het in goede aarde valt.
A lle reers t raad ik u af om zaailingen reeds in het eerste jaar, dus in het jaar 
waarin ze gezaaid zijn, te verspenen. D it w ord t veelal aangeraden, doch on
danks alle zorgvuldigheid, sterven de meeste plantjes in dat eerste jaar. Enkele 
soorten overleven het wel, maar de meeste niet. Ze kunnen echter wel ge- 
ent worden! De vraag is: op welke onderstammetjes en hoe. Op Peireskiopsis 
is het nogal m oeilijk om er goed op te enten; meestal lukt het niet. Beter en 
gem akkelijker vind ik Hylocereus guatemalensis. Ook Echinopsis is prima, 
doch het moeten wel jonge planten zijn waarop geënt wordt. Verder vind ik 
Helianthocereus grandiflo rus zeer goed.
Hoe krijgen we de kleine zaailingetjes nu goed op de onderstammen, zó dat
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zij direct kunnen verder groeien? Als u een apparaatje maakt zoals op de 
tekening is aangegeven, kan het haast niet mislopen. Ook voor een niet zo 
handige knutselaar is het mogelijk zo iets dergelijks in elkaar te zetten; even 
een beetje materiaal bij elkaar zoeken en de enterij kan beginnen. Veel succes 
ermee!

5 cm
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H a w o rth ia  (II)
B. VAN GELDER
II. HAWORTHIA’S in het licht van een paar snippers geschiedenis
Het is op zijn minst interessant te proberen er achter te komen hoe en wan
neer de diverse Haworthiasoorten bij ons in West-Europa bekend zijn ge
worden. Aangezien ze alle uit Zuid-Afrika afkomstig zijn, moet er wel een lo
gisch verband bestaan met de geschiedenis van de Nederlandse kolonie 
aan de Kaap de Goede Hoop. Sinds het mogelijk. was geworden Oost-Azië en 
in het bijzonder Oost-lndië te bereiken via de vaart om de zuidpunt van 
Afrika, was het letterlijk van levensbelang voor de koopvaarders om hier en 
daar de zeer lange reis te kunnen onderbreken, om in een veilige haven 
verse victualiën te kunnen innemen: groenten, fruit, vlees, vis, water enz. Deze 
behoefte was de directe aanleiding tot de stichting van een nederzetting 
aan de Kaap. Op 6 april 1652 landde Jan van Riebeek er met drie schepen 
in de Tafelbaai en stichtte ervoor de bevoorrading der schepen van de Oost- 
indische Compagnie een uitgebreide „compagniestuin” .
Maar de gezichtskring van dit soort 17de eeuwers reikte blijkbaar wijder dan 
de pure commercie en de behoefte aan groente en fruit. Want vrijwel onmid
dellijk liet Van Riebeek verkenningstochten houden dieper het nog onbe
kende binnenland in. Die pioniers kwamen dan vaak terug met destijds nog 
volslagen onbekende en voor hen verbijsterend vreemde planten, die dan 
zonder enig aanwijsbaar profijt of nut, met zorg werden aangehouden en 
verder gekweekt in de genoemde compagniestuin. Door de gouverneurs Sy- 
mon van der Stel (1679-1699) en vooral zijn zoon Willem v. d. Stel (1699-1707) 
werd de zending van vreemde planten naar Nederland bevorderd, hoewel de 
vader meer aandacht had voor de problemen der kolonisten en de zoon voor 
de veehouderij; maar die planten konden immers van groot belang zijn als 
eetwaar of als medicijn!
De in Duitsland geboren botanicus Henrik Oldenland, die zelf, in dienst van 
de O. I. Compagnie, een expeditie naar de binnenlanden had meegemaakt, 
werd tegen het eind van de 17de eeuw superintendent (zoiets als directeur) 
van de compagniestuin, hield een knap herbarium bij en —  wat zeer belang
rijk was —  stuurde regelmatig zaden, stekken en planten naar de botanische 
(destijds eigenlijk nog medische) tuinen van Leiden en Amsterdam. Uit an
dere bronnen blijkt dat daarbij o.a. Haworthia retusa moet hebben behoord, 
want Johannes Commelin vermeldt in zijn beroemde boek „Hortus Medicus 
Amstelodamensis” (van 1699) de mogelijkheid deze plant door bladstek te 
vermeerderen, een hier voor het eerst genoemde kundigheid, die stellig de 
verdere verspreiding sterk zal hebben bevorderd. Vrij zeker behoorden tot 
deze plantenzendingen van Oldenland ook nog verschillende andere soorten

Haw. mucronata 
var. limpida
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Haw. armstrongii

Foto's: Noltee 
en De Graaf

Haworthia’s als H. margaritifera, H. marginata, H. herbacea, H. arachnoidea
e.a. Maar Oldenland ging al te zeer op in zijn botanische liefhebberijen en 
verwaarloosde daarvoor blijkbaar zijn gezin; van zijn weduwe wordt althans 
verteld, dat ze na zijn dood schielijk hertrouwde met een man „die zich niet 
zou afmatten met dergelijke dwaasheden.” (!)
In de loop der jaren zijn door verschillende verzamelaars zoals Paterson, 
Francis Masson, James Bowie (1789-1869) en de Zweed Carl Per Thunberg 
(1743-1828) massa’s nieuwe planten uit Zuid-Afrika naar Europa, speciaal 
naar Nederland en Engeland, gebracht, en daaronder nogal wat Haworthia- 
soorten: een proces dat eigenlijk nog steeds doorgaat. In de laatste jaren 
zijn nog weer minstens 10 nieuwe soorten aan de lange lijst der reeds be
kende toegevoegd. Volgens John Hill’s „Hortus Kewensis” (1769) werden 
in die tijd in de beroemde Kew Gardens 4 „Aloë” -soorten gekweekt, die we 
nu kennen als Haworthia’s, nl. H. arachnoidea, H. retusa, H. viscosa en waar
schijnlijk H. herbacea (door Hill Aloë pumila genoemd). Kort daarna werkte 
Masson als verzamelaar voor deze tuin en wist tussen 1775 en 1795, als
nieuwe soorten, H. tortuosa, H. cymbiformis, H. mirabilis, H. recurva e.a. naar
Engeland te sturen.

(wordt vervolgd)

BOEKEN!
Backeberg Wunderwelt Kakteen Fl. 16,50
Haage Schone Kakteen richtig pflegen 5,50
Haage Das praktische Kakteenbuch in Farben 16,50
Jacobsen Das Sukkulentenlexikon 38,50
Kühle Zimmerpflanzen ohne Erde (hydro-cultuur) 6,60
Richter Die Orchideen 16,50
Richter . . . die schönsten sind die Orchideen 19,25
Börngen Pflanzen helfen heilen 7,70
Grunnert Gartenblumen von A - Z 24.20
Göritz Blumen im Garten 7,70
Böhmig Rat für jeden Gartentag 20,90
Holm Zimmerpflanzen richtig pflegen 5,90
Hielscher Sommerblumen für den Garten 12,10
Kolac W ir zeigen weitere Apfelsorten 8,80
Kolac W ir zeigen Steinobstsorten 15,—

Grundlagen des Zierpflanzenbaues 9,—
Schubert Pflanzennamen und botanische Fachwörter 15,—
Frübing Blumen im Heim 7,70

Bovenstaande boeken, GEEN andere, kunt u bestellen UITSLUITEND door storting op 
gironummer 1401427 t.n.v. J. Theunissen, Vierschaarstraat 23 te Oud-Gastel. Vergeet 
u niet de titel(s) te vermelden. Er moet met een levertijd van enkele weken rekening 
gehouden worden. Bestellingen onder ƒ15,—  kunnen helaas niet uitgevoerd worden.
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Voor inlichtingen en klachten gelieve u zich te wenden tot genoemd adres, na 18.00 uur 
telefonisch bereikbaar onder nr. 01651 - 1943, aangezien de afzender geen inlichtingen 
verstrekt noch klachten in behandeling neemt.

Aanvulling van de boekenlijst van de bibliotheek
In de Succulenta-bibliotheek zijn de laatste tijd een aantal nieuwe boeken 
en tijdschriften opgenomen, waarvan u hieronder een overzicht aantreft.
De lijst geeft de aanvullingen ten opzichte van de catalogus van februari 
1967. Binnenkort verschijnt een nieuwe catalogus, waarin deze aanvullingen 
zullen zijn opgenomen.
Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken door eens extra de aan
dacht te vestigen op de uitleentermijn van één maand. Door de vele nieuwe 
leden van onze vereniging worden vrij veel boeken aangevraagd. De be
langstelling voor bepaalde boeken is groot, waardoor, ook bij een termijn 
van één maand, reeds betrekkelijk lange wachttijden kunnen ontstaan. In
dien nu de boeken gedurende meerdere maanden in bezit worden gehou
den, zijn veel andere leden extra benadeeld. Ik dank u dan ook vast bij 
voorbaat voor uw medewerking op dit punt.

J. C. A. Magnin
156 Walther, E.
157 Bally, P. R. O.
158 Barschus, H.
159 Brüninghaus, I.
160 Duursma, G. D.
161 Herold, H.
162 Higgins, V.
163 Hoffmann, W.
164 Endler, J. en Buxbaum, F.
165 Subik, R.
166 Schwantes, G.

167 Maddams, W. F.
168 Cullmann, W.
169 Rauh, W.

170 Rauh, W.
171 Carruthers, L. en Ginns, R.

172 Clifford, D.
173A Flaworth, A. H.

173B idem
173C idem
173D idem
173E idem
174 Herre, H.

175 Jacobsen, H.
176 Leighton-Boyce, G. en lliff, J.
177 Oudshoorn, W.
178 Schwantes, Dr. G.

Echeveria 1972
The genus Monadenium. 1961
Kakteen, ihre Anzucht und Pflege.
Die schönsten Sukkulenten.
Cactussen en vetplanten in kleur.
Het verzorgen en kweken van cactussen. 
Stachliches Hobby 
Das kleine Kakteenbuch.
Die Pflanzenfamilie der Kakteen.
Bloeiende cactussen en andere vetplanten. 
The cultivation of the Mesembryanthema- 
ceae.
Interesting newer Mammillarias.
Kakteen 1972.
Wondere wereld van cactussen en vet
planten.
Die grossartige Welt der Sukkulenten 1967. 
Echeverias, a guide to cultivation and 
Identification.
Pelargoniums 1970.
Complete Works on Succulent Plants.
1794-1830. (facs. herdruk uit 1965) Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
The Genera of the Mesembryanthemaceae 
1973.
Das Sukkulenten Lexikon 1970.
The subgenus Tephrocactus 1973.
126 cactussen en vetplanten in kleur 1975. 
Flowering stones and mid-day flowers 
1957.

179 Stearn, W. T. Botanical Latin 1973.
Journal of the cactus and succulent society of America.
A 23 jaargang 1966-1967 
A 24 1968-1969
A 25 1970-1971
Cactusvrienden (Belgisch cactustijdschrift)
BC 1 jaargang 1968 t/m  BC 6 jaargang 1973.
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Kakteen und andere Sukkulenten.
D 29 jaargang 1964 t/m D 39 jaargang 1974. 
Stachelpost.
DS 1 jaargang 1970-1971.
The cactus and succulent journal of Great Britain.
GB 14 jaargang 1964-1965
GB 15 1966-1967
GB 16 1967-1968
GB 17 1969-1970
GB 18 1971-1972
The journal of the Mammilaria Society.
M 1 jaargang 1961-1962 (niet compleet)
M 2 1968 t/m M 7 jaargang 1973.
The national cactus and succulent journal of Great Britain. 
NJ 8 jaargang 1962-1963
NJ 9 
NJ 10 
NJ 11 
NJ 13 
Succulenta.

1964-1965
1966-1967
1968-1969
1972-1973

S 37 jaargang 1966-1967 t/m S 40 jaargang 1972-1973 
X 10 Gymnocalyciums. The Succulent Plant Institute.
X11 Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere vetplanten 

(Succulenta-uitgave).

V e rk o o p  o u d e  ja a rg a n g e n
In het januari-nummer 1975 publiceerden we een lijst van alle voor verkoop 
aan leden nog voorradige oude nummers van „Succulenta” en van „Cactus
sen en Vetplanten” .
Inmiddels is weer een groot aantal van de toen vermelde nummers uitver
kocht. Een overzicht van de per december 1975 nog aanwezige nummers 
volgt hieronder.
U kunt deze bestellen bij H. B. Hooghiemstra, Reyerdijk 115, Rotterdam 3026. 
De opbrengst van de verkoop komt geheel ten goede aan de landelijke ver
eniging.

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

Prijs per nummer ƒ 0,50 + verzendkosten.
Succulenta
1964: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12;
1965: 1,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
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Prijs per nummer ƒ 0,75 +  verzendkosten.
Succulenta
1966: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11;
1967: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12;
1968: 4, 5,7, 8, 10, 12;
1969: 1,2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
1970: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Prijs per nummer ƒ 1,25 +  verzendkosten.
Succulenta 
1972: 9 ;
1973: 6, 8, 9, 10, 11, 12;
1974: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
1975: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12.
De vetgedrukte maandaanduiding geeft aan dat van het betreffende maand- 
nummer nog slechts 5 of minder exemplaren voorradig zijn.

Nieuwe leden

Aar-

G. van Lunteren, Binnenbaan 
82, Hoogvliet
J. J. H. Schrier, Spechtlaan 
652, Vlaardingen
F. A. Gijs, Zuidstraat 5, 
denburg
Th. P. G. Jacobs, Kleiberg- 
straat 26, Tegelen 
Kathy Nauts, Schermershoek 
51, 1702 Mollem, België 
Wim Harmsen, Benedictastraat 
19, Sittard
A. in ’t Groen, Havendries 66, 
Waspik
P. Keuning, Noordersingel 74, 
Leeuwarden
C. H. R. van Sprundel, Den
nenlaan 22, Zundert 
J. L. de Boeff, Westeinde 92, 
Zevenaar 
Alphonse 
str. 119,
België 
J. Bors,
Veldhoven 
Mevr. v. d. Steene-de Vresse, 
Stationstraat 6, 9840 Landegem, 
België
A. D. Meijer, De Neent 59, 
Drachten
Mare Bourgeois, Bleekstraat 6, 
2800 Mechelen, België 
Jean-Pierre Chrisiiaeins, Paüjn- 
tjesstraat 93, 9000 Gent, België 
Mevr. B. Bruyninckx-Gelaude, 
Potterijstr. 152, B 3300 Tienen,

Hofman, Kerkhof- 
’s-Gravenvoeren 3798,

Magisterstraat 72,

Mevr. M. Schats-Poelsma, Mar-
nixstraat 12, Alkmaar
Mevr. J. Verhey-Pot, Reiger-
laan 157, Sliedrecht
J. A. Rovers, Oosterdijk 115,
Andijk (N.H.)
J. A. Hofstee, van Herwijnen- 
plantsoen 199, Nieuwegein 
T. Verhoef, Beneden Verlaat 
140, Veendam
Denis M. G. v. Raemdonck, 
Veldstr. 74, 2700 Sint Niklaas, 
België
Mevr. Moszowski-van Loon, 
Edelinckstraat 19, 2000 Antwer
pen, België
Robert Coppens, Patterson- 
straat 19, Linne (L.)
J. v. d. Berk, Gooilaan 122, 
Den Haag
J. Bakker, Butterlaan 33, Hei- 
loo

J. Rengeling, Zworrelstraat 72, 
Herwijnen
Mevr. J. Zegveld-Heck, van 
Lennepstraat 5, Alblasserdam
J. v. d. Weiden, Tullenstraat 55, 
Heusden
W. Haveman, Aalscholverstraat 
125, Dordrecht
K. Groenewegen, Bernardlaan 
4, Nieuwendijk
Mevr. Zegwaard, Hoog Buur- 
loseweg 31, Ugchelen 
Mevr. Verhulst-Nuyttens, Sta- 
tiestr. 14, 8540 Bellegum, Bel
gië
A. J. Scholten, Merelstraat 34, 
Winterswijk
Andries Noback, Jupiterstraat 
35, Emmeloord
Th. Trines, Molenstraat 7, Neer 
(L.)
R. Posthuma, Nieuweweg 13, 
Driesum (gem. Dantumadeel) 
(Fr.)
Mevr. B. M. Morée-Pieters, Re- 
viusstraat 13, Papendrecht 
Gerard van Langen, Janglijnis- 
weg 4, Heerhugowaard 

r  Mevr. C. G. S. Woldringh, 
Eastonstraat 26, Amsterdam- 
Osdorp
Mej. L. L. Duine, Argolaan 274,
Bergen op Zoom
Huib Leenders, Guido Gezelle-
laan 20, Den Bosch
Rüdiger Schmidtke, Kiefern-
strasse 213, 6502 Gera-Lusan,
D.D.R.
Mevr. M. Obdam-Konijn, Noor- 
derbrug 1, Obdam 
J. Roersma, Hoeckelseweg 17, 
Doornspijk (Gld.)
A. de Gruyl, Kemphaanpad 7, 
Strijen
L. Roozen, Heereweg 13a, Eg- 
mond Binnen
M. Walters, Van Heemskerk- 
straat 5, Zaandam

s  W. W. M. Lendering, Terschel- 
lingerstraat 22, Amstelveen 
Mevr. C. H. Heyselaar, Rood- 
borststraat 4, Wormerveer 
Johan Keirse, Dorpsstraat 62, 
8420 Klemskerke, België.
Mevr. N. L. Bakker-Overweel, 
Jan in 't Veltstraat 103, Den 
Helder
Openbare Bibliotheek, afd. 
C.Z., Keizersgracht 444, Am

sterdam
Openbare Bibliotheek, Roelof 
Hartplein 6, Amsterdam 
Openbare Bibliotheek, Surina- 
meplein 57, Amsterdam 
Openbare Bibliotheek, filiaal 
Scheveningen, Badhuiskade 27, 
's-Gravenhage
J. C. Nieuwenhuis, Nic. Beets- 
laan 66, Assen
R. Schuring, Bermdijk 42, Rot
terdam
J. IJsselstein, 2e Johannastraat 
45, Apeldoorn
Tine Koedood, Hasseltstraat 20, 
Den Bosch
A. B. van Woerkom, Amers- 
foortseweg 242, Nieuw-Milli- 
gen
H. Brok, Populierendreef 524, 
Voorburg
L. I. van Haastert, Dr. v. d. 
Knaaplaan 15, Rijswijk 
A. Joppe, Elandstraat 173a, 
Den Haag
H. J. van Keulen, Aart v. d. 
Leeuwkade 81, Voorburg
K. van Loc, H. Geestweg 56, 
Noordwijk
H. Takes, van Beverningkstraat 
140, Den Haag
Mevr. K. van Wordragen Troost, 
A. van Saksenstraat 9, Wad- 
dinxveen
J. van Eijsden, Oosterhesselen- 
straat 9, Den Haag 
Elly Zijlstra, Zuid 45, Workum 
(Fr.)
D. Zwier, Foswerd 22, Drach
ten (Fr.)
J. Janssen, Irenelaan 20, Aalst 
(N.Br.)
Mevr. M. Wagemans, Provin- 
cialeweg 56, Meerveldhoven 
Th. B. v. d. Berg, Hagenaar- 
straat 30, Lobith-Tolkamer
G. Schuringa, Briklaan 13, 
Veendam
Mevr. H. M. Joppe-Wimmers, 
Kikkerveen 115, Spijkenisse
G. J. van Leur, Heemraadweg 
824, Weesp
H. W. Haarman, Laarmans- 
kamp 45, Schalkhaar
Hans Hangoor, Axelsestraat 85, 
Terneuzen
Aylan Goeij, Spiegelenburgh- 
laan 24, Aerdenhout 
H. Kaiser, Sophiastraat 31,
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Pijnacker
✓ Jerry Hamel, Ennemaborg 40, 

Amsterdam
Mevr. H. Waaijenberg-Vroom, 
Beethovenlaan 11, Doetinchem 
J. A. van Zandvoord, Jac. van 
Campenlaan 5, Hilversum 
Mej. G. J. Schreuder, H. J. 
Koenenstraat 9, Haarlem 
Mevr. C. F. Kuijken, Bonifa- 
ciuslaan 24, Hilversum 
F. Cools- Veerleseweg 7, B- 
2440 Geel-Zammel, België.
D. van Brussel, Dickenslaan 1, 
Utrecht
R. Evertzen, Vronesteinlaan 3 
(III), Utrecht
D. G. Lietze, Zwanenbrug
straat 35, Jutphaas 
C. Müller, Riemstraat 52, 
Utrecht
J. Ploeger, Blauwkapelseweg 
53, De Bilt
F. de Ridder, Jacob van Cam- 
penkwartier 30, Bilthoven 
P. J. Rietveld, Waalseweg 11, 
Tuil en ’t Waal
J. M. van Rijnsoever, Dr.

Schaepmanweg 55, De Bilt 
W. Vlaanderen, v. d. Waals- 
weg 62, De Bilt
R. v. d. Wel, van Vollenho- 
velaan 146, Utrecht 
R. Ducardus, Doezastraat 31b, 
Rotterdam
E. F. J. Kroeze, Oude Postweg 
145, Hengelo (Ov.)
F. Lambregts, Oranje Nassau- 
straat 26, Oud Gastel
C. Kemerink, Schijfstraat 108, 
Teteringen
E. Mackiewicz, Charleroistraat 
23, Breda
Jan Hendrikx, Pastoor Schramm- 
straat 22, Arcen.
Paul Obers, Broekeinderweg
8, Grubbenvorst
Peter Claassens, Heierkerkweg
12, Grubbenvorst
Mevr. Arts-Welten, Molenstraat
26, Wanroij
T. Dircks, Venvin 17, Montfort 
Th. Kohlen, Guide Gezelle- 
straat 35, Venlo
L. Schoenmakers, Pr. Margriet- 
straat 25, Swalmen

H. Peeters, Astenseweg 4, 
Meijel
A. van Dijk, Nijverheidstraat 7, 
Heerjansdam
Robert Fonteyne, D’Hulster 
Markt 10, 8110 Kortemark, Bel
gië
R. Walter, Oortlaan 77, Veldho
ven
Wiebe Bosma, Ruiterstraat 4, 
Buitenpost
M. W. G. Litjens, P. Schunck-
straat 180, Heerlen
F. Scheepmaker, Zernikeplaats,
Rotterdam-Ommoord
J. Th. Mecking, Welsummer-
straat 6, Dalfsen
August Claeys, Kestelstraat 14,
B 9880 Aalter, België
Bart Henneman, Veerweg 16-
18, Anna Paulowna
M. Perdeck, Leeuwenveense-
weg 6, Zuidwolde
Mej. I. Verhoeve, Dreischor-
straat 10B, Rotterdam
A. J. M. H. Groenen, Thor-
beckestraat 15, Tilburg

IN MEMORIAM
Op de dag na onze ledenvergade
ring van 6 november j.l. kwam ons 
lid

H. ABELS
ten gevolge van een auto-ongeval 
om het leven.
Wij verliezen in hem een oprecht 
cactusvriend en een trouw bezoe
ker van onze vergaderingen. Onze 
gedachten gaan uit naar zijn zwaar 
getroffen ouders en familie.

Bestuur Afd. Delfzijl

WIE KAN BEGINNEND LIEFHEBBER hel
pen aan entstammen, m.n. Peireskiopsis?

P. V. Deumer 
Tuinbouwstraat 14A 
Groningen.

WIE HEEFT VOOR MIJ 
1 of meerdere groot of klein: 
Eucheveria gibbiflora. var. metallica 
carunculata?
Alle kosten worden vergoed.
J. C. GRABIJN, Aalsmeerderweg 250, 
Aalsmeer - Tel. 02977 - 25938.

karlheinz uhlig - kakteen
Importplanten
uit onze prijslijst 1 9 7 5 /’76
Arrojadoa aureispina DM 18.— - 38,—
Arthrocereus rondonianus 10,— - 25,—
Austrocephalocereus albicephalus 34.— - 48,—

dolichospermaticus 100,— - 170,—
Buiningia brevicylindrica 20,— - 30,—

purpurea 20,— - 50,—
Gymnocalycium ochoterenai v.sp.n.M 7,— - 12,—

sp.n.cand. 8,— - 12,—
Melocactus levitestatus 120,—
Micranthocereus polyanthus 25,— - 60,—
Pseudopilosocereus superfloccosus 70,—
Stephanocereus leucostele 30,— - 48,—
Uebelmannia buiningii 18,— - 25,—

meninensis var. rubra 15,— - 30,—
warasii 15,— - 25,—

7053 ROMMELSHAUSEN KRS. WAIBLINGEN - LILIENSTR. 5
W.-Duitsland
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INHOUD
Succulentensafari (X) — Frans Noltee . 
Notocactus eugeniae spec. nov. — D. J. van V lie t 
M aandallerlei — Arie  de Graaf 
Pelecyphora asellifo rm is —  J. Ch. A. Magnin 
Euphorbia stenoclada — J. A. Janse 
Haworthia (II) — B. van Gelder .
Boeken ! . . . . . .
B ibliotheek . . . . .
Oude jaargangen . . . . .

22
24
27
28 
29
34
35
36
37

De volgende artikelen zijn thans 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

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

Regelmatig nieuwe importen.
’sZaterdags na 3 uur en ’s zondags gesloten

Erevoorzitter: A. F. H. BU IN ING, 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, Beneluxfaan 
53, Beverwijk. Tel. 02510-30746.

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

Penningmeester: G. LINK, Memlingstraat 9,
Amersfoort. Postrek. 680596 t.n.v. Succulenta te 
Am ersfoort. ABN Am ersfoort 55.32.38.981.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
Cothen - Groenewoudseweg 8 
Postbus 12 - Tel. 03436-1267
Zaadlijst of sortimentslijst na storting van 
ƒ 1,— op girorekening 124223.

’s Zondags gesloten

Redacteur: FRANS NOLTEE, Octant 92, Dor
drecht. Tel. 078 - 73970.
2e redacteur: ARIE DE GRAAF, Zinnia 8, Dor
drecht. Tel. 078 - 72617.

B ibliothecaris: J. MAGNIN, Ooievaarstraat 13,
Strijen. Catalogus f  1,50.
Diatheek: H. M. S. MEVISSEN, Dinantstraat 13, 
Breda. Tel. 076-875076

Vragenrubriek:
(Postzegel voor antwoord bijvoegen)
Cactussen en algemeen: dhr. UIL.
Vetplanten: dhr. BRAVENBOER.

"R u ilen  zonder huilen” : contactadres M iddelburg- 
sestraat 35, Scheveningen. Tel. 070-551344-550423.

Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland 
en België f  25,— en voor leden in het buitenland 
f  30,— per jaar met GRATIS maandblad ” Suc- 
culenta” .

Kopij voor het aprilnummer moet uiterlijk 1 maart bij de redactie zijn.
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VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Rebutia (Aylostera) camargoensis Rausch spec. nov. Foto: Rausch
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Rebutia (Aylostera) camargoensis Rausch spec. nova

Simlex, raro proliferans, ad 25 mm alta et diametiens, clareviridis; costis 
13-14, rectis vel subtortis, in gibberes 2-3 mm longos et altos divisis; 
areolis ovalibus, 2,5 mm longis et 1,5 mm latis, albo-tomentosis; aculeis 
marginalibus 16-20, ad 10 mm longis, divaricatis et inter se contextis; 
aculeis centralibus 1-2, ad 20 mm longis; aculeis omnibus flavidis, se
tosis. Floribus 15 mm longis et 25 mm diametientibus; ovario et recepta
culo roseo squamis viridibus et pilis ac setis albis tecto; phyllis perigorjli 
exterioribus sordide-rubris medio-viridulo-striatis; phyllis perigonii inte
rioribus rubris, extra umbraculiformiter recurvatis; fauce et filamentis ro
seis, stylo et stigmatibus (6) viridibus, stylo cum receptaculo connato. 
Fructu globoso, 3 mm diametiente, rubiginoso squamis rubidis, pilis 
longis et setis subfuscis tecto. Seminibus parvis Aylosterae modo.
Patria: Bolivia, a Camargo in occidentem versus, 3.200 m ait.
Typus Rausch 311 in Herbario W.

Plant: enkelvoudig, zelden spruitend, tot 25 mm hoog en in diameter, licht
groen. Ribben: 13-14, recht of iets gedraaid, verdeeld in 2-3 mm lange en 
brede knobbels; areolen ovaal, 2,5 mm lang en 1,5 mm breed, wit viltig; 
randdoorns 16-20, tot 10 mm lang, spreidend en door elkaar heen vervloch
ten; middendoorns 1-2, tot 20 mm lang. Alle doorns geelachtig, borstelig. 
Bloemen: 15 mm lang en 25 mm in doorsnee; vruchtbeginsel en bloembuis 
roze met groene schubben en witte haren en borstels; buitenste bloem
blaadjes vuilrood met groenachtige middenstreep; binnenste bloemblaadjes 
rood, naar buiten schermvormig omgebogen; keel en meeldraden roze; stijl 
en stempels (6) groen; de stijl is met de bloembuis vergroeid.
Vrucht: kogelvormig, 3 mm in doorsnee, roodbruin met roodachtige schub
ben, lange bruinachtige haren en borstels.
Zaden: klein, zoals bij Aylostera.
Vindplaats: Bolivia, westelijk Camargo, op een hoogte van 3200 m.
Type Rausch 311, in het herbarium van de Stadt. Sukkulentensammlung, 
Zürich.

Het aanvankelijk als een Rebutia steinmannii beoordeelde plantje, ontpopte 
zich als een Aylostera met kleine, rode bloemen.

Maart/april-allerlei
Voor wat de behandeling van de planten betreft kunt u ook nu weer het 
beste de „Handleiding” raadplegen. Daarin staat voor deze belangrijke 
periode meer dan op dit moment in ons maandblad opgenomen kan worden. 
Een paar dingen wil ik echter nog wel over het zaaien en met name over het 
vroege zaaien zeggen.
Het zeer vroege zaaien kan voordeel opleveren als we denken aan de 
langere tijd die de zaailingen tot hun beschikking hebben voordat het najaar 
en daarmee de rustperiode intreedt. Zelfs kunnen zij in juni/juli al een zo
danige grootte bereikt hebben dat zij met succes geënt kunnen worden om 
ze zodoende beter de winter door te loodsen.
Toch zijn vele liefhebbers teruggekomen van het zaaien in de winter of het 
heel vroege voorjaar. Vele soorten, zowel cactussen als vetplanten hebben, 
nadat zij ontkiemd zijn, licht nodig; veel licht en gedurende een groot deel
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van de dag. En dat vele licht gedurende zo'n 10 a 12 uur per dag is er nu 
eenmaal niet in de eerste maanden van het jaar. Op dit punt komen de jonge 
plantjes dan ook veel tekort. Wellicht is met bijverlichting door gloeilampen 
of speciale TL-buizen dit nadeel te ondervangen.
Voorts heeft de ervaring geleerd dat bij het zaaien in een verwarmd zaai- 
toestel nog andere nadelige invloeden een rol kunnen spelen bij het geheel 
of gedeeltelijk mislukken van een zaaisel. Dikwijls is de omgevingstempera
tuur in de kas in het vroege voorjaar nog laag en de luchtvochtigheid hoog. 
Beide zijn ongunstige omstandigheden voor vroeg verspeende zaailingen. 
Bij vroeg zaaien wordt immers veelal (soms noodgedwongen) ook vroeg 
verspeend.
Laat u de zaailingen, al of niet verspeend, in het zaaitoestel staan, dan zul
len deze snel opgekomen soorten meestal te vochtig blijven en ook daar
door kunnen verliezen optreden.
Een veiligere periode om te zaaien is de maand april. Het is dan al veel 
langer licht en de lichtintensiteit is ook groter. Belangrijk is voorts nog dat 
de meeste soorten cactussen en ook vele andere succulenten zgn. licht- 
kiemers zijn; zij hebben dus (een beperkte hoeveelheid) licht nodig om te 
kunnen kiemen.
Wilt u bepaalde soorten kort na het ontkiemen verspenen, dan treffen deze 
plantjes veel gunstigere omstandigheden aan dan de (te) vroeg gezaaide. 
Aan het vroege verspenen zijn nog wel enkele bezwaren verbonden, met 
name het gemakkelijk beschadigen van de worteltjes van de zeer jonge 
plantjes. Hiermee worden niet alleen kleine plantjes bedoeld, doch ook de 
soms zeer grote kiemplanten van sommige soorten vetplanten (Adansonia 
bijvoorbeeld). Zo’n jong plantje heeft namelijk meestal alleen nog maar een 
hoofdworteltje gevormd en dit worteltje is bijzonder kwetsbaar. De minste 
of geringste beschadiging ervan heeft onherroepelijk de dood van het plantje 
tot gevolg. Zijn de plantjes iets ouder, zodat zij een wat meer uitgebreid 
wortelgestel bezitten, dan is het in de meeste gevallen niet zo heel erg als 
er een zijworteltje beschadigd raakt. In de kiemwortel bevinden zich echter 
de cellen die door middel van celdeling én door een wonderlijk systeem van 
bestemmingsbepaling, zich moeten ontwikkelen tot de wortels van het uit
eindelijke wortelgestel. Het is dan begrijpelijk, dat als de kiemwortel be
schadigd is, dat dan de cellen daarvan ook niet meer hun werk i.c. het vor
men van een wortelgestel kunnen verrichten.
Als u dus verspeent als de plantjes nog heel jong zijn, doe het dan uiterst 
voorzichting! Zeer grote zaden van sommige vetplanten kunt u wellicht het 
beste zaaien met 3 tot 4 bij elkaar in een pot van 8 cm zodat het niet nodig 
is ze al direct te verspenen.
Lastige klanten om vroeg te zaaien zijn ook de geslachten uit de Stapelia- 
groep. Ontkiemen doen ze snel genoeg, doch dikwijls vallen zij al weg voor
dat zich een plantje tussen de kiemblaadjes vertoont. Ze kunnen blijkbaar de 
toch altijd zeer vochtige lucht in een zaaitoestel niet verdragen. Ook al sluit 
u het zaaitoestel niet met een glasplaat geheel af (dat bij het zaaien van 
vetplanten, zoals u weet, ook niet mag), dan nog vallen bij vroeg zaaien de 
meeste zaailingen weg. Indien in de tweede helft van april of nog iets later 
gezaaid wordt, zult u met deze Stapelia-achtigen veel minder last onder
vinden, al blijven sommige geslachten als Hoodia, Trichocaulon, Edithcolea 
e.d. ook dan nog wel moeilijk. De beste weg is de zaailingen, zodra ze han
teerbaar zijn en de grootte van een erwt bereikt hebben, te enten op een 
flinke knol van Ceropegia woodii.
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Cleistocactus wendlandiorum
Deze reeds in 1852 door Friedrich Otto, onder de naam Cleistocactus flaves
cens beschreven soort, komt nog steeds niet zo veel in de verzamelingen 
voor. De oorzaak daarvan zal wel zijn dat hij niet zoveel wordt aangeboden, 
ook niet in de vorm van zaad. Dit is wel jammer, omdat het een aantrekke
lijke plant is, die in uiterlijk veel op een Cleistocactus strausii gelijkt; hij is 
alleen wat zachter en geler bedoornd. De plant bloeit reeds bij geringe 
hoogte (± 15 cm) met zeer fraaie bloemen.
Het is een rechtop groeiende, spruitende plant uit Bolivia (volgens Backeberg, 
terwijl Haage West-Argentinië noemt) met een doorsnee van 4-6 cm. Er zijn 
ca. 22 vlakke ribben met enigszins langgerekte areolen die ca. 40 zachte 
geelachtige dorens dragen, die later grauwwit worden. De bloem wordt on
geveer 5 cm lang. Het korte vruchtbeginsel staat haaks op de stam, waarna 
de oranje-rode bloembuis recht naar boven loopt en eindigt in een rode 
bloemopening waaruit de lichtviolette meeldraden en de lichtgroene stempel 
komen.
De plant is niet moeilijk te kweken, ook zaailingen groeien goed in een nor
maal cactusgrondmengsel met wat klei. In de zomer warm met een gelijk
matige vochtigheid, in de winter een liefst niet te koele stand met af en toe 
een beetje water. Indien te verkrijgen de moeite van het proberen waard.
Tekst en foto: J. L. den Boef 
Mr. Heemskerkstraat 24, Ridderkerk
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Gymnocalycium ragonesei Cast
In 1950 beschreef Castellanos deze kleinblijvende, snelbloeiende Gymno
calycium in Lilloa XXIII en noemde hem naar de ontdekker van de soort. 
Ragonese had in 1949 de plant gevonden in de Salinas Grandes, Catamarca 
(Argentinië) op een hoogte van 200 tot 300 m.
Het plantenlichaam is omgekeerd kegelvormig tot half kogelvormig, slechts 
3 a 4 cm in diameter, grijsgroen tot bruinachtig. Er zijn meestal 10 ribben, 
die slechts 1,5 mm hoog zijn. Middendorens ontbreken. De meestal 6 aan
gedrukte, witachtige randdorens zijn tot 3 mm lang.
De bloemen kunnen reeds het 2e of 3e jaar aan de planten verschijnen. Ze 
zijn tot 6 cm lang, met een slanke bloembuis. De binnenste bloembladen zijn 
wit. De soort hoort thuis in de groep van Gymnocalycium quehlianum.
De gefotografeerde plant heb ik in 1972 gezaaid. Het zaad was afkomstig 
van het Clichéfonds. Eén van de zaailingen heb ik op een Peireskiopsis ge- 
ent en in het daarop volgend jaar overgeënt op een Trichocereus spachianus 
onderstam. In 1974 bloeide het plantje voor het eerst.
Tekst en foto: J. Ch. A. Magnin 
Ooievaarstraat 13, Strijen



Melocactus mulequensis Buining et Brederoo spec. nov.

Corpus viride ad perviride, solitarium paulum applanate globosum, sine 
cephalio ad 17 cm altum ad 20 cm diametitur, radices ramosae sunt. 
Cephalium fere 8 cm altum latumque est, lana alba et saetis rubris dis
persis, praecipue praeter marginem instructum.
Costae 10 fere 4,5 cm latae sunt et inter se dispositae, ad 2 cm altae, 
inter areolas acutiores et paulum securiformiter altatae.
Areolae ovales in costa demersae primum albo tomento brevi, deinde 
pergriseo instructae postremo nudae, 2-2,5 cm inter se distant in costa. 
Spinae fortiores, rigidae, paulum curvatae sunt; marginales 11, 12-45 mm 
longae, primum subbrunneae acumine atro-brunneo sunt, postea sug- 
griseae ad albae acumine atro-brunneo; centrales 4 cruciformiter positae 
18-28 mm longae, primum atro-brunneae, postea griseae acumine atro- 
brunneo sunt; summa in areola adhuc aliquae spinulae adventiciae sunt. 
Flores tubulosi violacei sunt; PERICARPELLUM fere rotundum est; RE
CEPTACULUM tubulosum; CAMERA NECTAREA producte ovalis est 
glandulis nectareis acutis instructa; CAMERA SEMINIFERA globosa est; 
FOLIA TRANSEUNTIA ET PERIANTHII EXTERIORA INTERIORAQUE lan- 
ceolata margine irregulariter undato violacea sunt; STAMINA PRIMARIA 
in una corona 2,25 mm longa alba et applanata sunt, desinentia in fila
mentum tenue in quo anthera flava 0,75 mm longa est; SECUNDARIA in 
5-6 coronis, 1,5 mm longa, alba, teretia, filiformia in quibus anthera flava 
0,75 mm longa; PISTILLUM 10 mm longum, album, stigmatibus 6 cremeis 
1 mm longis instructum.
Fructus claviformis in parte superiore nitide violaceo-ruber est, fere ter
tia pars infima transit in roseo-album.
Semen galeriforme 1,1 mm longum et 1 mm latum est; TESTA nitide 
nigra tuberculis irregulariter rotundis ad ovalibus et planis, quae praeter 
marginem hili multo minora, magis rectangularia et planiora sunt, in
structa est; bene discerni PECTEN potest; HILUM ovale et basale est, 
micropyla et funiculus in cavernis griseo-albis demersi sunt, micropyla 
breviter pediculata est; EMBRYO ovatum est, cotyledones discerni pos
sunt, perispermium deest.
Habitat: Muléque ad Caitité, Bahia, Brasilia, in altitudine fere 550 m in 
rupibus et praeter eas in catinga aperta.
Holotypus in Herbario Ultrajecti, Hollandia, sub nr. H 122.
Lat. Diagnose: J. Theunissen.

PLANT iets vlak bolrond, tot 17 cm hoog (zonder cephalium), tot 20 cm 
diam., groen tot donkergroen, met vertakte wortels; cephalium circa rond, 
ca. 8 cm hoog en breed, met witte wol en rode borstels die hoofdzakelijk 
aan de zijkant voorkomen.
RIBBEN 10, vrij scherp, ca. 4,5 cm breed en van elkaar, ca. 2 cm hoog, tus
sen de areolen iets bijlvormig verhoogd;
AREOLEN ovaal, 11 mm lang, 9 mm breed, eerst met kort wit, soms licht
geelachtig, vilt, dan met donkergrijs vilt en later kaal, in de rib verzonken, 
2 - 2,5 cm van elkaar verwijderd op de rib.
DORENS vrij krachtig, stijf, iets gebogen, eerst lichtbruin met donkerbruin 
puntje, later lichtgrijs tot wit met donkerbruin puntje; RANDDORENS 11, 
stralend gesteld rond de middendorens, 1 naar beneden gericht tot 45 mm 
lang, dan daarboven 3 paren, het onderste paar schuin naar beneden ge
richt, lang tot 35 mm, de beide andere meer zijwaarts gericht, lang 25 mm, 
de daarop volgende 2 paren meer schuin zijwaarts naar boven gericht, lang 
circa 12 mm; MIDDENDORENS 4, in kruisverband gesteld, de onderste tot
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Melocactus mulequensis op de groeiplaats

Detail van M. mulequensis 
op de groeiplaats
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A = bloem.
A1 =  doorsnede bloem, met perianthbladeren; cs —  zaadholte; cn —  nectarkamer; gn —  nectar- 

klieren; ap —  primaire meeldraden; as —  secundaire meeldraden.
A2 =  links: primaire meeldraad; rechts: secundaire meeldraad.
B =  zaad.
B1 =  hilumzijde; m —  micropyle; f —  funiculus; pe —  kam.
B2 =  vrucht.
B3 =  doorsnede hilum; m —  micropyle; h —  hilumweefsel; f —  funiculus; t —  testa.
B4 =  links: embryo met lege perispermzak (p); wortelpool (r); rechts: geheel vrij embryo; co —  

cotyledons.
C =  dorenareool; ep —  epidermis.

Tekeningen: A. J. Brederoo. 
Groeiplaatsfoto’s: A. F. H. Buining.
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6-j3 fj5
28 mm lang, de beide zijwaartse tot 25 mm lang, de bovenste tot 18 mm 
lang; bovendien boven in het areool nog enkele kleine nevendorentjes. 
BLOEM buisvormig, lang 18 mm, tot 5 mm breed, paars; PERICARPELLUM 
bijna rond, 2,5 mm lang, 3 mm breed, roze-wit, met enkele kleine schubjes 
0,5 mm lang en breed; overgang tussen pericarpellum en receptaculum in
gesnoerd; RECEPTACULUM buisvormig, 11 mm lang, ca. 2 mm breed, met 
enkele vrij kleine schubjes 0,5-1,5 mm lang en 0,5 mm breed, roze-wit; 
NECTARKAMER gerekt ovaal, 5,5 mm lang, 2 mm breed, binnenwand be
kleed met puntig uitlopende nectarklieren, goudgeel van kleur; ZAADHOLTE
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Groep M. mulequensis op de groeiplaats

1.5 mm in doorsnede, ZAADKNOPPEN wandstandig; OVERGANGSPERIANTH- 
BLADEREN lancetvormig, tot 3,5 mm lang, 1-1,5 mm breed, licht paarsrood, 
rand onregelmatig gegolfd; BUITENSTE PERIANTHBLADEREN lancetvormig,
5.5 mm lang, 1,25 mm breed, licht paarsrood, rand onregelmatig gegolfd; 
BINNENSTE PERIANTHBLADEREN lancetvormig met spitse punt, 5 mm lang, 
1 mm breed, paarsrood, rand onregelmatig gegolfd; PRIMAIRE MEELDRA
DEN 2,25 mm lang, plat, in 1 krans rond de stamper, de nectarkamer niet 
geheel afsluitend, wit, eindigend in een dun draadje waaraan het 0,75 mm 
lange, gele helmknopje; SECUNDAIRE MEELDRADEN 1,5 mm lang, in 5-6 
kransen, de bovenste leunend tegen de receptaculumwand, de onderste 
naar de stamper gericht, helmdraad wit, rond-draadvormig, waaraan het 
0,75 mm lange, gele helmknopje; STAMPER 10 mm lang, 0,5 mm diam., wit, 
met 6 stempels lang 1 mm, crème, bezet met papillen.
VRUCHT: knotsvormig, tot 32 mm lang, tot 12 mm breed, onderaan zeer spits, 
boven glanzend donkerpaarsrood, op ca. 1/3 onderaan overgaand naar roze 
en wit.
ZAAD mutsvormig, 1,1 mm lang, 1 mm breed; TESTA glanzend zwart, met 
onregelmatig ronde tot ovale vlakke knobbeltjes, langs de hilumrand veel 
kleiner, rechthoekiger en vlakker; KAM aan de rugzijde goed zichtbaar; 
HILUM ovaal, basaal, buiten de testarand uitstekend, hilumweefsel licht 
okerkleurig; MICROPYLE en FUNICULUS in een grijs-witte holte, micropyle 
kort gesteeld, hilumweefsel tussen micropyle en funiculus sterk gewelfd; 
EMBRYO eivormig, cotyledons zichtbaar, perisperm ontbreekt. 
GROEIPLAATS: ten oosten van Caitité, bij Muleque, op en in spleten van 
rotsen gelegen in catinga-bos, op ca. 500 m hoogte.
HOLOTYPE: in het Herbarium van Utrecht, Nederland, onder nr. H 122.
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O n g e d ie rte  in de k a s
SIMON KOOIJ JR.

Voordat ik de insekten soort voor soort ga behandelen wil ik eerst even in
gaan op de vraag van „Wat zijn eigenlijk insekten of in de volksmond onge- 
dierten” . Om op deze vraag een antwoord te geven zal ik proberen te vertellen 
wat insekten zijn.
De naam insekten komt van het Latijnse woord insecta, dat „ingesneden” be
tekent: gelede dieren. Ze vormen één van de vier klassen van de Geleed- 
potigen. In de dierenwereld zijn ze met hun ruim 1.000.000 soorten verreweg 
de belangrijkste groep; ze maken tweederde van alle diersoorten uit. In de 
gewone spreektaal noemt men alle kleine diertjes insekten, ook bijvoorbeeld 
de spin. Een spin echter is wel een geleedpotige, maar hij behoort binnen 
deze hoofdafdeling toch niet tot de klasse van de insekten, waarvan hij te veel 
verschilt.
Een kamervlieg en een vlinder verschillen ook duidelijk van elkaar. Toch be
horen beide tot de klasse van de insekten, doordat ze beide de typische ken
merken vertonen die alle insekten gemeen hebben: een lichaam dat duidelijk 
uit een aantal ringen of segmenten bestaat en dat verdeeld is in kop, borststuk 
en achterlijf; twee paar vleugels, die vastzitten aan de eerste en tweede borst- 
ring. Aan de zijkant van de kop bevinden zich de grote facetogen, op het 
voorhoofd meestal drie enkelvoudige ogen en eronder de sprieten of antennen. 
Daarnaast is er een aantal kenmerken die ze met de Geleedpotigen gemeen 
hebben. Zo is het lichaam bekleed met een chitinepantser; chitine is een stof 
die onoplosbaar is in water en vele andere vloeistoffen. De ademhaling ge
schiedt door tracheeën, die afsluitbaar zijn. De bloedsomloop is open. Het 
lichaam heeft een cilindervorm, waardoor het relatief sterk is. Een insekt be
hoeft geen bepaalde lichaamstemperatuur te handhaven zoals de warmbloe
dige dieren. Komt het kwik onder nul dan gaat het lichaam van het insekt over 
in een rusttoestand, zodat er geen energie wordt gebruikt.
Veel insekten kennen de metamorfose of gedaanteverwisseling, volledig of 
onvolledig. Bij insekten met een onvolledige gedaanteverwisseling lijken de 
larven direct op het volwassen insekt, dat na een aantal vervellingen ontstaat; 
de tussenvorm van pop ontbreekt. Dit zien we ondermeer bij tripsen en kre
kels. Bij de insekten met een volledige gedaanteverwisseling lijken de larven 
in het geheel niet op het insekt. Een bekend voorbeeld is de vlinder. Deze 
legt eieren, waaruit de larven komen, die hooguit in kleur op de vlinder lijken. 
De larven zijn zeer vraatzuchtig, omdat ze in korte tijd snel moeten groeien. 
Opmerkelijk is dat de huid van zo'n rups niet kan meegroeien, zodat er een 
aantal vervellingen nodig zijn. Zodra de huid te klein wordt, kruipt de rups er 
uit. Onder de oude huid zit al weer een nieuwe, die weliswaar te ruim is, maar 
weer groeimogelijkheden biedt. Elke insektensoort heeft een vast aantal ver
vellingen, variërend van zeven tot dertig. Als een rups volgroeid is, verpopt hij 
zich.
Dit lijkt een rusttoestand, maar in feite gaat het proces door, dat uiteindelijk 
resulteert in een insekt of het imago. Zo'n volledige gedaanteverwisseling zien 
we ondermeer bij vlinders, kevers, vliegen, muggen, bijen en wespen.
Vele insekten zijn schadelijk voor de mens, rechtstreeks doordat ze ziekten 
overbrengen, onrechtstreeks doordat ze cultuurgewassen aantasten en voor
raden vernietigen. Andere daarentegen zijn nuttig, doordat ze andere scha
delijke insekten opvreten, de bestuiving verzorgen, honing vergaren, was of

52



zijde produceren e.d.
Ik heb gepoogd met deze inleiding enkele vraagtekens omtrent de insekten 
weg te nemen, maar volledig kan men hierbij nooit zijn. Zijn er toch nog 
vragen, dan adviseer ik u een goed boek te lezen over insekten, dat in elke
bibliotheek verkrijgbaar is. . ,
v. D ijckstraat 34, De L ie r (wordt vervolgd)

Echinocereus subinerm is
J. L. DEN BOEF
Deze eerst kogelige en later langer wordende plant doet op het eerste gezicht 
niet meteen aan een Echinocereus denken, doch wanneer de plant zijn bloem 
laat zien met de bestekelde bloembuis en de groene stempel verraadt hij 
zichzelf. De plant werd halverwege de vorige eeuw naar Europa gebracht en 
verbreidde zich vrij snel, vanwege de bijzonder mooie gele bloem, een bij 
Echinocereus weinig voorkomende bloemkleur. De uit Mexico (Chihuahua) af
komstige plant heeft 5-8 ribben en is blauwgroen van kleur met een vrij zwak
ke bedoorning. Vandaar ook de naam (subinermis betekent bijna ongewa
pend). Er zijn tot ± 8 randdoorns en 1 middendoorn van 2-5 mm lang; geel tot 
wit. De goed gevulde bloem met zijn 3 rijen bloembladen heeft een slanke 
bloembuis, loopt uit in een brede komvorm en is tot 8,5 cm lang en 
9 cm in doorsnee. Er is ook nog variëteit luteus met een kleinere bloem van 
ca. 7 cm lang en 5,5 cm 0 .
Volgens Haage zou de plant op eigen wortel niet zo best groeien en bloeien. 
Daar heb ik echter geen ervaring mee, daar de afgebeelde jonge plant (ca. 
5 cm 0  en 5,5 cm hoog) geënt staat en in het geheel geen problemen geeft.



De behandeling is bij mij gelijk aan de andere Echinocereussen: koel in de 
winter (waarbij geënte planten af en toe een beetje water krijgen) en pas meer 
water als de knoppen 1 a 11/2 cm groot zijn. Het is dan omstreeks mei ge
worden zoals ook vermeld in Succulenta september 1975 blz. 175. De nog 
kleine plant geeft zo 3 - 5 bloemen die ± een week goed blijven. Na de bloei 
gaat de plant naar de platte bak in de open lucht zonder bescherming tegen de 
in ons land soms vele regen. Hij wordt pas weer naar binnen gebracht als er 
nachtvorst gaat komen. Het is een plant die vanwege zijn mooie gevulde bloe
men zeker het kweken waard is.

Mr. Heemskerkstraat 24, Ridderkerk Foto's van de schrijver
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Algem ene vergadering

In verband met het veertigjarig jubileum van de afdeling Nijmegen van Suc
culenta zal de algemene ledenvergadering dit jaar worden gehouden te Lent 
bij Nijmegen op zaterdag 15 mei 1976.
Het programma luidt als volgt:
Vanaf 9.30 uur: Ontvangst van de leden in Restaurant „Het Witte Huis” , 
Pastoor v. d. Laakstraat 54, Lent (gelegen aan de snelweg Nijmegen-Arnhem 
aan de oostelijke zijde). Komende uit de richting Nijmegen neemt men de 
afslag ± 100 m voor het viaduct over de rijksweg; na 50 m is men bij „Het 
Witte Huis” . Uit de richting Arnhem neemt men de afslag vlak voor hetzelfde 
Lentse viaduct, slaat dan links af, richting bordje „Lent” en vervolgens na 
± 50 m rechtsaf over het viaduct. Na het viaduct houdt men rechts aan en 
is dan onmiddellijk bij „Het Witte Huis” .
± 10.30 uur. Bezichtiging van de hypermoderne cactuskwekerij van de heer 
A. J. M. van Kempen, Visveldsestraat 1. Hier wordt alleen de kwekerij be
zichtigd; er kunnen geen planten worden gekocht.
± 11.30 uur. Bezoek aan de bekende kwekerij van de heer A. T. Willemsen, 
Steltsestraat 19a, alwaar gelegenheid is om planten te kopen.
Beide kwekerijen liggen binnen een straal van 1 km van „Het Witte Huis” , 
zodat het niet nodig is van de auto gebruik te maken, hetgeen overigens 
parkeerproblemen zou opleveren. Voor slecht ter been zijnde leden (of bij 
slecht weer), wordt natuurlijk een uitzondering gemaakt.
Om teleurstelling te voorkomen zij vermeld, dat beide kwekers ons erop 
attent hebben gemaakt dat de datum van de algemene vergadering zeer 
ongunstig valt, nl. enige dagen na Moederdag, waardoor zij op dat tijdstip 
(mede door de huidige cactussen- en vetplantenrage) met een vrijwel uit
verkocht huis zitten. Het zijn handelskwekers en verkopen niet aan parti
culieren, zodat zij helaas met ons geen rekening kunnen houden. Niettemin 
zal er zeker nog wel iets te zien en te kopen zijn.
Op de weg van de kwekerij van de heer van Kempen naar die van de heer 
Willemsen komt men langs het huis van de heer A. M. Wouters, Laauwick- 
straat 34, die de liefhebbers aanbiedt even binnen te wippen om zijn fraaie 
collectie te bezichtigen. Hiervoor is echter maar korte tijd beschikbaar. 
Aangezien „Het Witte Huis” aan de achterzijde grenst aan het Coöperatieve 
Tuinbouwcentrum, is dit voor vele leden een pracht gelegenheid om zich 
daar van de bekende cactusgrond no. 8 te voorzien. De zaak sluit zaterdags 
om 12 uur.
13.00 uur. Koffiemaaltijd in „Het Witte Huis” . De kosten hiervan bedragen 
ƒ  10,— p.p.
± 14.30 uur. Aanvang Algemene ledenvergadering, eveneens in „Het Witte 
Huis” .
± 16.30 uur. Einde vergadering.
Deelnemers die per trein naar Nijmegen komen en gebruik willen maken van 
vervoer van de afd. Nijmegen, worden verzocht dit op te geven aan onder
staand adres. Wilt u op eigen gelegenheid naar Lent gaan, dan kunt u ge
bruik maken van de Gelderse Tramwegen vanaf station Nijmegen. Twaalf 
minuten over het hele en over het halve uur vertrekt er een bus richting 
Bemmel (lijn 32). Deze stopt vlakbij het Restaurant „Het Witte Huis” .
Voor hen die van ver komen is het mogelijk reeds de avond tevoren naar 
Nijmegen te komen en bij een van onze leden te overnachten. Deze moge
lijkheid is echter beperkt. Indien er meer gegadigden dan plaatsen zijn,
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wordt voorrang gegeven aan de verstkomenden. Men krijgt dan in ieder 
geval bericht hiervan.
Wij verzoeken u vóór 1 mei op te geven:
1. Of u deelneemt aan de koffiemaaltijd van ƒ 10,—  p.p.
2. Of u vervoer wenst vanaf station Nijmegen, met opgave van uur van aan

komst
3. Of u onderdak wenst voor de nacht van vrijdag op zaterdag.
Alle aanmeldingen schriftelijk en de betaling voor de eventuele koffiemaaltijd 
te richten aan: de heer J. M. Perenboom, Okapistraat 54, Nijmegen, Giro 
987369 met vermelding „Koffiemaaltijd Algemene Vergadering” .
De afdeling Nijmegen hoopt vele leden in Lent te kunnen begroeten.
Tot ziens op 15 mei.

V o o rz itte r  S u c c u le n ta
De heer Bravenboer heeft medegedeeld, dat hij op de Algemene Vergadering 
in mei a.s. zijn funktie van voorzitter zal neerleggen, omdat hij op medisch 
advies naast zijn toch al drukke werkkring, de andere bezigheden moet be
perken. Hierdoor is de volle inzet voor Succulenta niet Imeer mogelijk.
Op de op 15 mei 1976 te houden Algemene Vergadering zal een nieuwe 
voorzitter gekozen moeten worden. Kandidaten voor deze funktie kunnen 
gesteld worden tot uiterlijk 8 mei 1976 bij het secretariaat.

BOEKBESPREKING

LOBIVIA, die tagblütige Echinopsidinae 
aus arealgeographischer Sicht, von Wal- 
ter Rausch. Herausgeber: Rudolf Herzig, 
Johann-Strauss-Gasse 30, 1040 Wien. 
Inschrijfprijs per deel: 185 Oostenrijkse 
Schilling.
In dit werk, dat in 3 delen gaat verschij
nen, worden circa 500 Lobivia-namen bij
eengebracht, die tot dusverre over de ge
slachten Echinopsis, Pseudolobivia, Pseu- 
doechinopsis, Lobivia, Soehrensia, Heli- 
anthocereus, Trichocereus, Hymenorebu- 
tia en Reicheocactus, verdeeld waren.
Het belangrijke van dit werk isr dat de 
auteur zelf in vele reizen al de gebieden, 
waar deze vele soorten groeien, persoon
lijk verschillende keren heeft doorzocht. 
De grondslag van zijn studies is vooral 
het veldwerk, waardoor men een beter 
oordeel verkrijgt van de variabiliteit van 
een soort. Zonder dit grondige veldwerk 
kan men zich in vele gevallen geen juist 
oordeel vormen omtrent deze variabiliteit. 
De vele liefhebbers en kenners van deze 
groepen cactussen die in het algemeen 
in ons klimaat goed groeien en bloeien, 
zullen ongetwijfeld in hoge mate kunnen 
genieten van de zeer vele, meestelijke 
kleurenfoto's van al deze planten.

In dit jaar zullen de 2 volgende delen 
verschijnen. De gelegenheid wordt gebo
den om reeds thans op de 3 delen in te 
schrijven.

A. F. H. Buining

R u ile n  z o n d e r  H u i le n
Door overstelpend veel aanvragen kan 
de ruillijst 1975-76 na 1 april niet meer 
worden toegezonden, uitgezonderd in die 
gevallen waarbij een deelnemer planten 
ter verdeling aanbiedt. Deze lijst loopt 
al maanden en is vrijwel uitverkocht. Hij 
is dan ook niet meer actueel omdat de 
meeste planten al verdeeld zijn en de 
gevers dan onnodig worden lastig geval
len.
Gedurende mei tot september staat RzH 
- wat het contact-adres betreft - stil.
Wel kunt u gedurende die tijd uw aan
vraag en vooral aanbod toezenden. Wij 
gaan dan al weer werken aan de nieuwe 
of tussentijdse ruillijst.

O. van Soldt Sr.

TER OVERNAME GEVRAAGD 
1 HOBBYKASJE, 2 x 2 m.

Aanbiedingen aan:
Mevr. J. Vissering, Zwolsestraat 19, Sche- 
veningen. Tel. 070 - 540589.
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AFD. IJSSELSTREEK
31 oktober: Op deze vrijdagavond kwam 
de heer Van Keppel naar Zutphen met 
zijn dia's over de vetplanten in het alge
meen. De opkomst was groot en we heb
ben enorm genoten van deze vogelvlucht 
door het vetplantenrijk.
Helaas kwamen lang niet alle families 
van deze materie aan de beurt.

Secr. A. B. ter Brugge

AFD. GRONINGEN 
LEDENBIJEENKOMST OP 18-10-75 
IN HORTUS DE WOLF TE HAREN.
Om 2 uur opende onze voorzitter de ver
gadering. De opkomst was maar matig. 
Ligt het misschien aan het wat ongezel
lige lokaal wat wij tot onze beschikking 
hebben? Dit is dan misschien iets voor 
de bestuursbijeenkomst om over te pra
ten.
Het ligt in de bedoeling de ruilbeurs ko
mend najaar grootser op te zetten d.m.v. 
een advertentie in Succulenta.
Na al deze inleidende onderwerpen hield 
dhr. Nijmeijer een lezing over Lithops. 
„Levende steentjes" heten ze in de volks
mond en dat was ook het enige dat velen 
van ons hiervan wisten.
De uiteenzetting van de heer Nijmeijer en 
de voor verloting bestemde planten de
den velen van ons de ogen opengaan 
voor deze bijzondere soort succulenten.

BIJEENKOMST IN HORTUS DE WOLF 
TE HAREN OP 15-11-75 OM 2 UUR
Onze voorzitter mocht tijdens de opening 
van de vergadering 2 nieuwe leden voor
stellen, wat altijd weer een heuglijk feit 
is. Voorts hadden we een jubilaris in ons 
midden en wel dhr. Bult, die 20 jaar lid 
van Succulenta is, de nestor van onze af
deling dus. Ondanks het zenden van con
vocaties was de opkomst weer niet groot. 
Voorgesteld werd om de bijeenkomst op 
een avond te laten plaatsvinden. Hier 
stemden echter maar 3 leden voor. Op

een zaterdagmorgen dan; ook geen groot 
enthousiasme. Toch ligt het aan de mate 
van belangstelling die van de leden uit
gaat; op elke bijeenkomst zie je dezelfde 
gezichten. Dit is natuurlijk zeer verheu
gend, maar de nieuwe leden zie je één 
keer en dan niet meer. Als er bezwaren 
zijn op het programma laat dit dan we
ten, al gaat het je soms een beetje bo
ven de pet toch steek je nog genoeg op 
om je kennis van je planten uit te breiden 
en dit gaat alleen als regelmatig de bij
eenkomst wordt bezocht.
Het feestprogramma door onze voorzitter 
voorgelezen vond veel bijval.
Naast al deze wetenswaardigheden had
den we een lezing verzorgd door dhr. 
Hofstee van de afd. Delfzijl. Dhr. Hofstee 
bleek een tegenstander van het klakke
loos benoemen van planten die onderling 
zo weinig verschillen. Hij lichtte dit toe 
d.m.v. meegebrachte planten van het ge
slacht Weingartia cumingii, - neumannia- 
na en neowerdermanniana var. chilensis. 
Duidelijk waren de verschillen tussen de
ze drie soorten, maar de planten van de 
soort Weingartia cumingii leken inder
daad vreselijk veel op elkaar. Waarom 
dan, volgens dhr. Hofstee geen forma- 
of variëteitsbenamingen? De oorzaak lag 
volgens hem aan ons, de verzamelaars, 
die naambordjes verzamelen i.p.v. mooie 
planten.
Het verslag van de hoofdbestuursverga
dering werd in de pauze voorgelezen 
door onze voorzitter. Hierna laaide de 
discussie hoog op over het pleidooi voor 
een te begrijpen naamgeving. Tenslotte 
stelde de voorzitter voor dhr. Hofstee 
zijn relaas te laten publiceren in Succu
lenta in de vorm van een schriftelijke 
discussie over deze materie. Dit zal de 
heer Hofstee gaan verzorgen.
Om ong. 5 uur werd de bijeenkomst ge
sloten met een woord dan dank aan onze 
gastspreker.

W. Feith

Nieuwe leden
C. van Geilswijk, Verlaatstraat 
49, Amsterdam
Dhr. Boogh, Middelzand 2305, 
Den Helder
Bert de Ruiter, Laan 19, Meeu
wen
J. van Tilborg, Cronestein 17, 
Gouda
S. Wentzel, Valkhof 69, Amster
dam

M. de Jong, Laan van Poot 
470A, Den Haag
Mej. M. O. Meeuwisse, Henri 
ter Hallsingel 7, Rijswijk 
Mevr. Oldebroek, Roggekamp 
105, Den Haag
W. A. Stolk, Hoofdstraat 22, De 
Lier
Saskia Voorbach, Schaarsber- 
genstraat 140, Den Haag 
M. Valk, Assendelftgaarde 38, 
Hendrik-ldo-Ambacht 
A. Hendrikse, Spionkopstraat 
94, Den Haag

P. d’Utré, Noordbrabantlaan 
120, Eindhoven
Mevr. Willemsen, Pr. Beatrix- 
weg 45, Geldermalsen.
Harno Dikken, Oranjestraat 5, 
Monnikendam
J. Strik, Ferd. Bolstraat 5, 
Meppel
Jan Verkoyen, Krekelkamp 14, 
Wanssum
H. A. Nieuwesteeg, Groenland 
39, Callantsoog

- Lies Muller, Soetendaal 88, 
Amsterdam
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Guy Opsomer, Stationsstraat 
108A, 8790 Waregem, België 
Maurice F. L. Gennotte, Otter- 
straat 189, 2300 Turnhout, Bel
gië
J. de Roos, Leeuwerikstraat 60, 
Zwaagwestelnde
H. J. M. Vissers, Ussenstraat 
2B, Oss
I. C. den Exter, Swartenhond- 
straat 24, Dordrecht
Mevr. A. Olmer-Vink, Da Cos- 
tastraat 14, Alblasserdam 
Dhr. Terheijde, Martualaan 46, 
Eindhoven
N. Ruiter, Stationsweg 63, Hei- 
loo
A. Monsewije, Bautscherweg
70, Heerlen
Cornelia Mohring, 4500 Osna- 
brück, Schenkelbergstrasse 139,
B. R.D.
Feitse Dijkstra, Joh. Sinthen- 
straat 74, Deventer
J. H. J. Welp, Rodenbachstraat
71, Den Haag
G. L. J. van Dorst, Vrouwen
madestraat 5, Roosendaal
C. Kornaat, Surinamesingel 81, 
Vlaardingen
J. van Delft, Dorp 212, Ben
schop
P. L. M. Ravesteijn, Telstar- 
laan 53, Oisterwijk 
Mevr. Y. M. de Klerk-Kiebert, 
Welterdreef 33, Voorschoten 
Mej. D. M. van Hal, Hallinqhof 
18, Dordrecht
Mevrouw Spies, Hoofdstraat 16, 
Leiderdorp

H. van Kerkvoorde, Zandstraat 
47, 9900 Eekloo, België 
Mevr. A. v. d. Hurck-Domenie, 
Hovenierplein 7A, Oisterwijk
D. G. Schutten, H. ten Cate- 
straat 88, Eibergen 
W. Poppe, Bargerstegge 80, 
Winterswijk
J. P. Bogaert, Colpaertsteeg 4, 
9000 Gent België 
C. Gijsberts, Hermelijnlaan 18, 
Waalre
P. Eenkhoorn, Kalmoessingel 
2, Kampen
J. D. van Bronswijk, Haarweg 
33, Elspeet (Gld.)
Frank de Greef, Fred. Hendrik- 
laan 86, Leiderdorp
C. Th. van Gend, Terlingen- 
plein 2, Aarle-Rixtel
Chr. Haemers, Reevijver 16,
9720 De Pinte, België
Dhr. v. d. Sanden, Heister-
berg 74, Hoensbroek
Dhr. Wagenaar, Koninginne-
laan 4, Amstelveen
D. J. Tijl, Russischestraat 48A, 
Rotterdam
L. van Erkel, Schielandweg 20, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel
A. Willems, Marsmanstraat 96, 
Rotterdam
J. G. Treffers, Vuurdoornhof 
18, Waalwijk
H. M. A. Th. Sleutjes, 3e Ham- 
bakendreef 3, Den Bosch 
Mariëtte de Boer, Burg. van 
Heusdenweg 35, West-Terschel- 
ling
B. M. Adriaansen, Karei Door- 
manstraat 23, Arnhem

N. van Geenen, Verdistraat 80, 
Oss
A. A. Kaptein, Zuidzijde 6, Bo
degraven
Mej. E. Dreuning, p.a. Beiler- 
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karlheinz uhlig - kakteen

Uit onze plantenlijst:
Oroya acollana, baumannii, borchersii, citriflora, gibbosa, gigantea, 

laxiareolata, laxiareolata v. pluricentralis, neoperuviana, neo- 
peruviana v. depressa, peruviana v. conaikensis, subocculta

DM 10,— — 25,—
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De zaadlijst 1976 is zojuist verschenen!

7053 ROMMELSHAUSEN KRS. WAIBLINGEN - LILIENSTR. 5
W.-Duitsland
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De afdeling GOUDA organiseert dit jaar een RUILBEURS. 
Nadere mededelingen volgen.

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

RECTIFICATIE
In de advertentie van A. N. Bulthuis en Co. in het februarinummer, werd 
abusievelijk vermeld: Zaadlijst of Sortimentslijst. Dit moest zijn Sortimentslijst; 
de firma Bulthuis heeft geen zaadlijst.

Succulentenkwekerij
H. van DO NK ELA AR

Werkendam - Tel. 01835 -1430 
Sortiments- en zaadlijst 1976 wordt u toe
gezonden na storting van f  2,50 op gironr. 
1509830.
Regelmatig nieuwe importen.
’s Zaterdags na 3 uur en ’s zondags gesloten
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fortweg 10, 2921 - Leusden C.
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2e secretaresse: Mevr. A. BOENDER, Beneluxlaan 
53, Beverwijk. Tel. 02510-30746.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
Cothen - Groenewoudseweg 8 
Postbus 12 - Tel. 03436-1267
S ortim en ts lijs t w ord t na sto rting  van ƒ 1,— 
toegezonden. G iro reken ing  124223.

’s Zondags gesloten
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2e redacteur: ARIE DE GRAAF, Zinnia 8, Dor
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"Ruilen zonder huilen": contactadres Middelburg- 
sestraat 35, Scheveningen. Tel. 070-551344-550423.

Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland 
en België f  25,— en voor leden in het buitenland 
f  30,— per jaar met GRATIS maandblad "Suc
culenta” .

Kopij voor het meinummer moet uiterlijk 1 april bij de redactie zijn.
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VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Frailea aureinitens Buining et Brederoo species nova Foto: Buining
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Frailea aureinitens Buining et Brederoo spec. nova
Corpus paulo elongatum viride 2,5 cm longum est, ad 2 cm diametitur, et 
sub solo adhuc 1,5 cm corporis est desinens in radicem dauciformem. 
Costae 18-20 ad 2 mm latae divisae sunt in tubercula papilliformia, quae
1.5- 2 mm diametiuntur et in acumen desinunt.
Areolae in acumine tuberculorum ovales 1,3 mm longae et 0,8 mm latae 
sunt, paucis sufflavis nitentibus pilis tomentosis instructae sunt, 1,5-2 mm 
in costa inter se distant.
Spinae in apice nitide maxime flavae ex auro sunt; marginales 17-19,
1.5- 3 mm longae paulum curvatae sunt, tenuissimae, hyalinae, isabellinae, 
primo patentes deinde magis pectinate ad stellatim radiantes et magis in 
corpus pressae sunt; centrales 3 ad perpendiculum ad verticaliter dis
tant, nitide maxime ex auro flavae, ad 2,5 mm longae sunt; spinae omnes 
in basi paulum crassatae sunt ibique atrius coloratae.
Flores infundibulifirmes 25 mm longi et ad 28 mm lati sunt; pericarpellum 
9 mm longum et 7 mm latum est squamulis saetis subbrunneis et pilis 
fumosis instructum; receptaculum 5 mm longum ad 9 mm latum est, 
squamulis saetis subbrunneis et pilis suggriseo-brunneis instructum est; 
caverna seminifera ovalis est ovulis parietalibus instructa, quae ovula 
singularia placentis parietalibus iuncta sunt; camera nectarea 0,5 mm 
diametiuntur, glandulae nectareae in pede pistilli ad 0,5 mm diametiun
tur; folia transeuntia spathulata acuminata sunt margine tenue dentato, 
subcitrina acumine nervaque mediali viridi-brunneis; folia perianthii ex
teriora spathulata acuminata margine plus minusve undato et tenue den
tato subcitrina sunt acumine interdum subbrunneo; interiora spathulata 
acumine unguiformi margine irregulariter undato et eminenti subcitrina 
sunt; stamina primaria in duobus vel tribus coronis 8-10 mm longa et 
alba sunt; secundaria in 4-5 coronis ad 5 mm longa alba sunt; antherae 
0,7 mm longae flavae sunt; pistillum 12 mm longum album est 8 stig
matibus albis 6,5 mm longis instructum.
Fructus tenuiparietalis est, siccatur, 15 mm longus et 10 mm latus est, 
areolis et saetis testaceis et piis fulvis instructus est.
Semen galeriforme 1,5 mm longum, 1,2 mm latum est; testa nitide cas
tanea pilis brevissimis flavis instructa est; pecten bene discerni potest, 
margo hili tuberculis minimis rotundis paene nigris instructus est; hilum 
ovale membrana tenui clauditur et transit in funiculum, micropyle sub 
margine hili a tergo est; embryo ovatum est, cotyledones bene discer
nuntur, perispermium deest.
Habitat: ad Guangu, Rio Grande do Sul, Brasilia in altitudine fere 500 m, 
in parietibus rupium magnarum rotundarum inter herbas et sub dumetis 
et crescunt Notocactus multicostatus, Notocactus mammulosus et Noto- 
cactus (Malacocarpus) species.
Holotypus in Herbario Ultrajecti, Hollandia, sub nr. H 178.
Diagn. Lat. J. Theunissen.

Plant enkel, iets langwerpig, 2,5 cm lang (bovendien nog 1,5 cm onder de 
grond), tot 2 cm diam., groen, onder de grond penvormig toelopende wortel, 
onderaan de penwortel zich vertakkend.
Ribben 18-20, breed tot 2 mm, verdeeld in tepelvormige, ronde knobbeltjes, 
onderaan 1,5-2 mm diam., puntvormig toelopend.
Areolen op de top der knobbeltjes, ovaal, 1,3 mm lang, 0,8 mm breed, met 
iets lichtgeel glanzende viltharen, 1,5-2 mm van elkaar verwijderd op de rib. 
Dorens in de top glanzend diep goudgeel, de top der plant bedekkend, door 
elkaar vervlochten; RANDDORENS 17-19, boven in het areool 1,5 mm lang, 
de overige tot 3 mm lang, licht gebogen, zeer fijn, hyalin*, licht geelbruin,
* Opaal glasachtig.
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eerst gespreid staand, later meer kamvormig tot stralend stervormig en 
meer tegen de plant gedrukt, vervlochten met de dorens van de aan
grenzende areolen; MIDDENDORENS 3, in het midden van het areool, lood
recht tot verticaal afstaand, 1 dikwijls naar beneden, de andere 2 meer zij
waarts gericht, glanzend diep goudgeel, lang tot 2,5 mm, licht gebogen, de 
puntjes soms iets haarvormig; alle dorens aan de voet iets verdikt en daar 
donkerder van kleur.
Bloem trechtervormig, ca. 25 mm lang, geopend 28 mm breed; PERICAR- 
PELLUM 9 mm lang, 7 mm breed, bekleed met zeer kleine schubjes, de bo
venste het langst, in de oksels der schubjes een geelachtig areool met licht
bruine borstels in bundels van 3 bijeen, tot 6 mm lang, licht gebogen en licht 
grijsbruine haren; RECEPTACULUM 5 mm lang, grootste breedte 9 mm, het 
onderste deel van de binnenwand rood van kleur; bekleed met spits toe
lopende schubjes tot 2 mm lang en 1 mm breed, lichtbruin van kleur, in de 
oksels der schubjes 4-5 lichtbruine, stijve, gebogen borstels tot 15 mm lang 
en licht grijsbruine haren; ZAADHOLTE ovaal, 6 mm lang, 4 mm breed, tot 
over het midden omgeven door een holle ruimte, ZAADKNOPPEN wand- 
standig, elk afzonderlijk verbonden aan in de zaadholtewand aanwezige 
strengen; NECTARKAMER aan de voet van de stamper, ca. 0,5 mm in door
snede, de omgeving rood van kleur, NECTARKLIEREN aan de voet van de 
nectarkamer (stamper), ca. 0,5 mm in doorsnede; OVERGANGSPERIANTH- 
BLADEREN spatelvormig, tot 13 mm lang en 3 mm breed, top spits uitlopend 
en fijn getand, de onderste korter en vleziger, licht citroengeel, top en mid- 
dennerf groenbruinkleurig; BUITENSTE PERIANTHBLADEREN spatelvormig, 
tot 20 mm lang en 5,5 mm breed, top spits, rand meer of minder gegolfd en 
fijn getand, licht citroengeel, uiterste puntje soms lichtbruin; BINNENSTE 
PERIANTHBLADEREN spatelvormig, eindigend in een nagelvormige punt, tot



A = bloemdoorsnede met perianthbladeren; as = meeldraden; ap = primaire meeldraden; gn = 
nectarklieren; cs = zaadholte.

B = zaad; f = funiculus; p = kam.
B1 = hilumzijde.
B2 = vrucht.
B3 = zaadknoppen.
B4 = links: embryo met binnenste testa;

rechts: embryo geheel vrij gemaakt; co = cotyledons; r = wortel pool.
Tekeningen: A. J. Brederoo.
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c
18 mm lang, 5,5 mm breed, rand onregelmatig gegolfd en gestulpt, licht ci
troengeel; PRIMAIRE MEELDRADEN in 2-3 kransen, 8-10 mm lang, wit, aan 
de voet van de stamper en evenwijdig daarmede lopend; SECUNDAIRE 
MEELDRADEN in 4-5 kransen, ca. 5 mm lang, wit, alle meer of minder aan
liggend tegen de binnenwand van het receptaculum; HELMKNOPJES goud
geel, 0,7 mm lang, lijnvormig, binnenwaarts omgekruld, wit, met papillen be
zet.
Vrucht een droge bes, dunwandig, ovaal, 15 mm lang, 10 mm diam., bekleed 
met areolen en bruingele borstels en gele haren, op de top verenigd tot een 
dichte bundel.
Zaad mutsvormig, 1,5 mm lang, 1,2 mm breed; TESTA glanzend kastanje
bruin, met zeer korte, goudkleurige haartjes, hilumrand met zeer kleine, ronde 
knobbeltjes bijna zwart van kleur; KAM aan rugzijde duidelijk zichtbaar; 
HILUM ovaal, afgesloten door een dun vlies overgaande in funiculus, onder 
de hilumrand aan de rugzijde het micropyle; EMBRYO eivormig, cotyledons 
goed zichtbaar, zonder perisperm.
Groeiplaats: bij GUanpu, Rio Grande do Sul, Brazilië, tegen wanden van 
grote ronde rotsen en tussen gras en onder struiken, samen met Notocactus 
multicostatus Buin. et Bred., Notocactus mammulosus en een Notocactus 
(Malacocarpus)-species.
Holotype: in Herbarium Utrecht, onder nr. H 178.

April/mei-allerlei
De mooiste tijd in de cactussen-verzameling is thans aangebroken. Alle 
planten moeten nu goed aan de groei zijn en volop bloeien of in knop staan. 
Er kan nu, naast het regelmatig nevelen en licht broezen, ook wat meer 
water gegeven worden. De tijd dat volop water verstrekt kan worden is 
echter nog niet aangebroken! Pas in juni en juli kunnen de planten ruim 
begoten worden.
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Voor het merendeel der zomergroeiende vetplanten geldt hetzelfde, al zullen 
die in het algemeen minder schade ondervinden van een teveel aan water in 
deze periode dan de cactussen. Leest u de „Handleiding” er ook nog eens 
op na. Indien u dit boekje nog niet in uw bezit hebt, bestel het dan alsnog 
bij de heer De Gast. Nieuwe leden krijgen het toegezonden na betaling van 
het inschrijfgeld; in het inschrijfgeld is namelijk de prijs van het boekje be
grepen.
In deze aflevering van ons maandblad zult u een eerste deel aantreffen van 
een soort dagboek van een medeliefhebber, de heer Th. Neutelings, onder 
de titel „Van maand tot maand . . De heer Neutelings vertelt daarin over 
zijn belevenissen met en het wel en wee van zijn planten. Dan hoort u het 
ook eens van een ander!

O p b ezo ek  bij c a c tu s 
lie fh e b b e rs  in C a n a d a

J. MANTELAERS

Bij mijn vakantie in Canada heb ik de eer gehad een bezoek te mogen 
brengen aan een paar cactusvrienden in dat land. Het waren de heren H. 
Boersma in Surrey en de J. van Huët in Richmond, beiden in Brits Columbia. 
De heer Van Huët is lid van Succulenta. Ze hebben beiden een mooie ver
zameling goed verzorgde cactussen en vetplanten. In hun verzameling zijn 
veel planten te zien die hier in Nederland nog maar heel weinig of helemaal 
niet voorkomen. Het is heel fijn als men op een vakantie zo ver van huis 
een paar collega’s vindt waar men zo goed ontvangen wordt. Hun collectie 
was dan ook de moeite waard om te bezichtigen, al was de temperatuur in 
de kassen dan ook bijna 50° C.
Ik wil dan ook langs deze weg beide families nog eens hartelijk danken voor 
hun gastvrijheid en voor de planten die ik mocht meenemen.
Beatrixstraat 1, Nuth Z.L. Foto v. d. schrijver

In te re ssa n te  ca c tu sg e b ie d e n  in B o liv ia  (S lot)
A. F. H. BUINING

De volgende dagen bezochten we nog 2 andere plaatsen waar vormen van de 
genoemde Frailea en Bolivicereus voorkomen, maar de verschillen zijn zó 
gering, dat hier geen sprake is van een nieuwe soort als Frailea pullispina. 
Ik kon voldoende bloemen, vruchten en zaden van de verschillende planten 
verzamelen om deze thuis grondig te kunnen onderzoeken. De bloemen en 
vruchten uiteraard in flesjes met alcohol, die ik altijd bij mij had.
Na deze zo gastvrije dagen bij de familie Haight reisden we verder per trein 
naar het grensstadje aan Boliviaanse zijde Puerto Suarez. Van daar uit konden
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we een taxi huren, die ons naar het mangaan-mijngebied Mutum bracht. Ge
lukkig had Roberto Vasquez een officiële verklaring bij zich, dat wij uitsluitend 
botaniserend werkten, zodat we het door militairen bewaakte gebied mochten 
betreden. Op de vlakke mangaanertsrotsen vonden we weldra een Discocac- 
tus species en een Echinopsis. Destijds werd deze Discocactus door Pater

Maaltijd ter plaatse 
van habitat 
F ra ilea II 
(zie blz. 2)

F ra ilea cristaat

D iscocactus ferrlco la



Discocactus ferricola

Hammerschmidt en later ook door Alfred Lau versleten voor Discocactus 
alteoiens en als zodanig naar vele botanische tuinen in de wereld gestuurd, 
zonder dat deze beide heren kennelijk enige studie van de oude beschrijving 
van deze soort hadden gemaakt. Deze eerste beschrijving noemt namelijk 
geen groeiplaats. Weldra bleek ons dat deze plant volkomen identiek is met 
de reeds jaren geleden verzamelde H 195 dicht aan de overzijde van de grens 
in Brazilië, die daar onder precies dezelfde omstandigheden groeit. In onze 
publicatie van deze soort onder de naam van Discocactus ferricola is nauw
keurig aangegeven waarin hij van de oorspronkelijke beschrijving van D. al
teoiens afwijkt. Ongetwijfeld is deze species van Mutum identiek aan Disco
cactus ferricola.
Vervolgens wilden we ook de groeiplaats van Discocactus boliviensis be
zoeken. San Cyrilo is een haciënda en met de eigenaar daarvan kwamen we

D. boliviensis



weldra op een open rotsachtig gedeelte van de dichte bosbegroeiing, waar 
deze Discocactus massaal voorkomt. Deze plant is ook weer veel te summier 
omschreven op grond van toegezonden planten en niet met de kennis van 
de groeiplaats. We hadden het geluk bloeiende en vruchtdragende planten 
te vinden.
De volgende dag trokken we met onze Boliviaanse vrienden over de grens 
naar Corumba om daar de groeiplaats van Discocactus terricola (H 195) te 
bezoeken. Hier bleek nog eens duidelijk dat dit dezelfde plant is als die bij 
Mutum.
Hiermede was onze Boliviaanse reis ten einde. Horst en ik namen van onze 
Boliviaanse vrienden afscheid en reisden de volgende dag per trein door het 
Pantanalgebied, waar we in Miranda op 29 oktober onze auto gelukkig on
beschadigd bij het station aantroffen. Foto’s v.d. schrijver

V o o r b e g in n e rs  (? ) -9 -
COR v. d. WOUW
Over kolonisten en aardappeleters 
Monomorium pharaonis 
Platyarthrus hoffmannseggii 
Oniscus asellus 
Porcellio scaber 
Armadillidium vulgare
Neen, waarde lezer, dit artikel gaat niet over de leren, die na een mislukte 
aardappeloogst massaal naar het beloofde land Amerika verhuisden, maar 
over heel andere kolonisten en heel andere aardappeleters.
Met het verzamelen en kweken van planten halen we een stuk natuur in huis 
en daarmee allerlei ongedierte. Dat kunnen we te vuur en te zwaard te lijf 
gaan of geniepig proberen weg te pesten met insecticiden, maar de laatste 
jaren zijn we meer en meer gaan beseffen dat de natuur één grote eenheid 
vormt en dat er altijd iets scheef gaat wanneer de mens met een monocultuur 
begint. Ook een vetplantenverzameling is zo’n monocultuur, een waar lui
lekkerland voor allerlei snoepers, heerlijk op temperatuur, nooit vorst, nooit te 
nat, te droog, of te heet.
W aar komen al die belagers van onze verzameling vandaan?
Een aantal soorten is in Nederland inheems, zoals vele soorten mieren en pis
sebedden, maar een aantal kolonisten heeft de overtocht van onze planten 
meegemaakt en zich een vaste plaats veroverd in het gespreide cactusbedje, 
onbedreigd door natuurlijke vijanden, want spinnen en dat soort vieze beesten 
hebben we natuurlijk gelaten waar ze waren. Zo zijn mijten en luizen vaste 
logé's geworden! Een derde, gevaarlijker soort belagers van onze levende 
postzegelverzameling zijn niet de papiervreters, maar de cosmopolieten, onver
moeibare trekkers uit de hele wereld, die soms alleen in warmere streken 
voorkwamen, maar hier —  in onze kassen —  een minstens even prettig leef
klimaat aantreffen.
In ons maandblad worden vele geleerde woorden gewijd aan species nova, 
aan hybr.-hort.-var. en cv. (cultivar), maar evenveel geleerden hebben zich 
verdiept in het leven van mieren en pissebedden. In een poging het natuurlijk 
evenwicht enigszins te herstellen hier dus iets over een aantal beesten, door 
ons als ongedierte gebrandmerkt, maar voor anderen een voortdurende bron 
van verrukkelijke verrassingen!
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Bij een eerste bezoek zag ik dat de potgrond van de planten in het kasje met 
een keurig laagje w it grind was weggewerkt. Tenminste dat dacht ik, to t de 
eigenaar me de uitspraak van Salomo in herinnering bracht: „ga  to t de mie
ren, gij luiaard, ziet hare wegen en w ordt w ijs ” .
M ieren zijn e igenlijk  goede helpers in onze kas. Het zijn nuttige insecten, die 
veel schadelijk gedierte opruimen, maar ook leven van de zoete secretie- 
producten van luizen. Daardoor voorkom en ze tevens honingdauw en rotdauw- 
schimmel zodat het u ite rlijk  van onze planten niet bedorven wordt. Enkele 
honderden mieren in een kas moet een prettig  gezicht zijn. Z ijn  het er echter 
veel meer dan zit er iets grondig scheef in de verhouding tussen het aantal 
luizen en planten in de kas! In d it geval hadden de mieren hele nesten ge
bouwd in de potten, wat natuurlijk  niet bevorderlijk  is voor een goede groei 
en bij de bestrijd ing met insecticiden hadden ze alle poppen boven de grond 
gebracht, zodat ik aanvankelijk veronderste lde dat er een laagje grind was ge
strooid!
Men zou „m ie ro loog ”  moeten zijn om de verschillende soorten op hun al of 
niet schadelijk  zijn voor onze cultures te kunnen beoordelen. V oor zover ik 
weet zijn de meeste soorten nuttig. Om verder aan te haken bij het begin van 
d it artikel: Monomorium pharaonis, de faraomier, is een van de genoemde 
cosmopolieten welke zich in onze kassen ophoudt.
Ik ben zeker geen „p issebedde loog", maar deze d iertjes zijn bijzonder interes
sant! P latyarthrus hoffmannseggii is een kleine, blinde en kleurloze pissebed 
welke w ord t gevonden in de nesten van mieren, die hem schijnen te accepte
ren zonder hem aan te vallen.
A lle  pissebedden zijn aaseters, maar bij gebrek aan planteafval doen ze zich 
gaarne tegoed aan weke delen van planten. W eekvlezige cactussen kunnen 
gem akkelijk van binnenuit geheel uitgehold worden, zodat u ite inde lijk  alleen 
de verdroogde huid ove rb lijft! Oniscus assellus (bruinachtig met twee rijen 
gele vlekken op de rug) en Porcellio scaber (blauwgrijs) zijn de meest voor
komende soorten. Ze zijn inheems in Europa. Arm adillid ium  vulgare ro lt zich 
bij aanraking op to t een klein grijs  p illetje. In het verleden werd hij inderdaad 
als medicijn gebruikt!
Dat kan een aardig verhaaltje worden voor een feestje  waarop insectenhaters 
aanwezig zijn! M a a r. . . h ier maak ik een grote fout! Pissebedden zijn name
lijk  helemaal geen insecten, maar ze horen to t de kreeftachtigen. Al brengen 
ze w elisw aar hun hele leven op het land door, ze kunnen niet zonder een 
vochtige omgeving. Insecten hebben een droog huidpantser, wat de pissebed
den moeten ontberen. Het wegvangen met uitgeholde aardappelen berust e r
op dat pissebedden e lkaar vinden, afgaande op de geur van soortgenoten.
Ik hoop voor u dat ze meer trek  in aardappelen hebben dan in M am m illaria ’s, 
maar beter is ongetw ijfe ld  een goede kashygiëne. Ruim alle afval meteen op 
en geef de planten zoveel m ogelijk licht en lucht. Pissebedden houden van 
de duisternis, maar geef ze geen kans.
Dat brengt ons terug bij Salomo. W ie m ocht denken dat een ve tp lanten lie f
hebber een luiaard is ve rg is t zich deerlijk. W ant ook al bestaan de activite iten 
—  vooral in de w intermaanden —  uit niet veel meer dan een regelmatige in
spectie van uw planten, voorkom en is beter dan genezen!
M aricollenweg 63, Grubbenvorst (L.)

EEN BLOEIENDE PLANT? MAAK TWEE DIA’S, EEN VOOR DE 
DIATHEEK.
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H a w o rth ia  (III)
B. VAN GELDER

Bij dit alles werd het wel steeds duidelijker, dat in het zeer uitgebreid ge
worden assortiment „Aloë’s” opvallende verschillen aanwijsbaar waren. Dit 
bracht de grote Engelse botanicus A d r i a n  H a r d y  H a w o r t h  (1768- 
1833) uit Chelsea er toe, het geslacht ALOË terwille van de overzichtelijk
heid te verdelen in 3 secties, die hij Grandiflorae (= grootbloemige), Parvi- 
florae (=  kleinbloemige) en Curviflorae (= krombloemige) noemde. In 1809 
scheidde de Fransman H e n r i  A u g u s t  D u v a l  (1774-1814) de sectie der 
Parviflorae af van de rest der ,,Aloë’s” en stelde daarvoor het geslacht HA
WORTHIA op, genoemd naar Haworth. Deze beantwoordde de geste van 
Duval met een even hoffelijk gebaar: hij stichtte ter ere van Duval het nieu
we genus DUVALIA, als onderdeel der Stapelieae. Dezelfde Duval heeft later 
ook het geslacht GASTERIA opgesteld, als afsplitsing voor weer een andere 
groep Aloë’s.
Toen, in 1809 dus, waren er reeds een vijftigtal Haworthiasoorten bekend. 
In de jaren daarna wist de Engelsman James Bowie er weer een aantal 
nieuwe vondsten aan toe te voegen: Haworthia cuspidata, H. tessellata, H. 
turgida, H. coarctata, H. bolusii e.a. Niettemin werd de naam Haworthia 
allerminst onmiddellijk of algemeen erkend. Er waren —  ook toen al! 
—  voor- en tegenstanders van splitsing. Pas de verschijning en de invloed 
van het boek van John Gilbert Baker: „Flora Capensis” (1896), deed het pro 
en contra verstommen en maakte de naam Haworthia algemeen erkend. Het 
aantal bekende soorten bleef echter gestadig groeien en het geslacht Ha
worthia werd daardoor steeds onoverzichtelijker, zodat de specialisten po
gingen gingen doen om een verduidelijkende en aanvaardbare indeling der 
soorten te maken. Zo verdeelde de Duitser Alwin Berger (1871-1931) in 1908 
de Haworthia’s in 20 secties op grond van vorm en stand der bladeren. 
Karl von Poellnitz (1896-1945; hij stierf als oorlogsslachtoffer, voordat hij zijn 
studies over, en nieuwe classificatie van, de Haworthia’s had kunnen vol
tooien) stelde in 1936 een „sleutel” voor het geslacht op, waarin hij de in
deling van Berger enigszins geëmendeerd overnam. Hetzelfde deed de be
kende Hermann Jacobsen uit Kiel, eerst in zijn driedelige standaardwerk

Haw. vittata



Haw. viscosa 
var. torquata 
Foto’s: De Graaf

„Handbook of Succulent Plants” (1954), en later nog eens in zijn „Sukkulen- 
tenlexikon” (1970). De studie was kennelijk wat vastgelopen in telkens het
zelfde probleem: een verantwoorde indeling der soorten. De bestaande Ha- 
worthialiteratuur wordt dan ook door de jongere generatie van onderzoekers 
gewoonlijk beschouwd als achterhaald en onbetrouwbaar. Een vernieuwde 
en verdiepte studie wordt echter krachtig gestuwd door mensen als C. L. 
Scott en M. B. Mayer uit Zuid-Afrika, J. W. Pilbeam uit Engeland e.a.

(wordt vervolgd)

Succulenten in de tuin

P. van de WAAL

Voor elke succulentenverzamelaar is het een ideaal om een tuin met een 
broeikas te bezitten. In de broeikas, die al snel te klein blijkt te zijn door de 
verzameldrift, zal een verzameling niet fraai uitkomen. In de winterdag is dit 
van minder belang, maar wanneer het voorjaar zich aankondigt wordt het 
ruimtegebrek groter omdat er gezaaid, gestekt en opgepot gaat worden. 
Wanneer men in bezit is van een koude broeibak, kunnen de onderstammen 
hierin ondergebracht worden vanaf half maart. De gemiddelde dagtempe
ratuur ligt dan rond de 8° C wat voldoende is om de stammen in leven te 
houden en aan de groei te krijgen. Hierdoor worden ze tevens goed afge
hard. De nachten daarentegen kunnen nog onder de 0° C komen, zodat we 
dan de bak moeten afdekken met een rietmat of een oude deken.
Omstreeks half mei, na de IJsheiligen, kunnen we vele succulenten in de 
tuin ingraven, zowel in de pot (onder de pot wat grind doen) als zonder pot 
in de volle grond die goed gedraineerd dient te worden, bijv. door 10 centi
meter onder het maaiveld 15-20 centimeter grind of scherp zand aan te 
brengen. Verdere aanleg: Het terrein kunnen we accidenteren d.m.v. zwerf
keien, perkoenpalen of oude stenen. Om de tuin ook in de winter zijn ka
rakter te laten behouden, kunnen we een enorm sortiment winterharde rots
planten aanwenden. Enige soorten: 1 Sedum sempervivoides, S. album „Mu
rale” S spathulifolium var. purpureum, S. reflexum (Tripmadam), S. acre 
(Muurpeper of in dialect: „kroep uut de pot” ); 2 Sempervivum tectorum 
(Huislook), S. arachnoideum (Spinneweb-huislook), S. calcareum „Bicolor ,
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S. allionii; 3 Primula hirsuta, P. acaulis; 4 Prunella vulgaris, P. grandiflora 
(Bijenkorfje); 5 Alyssum montanum (Schildzaad); 6 Aquilegia alpina, (Akelei); 
7 Saxifraga aizoon, S. umbrosa (Schildersverdriet) 8 Chiastophyllum oppo- 
sitifolium; 9 Draba aizoides; 10 Lilium martagon (Turkse lelie).
Een „Rotstuintje” (verschillende variëteiten in een kistje) wordt op het ogen
blik in de handel aangeboden. Men kan deze planten in een mum van tijd 
vermeerderen, hetgeen ook nodig is, want men moet ze in flinke groepen 
planten; anders wordt het te druk.
We zorgen voor tussenruimten die we met keien opvullen en met niet-winter- 
harde succulenten die hiervoor in aanmerking komen. Zoals bijv. 1 Mesem- 
bryanthemum crystallinum (IJskruid), die van mei tot oktober bloeit; 2 Aga
ven, in diverse variëteiten; 3 Opuntia’s, die enorm mooi op kleur en grootte 
komen en in een zonnige zomer flink knop zetten; 4 Winterharde Opuntia’s 
(die we overigens beter in de koude broeibak kunnen overwinteren), o.a.



Een groep Opuntia’s in de tuin van de schrijver

O. polyacantha en O. phaeacantha; 5 Gasteria’s, groeien en bloeien prima. 
Ze zijn door de grote variatie in bladtekening een lust voor het oog; 6 Aeoni- 
um arboreum, en de cultivars „Atropurpureum” en „Zwartkop” . De Aeoniums 
die van de Canarische eilanden komen, zijn in onze „zachte winters” in de 
koude broeibak te overwinteren; 7 Yucca aloifolia, die ten onrechte bij ons 
in de kamers gezet wordt, geeft door zijn fraaie stam en grootte een mooi 
effect. De wintertemperatuur mag niet boven de 10° C komen.
De genoemde soorten en nog vele andere gedijen natuurlijk het best in een 
zonnige zomer zoals afgelopen jaar. Hopelijk komen er nog veel meer van 
die prachtige zomers achter deze.
De slakken, die minstens zo gek zijn op succulenten als wij, dienen op af
stand te worden gehouden.
Henri Dunantweg 61, Lochem Foto's: Frans de Bruyn

V a n  m aand  tot m aand
TH. NEUTELINGS

Iedere maand wil ik trachten een „verslag” te maken over de cactussen in 
mijn verzameling. Mijn voornaamste opzet ervan is om al de beginners onder 
ons (waartoe ik mijzelf ook nog reken) meehelpen te „begeleiden” , zonder 
dat er van echt begeleiden sprake is. Ook behoeven er van mijn zijde geen 
wetenschappelijke verhandelingen verwacht te worden. Ik zou het op prijs 
stellen schriftelijke reacties te mogen ontvangen met vragen, opmerkingen 
e.d., die ik dan zal pogen in een volgend artikeltje te verwerken. Zelf zal ik 
ook wel eens met vragen komen. Op deze wijze speculeer ik op een grotere 
betrokkenheid t.a.v. onze liefhebberij, waarbij ik ons gemeenschappelijk or
gaan Succulenta als communicatiemiddel „par excellence” stel (dat behoort 
althans zo te zijn, vandaar).
Cactussen, ja, zij zijn er in duizenden soorten en in veel variaties. En of je 
veel ruimte hebt of niet, je behoort jezelf verzamelbeperkingen op te leggen. 
Het is daarom dat ik mij in hoofdzaak bepaal tot twee geslachten, t.w.: 
Mammillaria en Gymnocalycium. Niettemin heb ik daarnaast nog andere, 
want toen ik drie jaar geleden met mijn cactushobby begon, kocht en kreeg 
ik wat er maar te vinden was. En wie wordt niet telkenjare geïmponeerd
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door de uitbundige bloei der Rebutia’s en Aylostera’s? En door andere, al 
was het alleen al vanwege vorm en bedoorning; je hebt ze nu eenmaal en 
ondanks ruimtegebrek wil je ze niet graag missen, dan wel node als je ze 
aan een collegaliefhebber overdraagt.
In mijn huis puilden de vensterbanken uit en vermits ik geen kans zag 
nieuwe exemplaren in goed licht te plaatsen, heb ik van de zomer een muur
kasje gebouwd dat een oppervlak heeft van 1,5 x 2,4 m. Niet erg indrukwek
kend, maar in elk geval beter. Trouwens velen onder ons moeten met minder 
volstaan. Dat kasje bracht vele voordelen met zich mee: de cactussen wer
den verlost van de centrale verwarming, er ontstond een betere verlichting, 
de brandende zomerzon van na 13.30 uur was ik kwijt en tenslotte: ik kan 
nu luchten bij het leven, want frisse lucht is een onmisbare factor voor een 
evenwichtige groei en conditie.
Hoe is de situatie thans, zo eind 1975? Het is nog steeds geen echt winter
weer: geen sneeuw, geen vorst. Verwarming is niet nodig, zolang er geen 
kans op een vorstperiode is. Immers, een overwinteringstemperatuur van 
5 a 10 graden C. schijnt ideaal te zijn voor de noodzakelijke winterrust. De 
atmosfeer in de kas is redelijk goed. Door luchten wordt het condensvocht 
zoveel mogelijk verwijderd. Jammer dat het zo somber weer is, al dagenlang. 
In dit jaargetijde is er toch al normaal gesproken weinig zonlicht. Ik geef 
derhalve wat extra licht door ’s avonds een tweetal buislampen te laten bran
den. Of dit qua lichtbehoefte veel compenseert weet ik niet; kwaad kan het 
m.i. in elk geval niet.
Mijn cactussen staan in plastic bakken (balkonbakken) van 80 cm lang, waar
van de bodem voorzien is van een laag gebakken kleikorrels, 2 cm dik. Daar
op het substraat, zijnde een mengsel van gewone potgrond, leem en klei- 
korreltjes, waarin de cactussen staan. De bovenste laag bestaat weer uit 
louter kleikorreltjes, welke een overmatige verdamping en dus uitdroging van 
de grond ’s zomers tegengaan. Dat scheelt inderdaad veel, waardoor men 
zeer economisch met opgevangen regenwater kan omspringen, vooral als je 
zo’n prachtige warme zomer gelijk vorig jaar gehad hebt en de regenop- 
brengst omgekeerd evenredig aan die van het zonlicht is. Aan het begin van 
elke bak staat een plastic buis (van electriciteitspijp) waardoor het water 
toegediend wordt. Op deze wijze komt het water altijd op de bodem terecht 
en kan aldus opwaarts stijgen. Vooral voor vochtgevoelige cactussen, zoals 
de fijnbehaarde representanten uit het geslacht Mammillaria, is dit van be
lang. Immers, als de bovenlaag rond de wortelhals erg vochtig is, is de kans 
op rotting zeer groot.
In dit winterse getijde zorg ik er voor dat het substraat zeer matig vochtig 
blijft. In elk geval niet droog, want daardoor zouden de fijne haarwortels af
sterven en voorts de kans op wortelluis toenemen: dit ongedierte gedijt nl. 
het best in droge grond.
Welaan: u kent thans een beetje de situatie waarin mijn cactussen zich be
vinden. Het valt op dat alles in een schijnbare rust verkeert: geen nieuw- 
groei, niets. Maar toch verraadt zich naderende activiteit: zo ontstaan er 
tamelijk veel kleine bloemknopjes bij Rebutia minuscula, een cactus die ik 
elke beginner kan aanbevelen. Een gemakkelijke bloeier, want in het najaar 
zo rond september presteert deze Rebutia het met een tweede bloei aan te 
vangen. Dan zijn er enkele Gymnocalyciums die bloemknoppen hebben, zoals 
G. damsii, G. anisitsii en enkele hybriden van G. mihanovichii. Echter, deze 
knoppen zijn in de loop van de afgelopen herfst ontstaan en vanwege de 
vereiste winterrust ontstond de (gewenste) stilstand. In het voorjaar zullen
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deze knoppen wel verder groeien, hoewel mogelijk enige door uitdroging 
zouden kunnen afsterven.
Van de Mammillaria’s zijn er twee die duidelijk waarneembare knoppen 
hebben, hetgeen ook nog een restant is van de mooie herfst: M. schiedeana, 
een van de prachtigste Mammillaria’s, die de gehele zomer tot diep in de 
herfst doorbloeit en het jaar daarop bovendien prachtige, langwerpige zaad- 
bessen levert. Overigens een exemplaar dat vochtgevoelig is. De andere is 
M. boolii, een kleine cactus met gehaakte middendoorns, die met schitterend 
grote bloemen, welke meer dagen achtereen openblijven, pronkt. Ik ben 
benieuwd of die huidige knoppen in lente 1976 alsnog tot wasdom en bloei 
zullen geraken; zulks zou dan een vroege (en langere?) bloei kunnen in- 
houden. Heeft iemand in het verleden zoiets ervaren?
Tenslotte voorlopig nog dit: een van de meest fascinerende bezigheden is 
wel het kweken van cactussen uit zaad. Ongeveer twee jaar geleden ben ik 
daarmee begonnen en voor een beginneling was het resultaat verbluffend. In 
april 1974 zaaide ik de volgende uit: Mammillaria baumii, M. hirsuta, M. in
sularis, M. kunzeana, M. longiflora. M. sempervivi, M. sheidonii, M. spinosis
sima, M. surculosa, M. wrightii en M. zephyranthoides. Van de laatstgenoem
de kwamen er drie van de tien op, verspeelde ik er twee en nog een bij het 
enten. Van de tien zaadjes van longiflora ontkiemden er twee. Eén stierf af 
en de andere entte ik met succes op een onderstam Eriocereus jusbertii. 
Als het in de zomer 1976 een beetje meezit, mag ik daarin een bloem ver
wachten. Dat geldt ook voor M. baumii en M. surculosa. Overigens, deze 
beide laatste worden in de literatuur ook wel van een andere geslachtsnaam 
voorzien, nl. Dolichothele. Beide bloeien met vrij grote geelkleurige bloe
men, hetgeen des te indrukwekkender is omdat de plantelichamen zelf klein 
blijven. Ook spruiten beide bij toenemende ouderdom sterk en vormen daar
door hele kussens.
Om nog even op M. longiflora terug te komen, als geslachtsnaam komt men 
ook wel de naam Krainzia tegen. De roze bloemen ervan zijn groot en voorts 
voorzien van een lange buis. Ook dit van gehaakte doorns voorziene cac
tusje is vochtgevoelig. Vandaar dat ik het geënt heb. Niettemin tracht ik als 
het enigszins kan zoveel mogelijk daarnaast een ongeënt exemplaar aan te 
houden. Overigens, enten doe ik als het ergens noodzakelijk mocht zijn. 
Daarop kom ik nog wel eens terug.
Intussen heb ik een dezer dagen nieuw zaad besteld. Een volgende maal 
hoop ik daarop verder in te haken.

(wordt vervolgd)

Algemene vergadering 1976

Agenda van de Algemene Vergadering welke zal worden gehouden op za
terdag 15 mei 1976, aanvang 14.00 uur te Lent bij Nijmegen in Restaurant 
„Het Witte Huis” .
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen van de Algemene Vergadering van 19 april 1975.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
4. Verslag van de secretaris over 1975.
5. Rekening en verantwoording van de algemeen penningmeester over 

1975 en verslag van de kascontrole-commissie.
6. Begroting 1976, toegelicht door de algemeen penningmeester.
7. Contributie.
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8. Benoeming kascontrole-commissie voor 1977
9. Verslagen van Succulenta-instellingen’

— bibliotheek,
— cliché-fonds,
— diatheek,
— maandblad,
— ruilen zonder huilen ,
— succulentarium.

10. Benoeming hoofdbestuursleden.
11. Succulenta-activiteiten:

— excursie verspreid wonende leden,
— Succulenta-weekeind op 25 en 26 september 1976,
— ruilbeurzen,
— oprichting nieuwe afdelingen.

12. Plaats volgende Algemene Vergadering.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Toelichting bij:
2. De notulen van de Algemene Vergadering 1975 vindt u in het augustus

nummer van Succulenta.
5. Zie Succulenta van maart 1976.
6. Idem.

10. Het Hoofdbestuur stelt voor wederom in hun functie te benoemen de 
heren L. J. Bannink, A. de Bruyn, S. W. Erich, J. G. Fokkens, A. de Graaf, 
K. H. Hofstee, J. A. Janse, K. Prestlé en J. H. Vostermans.
De heer W. J. Ruijsch van afd. Arnhem legt zijn functie neer; als zijn op
volger is voorgedragen de heer Drs. F. L. J. A. W. Verwer.

J. de Gast, secretaris

Bewaarbartden zijn uitverkocht!
Omdat bij nieuwe aanmaak en door portoverhoging de prijs hoger 
wordt, zal van alle niet uitgevoerde bestellingen het ontvangen be
drag gerestitueerd worden. J. de Gast

Excursiedag voor verspreid wonende leden

Op zaterdag 19 juni 1976 is er speciaal voor de verspreid wonende leden een 
excursiedag. Nu gebleken is dat voor zo’n dag grote belangstelling bestaat 
en aannemende dat voldaan wordt aan de wens van velen, lijkt het het be
stuur dienstig elk jaar een dergelijk evenement in de activiteiten van de 
vereniging op te nemen.

Het programma van de excursie van dit jaar is als volgt:
Vertrek uit Utrecht per bus 9 uur. Het vertrekpunt wordt nader bekend ge
maakt.
Onderweg wordt koffie gedronken.
Na de koffie bezoeken we de kassen van de gebr. De Herdt te Rijkevorsel in 
België, waar, naast het bezichtigen van de unieke verzameling, de mogelijk
heid bestaat voor de eigen verzameling wat mooie planten aan te schaffen; 
dit uiteraard vrijblijvend.
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Na de lunch in Antwerpen gaat de reis naar de heer A. Goossens in Duffel; 
ook daar wacht ons een prachtige collectie planten en vanzelfsprekend onze 
gastheer.
Aankomst te Utrecht ± 18.00 uur.

Voor deelnemers uit de provincie Noord-Holland bestaat de mogelijkheid in 
Beverwijk in te stappen. Overwogen wordt om bij genoeg deelnemers uit de 
oostelijke en noordelijke provincies een bus te laten vertrekken uit Zwolle. 
De kosten, alles inbegrepen, bedragen ƒ 25,00 p.p.
Het deelnemersgeld s.v.p. vóór 15 mei overschrijven of storten op giro nr. 
3534519 t.n.v. A. Boender-v. d. Molen, Beneluxlaan 53, Beverwijk, secr. Suc
culenta, met vermelding: Excursie verspreid wonende leden 19 juni, het aan
tal personen en of men wel of niet lid is van een afdeling.
Afdelingsleden kunnen zich wel opgeven, maar daar deze dag vooral be
doeld is voor de verspreid wonende leden en hun huisgenoten, genieten 
deze de voorkeur bij het overschrijden van het geplande aantal.
Aan iedere deelnemer aan de excursiedag wordt na het sluiten van de in- 
schrijfdatum nog nader bericht gestuurd.

A. Boender-v. d. Molen, 2de secr.

AFDELING GRONINGEN
Ledenbijeenkomst op 19-1-1976 in de 
Hortus te Haren.
Na de opening door de voorzitter werd 
een nieuw lid voorgesteld. De opkomst 
was goed te noemen, waarschijnlijk door 
de goede voornemens voor het nieuwe 
jaar? Laten we dit dan zo houden en re
gelmatig de bijeenkomsten bezoeken. 
Voor de te houden zaaiwedstrijd werd 
zaad uitgereikt, waaronder de meest 
vreemde soorten, leder ontving zijn pak
ketje zaad met een blik in de ogen van: 
,,zo de 1ste prijs is binnen” .
Wanneer in september de planten beoor
deeld worden is het de bedoeling dat wij 
de namen van onze zaailingen trachten 
bij te schrijven (tóch adders onder het 
gras?). Ze worden beoordeeld naar kwa
liteit en aantal. Een stencil werd uitge
reikt over het zaaien, waarna dhr. v. d. 
Veer de vragen beantwoordde die uiter
aard naar voren kwamen. Een „Jiffy zwel- 
blokje” werd gedemonstreerd waarin na 
een uur „zwellen" zowaar de eerste 
..planten" al opkwamen.
Na de pauze de traditionele verloting der 
meegebrachte planten.
De werking der werkgroepen werd uitge
legd, waarna het samenstellen begon. De 
eerste afspraken werden dan ook al ge
maakt.
Dhr. Verloop toonde ons nog dia’s die 
hij had ontvangen van dhr. Riese over

een vroegere uitwisseling met onze oos
terburen.
Hierna bedankte de voorzitter ons voor 
onze komst. W. Feith

De afdeling Gouda organiseert bin
nenkort een regionale ruil- en ver
koopbeurs. Deze ruilbeurs zal ge
houden worden op zaterdag 22 mei 
in het gebouw Kunstmin te Gouda, 
Boelekade 67. Het gebouw is gele
gen in het centrum van Gouda, op 
circa 5 minuten lopen van het sta
tion. Ruime parkeergelegenheid is 
aanwezig.
De zaal zal geopend zijn vanaf 11.00 
uur voor het opstellen van de mee
gebrachte planten. Er zijn 50 tafels 
ter beschikking.
De zaal zal voor bezoekers geopend 
zijn van 12.00 tot 15.30 uur.
De intentie van deze beurs is het 
RUILEN van planten en niet het ver
kopen van planten. Indien men toch 
planten te koop wil aanbieden zal 
dit tegen zeer aantrekkelijke prijzen 
moeten gebeuren.
De afd. Gouda rekent op uw aller 
medewerking zodat deze dag een 
bijdrage zal zijn tot het uitdragen 
van onze liefhebberij.
De secretaris: F. Ruppert,
Esdoornstraat 2, Driebruggen 
Tel. 03487-791
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Op zaterdag 29 mei 1976 zal de afdeling Gorinchem - Den Bosch een 
ruilmiddag organiseren in zaal ,,Ons Huis” , Herman Kuypstraat te Gel- 
dermalsen.
Aanvang 13.00 uur.
De nadruk wordt door ons gelegd op het RUILEN

M. JAMIN, secr.
Braakven 116, Berlicum

BETALING CONTRIBUTIE
Als u de acceptgirokaart nog niet hebt ingestuurd, verzoeken wij 
u vriendelijk dit alsnog omgaand te willen doen. Bij voorbaat dank!

In Memoriam Jan Entrop
Zonder dat wij afscheid hebben kun
nen nemen is Jan ons ontvallen.
Wij hadden jou graag gezegd hoe 
sympathiek, eerlijk en kundig jij onze 
afdeling 16 jaar mee bestuurd hebt. 
Welke stimulans jij gegeven hebt aan 
alle beginners, die nooit zonder stek 
of plant uit jouw kas mochten ver
trekken.
Wij wensen je vrouw en je kinderen 
heel veel sterkte toe en zullen je erg 
missen, maar middels de door jou 
gekweekte planten nog lang aan je 
denken.

Je cactusvrienden,
afd. Gorinchem - Den Bosch

karlheinz uhlig - kakteen

Uit onze plantenlijst:

Importplanten
Copiapoa alticostata, calderana, carrizalensis, chanaralensis,

cinerea, cinerea v. albispina, cinerea v. dealbata, cine- 
rascens, coquimbana, cuprea, cupreata, domeycoensis, 
dumetorum, dura, echinata, echinata v. borealis, gigan- 
tea, grandiflora, haseltoniana, lembckei, lembckei var.n., 
longispina, longistaminea, malletiana, pendulina, pendu- 
lina v. fiedleriana, pseudocoquimbana, rupestris, sp. n.
820, streptocaulon, vallenarensis

Prijzen van 8,— tot 25,— D M.

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

CACTUSKWEKERIJ

GEBR. DE HERDT
Bolksedijk 3E (aan de weg 
van Rijkevorsel naar Wortel) 
B-2310 Rijkevorsel - België

Regelmatig uitbreiding 
van ons assortiment.

GEOPEND:

's zaterdags van 9.00 tot 19.00 uur 
en dinsdags van 13,00 tot 19.00 uur.
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TE KOOP GEVRAAGD:
Cactussen, vetplanten en andere zeldzame planten. 
Grote planten, partijen zaailingen en verzamelingen. 
Aanbiedingen met prijs:

CACTUS BOETIEK — Ganzeweide 117 — Heerierheide (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
Laantje 1A, Werkendam 
Tel. 01835- 1430

Sortiments- en zaadlijst 1976 wordt 
u toegezonden na storting van f  2,50 
op girorekening 15 09 830.
Deze lijsten bevatten zeer vele soor
ten, waaronder bijzonder zeldzame, 
zowel cactussen als andere succu
lenten.
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. 03436-1267
S ortim en ts lijs t w ord t na s to rting  van ƒ 1,— 
toegezonden. G iro reken ing  124223.

's Zondags gesloten

Onze redacteur FRANS NOLTEE is 
weer terug van zijn Afrikaanse reis 
zodat u al uw bijdragen voor ons blad 
weer aan zijn adres kunt zenden.

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 Dalse- 
«veg 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, M em lingstraat 9,
Amersfoort. Postrek. 680596 t.n.v. Succulenta te 
Amersfoort. ABN Am ersfoort 55.32.38.981.

Redacteur: FRANS NOLTEE, Octant 92, Dor
drecht. Tel. 078 - 73970.
2e redacteur: ARIE DE GRAAF, Zinnia  8, Dor
drecht. Tel. 078 - 72617.

B ibliothecaris: J. MAGNIN, Ooievaarst aat 13,
Strjjen. Catalogus ƒ1,50.
Diatheek: H. M. S. MEVISSEN, Dinantstraat 13, 
Breda. Tel. 076-875076

Vragenrubriek:
(Postzegel voor antwoord bijvoegen)
Cactussen en algemeen: dhr. UIL.
Vetplanten: dhr. BRAVENBOER.

"R u ilen  zonder hu ilen ": contactadres Middelburg- 
sestraat 35, Scheveningen. Tel. 070-551344-550423.

Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland 
en België ƒ 25,— en voor leden in het buitenland 
ƒ 30,— per jaar met GRATIS maandblad "S uc
culenta” .

Kopij voor het juninummer moet uiteriijk 1 mei bij de redactie zijn.
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Acanthocalycium ferrarii Rausch species nova Foto: Rausch
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Acanthocalycium  ferrarii Rausch spec. nov.
Simplex, plane-globosum ad globosum, ad 12 cm diametiens, viride, ra
dicibus horizontalibus; costis ad 18, perpendicularibus, rotundis, 7 mm 
altis, 15 mm latis, crenis transversis in gibberes 2,5 cm longos divisis, 
circa areolas paulum incrassatis; areolis ovalibus, 10 mm longis, albo- 
tomentosis; aculeis marginalibus 9, 4 paribus et 1 deorsum directo, diva
ricatis vel paulum ad corpus flexis, ad 20 mm longis; aculeis centralibus 
1-4, ad 15 mm longis; aculeis omnibus subulatis, flavidis fusco-acumi- 
natis, postea dilute-griseis, Floribus lateralibus, 55 mm longis et 50 mm 
diametientibus; ovario et receptaculo viridi, squamis parvis atroviridibus, 
albido-marginatis, in acumen longum, atro-fuscum, papyraceum exien- 
tibus tecto, squamarum axillis pilos albos gerentibus; phyllis perigonii 
exterioribus lanceolatis vel spathulate-rotundis, aurantiacis, medio-viridi- 
striatis, in acumen fuscum papyraceum exientibus; phyllis perigonii inte
rioribus spathulatis et fimbriatis, rubris; fauce late-infundibuliformi, albo- 
fusco-griseo, ante cameram nectariferam anulo lanae griseo-atrae occlu
sa; filamentis aurantiacis ad rubris, stylo viridi, stigmatibus 10-14, viridi
bus, apice rubris, Fructu ovali, 10 mm longo et 8 mm diametiente, atro- 
viridi, squamis atroviridibus, albo-acuminatis et in spinam longam atram 
exientibus, squamarum axillis pilos longos albos gerentibus; sarcocarpio 
albo, succoso. Seminibus globosis ad subcylindriciS, 1,3 mm longis et 
1 mm diametientibus, testa nigra, tunica arillosa reliqua tecta, hilo 
magno, basali.
Patria: Argentina, Tucuman, a Santa Maria ad septemtriones versus, 
3.500 m ait.
Typus: Rausch 572 in Flerbario W.

Plant onvertakt, vlak kogelvormig tot kogelrond, tot 12 cm diameter, groen, 
met horizontaal spreidende wortels; ribben tot 18 stuks, vertikaal lopend, 
rond, 7 mm hoog, 15 mm breed en door dwarsgroeven in knobbels van 2,5 
cm lengte verdeeld, rondom de areolen iets verdikt; areolen ovaal, 10 mm 
lang, wit viltig; randdoorns 9, in 4 paren verdeeld en 1 doorn naar beneden 
wijzend, gespreid of enigszins tegen het plantelichaam gebogen, tot 20 mm 
lang; middendoorns 1 -4, tot 15 mm lang; alle doorns priemachtig, geel
kleurig met bruine punt, later lichtgrijs.
Bloemen aan de zijkant verschijnend, 55 mm lang en 50 mm in doorsnee; 
vruchtbeginsel en bloembuis groen met kleine, donkergroene schubben, 
voorzien van een witachtige rand die in een lange, zwartbruine, papierachtige 
punt uitloopt. In de oksels van de schubben bevinden zich witte haren. Bui
tenste bloemblaadjes lancetvormig of ook wel spatelachtig-rond, oranjerood 
met groene middenstreep die eveneens in een bruine, papierachtige punt 
uitloopt; binnenste bloemblaadjes spatelvormig en van franje voorzien, rood; 
keel breed trechtervormig, wit, van binnen bruingrijs; de nectarkamer afge
sloten door een grijszwarte ring van wol; meeldraden oranje tot rood, stijl 
groen, stempels 10-14, groen en aan de bovenzijde rood tot karmijnkleurig. 
Vrucht ovaal, 10 mm lang en 8 mm diameter, donkergroen met eveneens 
donkergroene schubben, waarvan de witachtige punten uitlopen in een lange, 
zwarte doorn; in de schuboksels lange witte haren; het vruchtvlees is wit en 
sappig.
Zaden kogelrond tot enigszins cylindrisch, 1,3 mm lang en 1 mm in doorsnee; 
testa zwart en bedekt met huidresten, de navel groot en basaal.
Vindplaats: Argentinië, Tucuman, noordelijk van Santa Maria op 3500 m 
hoogte.
Type: Rausch 572 in de Stadt. Sukkulentensammlung te Zürich.
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Deze soort onderscheidt zich van de andere Acanthocalyciums door zijn 
groene epidermis en de rode bloemen. Ik noem deze plant naar de geest
driftige Argentijnse cactusverzamelaar Omar Ferrari die mij op mijn reis ver
gezelde.

D e o o rza a k  van  h e k se n b e ze m zie k te  bij c a c tu sse n
C. P. v. d. BEEK
Heksenbezemgroei is een ziektebeeld dat bij meerdere planteziekten voor
komt. Bij dit ziektebeeld wordt de remming op normaal in ruste blijvende 
groeipunten, zoals bijvoorbeeld de bladoksels, opgeheven en ontwikkelen 
zich talrijke nieuwe scheuten, zodat de plant met een beetje fantasie het aan
zien van een heksenbezem krijgt (het type waar de gemeentereiniging nog mee 
werkt). Voorbeelden van planteziekten met heksenbezemgroei als één van de 
symptomen zijn o.a. ,,potato witches' broom" bij aardappel, ,.aster yellows 
bij petunia en „cassawa witches' broom" bij cassave.
Bij cactussen resulteert de heksenbezemziekte in de vorming van talrijke 
nieuwe scheuten uit de areolen die, ook bij planten die normaal platte schijven 
hebben, op doorsnede rond zijn. De groei en de grootte der stekels zijn sterk 
gereduceerd en de bloei blijft meestal uit (zie foto 1). In de handel worden 
dergelijke heksenbezemzieke cactussen vaak als monstruositeit aangeboden; 
een bekend voorbeeld is Opuntia tuna monstruosa (zie foto 2).
Aanvankelijk dacht men dat de heksenbezemziekte veroorzaakt werd door een 
virus (Uschdraweit, 1962; Klinkowski en Uschdraweit 1968; Graser, 1960). 
Men baseerde dit op het feit dat de ziekte d.m.v. enting op gezonde planten 
kan worden overgedragen.
Backeberg merkte dit verschijnsel in 1958 al op. Hij beschrijft dat men aan

Opuntia spec. met typische heksenbezem- 
symptomen (foto 1)

Opuntia tuna monstruosa (foto 2)
4-



de Rivièra monstrueuze vormen van A ustrocylindropuntia  subulata, A. exaltata 
en A. cylindrica  kon verkrijgen door gezonde scheuten van deze planten te 
enten op bepaalde exemplaren van Opuntia tom entella. Andere exemplaren, 
waarin het ziekteverw ekkende agens* b lijkbaar niet voorkwam, bleken hiertoe 
niet in staat.
Aan de hand van Backebergs fo to ’s van deze monstrueuze vormen kan worden 
geconcludeerd dat we hier te maken hebben met heksenbezemzieke exem
plaren. Een voorbeeld van een heksenbezemzieke A ustrocylindropuntia  is te 
zien op foto 3.
O ok Van der Meer, die in 1967 op het Instituut van Plantenziektenkundig On
derzoek te W ageningen stekken van heksenbezemzieke exemplaren van 
Opuntia exaltata gedurende 5 uur onderdom pelde in w ater van 45° C, waarna 
deze verder gezond uitgroeiden, dacht dat de heksenbezemziekte een virus
ziekte was.
Brandes en ook Petzold konden in niet gepubliceerd onderzoek m.b.v. de 
e lectronenm icroscoop in heksenbezemzieke planten echter geen virusdeel
tjes ontdekken. In 1970 werd de w erke lijke  veroorzaker van de heksenbezem
ziekte ontm askerd: M ycoplasm a's bleken de boosdoeners te zijn. Even leek 
de zaak er onverwachts toch nog zeer gecom pliceerd uit te zien doordat 
Casper, Lesemann en Bartels in een exemplaar van Opuntia tuna met heksen- 
* s to f die op een andere s to f inwerkt.

Austrocylindropuntia spec. 
met heksenbezemziekte (foto 3)



Opuntia spec. met 
heksenbezemziekte (foto 4)

v. wiMk . J

bezemsymptomen drie verschillende virussen en bovendien ook nog myco- 
plasma’s vonden. Dat de in d it exemplaar aanwezige virussen bij de heksen
bezemziekte geen rol spelen b lijk t uit een ander artikel uit datzelfde jaar, 
waarin Lesemann en C asper de aanwezigheid van alleen mycoplasma’s be
schrijven in het floeem ') van Opuntia tuna monstruosa te rw ijl deze deeltjes 
afwezig waren in gezonde exemplaren.
W at zijn nu eigenlijk mycoplasma’s? M ycoplasm a’s zijn zeer kleine levende 
organismen die evenals virussen alleen met een electronenm icroscoop kun
nen worden waargenomen. Hun afmetingen variëren tussen 50 en 800 nano
m e te r2). Ze kunnen zich net als bacteriën zelfstandig verm enigvuldigen en 
kunnen dank zij deze eigenschap op kunstm atige voedingsbodem s gekweekt 
worden. In deze eigenschap w ijken ze af van virussen die voor hun verm enig
vuldiging afhankelijk zijn van de levende cel. De kolonies van mycoplasma's 
op kunstm atige voedingsbodem s zijn wèl met het blote oog te zien al zijn ze 
u iterst klein. Ze hebben doorgaans een doorsnede van minder dan een halve 
mm en vaak een donker centrum, een reden waarom men ze wel eens „sp iege l
e ieren" noemt.
Een aantal onderzoekers is erin geslaagd om mycoplasm a’s uit heksenbezem- 
zieke planten (geen cactussen) op kunstm atige voedingsbodem s te kweken. 
In de meeste gevallen is men er echter nog niet in geslaagd om met deze 
gekweekte mycoplasma's gezonde planten weer ziek te maken, een experi
ment dat gedaan moet worden voor een w aterd icht bewijs dat een bepaalde 
ziekteverw ekker een bepaalde ziekte veroorzaakt.
Vaak gebruikt men echter een indirect bewijs. Men maakt hierbij gebruik van

1) Floeem: Plantenweefsel met transportfunctie.

2) 1 Nanometer: 1/1000 deel van 1/1000 mm.
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het feit dat mycoplasma's wel gevoelig zijn voor het antibioticum tetracycline 
maar virussen niet. Casper kon op deze wijze in 1970 aantonen dat de heksen- 
bezemziekte bij cactussen door een mycoplasma-soort veroorzaakt wordt. 
Stekken van Opuntia tuna met heksenbezemziekte die water met tetracycline 
kregen toegediend ontwikkelden zich normaal, terwijl zich uit onbehandelde 
stekken weer heksenbezemzieke exemplaren ontwikkelden. De heksenbezem
ziekte is volgens Klinkowski en Uschdraweit behalve op de reeds eerder 
genoemde cactussen door enting overdraagbaar op vele Opuntia-soorten en 
verder op enkele soorten van de geslachten Acanthocereus, Astrophytum, 
Borzicactus, Cereus, Eriocereus, Lobivia, Mediocactus, Neoporteria, Notocac- 
tus en Zygocactus.
Mij is niet bekend hoever men is met het onderzoek naar het ontstaan van 
andere monstruositeiten, maar m.i. is thans wel zeer aannemelijk gemaakt 
dat de monstruositeit die resulteert in heksenbezemgroei, veroorzaakt wordt 
door een mycoplasma-soort.
In een volgend artikel hoop ik 't één en ’t ander te vertellen over het (in dit 
artikel al terloops genoemde) voorkomen van virusinfecties bij cactussen.
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Asterstraat 289, Wageningen Foto s G. Eimers

O n g e d ie rte  in de  k a s  (II)
Simon Kooij jr.
Heb ik in het inleidende artikel gesproken over insekten in het algemeen, dan 
wil ik het nu gaan hebben over één bepaald soort en wel de bekende spint. 
Het is een bekende vijand van onze verzamelingen en wil er nog al eens in 
huishouden en in het ergste geval de collectie grotendeels verminken.
Spint heeft de mooie Latijnse naam Tetranichus meegekregen. De aantasting 
geschiedt door de spintmijten. Deze mijten hebben, afhankelijk van de soort, 
een gelige, groenige, oranje of rode kleur. Hun lichaam is peervormig. De 
spintmijten bezitten spinklieren en terwijl ze lopen komt er een spindraad uit 
de kop te voorschijn. Dit diertje dat zoölogisch de naam Tetranichus telarius 
draagt en zijn soortgenoot T. althaeae, zijn zeer vervelende belagers van 
onze planten. Met het oog is de spintmijt moeilijk waar te nemen, daar de 
grootte van het diertje niet meer is dan % mm. U doet er dus goed aan de 
planten met een loupe te controleren. De meest geliefde operatie-zone van 
de spint is wel de schedel van de plant en vooral in de nieuwgroei vindt hij 
het heerlijk verpozen.
Wat er schadelijk is aan de mijten is voor de meesten van ons een bekende 
zaak, maar voor de volledigheid van dit artikel zal ik er toch maar even op in
gaan.
Het sap wordt uitgezogen. De beschadigingen veroorzaken bladverkleuring en
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bij sterke aantasting wordt de ademhaling en transpiratie bemoeilijkt of zelfs 
belemmerd.
Wat kan men doen als men bemerkt dat zijn planten de symptomen van aan
tasting gaan vertonen? Ten eerste kan men de plant gaan isoleren van zijn 
buurtgenoten om de verplaatsing van de mijten naar andere planten in de 
directe omgeving tegen te gaan. Is de aantasting al ver gevorderd, dan kan 
men gaan spuiten. Waarmee spuiten we dan zult u zich afvragen. Men kan 
spuiten met zwavel- en fosforpreparaten. Deze preparaten moeten echter zo 
verdund worden dat ze in alle hoeken van de plant kunnen vloeien om de 
spintmijten ook daar te bestrijden. Als we ons gaan wenden tot de chemische 
preparaten zullen we ons terdege moeten laten voorlichten door een ervaren 
kennis of door de leverancier van de middelen, om vergiftigingsverschijnselen 
en brandplekken aan de planten te vermijden. Spint heeft een resistentiever- 
mogen van jewelste. Na een paar generaties is spint alweer immuun voor het 
gebruikte bestrijdingsmiddel. We zullen dus verscheidene bestrijdingsmidde
len moeten aanschaffen, zoals Keltan of Aglukon insektenspray (te verdunnen 
met water). Aglukon bevredigt in de meeste gevallen, daar de Malathionverbin- 
dingen hun werk goed doen. Soms wordt in boeken en tijdschriften — meestal 
zijn dit oudere exemplaren — Parathion aangeprezen. Hierbij wil ik u waar
schuwen tegen het gebruik van dit uiterst giftige middel dat bij onkundig ge
bruik zeer ernstige gevolgen kan hebben.
Ik hoop later nog op de problematiek van vergiften in een andere rubriek 
terug te komen. In de komkommerteelt gebruikt men tegenwoordig natuurlijke 
vijanden tegen spint. Bij een goede kennis heb ik deze methode gezien en hij 
was in de kortste keren van zijn spint af.
In onze bakken of kassen komt men wel de nuttige rode spin tegen, die onze 
verzameling vrijhoudt van schadelijke insecten. Deze spin is 1 è 2 mm lang 
en is vlot te herkennen aan zijn vlugge manier van voortbewegen. Helaas 
wordt dit uiterst nuttige diertje door gebruik van chemische middelen ver
nietigd. Wil men proberen zijn verzameling tegen spint te vrijwaren, dan kan 
men dit op een eenvoudige manier doen door de kasatmosfeer vochtig te 
houden, want als spintmijt ergens een hekel aan heeft, dan is het wel aan 
vocht. Als laatste wil ik nog vermelden dat de ergste spintplagen te verwach
ten zijn in een droge meimaand.
v. D ijckstraat 34, De Lier

Voor beginners (?) -10-
Cor v. d. Wouw
Mijn personeel mag alles doen, behalve water geven, dat doe ik zelf!
Deze uitspraak is van een Belgische kweker met zes man personeel en vrij 
vertaald uit het Vlaams. Wanneer u in zo’n gezellige Vlaamse kwekerij rond- 
alle planten, cactussen, Euphorbia’s, vele andere vetplanten en alle kamer- 
neust, ontdekt u behalve het, in vergelijking met de Nederlandse winkelprij
zen, gunstige aanbod, nog heel andere dingen. Zo staan in deze kwekerij 
planten in pure bladaarde, nauwelijk gemengd met wat scherp zand!
Hoe nu? Bij iedere vetplant wordt uitvoerig ingegaan op de samenstelling 
van de grond en deze kweker — iemand, die er van moet leven —  zet alle 
planten in bladaarde! Zeker, maar water geven doet hij zelf!
Veertig jaar, een mensenleven, zit deze man in dit vak, dit ambacht. Zeker, 
hij heeft ook andere grondsamenstellingen geprobeerd, maar is toch weer 
teruggekomen op deze eenvoudige samenstelling. Ik heb hier lang over na-
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gedacht en natuurlijk gevraagd waarom? Wij, Nederlanders, vragen altijd 
waarom en wanneer er dan geen duidelijk antwoord komt weten we zelf 
veel beter hoe het moet.
Toch liggen de kaarten anders. Vele cactussen groeien op hun natuurlijke 
vindplaats in kwartsgruis of puur zilverzand, materiaal dat geen enkele voe
dingswaarde heeft. Moeten we daarom onze planten ook een dergelijk 
mengsel geven? Zeker niet, want het hier kweken van deze exotische plan
ten betekent dat ze in een totaal andere omgeving staan. Niet voor niets 
adviseren reisgidsen de plantenliefhebber om zaad van vreemde planten 
mee naar huis te nemen, want afgezien van de ernstige verstoring op de 
groeiplaats door massaal verzamelen boeken we meestal meer succes met 
zaad dan met de originele plant, óók wanneer we een flinke kluit eraan 
laten zitten.
Een sprekend voorbeeld is de meloencactus. Een fors exemplaar werd on
langs door een kennis van ons aangeschaft, uitsluitend ter verfraaiing van 
het huiskamerinterieur. Zo’n dikke zestig gulden, maar geen geschreven be
schrijving wat betreft verzorging etc.! Ik ging zelf snuffelen en het werd uit
eindelijk een volgetypt vel papier i.p.v. enkele aantekeningen voor de ver
zorging. Uit het oudste boek dat ik heb, het Verkade-album uit 1931 citeer jk 
het volgende: „Zeelieden brengen haar dikwijls uit de West mede, maar 
vele ervan, vooral de grotere exemplaren, gaan geleidelijk hier dood, te 
wijten aan de vaak ruwe wijze van opnemen, en vervoer onder nadelige 
omstandigheden” .
Toch wordt deze Melocactus, kennelijk goed in de mode, in grote aantallen 
verkocht. Je zou verwachten dat de verkoper spoedig ontevreden klanten 
terug zal zien. W. Haage geeft echter de oplossing in zijn „Das praktische 
Kakteenbuch in Farben” (1962). Bloeibare Melocactussen hebben meters
lange dradige wortels vlak onder het oppervlak. Importeren betekent het 
verlies van praktisch alle wortels! De Melocactus vormt kennelijk niet zo 
gemakkelijk nieuwe, zoals de meeste andere soorten, en moet dan ook 
’s winters vochtig gehouden worden!
Met deze voorkennis kunnen we gemakkelijk bloeibare planten uit zaad 
kweken!
Daar ligt de oplossing. Net als bij de Melocactus lukt het ons vele planten 
in leven te houden ondanks de onnatuurlijke omstandigheden. Waarom dan 
ook geen uniforme potgrond?
Alleen: „water geven doe ik zelf”

„water geven is meer dan een geregelde dosis H20 ”
„water geven is vragen om een antwoord”
„water geven is een liefkozing, een tedere omhelzing”

Maar voor ik helemaal lyrisch word beëindig ik dit artikel met de belofte 
later op dit onderwerp terug te komen.
M aricolienweg 63, Grubbenvorst

W eingartia hediniana
op een levenslustige onderstam
DR. G. J. ZWANIKKEN
Weingartia is een cactusgeslacht met kleine planten die niet snel pot en kas 
uitgroeien. Op de zaailingen die kiemden uit zaad dat ik had gekocht onder 
de naam Weingartia hediniana was ik zuinig, omdat het een nieuwe naam 
was en dus wellicht een nieuwe zeldzame soort. Enten leek dus aangewezen.
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Twee W eingartia 's u it hetzelfde zaaisel. 

Rechtsonder de verdorde Echinocereusbloem.

Geënte dwergen groeien echter zo gem akkelijk uit to t w anstaltige augurken. 
Op w elke entstam gedijen zij goed zonder hun vorm  te verliezen? In een oude 
jaargang van Succulenta ben ik eens het advies tegengekom en om gebruik 
te maken van Echinocereus salm -dyckianus o f scheerii. Dat leek mij best iets 
om te proberen, zodat ik er één op eigen w orte ls verder kweekte en één entte 
op een plant die ik houd voor een Echinocereus scheerii.
De geënte plant groe it goed en b lijft behoorlijk  in vorm. De totale plant levert 
nu echter elk jaa r een w onderlijk  schouwspel op, doordat de onderstam w illig  
bloeit met een wat kleine en niet helemaal goed gevorm de Echinocereusbloem, 
te rw ijl de W eingartia niet bloeit. D it in tegenste lling to t zijn zusje die het to t 
nu toe op eigen w orte ls uitstekend redt en elk jaar mooi bloeit.
W ie kan dat verklaren? Z e lf ben ik ervan overtuigd dat ent en onderstam elkaar 
op verschillende wijzen beïnvloeden. W ie kan mij verte llen o f iets bekend is 
over chemische stoffen die van invloed zijn op knop- en bloem vorming dan 
wel een weg aangeven om daar meer over te achterhalen?

Boxtelseweg 93, Vught
(w ordt vervolgd)
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Van maand tot maand
TH. NEUTELINGS

Januari, begonnen zoals december geëindigd was, somber, te zacht en dan 
nog die stormen welke menig kasbezitter wel uit zijn slaap gehouden zullen 
hebben; nochtans weer een nieuw jaar, ten aanzien van onze cactushobby 
beloften inhoudend, verwachtingen scheppend.
In de eerste week van de eerste maand deed ik weer een bloemknopontdek- 
king en wel bij een Mammillaria solisioides. De bloemknoppen ervan waren 
al vrij groot op het moment van ontdekking. Dat komt door de prachtige, het 
plantelichaam geheel afdekkende, bedoorning. Het is een vrij kleine cactus 
met kamvormig gestelde, stijve, witte doorns, ca. 25 in tal per tuberkel. Ook 
de bloemen ervan zijn de moeite waard; zij hebben in geopende stand een 
diameter van ca. 1,5 cm en bezitten een diepgele kleur. Een kleur die wel
kom is, daar bij de Mammillariae de roodachtige tinten sterk overheersen. 
Normaal bloeit deze plant in april/mei. Overigens gebeurt het wel dat deze 
in het najaar nog aan een tweede bloei toekomt, gesteld natuurlijk dat het 
een redelijk zonnige herfst is. Ook voor liefhebbers met weinig ruimte is het 
de moeite waard deze cactus in de collectie te hebben.
Er is verder nog meer leven in de brouwerij te bespeuren. Blossfeldia lili- 
putana vormt ook bloemknopjes. Het is een alleraardigst plantje, dat het ge- 
cnt heel goed doet. Ondanks dat het sterk spruit, wordt het niet groot. Het 
behoort tot de weinige cactussen die niet in het bezit zijn van doorns. Voorts 
is het een gemakkelijke bloeier gedurende de hele zomer tot in de herfst toe. 
Jammer dat de bloempjes vrij onaanzienlijk zijn; zij openen zich pas goed 
in de volle zonneschijn.
Maar toch, het is winter en de overwinteringstemperatuur in mijn muurkasje 
tracht ik te houden op 8 a 10° C. Dit doe ik met behulp van een thermosta
tisch instelbaar electrisch verwarmingselement dat een capaciteit van 750 
Watt heeft. Deze energiebron heb ik onder de bakken geplaatst en over deze 
bakken heen heb ik plastic in de vorm van een tent aangebracht. Dit heeft 
het voordeel dat zuiniger met de electrische energie kan worden omge
sprongen, anderzijds dat geen condensvocht op de cactussen kan vallen. 
Immers, speciaal de harige exemplaren, die zeer gevoelig voor vocht zijn, 
zouden anders gemakkelijk aan rotting ten prooi vallen.
Toch is het belangrijk erop te wijzen dat in dit jaargetijde de navolgende 
onderstammen zeer koudegevoelig zijn en dan behoeft het nog echt niet ge
vroren te hebben. Het gaat om Peireskiopsis en Hylocereus. Deze laatste is 
zeer bekend en omdat het een snel en gemakkelijk te kweken cactus is, 
wordt hij door de kwekers veelvuldig als onderstam gebezigd. Meestal zijn 
ze driekantig van vorm, drieribbig dus. In december hebben wij een paar 
nachtvorstjes gehad en ofschoon de temperatuur in mijn kas (toen nog on
verwarmd) niet onder 0° C kwam, hebben deze onderstammen schade opge
lopen. De enige Peireskiopsis-onderstam die ik had en als voedster diende 
voor een Setiechinopsis mirabilis, kon er helemaal niet tegen. In het voorjaar 
zal ik pogen de „ontstamde’ ent wortels te laten vormen. De meeste van mijn 
Hylocereus-onderstammen hebben nu bruine plekken. Vaak heeft dit tot ge
volg dat het gehele weefsel rondom het centrale vatenstelsel bruin en zacht 
wordt, terwijl de centrale as enigszins verhout is. Op zich vind ik zo’n ver
schijnsel bepaald niet een ramp, omdat dit niet veel in mijn verzameling 
voorkomt. Want normaal snij ik in de meeste gevallen de ent met een klein 
stukje onderstam van ca. IV 2 cm af en na droging laat ik dat restantje be-

90



V e re n ig in g sn ie u w s
"S U C C U L E N T A ”  is  het verenigingsorgaan van de N ederlands-Belg ische vereniging van liefhebbers van 
cactussen en andere vetplanten.

D A G E L IJK S  B ES TU U R :
Erevoorzitter: A . F . H. BU IN IN G , Burg. de Beaufortweg 10, Leusden-C.
Voorzitter: S . K . B R A V EN BO ER , Kwartellaan 34, Vlaardingen.
V ice-voorzitter: Ir . G . E . M. U IL , Berg en Dalseweg 52, Nijmegen.
Sekretaris : J . DE G A ST , Graaf Gerhardstraat 10, Venlo , te l. 077 - 17535.
2e sekretaresse : Mevr. A . BO EN D ER , Beneluxlaan 53, Beverw ijk , te l. 02510 - 30746.
Penningm eester: G . L IN K , M emlingstraat 9, Am ersfoort. Postrek. 680596 t.n .v . Succulenta te Amersfoort. 
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland en Belg ië  f  25,— en voor leden in het buitenland ƒ 30,—  per 
jaar inklusief maandblad ’Succulenta’ . Inschrijfgeld voor nieuwe leden f  5,— .

B ELA N G R IJK E  A D R ES S EN :
Ledenadm inistratie, propagandafolders en aanmeldingskaarten voor het lidm aatschap: P . D EK K ER , S t . Pieter- 
straat 27, Middelburg.
B ibliotheek: J. Magnin, O oievaarstraat 13, S trijen . Katalogus f  1,50.
C lichéfonds: G . J. M. L IN S S EN , Jacob Catsstraat 61, Ven lo .
D iatheek: H. M. S . M EV ISSEN , Dinantstraat 13, Breda, te l. 076 - 875076.
Oude nrs van ’Succulenta’ : H. H O O G H IEM STRA , Reyerdijk 115, Rotterdam-26.
Redakteur: FRA N S N O LTEE , Octant 92, Dordrecht, te l. 078 - 73970.
2e redakteur: A . DE G R A A F , Zinnia 8, Dordrecht, te l. 078 - 72617.
Ruilen Zonder Huilen: kontaktadres: M iddelburgsestraat 35, Scheveningen.
Succulentarium : aanmelden voor bezoek bij dhr. W . Ruysch, te l. 08370 - 19123 toestel 87, of I .V .T . ,  t .a .v . 
dhr. W . Ruysch, Mansholtlaan 15, Wageningen.
Succulentarium kom m issie: G . E . M. U IL .
Vragenrubriek: Cactussen en algemeen: dhr. U IL , Vetplanten: dhr. BR A V EN B O ER .

D R IN G EN D  V ER Z O EK : W ilt u bij al uw korrespondentie een postzegel voor antwoord insluiten? In verband 
met de hoge portokosten is het niet langer verantwoord, brieven te beantwoorden wanneer geen postzegel 
is  bijgevoegd.

SLU IT IN G SD A T A :
Kopij voor het julinummer moet u iterlijk  1 juni bij de redaktie zijn.
Mededelingen voor verenigingsnieuws u iterlijk 10 iuni bij het sekretariaat; afdelingen gelieven hun mede
delingen te zenden aan Mevr. A . BO EN D ER , Beneluxlaan 53, Beverw ijk .
Advertentieopgaven uiterlijk  25 mei bij J. DE G A ST , Graaf Gerhardstraat 10, Ven lo .

W aaro m  V e re n ig in g sn ie u w s
Het maandblad „Succulenta” is niet zo maar een tijdschrift waarop men zich kan abonneren. 
Neen. Het is een verenigingsorgaan. Om dit duidelijker tot uitdrukking te brengen zult u 
voortaan op deze plaats een blad meegeniet vinden, dat wij Verenigingsnieuws genoemd 
hebben.

Onder Verenigingsnieuws zult u kunnen vinden o.a.:
—  bestuursmededelingen,
—  berichten van Succulenta-instellingen,
—  agenda van te verwachten gebeurtenissen, zowel landelijk als plaatselijk,
—  afdelingsverslagen,
—  adressen die voor de leden van belang zijn,
—  lijst met namen en adressen van nieuwe leden.
Verantwoordelijk voor de inhoud wordt het sekretariaat. De sluitingstermijn voor het inzenden 
van de berichten wordt de 10de van de maand voorafgaand aan de maand van verschijnen, 
waardoor de afdelingen hopelijk voldoende ruimte krijgen hun bijeenkomsten aan te kondigen, 
zodat een agenda van deze bijeenkomsten samengesteld kan worden. Mevr. A. Boender heeft 
de zorg voor de afdelingsberichtgeving op zich genomen. De afdelingen gelieven dus alle me
dedelingen te zenden aan haar adres: Beneluxlaan 53, Beverwijk.
Het bestuur van Succulenta zal de beschikbaar gekomen ruimte gebruiken om door een goede 
berichtgeving de leden meer inzicht te geven in het wel-en wee van de vereniging, zodat ieder 
zich meer hierbij betrokken zal voelen. Pas wanneer de leden de overtuiging hebben, dat het 
maandblad „Succulenta" een orgaan is, dat de succulentenliefhebbers samenbindt, zal dit 
Verenigingsnieuws aan zijn doel beantwoorden.



Contactweekeind
"SUCCULENTA"

Conferentieoord

Vroeger kende men in de vereniging de z.g. „Grasheuvelconferentie” , dit gebruik van het 
eenmaal per jaar voor een weekeind bij elkaar komen willen we in ere herstellen. We hebben 
als plaats daarvoor gekozen het Conferentieoord „De Bron” en als data 24-25-26 sept. 1976. 
„De Bron” ligt aan de Vecht in een prachtige omgeving, tussen Zwolle en Ommen.
Onze gedachten gingen in eerste instantie uit naar een kort weekeind en wel van zaterdag
middag half drie tot zondagmiddag half vier. Later besloten we voor hen die daarvoor voelen, 
de mogelijkheid te openen al vrijdagavond te komen; de kosten worden dan relatief lager.

Het programma:
Vrijdagavond 
24 sept. 8 uur

Zaterdagochtend 
25 sept.

Zaterdagmiddag 
3 uur

De heer Leo v.d. Hoeven heeft met twee vrienden een Cactussafari 
door Mexico gemaakt Zij zijn bereid ons door middel van woord en 
beeld te laten genieten van wat zij zagen en ondervonden.

Excursie naar enkele leden van de afd. Zwolle. Men is vanzelfsprekend 
vrij daaraan deel te nemen of, als men dat prefereert, van de mooie 
omgeving te genieten.

Na aankomst van de latergekomenen en de thee houden we een ruil
beurs, uitsluitend bedoeld voor deelnemers aan het Cactusweekeind.

Zaterdagavond 
7.30 uur

Zondagochtend 
26 sept

Zondagmiddag

: Voor het eerste deel van de avond konden we beslag leggen op de in
teressante documentaire over de „Kew Gardens” in Londen. Na de 
pauze zal dhr. B. van Gelder op zijn bekende boeiende wijze ons iets 
vertellen over wat er zoal leeft in onze hobby.

: We meenden dat we deze ochtend geen bepaalde activiteiten op het
programma moesten zetten. Voor hen die wat nader met de omgeving 
kennis willen maken is daar dan alle gelegenheid voor. Een College 
van deskundigen op verschillend gebied, onze planten betreffende, zal 
zitting houden, om, als u daar prijs op stelt, u van advies te dienen. 
Voor hen die liever wat discussiëren willen heeft „De Bron” zoveel 
gezellige hoekjes en onder het genot van een kop koffie is het fijn pra
ten met onze oude en nieuwe kennissen en ook voor de kinderen is er 
van alles en nog wat te doen.

: Als sluitstuk is er een grote verloting van bijzondere, voor deze gele
genheid aangekochte planten.
Onze voorzitter dhr. S. K. Bravenboer verwacht om ongeveer half vier 
het Contactweekeind te beëindigen met een slot woord.
We hopen van harte dat voor dit weekeind grote animo zal bestaan en 
we zullen er naar streven dat u na afloop kunt zeggen: ja dit moet vol
gend jaar herhaald worden.

De kosten alles inbegrepen zijn:
Voor een kort weekeind f 25,— . een lang weekeind f  40,— , kinderen tot 12 jaar half geld. 
Voor het gebruik van lakens en slopen wordt ƒ  3,50 in rekening gebracht; om de kosten zo 
laag mogelijk te houden kunt u daar het beste zelf voor zorgen.
Uw inschrijving zien we graag tegemoet voor 1 juli 1976.
Het bedrag kunt u storten op giro nr. 3534519 t.n.v. A. Boender-v.d. Molen, Beneluxlaan 53, 
Beverwijk, met vermelding; het aantal personen en of het gaat om een lang- of kort weekeind. 
Iedere deelnemer(ster) krijgt later uitvoerig bericht toegestuurd.

A. Boender-v.d. M.



A g en d a
Landelijk:
15 mei 1976 
19 juni 1976 
24-26 sept. 1976

Algemene Vergadering te Lent, zie blz. 56 en blz. 76 van het maandblad. 
Excursie voor verspreid wonende leden, zie blz. 77 van het maandblad. 
Contactweekeind „Succulenta” in Conferentieoord „De Bron” .
Vergeet u niet zich tijdig aan te melden.

In de afdelingen:
29 mei 1976 „Opendag" in de kas van mevr. en dhr. Boender, 't Laantje 5, Heems

kerk. U kunt van 10 uur v.m. af terecht.
19 en 20 juni 1976 Tentoonstelling in de kas van „Het Rozenhof” , Tilburg. Nadere medede

lingen in het juninummer.
Belangrijk voor opname in deze rubriek zijn tijd en plaats. Vergeet niet beide te vermelden.

S u c cu le n ta -a rt ik e le n
De bewaarbanden voor 12 nummers van het maandblad zijn uitverkocht. Natuurlijk wordt er
voor gezorgd, dat er weer nieuwe komen. Helaas zal dan ook de prijs aanmerkelijk hoger zijn. 
De nieuwe banden zullen in oktober verkrijgbaar zijn. De prijs wordt in het septembernummer 
bekend gemaakt. Wij verzoeken u tot zo lang geduld te hebben.
Degenen, die een bewaarband bestelden nadat de laatste band verkocht was, ontvangen het 
gestorte bedrag retour. Bij een klein aantal leden, waarvan geen giro- of bankrekening bekend 
is, is dit niet mogelijk. Willen degenen, die dit betreft mij opgeven, hoe terugbetaling te re
gelen is. F. 2,50 voor een postwissel is te kostbaar. Wanneer iemand niets laat horen neem 
ik aan, dat hij/zij de meerprijs in oktober bijbetaalt.

Nog wel verkrijgbaar zijn:
Insigne van Succulenta, broche of sp e ld ..................................................................................................ƒ 1,65
Handleiding voor het kweken en verzorgen van
cactussen en andere su c c u le n te n .......................................................................................................... f  2,80
Na ontvangst van het betreffende bedrag op giro 1141175 van J. de Gast, Graaf Gerhardstraat 
10, Venlo, wordt u het bestelde toegezonden.
N.B. De prijzen zijn aangepast aan de verhoogde portokosten.



NIEUWE LEDEN 
PER 1 JANUARI 1976
Stadsbibliotheek, postbus 204, Haarlem. 

r  H. v.d. Zeuwen, Linnaeusstraat 100 (IV), Amsterdam-O.
R. H. Böckel, Past. van Luytelaarstraat 5, Schijndel.

-  Lemke de Boer, Van Eeghenstraat 93 (III), Amsterdam. 
Mevr. N. de Nijs-Bonte, Campensedijk 42, Vogelwaarde. 
M. Curfs, Dr. Beckerstraat 57, Beek (L.).
Th. Hortensius, Roland Holstlaan 78, Delft.
G. J. Büchner, Vlietberg 12. Ooy bij Nijmegen.
Fred Keizer, Dahliastraat 65, Den Helder
D. J. Olie, Klikspaanweg 13, Leiden.
Mevr. Cornelissen, Riemsdijklaan 194, Heemskerk.
Mevr. E. Bouwmeester-v.d. Heiligenberg, Zuidlaarder- 

brink 67, Emmen (Dr.).
H. G. Rienties, Vlaminkhorstweg 20, Heino (Ov.).
L. J. M. Sluiter, Oosterstraat 14, Schiedam.
L. van Criekinge, Kard. Cardijnlaan 43, 2548-Lint.
Mej. Bettina Speek, Oosthavendijk 8 b, Hansweert-O.
A. M. de Lange, Kon. Wilhelminaweg 288, Gouda.
Dhr. N. Vogelenzang de Jong, Kerkdreef 39, Krimpen a/d 

IJssel.
J. A. Bons, Zweedsewijk 19, Numansdorp.
René Verhoeven, Espelerweg 6 A, Emmeloord.
P. Kühn, De Tol 339, Leidschendam.
C. v.d. Kraan, Kanariehof 28, Ermelo.
R. Immerzeel, Zeelsterstraat 58, Eindhoven.
W illy Put, 's-Hertogenlaan 119, 3000-Leuven.
H. J. Ligtelijn, van der Hoopstraat 78 hs., Amsterdam-W. 
Mevr. E. Broerse, Rollerusstraat 6, Castricum.
Adri Markx, Kortenaarstraat 41, IJmuiden
A. de Keijzer, Kon. Julianaplein 21, Leidschendam.
Denis Couckuyt, Oude Gentstraat 9, 8860-Meulebeke.
F. A. van Bussel, Frans van Bommelstraat 76, Helmond. 
Mevr. L. Huisman-Boerlage, Dissel 43, Monnikendam. 
Wilma de Rooij, Westgatstraat 3, Middelburg.
Mevr. A. M. v.d. Plas-Vredebregt, Rembrandtlaan 31 b, 

Schiedam.
Rob Zwetsloot, Bornsesteeg 17 c, Wageningen.
Iwein Backaert, Koolstraat 155, 9300-Aalst.
Annelies Sprang, Narcisstraat 20, Utrecht.
A. de Vlieg, Gratamastraat 61 A, Groningen.
G. Faassen, Vindelsweg 21, Tegelen.
M. Sosef, Geestweg 48, Naaldwijk.
J. Evertzen, Marco Pololaan 339, Utrecht.
Mevr. T. van Gelder, Kornoelje 39, Leusden-C.
A. J. F. van Campenhout, Voltairestr. 85, Rotterdam-3024. 

,< B. de Groot, Woestduinstraat 88 (II), Amsterdam-Over-
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wortelen. Dit gebeurt vrij snel en dan pot ik de ent met beworteld stukje 
Hylocereus weer op. Overigens heb ik dit eens in het vroege voorjaar van 
1974 gedaan met een donkerpaarse mutatie van Gymnocalycium mihano- 
vichiï welke in de commercie bekend staat onder de fantasienaam „Black 
Cap” . Na ca. 2 'h  week was er al een aardig wortelgestel ontwikkeld. Echter 
op bladgroen kon deze Gymno niet meer vegeteren. Doch hoe reageerde dit 
exemplaar nu? Wel, de diep donkerpaarse kleur veranderde geleidelijk aan 
in donkergroen met paarse spikkeltjes. Het is thans een juweeltje gewor
den. In de afgelopen zomer groeide hij niet alleen goed, hij maakte zelfs 
een aantal spruiten, merkwaardigerwijs op een rib. Mogelijk dat er collega- 
amateurs zijn die iets dergelijks geprobeerd hebben. In de literatuur heb ik 
nimmer vernomen, dat men een chlorofylarme cactus zou kunnen dwingen 
tot het vormen van (meer) chlorofylrijk celweefsel.
Tenslotte nog een verslagje van een zaai-experiment. Tijdens de afgelopen 
zomer heb ik bloemen van een tweetal Gymno’s, te weten een G. damsii en 
een G. mihanovichii (hybride) met elkaar bestoven. In oktober barstten de 
vruchten open en kort daarna vielen ze van de respectievelijke plante- 
lichamen. Op oudejaarsdag heb ik beide uitgezaaid, elke zaadsoort in een 
apart rond plastic doosje met een doorzichtig deksel (het betreft hier doos
jes waarin destijds inktlinten verpakt zaten!). Op gewone potgrond heb ik 
de zaadjes uitgezaaid en ze vervolgens behandeld met enige druppels 
kaliumpermanganaatoplossing, die overigens gemakkelijk zelf klaar te maken 
is. Dit laatste dient om schimmelvorming te voorkomen, die door het zich nog 
aan het zaad bevindend vruchtvlees gemakkelijk ontstaat. Twee dagen na
dien heb ik deze methode van ontsmetting nogmaals toegepast. Na ca. tien 
dagen kwam het zaad tot ontkieming. Witachtige bolletjes barstten uit hun 
zaadomhulsel, daarbij aan de onderzijde uiterst dunne wortelhaartjes van 
enige mm voortbrengend. Een zeer fascinerende aangelegenheid is dat 
welke met een redelijke loupe zeer goed te volgen is. ’s Nachts geef ik onder- 
warmte middels een cv-radiator. Overdag zet ik deze minibroeikasjes op de 
vensterbank om de zaailingen aldus te laten profiteren van het daglicht dat 
voor de chlorofylvorming van belang is. Het is grappig te constateren dat een 
paar gekiemde exemplaren van de G. mihanovichii (bestoven met stuifmeel 
van G. damsii) roze zijn in plaats van groen. De moederplant had namelijk 
enige roze-rode plekken die verleden jaar merendeels groen geworden zijn. 
Deze laatste woorden schrijvend constateer ik dat deze winter zich ultimo 
januari toch nog als zodanig manifesteert. Echter de activiteiten die inherent 
zijn aan onze boeiende hobby dienen zich weer goed aan: de nieuwe zaad- 
zending is net in de brievenbus gevallen!
Tot de volgende maand.
Weissenbruchstraat 92, Roosendaal (wordt vervolgd)

Verwarm ing van zaaibakken
De heer C. Marlens, Kon. Emmastraat 22, Kaatsheuvel, schrijft ons: Al blade
rend in Succulenta-nummers van 1975 kwam ik de artikelen tegen over ver
warming van zaaibakken. Het blijkt wel dat het maken van een veilige ver
warming een groot probleem is. Het voornaamste is wel de verwarming zó te 
maken dat het elektrisch gedeelte niet in aanraking kan komen met vocht of 
lekwater en dat u ook zelf niet in aanraking met de stroom kunt komen. 
Daar het bij het verwarmen van een zaaibak gaat om een temperatuursver- 
hoging van hoogstens 10° C (indien u althans binnenshuis zaait), kan zo’n
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A trip lex bak 95 x 42 x 13 cm 
B theelichtelementen 220 V, 60 W 
C transformator 
D regelbare thermostaat 
E controlelampje 
Tekening van de schrijver

verwarming goed zelf gemaakt worden, zonder dat de stroomrekening al te 
hoog oploopt.
Zelf heb ik een en ander als volgt opgelost:
Van triplex heb ik een bak gemaakt van 95 x 42 x 13 cm. De maten zijn be
trekkelijk willekeurig, maar kwamen in mijn geval overeen met de maten van 
een bovenplaat van een oude wasmachine. Deze ijzeren plaat dient als 
deksel van de bak en past daar geheel overheen, zodat het vrijwel onmoge
lijk is dat mors- of sproeiwater in de bak terecht komt. In de bak zijn op een 
paar metalen steentjes twee theelichtelementen van 60 Watt gemonteerd (prijs 
ca. ƒ 6,25 per stuk). De aansluitingen van de daaraan gemonteerde lampjes 
zijn doorverbonden. De elementen zijn zo geplaatst dat ze onder het midden 
van de twee kweekbakjes staan. Deze bakjes zijn in iedere winkel in tuin
benodigdheden en in warenhuizen te koop.
De elementen zijn aangesloten op 120 Volt van een transformator uit een 
oude radio. Deze transformator is ook in de bak geplaatst en geeft nog een 
beetje warmte af. Door middel van een aquariumthermostaat wordt de tem
peratuur geregeld.
De kamertemperatuur ligt, in verband met de andere cactussen, bij mij 
tussen de 10 en 15° C. De bak staat voor een raam op het zuidoosten. De 
temperatuur van de zaaigrond (de zaaipotjes zijn in turf ingebed) is 22° C en 
de lucht erboven 20° C. Deze temperatuur kan, als het nodig is, gemakkelijk 
opgevoerd worden door de thermostaat te verstellen. Dit kan heel goed want 
de verwarming staat bijna de helft van de tijd af. Eventueel kan ook de 
spanning op de elementen verhoogd of verlaagd worden, waardoor de ver- 
warmingstijd korter of langer wordt. Het totale stroomverbruik van de ele
menten bedraagt circa 35 Watt per uur.
De zaden van het Cliché-fonds zijn op 23 januari 1976 gezaaid en stonden 
op 12 februari voor het grootste gedeelte als kleine bolletjes boven de grond. 
In de tweede bak staan enkele stekjes en ook die staan er gezond en fris 
groen bij.

Succulenten beschermd
Mutomo en het W ereld Natuur Fonds
MR. C. M. S. A. VAN OEVEREN
„Onze voortdurende inspanning moet erop gericht zijn, de wilde planten in 
hun natuurlijke omgeving te behouden. Het bijeenbrengen van planten in 
(wetenschappelijke) verzamelingen is geen oplossing. Als deze niet volgens
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de juiste beginselen zijn opgezet, kunnen ze zelfs het plantaardig leven in 
het wild verder in gevaar brengen” .
Aldus sprak Prins Bernhard in oktober j.l. als voorzitter van het Wereld Na
tuur Fonds bij zijn huldiging door de botanische tuin van New York voor 
baanbrekend werk op het gebied van milieuzaken.
De prins erkende niettemin het belang van plantentuinen met name in ver
band met de kweek van soorten die in hun natuurlijke omgeving met uit
sterving worden bedreigd, vooral indien deze kweek wordt gevolgd door 
wederuitzetting in de streek van herkomst, zodra de factoren die de planten 
bedreigen ter plaatse zijn overwonnen. Het risico is overigens, dat de kweek 
genetisch afwijkt van het resultaat van een natuurlijke evolutie ter plaatse.
In zijn lezenswaardige toespraak over „Planten en de Toekomst van de 
Mensheid” 1 schilderde de prins het enorme belang van het bewaren van de 
flora, de grondslag van alle leven op onze p'aneet en dus voorwaarde voor 
het behoud van menselijk en dierlijk leven. Eén tiende gedeelte van de be
kende plantensoorten moet als bedreigd worden beschouwd. Daaronder 
zeer veel soorten die niet of nauwelijks zijn onderzocht en waarvan de be
tekenis, met name voor de geneeskunde, totaal onbekend is. Vooral in de 
ontwikkelingsgebieden is op dit moment — begrijpelijk — de aandacht ge
richt op de produktie van meer voedsel. Maar juist daar bevindt zich een 
goeddeels onbekende flora, die ongezien met uitroeiing wordt bedreigd. Als 
meter lang, die steil uit e§n uitgestrekte savannevlakte oprijst. Het hoogste 
delen die — op langere termijn — voor haar we'zijn van het grootste belang 
kunnen zijn.
De belangstelling van het Wereld Natuur Fonds voor het behoud van de 
bedreigde flora ligt daarom voor de hand. Onze aandacht gaat daarbij in de 
eerste plaats naar het door de prins genoemde plantenreservaat Mutomo 
dat met financiële hulp van het W.N.F. is ingericht.
Ten zuiden van de evenaar ligt in het oostelijk deel van Kenia W.N.F.-projekt 
nr. 133, het eerste plantenreservaat in Afrika, het „Mutomo Plant Sanctuary 
— Establishment of reserve for indigenous succulents” . Het wordt beheerd 
door de regionale overheid van Kitui2).
Het is een gebied van ongeveer 50 hectare, dat bestaat uit een sterk ge- 
erodeerde rotsachtige heuvelrij van gneisgesteente van ongeveer 1,6 kilo
meter lang, die stein uit een uitgestrekte savannevlakte oprijst. Het hoogste
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punt ligt ongeveer 500 meter boven de vlakte en bevindt zich op 1400 meter 
boven de zeespiegel. De uitermate rijke natuurlijke begroeiing van het pit
toreske landschap bestaat uit bomen, struiken, eenjarige planten en succu
lenten, waarvan er tot dusver slechts 100 soorten geïdentificeerd zijn. Het 
projekt werd in 1965 onder de aandacht van het W.N.F. gebracht door Dr. 
Bally, een gezaghebbend man op het gebied van Oostafrikaanse succulen
ten.
Het gebied wordt door het W.N.F. van belang geacht om de volgende rede
nen:
—  De snelle toeneming van de bevolking van Kenia leidt ertoe, dat meer en 

meer land voor landbouw of veeteelt in gebruik wordt genomen; de in
heemse flora gaat daarbij verloren.

—  Een belangrijk deel van de plaatselijke vegetatie is botanisch van groot 
belang; veel soorten zijn nog niet wetenschappelijk beschreven.

—  De inheemse bevolking schrijft aan veel planten geneeskrachtige eigen-
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schappen toe. Een enkele plant is bij de wetenschap bekend. De rest 
vormt een braakliggend terrein, dat dringend onderzocht dient te worden 
en mogelijk tot ontdekking van nieuwe geneesmiddelen zal leiden. 

Voorts moet het gebied biologisch als zeer kwetsbaar worden beschouwd. 
Het klimaat wordt gekenmerkt door regelmatig optredende langdurige droog
ten, afgewisseld met enorme regenval. Het uitgekozen terrein is typisch voor 
dit samenspel van de natuurkrachten en bovendien betrekkelijk gemakkelijk 
bereikbaar vanuit de hoofdstad van het land.
De steile hellingen van de heuvelrug vereenvoudigen de bescherming van 
het landschap. Het belangrijkste probleem vormen schapen en geiten. De 
beschikbare gelden, waarvan het overgrote deel (ƒ 5.000,— ) door het W.N.F.- 
Nederland ter beschikking is gesteld, moesten worden verdeeld tussen per
soneelskosten (2 bewakers) en de kosten ten behoeve van het toerisme, dat 
weer geld inbrengt. De voorrang werd gegeven aan de bewaking. Eerst ge
leidelijk konden de belangrijkste voorzieningen worden getroffen ten be
hoeve van toeristisch bezoek; het reservaat beschikt nu, tien jaar later, over 
een eenvoudig, ongemeubileerd onderdak, gebouwd volgens de plaatselijke 
traditie, voor acht bezoekers, met stromend water en een keuken; ook is 
er ruimte voor kamperen gemaakt.
Dit zijn de belangrijkste gegevens omtrent een interessant projekt, van be
scheiden financiële omvang, maar het eerste projekt van het W.N.F. dat uit
sluitend gericht is op het behoud van het plantenleven, waarin in Kenia —  
zoals de lezer uit de artikelen van de heer Noltee bekend is —  zowel de 
stam- als de bladsucculenten vertegenwoordigd zijn.
Zonder deze actie zou het gebied opgeofferd zijn aan de snel uitbreidende 
landbouw en veeteelt van de streek. Zodra de geldmiddelen het toelaten zal 
het mogelijk worden, in het reservaat ook planten op te nemen die elders 
in Kenia in dezelfde ecologische omstandigheden leven.
Moeflonlaan 3C, Overijse 190G. België
’ ) In het Engels afgedrukt in de Nederlandse Staatscourant nr. 190, 2-10-1975.
2) Zie voor de ligging de kaart van Kenia, Succulenta 1974, p. 232.

H aw o rth ia  (IV )
Een geheel andere weg dan Berger en zijn volgelingen, ging onze landge
noot en Haworthiakenner Antonius Josephus Adrianus Uitewaa! (1899-1963), 
die, hoewel een amateur, een interessante poging deed een indeling te ma
ken op grond van de bloembouw. Hij verdeelde het geslacht HAWORTHIA in 
twee ondergeslachten nl. de T r i a n g u I a r e s, waarbij de dwarsdoorsnede 
van de bloembuis vrijwel driehoekig is (vandaar de naam) en de bladeren 
meestal zacht en transparant zijn; en de S e x a n g u l a r e s  met een zes
hoekige doorsnee van de bloembuis en gewoonlijk harde, stugge en on
doorzichtige bladeren.
Of een dergelijke aanpak wetenschappelijk al of niet beter is, kan ik als 
amateur ook niet beoordelen; feit is echter dat deze indeling vrijwel geruis
loos is voorbijgegaan; de indeling van Uitewaal is in een tijdschriftartikel ge
boren, gestorven en . . .  begraven.
Intussen is het geslacht Haworthia blijven groeien ,,in tal en last” , zodat mo
menteel ongeveer 200 soorten met circa 100 variëteiten en vele formae be
kend zijn. Belangrijker —  althans voor ons liefhebbers —  dan een kundig 
of kunstmatig in elkaar geknutselde indeling, die toch nooit helemaal water-
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dicht is, lijken mij de volgende vier feiten: a) er bestaat ’n enorm aantal over
gangsvormen, wat wijst op een vrij sterke hybridisatie gedurende 250 jaar 
cultuur in Europa; b) van een aantal soorten is de oorspronkelijke groei
plaats niet eens meer bekend, zodat de bestaande beschrijvingen waar
schijnlijk (en soms zeker!) zijn gemaakt naar in kassen, kwekerijen en ver
zamelingen aangetroffen cultuurplanten . . .  en wat is of was daaraan nog 
„echt” !; c) plaatselijke en/of tijdelijke omstandigheden van temperatuur, 
vochtigheid, lichtintensiteit en bodemstructuur oefenen, juist op Haworthia’s, 
zeer sterke invloed uit, waardoor men gemakkelijk voor soorten aanziet wat 
slechts „vormen” zijn, of zelfs dat niet eens: de toevalsfactor spreekt in de 
verschijningsvorm der Haworthia’s een hartig en duidelijk woordje mee; wis
selvalligheid behoort tot hun habitus!. . .  en d) vele beschrijvingen, vooral 
die van oudere datum, berusten helaas op deze toevalsfactoren, die niet als 
zodanig werden onderkend; zijn te summier en te oppervlakkig of berusten 
op te weinig plantenmateriaal, zodat ze, ondanks hun vaak fraaie Latijn, vaag 
of zelfs misleidend zijn.
Met andere woorden: onzekerheden bij de vleet en vraagtekens legio. Een 
totaal nieuw veldonderzoek op de vindplaatsen, voorzover nog mogelijk, lijkt 
noodzakelijk, maar zal het nog ooit gebeuren? Daarbij zou dan zeer waar
schijnlijk wel blijken, dat vele „soorten” niet anders zijn dan variëteiten, zo
dat er aanmerkelijk minder soorten zouden bestaan en meer variëteiten en 
formae. Als een waarschuwing klinken de woorden die de Zuidafrikaanse 
veldonderzoeker en Haworthiaspecialist G. G. Smitii reeds in 1948 schreef 
in de „Journal of Southafrican Botany” (p. 61, vrij vertaald): vooral de in 
Europa en Amerika opgebouwde theorieën en meningen over de systematiek 
der Haworthia’s zullen in de toekomst volkomen waardeloos blijken voor de 
oplossing der vele en moeilijke problemen rondom het genus Haworthia, als 
ze niet óók gebaseerd zijn op ecologische aspecten, d.w.z. op studie van de 
planten in hun natuurlijke omgeving en samenleving met andere planten! 
„Alle beschrijvingen die alleen berusten op geïsoleerde en in hun Europese 
ballingschap altijd min of meer onnatuurlijk geworden en vervormde planten, 
en die voorzien zijn van vaak armzalig fotomateriaal, zijn totaal waardeloos 
en te verwaarlozen” . In dezelfde geest oordeelt Dr. M. B. Bayer van de 
Karoo Botanie Garden of South Africa. Hij verwerpt in feite de hele indeling 
van Berger-v. Poellnitz en zegt dan dat een nieuwe morphologische studie 
noodzakelijk is om de kenmerken te vinden voor een betere en meer verant
woorde beschrijving en indeling der soorten.

Subm atucana m adisoniorum
J. L. DEN BOEF

Een plantengeslacht dat de laatste jaren steeds meer door de mooie nieuwe 
vondsten in de belangstelling komt. In tegenstelling tot Matucana zijn de 
Submatucana’s wat gemakkelijker in bloei te krijgen. Het zijn meestal stevig 
en kleurig bedoornde planten, met als uitzondering S. madisoniorum, die 
heel variabel is, soms geheel doornloos en soms lang bedoornd. 
Madisoniorum is een breedronde plant, later meer bolrond tot gestrekt, 
enkel en grauwgroen met een ruige epidermis. Er zijn 7-12 ribben, die bij 
sommige planten vlak zijn, bij andere knobbelig om de areolen. Ook de 
doorns variëren in lengte (tot ± 6 cm lang) en in aantal (0-5). Ze zijn sterk 
gebogen, in de nieuwgroei donkerbruin, later vergrauwend. Ook zaailingen
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uit één zaaisel verschillen al in bedoorning. De afgebeelde plant staat op 
een dikke jusbertii en is 7,5 cm 0  en 4 cm hoog. De bloemen zijn weinig 
buisvormig, slanktrechterig, 8-10 cm lang en 4-5,5 cm 0. De kleur varieert 
van lichtoranjerood tot zuiver rood. De plant komt uit Peru. (Dept. Amazonas, 
prov. Bagua, Canyon des Rio Maranon). De meeste soorten groeien op 
grote hoogte, zodat men zo mogelijk een harde kweekmethode moet aan
houden; op eigen wortel, goed doorlatende mineraalhoudende grond en zo 
licht en zonnig mogelijk met veel frisse lucht. In de winter zo koel, licht en 
droog mogelijk. Deze planten zijn in de zomer goed in de open platte bak 
te kweken, waardoor de planten hard worden met een mooiere bedoorning. 
Geënt bloeien ze reeds als planten van 5 a 6 cm doorsnede.
Mr. Heemskerkstraat 24, Ridderkerk

H obby of ta a k ?
J. VAN HAEFTEN
Bent u ook cactusliefhebber? Ja?, dat is fijn. Wellicht heeft u zich dan ook 
wel eens verdiept in de vraag wat u er nu eigenlijk toe drijft cactusliefhebber 
te zijn.
Bij analysering blijkt namelijk, dat het lang niet altijd alleen maar vreugde 
is wat de liefhebberij u brengt, maar dat er zich nogal wat moeilijkheden en 
tegenslagen kunnen voordoen, die u eerst dient te overwinnen alvorens u 
aan de vreugdevolle kant aangeland bent.
Wat namelijk kan zich in de liefhebberij zoal voordoen op het gebied van 
tegenslag en aan welke voorwaarden moet worden voldaan, wilt u de lief
hebberij kunnen bedrijven?
Om met het laatste te beginnen, u zult moeten zorgen voor een geschikte 
plaats waar u planten kunt plaatsen of onderbrengen. Dit dient een plaats
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te zijn waar het voor die planten noodzakelijke zonlicht in voldoende mate 
aanwezig is en waar geregeld de even noodzakelijke toevoer van frisse 
lucht mogelijk is. Verder dient de beschikbare ruimte gedurende de winter
maanden verwarmd te worden, zodanig dat u in veel gevallen voor een 
temperatuur tussen 5 en 10 graden kunt zorgen. Gaat uw voorkeur uit naar 
de zogeheten andere succulenten, dan zal dit plm. 15 graden moeten zijn. 
Heeft u dan naar uw mening een geschikte plek gevonden of gemaakt, dan 
begint het pas en zal moeten blijken of de door u ideaal geachte plek en te 
bieden mogelijkheden ook inderdaad door de planten als ideaal beschouwd 
worden.
Bij door mij met enkele vrienden-liefhebbers bezochte verzamelingen valt 
het altijd weer op, dat er zulke grote verschillen zijn in het uiterlijk en de 
conditie van de planten bij de diverse liefhebbers. Er zijn verzamelingen bij 
die er voortreffelijk uitzien en waar iets van te leren valt, maar je komt er 
ook tegen die er minder goed of zelfs slecht uitzien. Het is bij de laatsten 
duidelijk, dat de planten zich allesbehalve happy voelen. Oorzaak daarvan 
kan zijn een verkeerde standplaats in de vorm van bijv. de hele dag bloot 
staan aan al te felle zonneschijn; te weinig zon; te veel of te weinig water, 
of het op de verkeerde ogenblikken toedienen daarvan; gebruik van ver
keerd gietwater; verkeerde grondsamenstelling; te veel of helemaal niet 
daarvoor geschikte mest; ziekten of plagen in de vorm van bijv. verkleurin
gen ontstaan door voedselgebrek; te veel gieten of zieke wortels. Verder be
staat dan nog de kans op wortelluis, wolluis, spint, vreterij door pissebed
den, oorwormen, slakken enz. enz.
Bij het zo eens nagaan van met wat voor tegenslagen we allemaal te kam
pen kunnen krijgen, vraag je jezelf wel eens af, wat het dan toch wel mag 
zijn, dat je al die narigheid graag op de koop toeneemt en onverdroten blijft 
streven (tenminste zo zou het moeten) naar het ideale beeld van de per
fecte verzameling. Want laten we eerlijk zijn, zo alles bij elkaar zijn er nogal 
wat voorwaarden waaraan voldaan moet worden en zijn er nogal wat moei
lijkheden waarmee we te maken kunnen krijgen.
Wanneer ik dan mijn mening zou mogen geven over het begrip hobby in 
het algemeen en cactusliefhebberij in het bijzonder zou ik willen zeggen 
dat we te maken hebben met een liefhebberij die de beoefenaren daarvan 
niet alleen veel genoegen kan verschaffen, maar ook ongemerkt hen een 
mate van zelfbeheersing, zorgvuldigheid en geduld bijbrengt, zodat deze 
liefhebberij én leerzaam én opvoedkundig werkt.
Men zou haast kunnen spreken van onbewuste achtergronden, die via de 
cactusiiefhebberij werkzaam zijn en zo de mens vorengenoemde hoedanig
heden of eigenschappen bijbrengt of ze verbetert, zodat hij later, wanneer 
aan de gestelde eisen in de vorm van zorgzaamheid, zorgvuldigheid en 
liefde voldaan wordt, beloond wordt met mooie, gezonde en bloeiende 
planten.
Dit alles lijkt misschien een beetje zwaar op de hand te liggen en te diep
gaand, maar probeert u maar eens stand te houden in de liefhebberij zonder 
aan vorenvermelde eisen te voldoen.
Kunt u het niet opbrengen, of wordt een en ander niet in de juiste pro
porties toegepast, dan zult u beslist van mooie, gezonde, bloeiende planten 
verstoken blijven.
Denkt u ondanks het zwaar op de hand lijken toch nog even verder na, dan 
zult u tot de ontdekking komen, dat het als het ware zaak is, in veel ge
vallen u geheel in de situatie van de cactus in te leven. (wordt vervolgd)
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BENT U OOK VERGETEN IN TE ZENDEN? DOE HET DAN NU !
DE DIATHEEK

Het verspenen van Lithops
H. NIJMEIJER
Ik trap hiermee misschien een open deur in, maar toch wou ik mijn ervaring 
ter beschikking stellen voor beginnende liefhebbers. Ik hou mij al zo’n tiental 
jaren bezig met het zaaien van Lithops. Daar ik nogal eens bij wijlen dr. H. 
W. de Boer kwam, heb ik in het begin zijn zaaimethode overgenomen, waar 
hij grote successen mee had. Hij zaaide altijd in oktober, maar bij mij waren 
de resultaten maar matig. Wat de oorzaak daarvan was heb ik niet kunnen 
achterhalen. Toen heb ik het eens in het voorjaar geprobeerd; de opkomst 
was geweldig, maar met het eerste verspenen kreeg ik veel uitval, omdat ze 
niet voldoende aan de groei kwamen voor hun rusttijd inging. Dat ging zo 
door tot vier jaar geleden; ik was toen bezig met een verbouwing en kwam 
er niet aan toe mijn Lithops te verspenen. Toen ik zo half januari wat meer 
tijd kreeg, moest het dan toch maar gebeuren. Na het verspenen kwamen ze 
bijna allemaal aan de groei, maar bij het water geven verspeelde ik nogal 
wat door schimmels. Die heb ik toen bestreden door één keer per week de 
zaailingen te bespuiten met een oplossing van T.M.T.D. waarmee de pro
blemen uit de wereld waren. De plantjes groeiden als kool en ik had prak
tisch geen uitval meer. Vanaf die tijd verspeen ik mijn Lithops in januari. 
Nu is het bekend dat T.M.T.D. bij cactussen wel eens groeistoornis wil geven, 
maar ik heb daar bij mijn Lithops nog geen hinder van ondervonden.
Gemskade 18, Stadskanaal

AFD. RIJN- EN DELFLAND
In het kader van haar 50-jarig bestaan heeft deze 
afdeling een tentoonstelling van 27 mei (Hemel
vaartsdag) t/m  30 mei, in de tropische tuin van 
de Gemeente Den Haag aan de Houtzagerssingel. 
De openingstijden zijn: 27, 28 en 29 mei 10-22 uur; 
30 mei 10-18 uur.

Entree gratis.

Cactussen en andere succulenten 
sinds 1915
F. JANSEN

Leyweg 19 Den Haag-Zuid

Verkoop ’s maandags en ’s zaterdags van 9 
tot 16 uur. Voor overige werkdagen gelieve 
zekerheidshalve even te telefoneren, z.m. 
na 18 uur 070 - 253483.
Soortenlijst is niet beschikbaar.

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

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

TROPISCHE EN SUB-TROPISCHE PLANTEN 
SPECIAAL: CACTUSSEN EN VETPLANTEN
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CACTUSKWEKERIJ

GEBR. DE HERDT
Bolksedijk 3E (aan de weg 
van Rijkevorsel naar Wortel) 
B-2310 Rijkevorsel - België

Regelmatig uitbreiding 
van ons assortiment.

GEOPEND:

's zaterdags van 9.00 tot 19.00 uur 
en dinsdags van 13,00 tot 19.00 uur.

Succulentenkwekerij 
H. van DO NKELAAR

Werkendam - Tel. 01835 - 1430
Sortiments- en zaadlijst 1976 wordt u toe
gezonden na storting van f  2,50 op gironr. 
1509830.

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. 03436-1267
Sortimentslijst wordt na storting van f  1,—  
toegezonden. Girorekening 124223.

's Zondags gesloten

k a r lh e in z  u h lig  - kakteen

Uit onze plantenlijst:

Importplanten
Copiapoa alticostata, calderana, carrizalensis, chanaralensis,

cinerea, cinerea v. albispina, cinerea v. dealbata, cine- 
rascens, coquimbana, cuprea, cupreata, domeycoensis, 
dumetorum, dura, echinata, echinata v. borealis, gigan- 
tea, grandiflora, haseltoniana, lembckei, lembckei var.n., 
longispina, longistaminea, malletiana, pendulina, pendu- 
lina v. fiedleriana, pseudocoquimbana, rupestris, sp. n.
820, streptocaulon, vallenarensis

Prijzen van 8,— tot 25,— D.M.

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

INHOUD
Acanthocalycium ferrarii spec. nov. — W. Rausch . . . .
De oorzaak van heksenbezemziekte bij cactussen — C. P. v.d. Beek 
Ongedierte II —  Simon Kooij ir. . . . . . . .
Voor beginners (10) - ? - Cor v.d. Wouw . . . . . .
Weingartia hediniana op een levenslustige onderstam — Dr. G. J. Zwanikken 
Van maand tot maand — Th. Neutelings . . . . .
Verwarming van zaaibakken — G. Martens . . . . . .
Succulenten beschermd —  Mr. C. M. S. A. van Oeveren
Haworthia’s IV — B. van Gelder . . . . . . .
Submatucana madisoniorum —  J. L. den Boef . . . . .
Hobby of taak? — J. van Haeften . . . . . . .
Het verspenen van Lithops —  H. Nijmeijer . . . . . .

Kopij voor het julinummer moet uiterlijk 1 juni bij de redactie zijn.
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MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING 

VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Rebutia (Digitorebutia) friedrichiana Rausch species nova Foto: Rausch
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A . F. H. B U IN IN G  t

Enkele dagen voor de Algemene Vergadering van onze vereniging be
reikte ons het ontstellende bericht dat onze oud- en erevoorzitter, de 
heer A. F. H. Buining 9 mei j.l. op 74-jarige leeftijd is overleden na een 
jaar van steeds achteruitgaande gezondheid en veel b itte r lijden.

Vele jaren, vanaf 1940 to t mei 1968, leidde hij als voorz itte r onze ver
eniging en hij heeft dat gedaan op voorbeeldige wijze, bij goede zowel 
als bij kwade dingen, die nu eenmaal in verenigingsverband kunnen 
voorkom en.
Het grootste deel van zijn leven besteedde hij aan zijn liefhebberij, de 
cactussen, en door zijn grondige studies en onderzoekingen verw ierf 
hij een u itgebreide kennis van zaken, waardoor hij ook ver buiten onze 
grenzen grote bekendheid kreeg.
Hij publiceerde vele artikelen in „Succulenta”  en andere, ook buiten
landse, tijdschriften  en was daarnaast lid van de I.O.S., de Internationale 
O rganisatie voor Succulentenstudie, waarvan hij vele congressen en 
bijeenkom sten bijwoonde.

Na zijn pensionering ondernam hij een aantal grote reizen naar Zuid- 
Amerika, naar de gebieden waar de cactussen inheems zijn. Velen van 
ons hebben vaak genoten van de prachtige dia ’s die hij daar te r plaatse 
van de cactussen gemaakt heeft en welke hij tijdens de vele lezingen 
die hij in de vereniging hield, op het scherm bracht.
Tijdens zijn reizen heeft hij veel ve ldw erk ve rrich t en heel veel materiaal 
kunnen verzamelen, w aaronder vele nieuwe soorten, waarvan hij reeds 
een groot gedeelte heeft gepubliceerd.

In het afgelopen jaar is hij to t aan het laatst toe bezig geweest het mee
gebrachte materiaal te onderzoeken en te beschrijven, waarbij wel veel 
to t klaarheid is gebracht, maar helaas heeft hij zijn w erk niet geheel 
kunnen afmaken.
Het heengaan van onze vriend Buining is een zware slag voor Succulen
ta en voor de liefhebberij, zowel hier als in het buitenland.

Thans gaan onze gedachten uit naar zijn echtgenote. Z ij was het toch 
die het hem m ogelijk maakte zijn liefhebberij te beleven, zoals hij dat 
gedaan heeft. Z ij was het ook, die hem to t op het laatste moment in 
alles bijstond.
Moge zij bij het zware verlies van haar man troost vinden in de herinne
ring, deelgenote te zijn geweest in d it rijke, werkzame en boeiende 
leven.

Hij ruste in vrede.
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Rebutia (D ig itorebutia) friedrichiana Rausch spec. nov.

Simplex, brevi-cylindrica, ad 50 mm alta et 30 mm diametiens, glauca, 
violaceo-asperata, radice, napiformi magna carnosa; costis 11, recte ad- 
scendentibus vel paulum tortis, crenis transversis in gibberes 6 mm latos 
et 3 mm longos, planos divisis; areolis ovalibus, 2 mm longis, flavido- 
tomentosis; aculeis marginalibus 11 -13, ad 4 mm longis, accumbentibus, 
setosis, albis; aculeo centrali O.
Floribus lateralibus, 30 mm longis et diametientibus; ovario et recepta
culo violaceo, squamis atro-fuscis, pilis et setis albis tecto; phyllis peri- 
gonii exterioribus spathulatis, violaceo-roseis, medio-fusco-striatis; phyllis 
perigonii interioribus spathulatis, rotundis et serratis, fulgide-aurantiacis; 
flore paulum flori pleno simili; fauce 15 mm longa, dimidio eius cum stylo 
connata, albido-grisea; filamentis flavidis, stylo et stigmatibus (6) viri
dibus.
Patria Bolivia, Cinti meridionalis, ante La Cueva, 3.500 m ait.
Typus: Rausch 646 in Herbario W.

Plant onvertakt, kort cylindervormig, tot 50 mm hoog en 30 mm in diameter, 
met dikke vlezige knolwortel; ribben 11, recht of enigszins gedraaid, door 
dwarsgroeven in 6 mm brede en 3 mm lange, vlakke knobbeltjes verdeeld, 
grijsgroen en violet aangetint. Areolen ovaal, 2 mm lang, geelachtig viltig. 
Randdoorns 11 -13, tot 4 mm lang, aanliggend, borstelachtig, wit. Midden- 
doorns ontbreken.
Bloemen aan de zijkant verschijnend, 30 mm lang en 30 mm in diameter; 
vruchtbeginsel en bloembuis violet met zwartbruine schubben, witte haren 
en borstels; buitenste bloemblaadjes spatelvormig, violetroze met donker
bruine middenstreep; binnenste bloemblaadjes spatelvormig, rond en ge
zaagd, lichtend oranje, enigszins gevuldbloemig; keel 15 mm lang en voor 
de helft met de stijl vergroeid, witachtig grijs; meeldraden geelachtig, stijl en 
stempels (6) groen.
Vindplaats: Bolivia, Zuid-Cinti, voor La Cueva op 3500 m hoogte.
Type: Rausch 646 in de Stadt. Sukkulentensammlung te Zürich.
Deze plant bevindt zich, systematisch gezien, in de buurt van Echinopsis 
pygmeae Fries, doch ontwikkelt de grootste vormen van deze gehele groep 
met grote gevuldbloemige bloeiwijzen. Ik noem deze soort naar de actieve 
cactuskenner Dr. Heimo Friedrich, secretaris van de I.O.S.

Ceropegia juncea W Roxb.

J. L. DEN BOEF

Deze Ceropegia is een stevige succulente, windende plant met stengels van 
5 a 7 mm doorsnee en enkele meters lang; donkerbruin van kleur en zonder 
knol. De bladeren zijn sterk gereduceerd tot enkele mm en vallen spoedig af. 
De bloeiwijze bevat meestal maar 1 bloem op een ± 1,5 cm lang steeltje, met 
korte, 4 a 5 mm lange kelkblaadjes. De kroonbuis is 3 a 3,5 cm lang en aan 
de onderkant voor ongeveer 2/5 deel 6 a 7 mm in doorsnede; daarboven ver
nauwd tot ± 3 mm en naar boven trechtervormig uitlopend tot ong. 18 mm 
diameter. Het cylindrische middenstuk is aan de binnenzijde behaard. De 
slippen zijn tevens naar buiten toe omgevouwen en ook aan de buitenrand 
met elkaar vergroeid, waardoor aan de top nog 5 openingen ontstaan. De 
slippen zijn ong. 2,5 cm lang, de randen zijn bezet met bruine wimperharen
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en ook van binnen behaard. De kroonbuis is groengeel van kleur en de 
slippen zijn geelachtig met vele bruine vlekken aan de buitenzijde. Ook de 
binnenzijde is gedeeltelijk gevlekt; het bovenste deel van de slippen is egaal 
bruinzwart van kleur. Het is vrij lastig zulke bloemen te beschrijven; ik neem 
aan dat de foto’s het geheel wat zullen verduidelijken.
De behandeling van de plant is niet zo moeilijk. Hij verlangt een lichte plaats 
die gerust zo nu en dan wat zon mag krijgen; een stevig, goed door
latend grondmengsel met wat klei en een normale watergift. Men moet de 
plant niet overmatig nat houden. In de winter liefst niet kouder dan ± 10 
graden C en af en toe een beetje water. Wil men plezier van de plant hebben 
dan moet men deze niet snoeien, maar een tijdje door laten groeien en 
de ruimte geven, waarna de plant u de gehele zomer tot diep in het najaar 
met vele interessante bloemen zal belonen.
Mr. Heemskerkstraat 24, Ridderkerk.
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Van maand tot maand (3)

TH. NEUTELINGS

En plotseling weer zorgt de zon voor een voorjaarsachtige sfeer in de twee
de decade van februari. In mijn muurkasje heb ik dan ook fluks het meeste 
koudewerende plasticfolie verwijderd om zonlicht en frisse lucht een gerede 
kans te geven binnen te dringen. Dit is, zoals u weet, nodig om de cactussen 
geleidelijk aan uit hun winterslaap te doen ontwaken. Echter de nachtvorst- 
jes mogen wij niet veronachtzamen. Daarop kom ik dadelijk nog even terug. 
Nu het weer zo zonnig begint te worden moeten wij ons niet laten verleiden 
door het gevoel dat thans de cactussen water gegeven mogen worden. Want 
daardoor wordt de kans op rotting niet alleen zeer groot, ook zou de rust
toestand te snel beëindigd worden en de aldus ontstane groeidrift de po
tentiële knoppen, welke zich nu gaan vormen, naar de andere, ongewenste 
„knoppen” helpen. Wat wel mag is nevelen. Dit vocht nemen de planten ge
makkelijk op en voorts wordt het op de plantelichamen afgezette stof ver
wijderd, zodat met het terugkeren van het begin der groeiprocessen het zo 
belangrijke ademen via de poriën, welke laatste met een gewoon vergroot
glas duidelijk te zien zijn, gegarandeerd wordt. En bovendien, qua uiterlijk 
frissen ze er zo van op! Een lust voor het oog.
Wanneer nu te nevelen, zal men zich mogelijk afvragen? In elk geval nooit 
als het koud en vochtig is. U moet de zekerheid hebben dat binnen een paar 
uren dat vernevelde vocht verdwenen is. Het teveel dat niet door de binnen
dringende zonnewarmte verdampt, is dan ook echt teveel: gevaar voor rotting 
is dan niet denkbeeldig. Als u cactussen voor de vensters kweekt in een 
verwarmde kamer kunt u meestal nevelen, zolang de atmosfeer maar aan de 
droge kant is.
Mijn ervaring is dat ook de potgrond (in de literatuur ook wel substraat ge
noemd) bij huiskamercultuur in de winterperiode vochtig, maar dan zo matig 
mogelijk, gehouden moet worden. Om toch in dit geval een te snel uitdrogen 
van het substraat zoveel mogelijk te voorkomen, dus om bijgevolg een gevaar 
van teveel gieten te vermijden, raad ik u aan de bovenkant van de potgrond 
te verwijderen en te vervangen door kleine gebakken kleikorreltjes welke 
uitdroging van de grond goed tegengaan. Dit heeft nog een ander voordeel: 
de wortelhals, het gedeelte dus tussen het plantelichaam en het begin van 
het wortelgestel, is bij menige cactus tamelijk gevoelig voor vocht. Door het 
grote absorptievermogen van dit spul en voorts door de korrelige structuur 
houdt u het geheel rondom de wortelhals goed luchtig. Bij vele tuincentra en 
kwekers kunt u dit materiaal kopen. Persoonlijk vind ik dat door aanwending 
van deze korreltjes het aanzicht wordt verhoogd.
Zoals ik zoëven al schetste, het plastic ben ik uit mijn kasje aan het verwij
deren geweest. Alleen langs de ruiten zelf laat ik het nog zeker een maand 
hangen en wel om twee redenen: ’s nachts kan het bij heldere hemel nog 
behoorlijk afkoelen, ja vriezen en voorts dempt het plasticfolie aardig de toch 
al sterker wordende zonnestralen, die onze cactussen al enige maanden 
lang ontwend zijn. Op deze manier worden mogelijke zonnebrandvlekken 
voorkomen. Deze vlekken kunnen een cactus aardig ontsieren. Bovendien is 
het mijn ervaring dat dood celweefsel onder vochtige omstandigheden de 
kans op rotting doet vergroten. Daarover heb ik tot dusver nooit iets con
creets gelezen. Het is dan ook een vermoeden mijnerzijds dat zo’n dode, 
bruine plek bij vrij constant vochtig weer vocht opneemt, zodoende een
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kweekbodem voor bacteriën vormt en vervolgens rotting veroorzaakt, waar
door gezond planteweefsel aangetast kan worden. Zijn er misschien lezers 
die dit door mij vermeende fenomeen kunnen onderschrijven door eigen er
varing en/of daarover een wetenschappelijke knowhow hebben. Het zou 
interessant zijn zulks te vernemen.
Tenslotte nog dit aangaande de winterperiode. Laat de temperatuur nooit 
voor langere tijd onder de 5° C geraken. De nodige soorten kunnen daar 
niet tegen: er ontstaan koudeplekken, die op hun beurt het gezonde weefsel 
kunnen aantasten. Ik noem dit met mijn lekehoofd „koudvuur” , want het ver
teert inderdaad de cactus vrij snel. Of u zou in uw verzameling bewust alleen 
cactusexemplaren moeten aanhouden die tegen een koudestootje kunnen 
. .. en die zijn er echt wel! Maar verschillende interessante en mooie exem
plaren moet u dan wel missen. En trouwens, wie van de beginners staat 
daarbij stil. Het beste is maar: laat uw verzameling overwinteren tussen mi
nimaal 8 en maximaal 12° C. De kasbezitters kunnen beschikken over elec- 
trische verwarmingselementen die met behulp van een thermostaat regelbaai 
zijn. En natuurlijk dat schier „onbetaalbare” plasticfolie dat goed isolerend 
en tevens kostenbesparend op het energieverbruik werkt.
De hele wintertijd, als er toch niet zoveel in de cactuskwekerij te doen is, 
geldt voorts bij uitstek als gunstige gelegenheid om nadere informatie in te 
winnen over de in ons bezit zijnde cactussen. Tegenwoordig zijn er veel 
boeken, ook in de Nederlandse taal, over cactussen en vetplanten in elke 
boekhandel verkrijgbaar. Als men een cactus niet op naam heeft staan en 
dat gebeurt nog al eens, dan is het een leuke sport om daar toch achter te 
komen. Determineren noemen de vaklieden dat. Vaak is dit niet zo een
voudig. Maar troost u bij voorbaat, zelfs de grote cactuskenners onder ons 
staan wel eens voor raadselen. Wilt u toch een begin maken met de kunst 
van het determineren dan zou ik u willen adviseren eerst eens de typische 
kenmerken van de cactusgeslachten via de verkrijgbare literatuur te bestu
deren. Persoonlijk kan ik dan het boekje van Werner Rauh, getiteld „Wonde
re wereld van cactussen en vetplanten” aanbevelen. Onder een geslacht 
wordt verstaan een verzameling van planten die alle een aantal kenmerken 
gemeenschappelijk hebben. Om eens een cactusgeslacht te noemen, de 
Mammillaria’s. Als een van de gemeenschappelijke kenmerken hebben zij de 
tuberkel, ook wel tepel geheten (vandaar de naam tepelcactussen), waarop 
aan het uiteinde de bedoorning ingeplant staat. Voorts hebben de represen
tanten van dit overigens schone geslacht als kenmerk dat de bloem uit de 
oksels tussen deze tuberkels ontspruit.
Heeft men enig idee en kennis van de typische kenmerken van de belang
rijkste geslachten, dan gaat u vanzelf toch wel verder. De vele, tegenwoordig 
in kleur uitgevoerde, foto’s zijn daarbij een prachtige, visuele steun. Zo tracht 
u dan bijvoorbeeld een naamloze Gymnocalycium aan zijn tweede naam te 
helpen. En aldus doende „studeert” u dan en ongemerkt wordt men gelei
delijk aan wat meer geroutineerd en spreekt u het „geheimtaaltje” zonder 
dat concreet te beseffen. Door de dan aanwezige beginners wordt u voor 
„vol” aangezien. Maar, zoals het Franse spreekwoord zegt, 'noblesse oblige’, 
m.a.w. als meer ervarene legt dat de verplichting op de beginneling te hel
pen. Maar goed, laat ons niet gaan moraliseren. Ik bedoel te stellen dat u 
zodoende wat meer verneemt omtrent de achtergronden van de plant in 
kwestie: er ontstaat meer begrip inzake leefwijze, milieu van herkomst, de 
functie enz.
Vaak blijft het benamen een gissen. Zo was er tijdens een van de laatste
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„cactusclubs” een verloting, waarbij ik een Mammillaria baxteriana lootte. 
Het plantje kwam mij enigszins qua uiterlijk bekend voor, evenwel niet de 
naam. Thuis gekomen zocht en vond ik de beschrijving ervan in Craig’s 
„The Mammillaria Handbook” . Maar deze stond ook geboekt onder de naam 
M. marshalliana, naast nog een andere benaming, te weten M. pacifica. En 
laat ik nu onder de voorlaatst genoemde naam een exemplaar hebben! Uiter
aard toog ik aan het vergelijken. Het uiterlijk was ongeveer hetzelfde, alleen 
de middendoorn van de eerstvermelde was bijna tweemaal zo lang en voorts 
waren de straalvormig gestelde doorns talrijker. Maar in dat boek stond: 
„7-13 radiale doorns” , dus. . .  wat doe je nu in zo’n geval? Wel gewoon 
verwelkomen die nieuweling en handhaven onder de bijgeleverde naam. De 
grootste grap vind ik dan nog dat beide exemplaren oorspronkelijk uit de 
kas van dezelfde, overigens goed bekend staande, Belgische kweker komen. 
Voila!
Van het een kom je vanzelf op ’n ander onderwerp: als ik in het bezit kom 
van een nieuwe cactus, dan gaat deze bij mij eerst in „quarantaine” . Waar
om? Menigmaal is mij gebleken dat nieuwe aanwinsten dragers van para
sitair ongedierte zijn. Hierdoor is het te voorkomen dat men een ongewenste 
kolonisatie ervan in de verzameling zelf verkrijgt. Gelukkig is in elk boek, 
handelend over cactussen, goede documentatie over ongedierte, ziekten en 
bestrijdingen ervan opgenomen. Iedere beginner raad ik met enige klem aan 
die paar bladzijdes „sombere berichten uit de cactus-samenleving” goed 
door te lezen. Het voorkomt veel ellende, die het enthousiasme van menig 
aankomende cactofiel doet bekoelen. Vooral wat de aantasting door de rode 
spintmijt betreft, —  een insect dat danige verwoestingen kan aanrichten, —  
welke zich pas manifesteert wanneer het in feite te laat is. Maar als u bij 
voorbaat op de hoogte bent van alle, vooral dierlijke, belagers die het op 
onze cactussen voorzien hebben, dan valt een en ander wel mee. 
Weissenbruchstraat 92, Roosendaal (wordt vervolgd)

Notocactus blaauwianus Van V lie t species nova 
var. blaauwianus Van V lie t var. nova

Corpus sublaeteviride applanate rotundum ad 5,7 cm diametitur et ad 
6,1 cm altum est. Acumen depressum irregulariter in tres angulos de
currit, invicem tuberculis costarum novarum et tomento albo novarum 
areolarum instructum est, spinis circumdatum; radices ramosae sunt in 
diversas directiones ipso sub solo.
Costae 23 rotundae in basi 6 mm lati sunt, sulcis, qui 3 mm alti sunt, 
in longitudinem discernuntur, sub areolis tubercula formant.
Areolae rotundae 1,5 diametiuntur et inter tubercula demerguntur, ad 
6 mm inter se distant, tomento albo instructae mo glabrescunt.
Spinae centrales et marginales discerni non possunt, ad 17, saetosae, 
ad 6 mm longae, curvatae, hyalinae acumine subbruneo ad atrobrunneo 
sunt, postea canescunt.
Flores infundibuliformes ad 6,5 cm longi sunt et ad 5,5 cm diametiuntur. 
Circum acumen enascuntur; folia perianthii lanceolata sunt, interiora ni
tide subcitrina cum stria mediali viridescenti in acumine, exteriora ut in
teriora cum stria subpurpurea in viride transeunte in acumine; receptacu
lum infundibuliforme interius sufflavum est in margine calycis, per auran- 
tiacum ad purpureum in pede pistilli transiens, circum pedem pistilli nec- 
tarium parvum formans, fere usque ad marginem calycis staminibus 
instructum est; receptaculum exterius squamis viridibrunneis in viride 
transeuntibus, lana et saetis atrobrunneis instructum est; stamina per
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totam calycem dispersa, primaria 14 mm longa et purpurea sunt, secun
daria 3 mm longa et sufflava sunt; antherae perflava sunt; pistillum 30 
mm longum 0,9 diametitur, in pede purpureum est et ad sufflavum 
transit in acumine; stigmata 11 rubra sunt; pericarpellum ovale 11 mm 
longum est et 7 mm diametitur, squamis viridibus et lana saetisque atro- 
brunneis instructum; in placentis parietalibus ovula sunt, quae in parte 
superiore et inferiore cavernam vacuam parvam formant.
Fructus baccaeformis ad 15 mm ecrescit, deinde siccatur, in basi fran
gitur et aperitur. Continet ad 80 grana.
Semen galeriforme ad 0,9 mm longum est et diametitur; hilum sordide 
album, paulum undatum acute in testam transit, circum micropylam in 
carunculam tollitur, in funiculum, qui saepe difficulter discernitur, de
currit; testa tuberculis nitide nigris, quae sulculis nigris discernuntur, in 
longitudinem instructa est.
Habitat in Departemento Cerro Largo, Uruguay, in altitudine 150 m. Ibi 
sub raris herbis in solo lapidoso et harenoso rimae sunt, in quas humus 
et lapilli erosi colliguntur, in quibus haec species et Notocactus ottonis, 
Gymnocalycium leeanum, Frailea pygmaea et Trichocereus alacriporta- 
nus ramosus crescunt. Numerus campi D.V. 103.
Typus in Herbario Regni, Ultrajecti, Hollandia sub nr. D.V. 103.8.
Lat. Diagnose: J. Theunissen.

Plant afgeplat rond, tot 5,7 cm in doorsnede en 6,1 cm hoog, licht frisgroen; 
top in drie hoeken onregelmatig verlopend ingezonken1), afwisselend be
kleed met knobbeltjes van de nieuw gevormde ribben en witte wolvilt van de 
nieuw gevormde areolen, omringd met doorns; wortels vertakt in diverse 
richtingen direct onder het maaiveld; ribben 23, rond, aan de basis 6 mm 
breed, gescheiden door 3 mm diepe lengtegroeven, onder de areolen knob
beltjes vormend; areolen tussen de knobbeltjes verzonken, rond, 1,5 mm in 
doorsnede, tot 6 mm uit elkaar, met witte wolvilt bekleed, spoedig kaal wor
dend; midden- en randdoorns niet te onderscheiden2), ±1 7 ,  borstelig, tot 
6 mm lang, gebogen, glaskleurig met licht- tot donkerbruine punten, later 
grijs wordend
Bloemen trechtervormig, tot 6,5 cm lang en 5,5 cm in doorsnede, rondom de 
top geplaatst3); bloembladen (perianth) lancetvormig, binnenzijde glanzend 
licht citroengeel en aan de top een groenachtige middenstreep, buitenzijde 
idem met aan de top een licht purperrode middenstreep overgaand in groen; 
bloembodem (receptaculum) trechtervormig; binnenzijde lichtgeel aan de 
kelkrand, verkleurend via oranje tot purperrood aan de voet van de stijl, rond 
de voet van de stijl een kleine ruimte vormend (nectarium?), bekleed met 
meeldraden tot bijna aan de kelkrand; bloembodem aan de buitenzijde be
kleed met bruingroene tot groen overgaande schubben, donkerbruine wol en 
borstels; meeldraden verspreid in gehele kelk, onderste (primaire) 14 mm 
lang en purperrood, bovenste (secundaire) 3 mm lang en lichtgeel; helm- 
knoppen diepgeel; stijl 30 mm lang, 0,9 mm in doorsnede, purperrood aan 
de voet verkleurend tot lichtgeel aan de top; stempels 11, rood4); vrucht
beginsel (pericarpellum) ovaalvormig, 11 mm lang, 7 mm in doorsnede, be
kleed met groene schubben, donkerbruine wol en borstels; zaadknoppen aan 
zaaddragers in de wand, onder en boven een kleine ruimte vrijlatend. 
Vruchten besachtig, uitgroeiend tot 15 mm, later indrogend, aan de basis 
verpulverend en openspringend, inhoud ± 80 zaden.
Zaden helmvormig, tot 0,9 mm lang en in doorsnede; hilum zwak golvend, 
vuilwit, scherp overgaand in testa, zich verheffend rond poortje (micropyle) 
tot een wratje (caruncula), aflopend naar dikwijls moeilijk waarneembare 
funiculus; testa in lengte bekleed met glanzend zwarte knobbeltjes, geschei-
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den door zwarte groefjes.
Groeiplaats: Dept. Cerro Largo, Uruguay5). Veldnummer D.V. 103.
Type in Rijksherbarium te Utrecht onder typenummer D.V. 103.8.
3) De top van bijna alle cactussen kortweg ingedeeld onder het verzamelgeslacht 
Echinocactus, is min of meer ingezonken. Het is het groeipunt van de plant. Daar tre
den de nieuwe ribben, gelijkmatig in de trechtervormige inzinking verdeeld, in het 
daglicht. Men zou ook kunnen zeggen dat de ribben zich gelijkmatig versmallen tot 
in het groeipunt. Dit is bij N. blaauwianus niet het geval. Men krijgt de indruk dat 
bijna iedere plant in band- of cristaatvorm wenst over ie gaan. Soms is de inzinking 
van de top langwerpig, meestal driehoekig met ingedrukte zijden en slechts zelden 
gelijkmatig trechtervormig. Dit verschijnsel komt ook in meerdere mate voor bij N. 
concinnus, N. apricus, N. vanvlietii var. gracilior. Bij N. rauschii, N. vanvlietii var. van- 
vlietii, N. werdermannianus, N. tabualaris, N. scopa var. ramosus en N. agnetae in min
dere mate. Meestal komt het dus voor bij soorten met trechtervormige bloemen en 
een meer borstelige bedoorning. Uitzonderingen bevestigen de regel. Ook consta
teerde ik eens dit fenomeen bij N. mueller-melchersii. Deze soort is volgens mij een 
overgangsvorm tussen de groep met klok- en de groep met trechtervormige bloemen 
van het geslacht Notocactus.
2) De midden- en randdoorns zijn bij deze soort praktisch niet te onderscheiden, zij 
zijn min of meer door elkander gebogen en meestal vermeerderd met een aantal glas
doorntjes.
3) De bloemen zijn niet zelffertiel. Dat wil dus zeggen dat na bestuiving van de stem
pels met stuifmeel van de helmknoppen van dezelfde plant, de aldus bestoven bloe
men geen zaden voortbrengen.
4) Het aantal stempels varieert van 9 tot 11. De kleur varieert van purperrood tot 
rozerood.
5) Over de standplaats het volgende verhaal. Het was die dag dat de planten werden 
gevonden enorm heet. De zon brandde uit de strak blauwe hemel. De temperatuur 
was 34° C. Wij hadden een fietstocht van ruim 100 km achter de rug, die vele malen 
was onderbroken door dan eens links, andermaal rechts, het land in te wandelen. 
Intussen hadden wij een enorme dorst gekregen. De veldflessen waren al lang leeg. 
Een bezwangerde lucht van verse paardevijgen, die in groene strepen de weg had
den bemest, maakte ons op een gegeven moment opmerkzaam dat er in de buurt een 
café moest zijn waar de „gauchos” — zuidelijk equivalent van de Noordamerikaanse 
koeienjongens — bijeen plachten te komen. Een bocht in de weg tegen een heuvel 
(hoogte ± 150 m) ontnam ons vooralsnog het zicht op de oase. Eindelijk daar was 
het eldorado waar we weldra koel bier in onze, door het zweten uitgedroogde, licha
men goten. Natuurlijk vormden we een bezienswaardigheid tussen de min of meer 
uniform geklede donkere kerels. Daar droeg vanzelfsprekend de fiets ook het nodige 
toe bij. Weldra werd de vraag gesteld wat wij kwamen doen in deze voor boeren ge
reserveerde uithoek van Uruguay. „Wel wij zoeken tunas” . „Dan moeten jullie hier 
tegenover het café eens op die heuvel gaan kijken” . Zo’n bericht werkt als een scha
kelaar die wordt omgeschakeld. Wij vergaten op slag de vermoeidheid en ja hoor, 
daar groeiden ze. Onder spaarzaam, droog gras vermengd met enige kruidachtige 
planten. In de scheurtjes van een zandsteenachtig gesteente dat hier in onregelmatige 
blokjes van ± 5 cm in het vierkant was geërodeerd. In de spleetjes verzamelt zich 
erosiegesteente en organisch afval (pH 5,7). Het, zij het dan dunne, plantendek zorg
de voor een beschaduwde, van wat gespannen lucht voorziene, groeiplaats. Wij zoch
ten een aantal mooie exemplaren bijeen, nadat wij hadden geconstateerd dat de 
planten er nauwelijks varieerden. Opvallend was dat op de andere heuvels in de om
trek niet één cactus groeide en dat zij op hun standplaats werden begeleid door 
N. ottonis, Gymnocalycium leeanum, Frailea pygmaea en een vertakte Trichocereus 
alacriportanus. Voldaan gingen wij terug naar het café. De gauchos waren verdwenen. 
Wij vroegen de waard of wij er de nacht mochten doorbrengen en wilden onze verte
ringen, gemaakt tot dat ogenblik betalen. „Het eerste is mogelijk” , zei hij, „het tweede 
niet, dat is al gebeurd” . Dan sta je toch weer even met je beschaafde overontwikkelde 
oren te klapperen.
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Verenigingsnieuws
"SU C C U LE N TA " is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van 
cactussen en andere vetplanten.

DAGELIJKS BESTUUR:
Voorzitter: S. K. BRAVENBOER, Kwartellaan 34, Vlaardingen.
V ice-voorzitter: Ir. G. E. M. UIL, Berg en Dalseweg 52, Nijmegen.
Sekretaris: J. DE GAST, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo, te l. 077 - 17535.
2e sekretaresse: Mevr. A. BOENDER, Beneluxlaan 53, Beverwijk, te l. 02510 - 30746.
Penningmeester: G. LINK, Mem lingstraat 9, Am ersfoort. Postrek. 680596 t.n.v. Succulenta te Am ersfoort. 
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland en België f  25,—  en voor leden in het buitenland f  30,—  per 
jaar inklusief maandblad ’ Succulenta’ . Inschrijfgeld voor nieuwe leden f  5,— .

BELANGRIJKE ADRESSEN:
Ledenadministratie, propagandafolders en aanmeldingskaarten voor het lidmaatschap: P. DEKKER, St. Pieter- 
straat 27, M iddelburg.
B ib lio theek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, Strijen. Katalogus f  1,50.
C lichéfonds: G. J. M. LINSSEN, Jacob Catsstraat 61, Venlo.
Diatheek: H. M. S. MEVISSEN, Dinantstraat 13, Breda, te l. 076 - 875076.
Oude nrs. van 'Succulenta’ : H. HOOGHIEMSTRA, Reyerdijk 115, Rotterdam-26.
Redakteur: FRANS NOLTEE, Octant 92, Dordrecht, te l. 078 - 73970.
2e redakteur: A. DE GRAAF, Z innia 8, Dordrecht, te l. 078 - 72617.
Ruilen Zonder Huilen: kontaktadres: M iddelburgsestraat 35, Scheveningen.
Succulentarium: aanmelden voor bezoek bij dhr. W. Ruysch, te l. 08370 - 19123 toeste l 87, o f I.V .T., t.a.v. 
dhr. W. Ruysch, Mansholtlaan 15, Wageningen.
Succulentariumkommissie: G. E. M. UIL.
Vragenrubriek: Cactussen en algemeen: dhr. UIL, Vetplanten: dhr. BRAVENBOER.

DRINGEND VERZOEK: W ilt u bij al uw korrespondentie een postzegel voor antwoord insluiten? In verband 
met de hoge portokosten is het n ie t langer verantwoord, brieven te beantwoorden wanneer geen postzegel 
is bijgevoegd.

SLUITINGSDATA:
Kopij voor het augustnusnummer moet u ite rlijk  1 ju li bij de redaktie zijn.
Mededelingen voor verenigingsnieuws u ite rlijk  10 ju li b ij het sekretariaat; afdelingen gelieven hun mede
delingen te zenden aan Mevr. A. BOENDER, Beneluxlaan 53, Beverwijk.
Advertentieopgaven u ite rlijk  25 jun i bij J. DE GAST, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo.

Jaarverslag 1975
31 december 1975 is een periode van vijf jaar gestage groei afgesloten.
Was tot 31 december 1970 het ledental vrijwel stationair, in 1971 zette een groei in die van 
lange duur zou blijken. Van 1330 op 1 januari 1971 steeg het aantal in steeds sneller tempo 
tot 3074 op 31 december 1975. Niets wijst er op, dat deze groeiperiode ten einde loopt, wel 
mag mogen worden verwacht, dat de jaarlijkse procentuele stijging aan een maximum is ge
komen.
Is deze groei enerzijds verheugend, anderzijds bracht hij heel wat moeilijkheden mee, moei
lijkheden van administratieve en van organisatorische aard.
In het administratieve vlak moesten zeer veel mutaties verwerkt worden en inlichtingen over 
de vereniging verstrekt, waardoor wij genoodzaakt werden de ledenadministratie los te maken 
van het sekretariaat en het laatste de handen vrij krijgt voor andere werkzaamheden.
In het organisatorische vlak moesten maatregelen genomen worden om de nieuwe leden zo
danig op te vangen, dat een belangrijk deel van hen voor lange tijd onze liefhebberij toegedaan 
blijft. De belangrijkste maatregelen zijn:
1. Er is een vast stramien gemaakt voor de vergaderingen:

—  zes van het Dagelijks Bestuur,
—  twee bijeenkomsten van het Dagelijks Bestuur met de vertegenwoordigers van de instel

lingen, voorafgaand aan de Hoofdbestuursvergaderingen,
—  tot de Hoofdbestuursvergaderingen worden ook de beheerders van de instellingen uit

genodigd, zodat direkte informatie mogelijk is.
2. Er is een aanvang gemaakt met het bijeenroepen van Bestuurdersbijeenkomsten, d.w.z. 

bijeenkomsten van bestuurders van afdelingen die geografisch dicht bij elkaar liggen met 
enige leden van het Dagelijks Bestuur. Het doel hiervan is:
—  bespreken van problemen in de afdelingen,
—  uitwisselen van ervaringen,
—  gedachtenwisseling tussen afdelingsbestuurders en het Dagelijks Bestuur.

3. Nieuwe leden direkt volledig in te lichten over alle aktiviteiten van Succulenta en de lief
hebberij uitgebreid te introduceren. Hiertoe besloot het Hoofdbestuur alle leden tegen beta
ling van een inschrijfgeld te zenden:
—  de Handleiding,
—  de katalogus van de bibliotheek,
—  statuten en huishoudelijk reglement,
—  een welkomstbrief met overige noodzakelijke inlichtingen.

4. Voor verspreid wonende leden is een ekskursie georganiseerd waaraan 42 leden deelnamen. 
In de Algemene Vergadering op 19 april 1975 te Eindhoven gehouden, heeft mevr. Verduin-de 
Bruyn de funktie van sekretaresse neergelegd, na twaalf jaar aan het sekretariaat verbonden te 
zijn geweest. Zij is opgevolgd door de tweede sekretaris, in wiens plaats het Hoofdbestuur 
in de najaarsvergadering mevr. A. Boender-van der Molen benoemde. De overige funkties in 
het Dagelijksbestuur bleven onveranderd.
De ledenadministratie is in uitstekende staat door mevr. Verduin aan de heer Dekker over
gedragen. Hij is ook daar weer in goede handen.



De redaktie van het maandblad kweet zich in 1975 weer goed van zijn taak. ,,Succuuenta" is 
een verenigingsorgaan dat er zijn mag. Een bewijs hiervoor is ook het toenemend aantal leden 
in het buitenland, immers, zij worden alleen lid om het maandblad te kunnen ontvangen. Hun 
aantal groeide in vijf jaar tijd van 30 naar 130 leden. Om ervoor te zorgen, dat degenen die zich 
in de loop van het jaar als lid aanmelden toch nog een komplete jaargang kunnen verkrijgen is 
de oplage verhoogd tot 4200 eksemplaren. Het werk van redaktie en ledenadministratie wordt 
gesteund door een goede samenwerking met drukkerij van Spijk en Adresseerinrichting 
Dalebout.
Door de sterk gestegen kosten was het bestuur genoodzaakt gebruik te maken van de machti
ging, verstrekt door de Algemene Vergadering, de kontributie per januari 1976 te verhogen 
tot f  25,— voor leden in Nederland en België en tot f 30,— voor leden in het buitenland.
Over de Succulenta-instellingen in het kort het volgende:
— Bibliotheek, beheerd door de heer Magnin. Het aantal aanvragen is gestegen met 20%. 

Eind 1975 verscheen de nieuwe katalogus.
— Clichéfonds. Het beheer hiervan is overgenomen door de heer Linssen. Ondanks de aan- 

loopmoeilijkheden was de opbrengst ƒ 6.700,— .
— Diatheek, beheerd door de heer Mevissen. Na een degelijke voorbereiding is de diatheek 

gereed om te funktioneren.
— Ruilen zonder Huilen, ontstaan uit partikulier initiatief van de heer Van Soldt, is door het 

Hoofdbestuur erkend als Succulenta-instelling. Mocht de heer Van Soldt zijn taak te zijner 
tijd neerleggen, dan zal het resultaat van zijn jarenlang werken niet verloren gaan maar 
door de vereniging overgenomen worden.

— Succulentarium. Dit verheugde zich in een stijgende belangstelling. Een nieuwe kommissie 
is gevormd, waarin zitting hebben de heren Boom, Van Keppel, Ruysch en Uil.

In het verslagjaar zijn verkocht 1339 handleidingen, 455 bewaarbanden, 112 insignes en 204 
kalenders.
Alles bijeengenomen kan Succulenta op een zeer goed jaar 1975 terugzien. J. de Gast

Ledenstand per i J a n .
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SAMENVATTING VAN AFDELINGS-JAARVERSLAGEN OVER 1975. 
Jaarverslagen zijn ontvangen van de afdeling:

1 Amersfoort 11 Noord-Limburg
2 Amsterdam 12 Nijmegen
3 Arnhem 13 Rotterdam
4 Delfzijl 14 Rijn en Delftland
5 Den Helder 15 West-Brabant
6 Dordrecht 16 IJsselstreek
7 Gorinchem-Den Bosch 17 Zaanstreek
8 Groningen 18 Zeeland
9 Hoeksche-Waard 19 Zwolle

10 Kennemerland
Wij danken de besturen van bovengenoemde afdelingen voor het zenden van de jaarverslagen 
maar betreuren het, dat er afdelingen zijn waar we totaal niets van hoorden, toch altijd nog zo'n 
30%. In art. 4 van het Huishoudelijk Reglement staat:
In februari van elk jaar zenden de afdelingsbesturen aan het Dagelijksbestuur een lijst met 
namen en adresssen van het Afdelingsbestuur en de leden der afdelingen zoals deze waren 
op 1 januari en een verslag over de werkzaamheden over het afgelopen jaar.
Ledenbestand:
Het ledental van de afdelingen varieert van 33 tot 97, met als grote uitschieter de afdeling 
Rijn en Delftland met 167 leden. We mogen aannemen dat de afdelingsbesturen bekend zijn 
met wat geacht wordt een lid te zijn:
Leden zijn zij die ook ingeschreven zijn bij de Landelijke Vereniging en daardoor automatisch 
stemrecht hebben. Donateurs en/of gezinsleden hebben geen rechten en moeten dan ook niet 
in de ledenlijst vermeld worden.



Contributie:
Volgens de tot dusver ingekomen gegevens blijkt dat de contributie van de afdelingen nogal 
verschilt, we zien bedragen van f  7,50 tot f  15,—  per jaar.
Convocaten:
Ook dat schijnt nogal verschillend te zijn. Daar wordt in de jaarverslagen nauwelijks over 
gerept. Alleen van de afdelingen Zwolle en Kennemerland is bekend hoe en wanneer het con- 
vocaat verstuurd wordt. Hoe gaat dit elders? Eens per maand, eens per twee maanden, per 
kwartaal of eens per jaar en verder uitsluitend als er in de afdeling iets bijzonders plaats vindt. 
We mogen aannemen dat in dit geval plaats, tijd en datum van de bijeenkomsten vaststaat en 
bij de betrokken leden goed bekend zijn.
Afdelingsactiviteiten:
De meeste afdelingen hebben de volgende activiteiten in hun programma opgenomen: het 
zaaien—enten— bemesten—grondsamenstelling— , kortom alles betreffende de cultuur van de 
planten.
Vele afdelingen houden een verloting, zaaiwedstrijd, plantenkeuring en bespreken een plant 
van de maand e.d.
Verder kwamen aan de orde de nomenclatuur, hydrocultuur en lichtinvloed op de plantengroei.
Inleidingen:
Naast de sprekers uit eigen kring werden lezingen gehouden door vele gastsprekers, vaak 
gekozen uit de bekende sprekerslijst: de heren Bravenboer, Noltee, van Gelder, Uil, Flor- 
schütz, van Keppel, Slikkerveer, Brederoo en de Looze.
Niet op de lijst voorkomend:
de heren van Kampen, Braamhaar, Nijmeïer, de Herdt, van Donkelaar, de Jong, v.Dommelen, 
Buining, v.d. Hoeven, Smit, de heer Bauer uit Karlsruhe. Misschien wil een van deze heren op 
de sprekerslijst genoemd worden (we zouden dat zeer op prijs stellen: Noot van het Dagelijks- 
bestuur).
Excursies:
De meeste afdelingen organiseerden een excursie, men ging naar:
— „Het Succulentarium" met als gastheer dhr. Ruysch.
— Gebr. de Herdt in Rijkevorsel.
—  Dhr. Goossens in Duffel en de heer Govaert, allen in België.
— Dhr. van Gelder in Ruurlo.
— Dhr. Wouters, dhr. Willemsen, dhr. van Kempen, allen in Lent.
— Dhr. Bongaards in de Lier, dhr. Bulthuis in Cothen, gebr. Vos in Bilderdam en Nieuw 

Mexico in de Kwakel.
—  De afd. Noord-Limburg bracht bezoeken in Duitsland bij dhr. Mörsch, dhr. en mevr. Pilz en 

dhr. Klein.
Ruilbeurzen:
Werden gehouden door de afdelingen:
Amsterdam, Gorichem, West-Brabant, Zeeland en de IJsselstreek.
Ruilbeurzen met in het jaarverslag de uitdrukkelijke vermelding „Alleen ruilen, niet kopen", 
waren in: Arnhem, Delfzijl, Dordrecht en Groningen.
De afd. Noord-Limburg organiseerde een verkoping ten bate van de afdelingskas.
Tentoonstellingen en andere aktiviteiten.
Tentoonstellingen werden gehouden door:
Afdeling Kennemerland in de „Stads kweektuin” - Haarlem en in de „Animalfarm” - Beverwijk. 
Afdeling Den Helder nam deel aan de Flaralia tentoonstelling in Den Helder.
Afdeling West-Brabant nam deel aan de Floralia festiviteiten in Oosterhout.
Mutaties voor zover bekend:
De afdeling Arnhem koos na het vertrek van dhr. Ruysch een nieuwe voorzitter; dhr. drs. 
F. L. J. H. Verwer.
De afdeling Noord-Limburg breidde het bestuur uit van 5 tot 7 leden.
De afdeling Zaanstreek koos een nieuwe voorzitter en secretaris resp. dhr. Hogers en dhr. 
F. Koeman.
Met dank aan de secretarissen van de afdelingen voor het ons doen toekomen van boven
gemelde gegevens, willen we hen die dit niet deden er op wijzen, dat de jaarverslagen en 
ledenlijsten tot doel hebben het bestuur van de Landelijke Vereniging inzicht te verschaffen 
hoe een afdeling reilt en zeilt. A. Boender-van der Holen

Agenda
Landelijk:
19 juni 1976 Excursie voor verspreid wonende leden, zie blz. 77 van het maand

blad.
24 - 26 sept. 1976 Contactweekeind „Succulenta" in Conferentieoord „De Bron” .

Voor uitgebreide informatie zie Verenigingsnieuws in het meinummer. 
Meldt u zich tijdig aan, d.w.z. voor 1 juli 1976.

In de afdelingen:
18 en 19 juni 1976 Tentoonstelling in de kas van „Het Rozenhof” .

Zie de volledige mededeling in deze rubriek.
Belangrijk voor opname in deze rubriek zijn tijd en plaats. Vergeet niet beide te vermelden.
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Tentoonstelling.
Afdeling Tilburg organiseert een tentoonstelling in „Tuincentrum Rozenhof” , Kap. Hatteras- 
straat (Industrieterrein Loven), Tilburg Noord.
Openingstijden: vrijdag 18 juni 1976 van 14 tot 17 uur,

zaterdag 19 juni 1976 van 10 tot 17 uur.

Te koop:
Komplete Jaargang Succulenta
1957 t/m 1973, waarvan een 
deel in verzamelband.

Mevr. Hoogwerff-Kroon,
Park Overbosch, Flat 218, 
Voorhout Z.H.

Wegens gebrek aan een opvolger is mijn 
cactuskwekerij te Maasdijk te koop. Als 
u geïnteresseerd bent kunt u bellen, bij 
voorkeur ’s avonds tussen 6 uur en 
half 8.
Tel. 05730-3724.

Freek Hoogvliet,
Bergweg 14,
Lochem.

NIEUWE LEDEN 
PER 1 JANUARI 1976
W. Hoekstra, Mr. Boldewijnstraat 26, Staphorst.
S. K ikkert, Carstensdijk 15, Hollandseveld.
Mevr. C. van Uem, Nieuwestraat 12, Lievelde.
W. A. M iggelbrink, Pr. Constantijnstraat 56, Terborg 
Mevr. H. M. Bartholom etis, Plesmanstraat 14, Roermond 
W. L. Vanmaris, Hoogstraat 102, Tegelen.
Mej. Y. J. te Nijenhuis, M erelstraat 22, Zwaagwesteinde. 
Ing. J. Th. van D ijk, Madoerastraat 16, Am ersfoort.
W. Scholten, Beatrixstraat 15, N ijverdal.
E. M. C. W altjè, Celadonstraat 18, Maastricht.
A. W illem sen, Eendrachtsweg 24, Gouda.

Te koop:
Komplete Jaargang Succulenta
1973 en 1974.

Mevr. Schrijvers,
Goudsesingel 282b 
Rotterdam

C. M. Kersten, A lsem hof 11, Barendrecht.
C. Harkema, M uziekplein 32, Uden.
D. de Jonge, Blauwhoflaan 102, Joure.
P. J. van Tienen, Luxemborgweg 183, Vlaardingen.
Mevr. A. A. van Geem-Bruijn, Lucas van Leydenlaan 8, 

Heemstede.
Mevr. A. Kleijwegt-Brinkman, Burg. Luyerinksingel 31, 

Vlaardingen.
C. W elvering, Poortersveld 807, Apeldoorn.
H. P. Snijders, 2e Joan Maatsuyckerstraat 255, 

’s-Gravenhage.
Salters, Gravenstraat 21, Geldrop.
G. Leeraar, P ieter Langedijkstraat 31, Hoogezand.
J. H. Huisjes, Koningsweg 117, W intersw ijk.
Viviane Beyens, Corneel Vermijlenlaan 61, 2100-Deurne. 
Rudolf Bölderl, Eulenspiegelstrasse 34, 8 Miinchen 83. 
M ej. Irene Voogd, Burg. Verstegenstraat 23, Westzaan. 
Mej. Jannie Scheper, Meyerweg 68, De Knipe.
O. v.d. W eide, Nieuwstraat 19, Bodegraven.
A. Bus, Zeesterstraat 10, Leeuwarden.
P. J. M. van Meel, Franz Lisztstraat 320, Tilburg.
Mevr. E. Haarhuis-Heinsius, Jacob Marislaan 90, Arnhem
H. L. Boeren, Vestaplein 69, Wormerveer.
Mevr. R. van Veldhoven-Lemmens, Prins van

Luikstraat 43, Luyksgestel.
Mevr. B. Jansen-Derwort, Draaiboomstraat 33, 

Veldhoven.

CONTACTWEEKEIND SUCCULENTA 24-26 september 1976 in CONFERENTIEOORD „DE 
BRON” .

Komt u ook? Vergeet u niet zich tijdig aan te melden, dus voor 1 juli 1976.
Zie voor uitvoerige inlichtingen Verenigingsnieuws in het meinummer.



A: doorsnede bloem binnenzijde, perianth; B: bloem buitenzijde; C : vergroting situatie receptaculum, 
stijl C1, primaire meeldraden C2, helmknoppen C3, stempels C4. receptaculum C5, pericarpellum C6; 
D: droge vrucht; E: zaad; H: hilum, funiculus H1, micropyle H2, caruncula H3, doorsnede a-b hilum H4, 
doorsnede hilum N. concinnus H5; K: doorsnede bloem N. concinnus.
Tekeningen D. J. van Vliet.
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Notocactus blaauwianus var. blaauwianus is direct verwant aan N. concinnus 
var. concinnus. Hij verschilt van deze door zijn groter aantal ribben, de veel 
fijnere doorntjes, een doorsnede van dikwijls slechts de helft van een nor
maal ontwikkelde N. concinnus var. concinnus, de slanke bloemen waarbij 
de duidelijke insnoering rond de voet van de stijl (nectarium) en de smalle 
lancetvormige bloembladen opvallen en de kleinere vruchten. Bij de zaden 
verschilt het hilum aanzienlijk. N. blaauwianus var. blaauwianus is evenals 
N. concinnus var. concinnus niet zelffertiel. Dat ik ondanks de overeenstem
ming de planten tot een soort verhef vindt zijn oorzaak in het nu volgende. 
N. blaauwianus var. blaauwianus vormt met enige andere variëteiten een 
groep die min of meer landinwaarts groeit t.o.v. de in de regel langs de 
kusten van Uruguay en Rio Grande do Sul voorkomende N. concinnus var. 
concinnus met haar variëteiten. Gaat men de 2 soorten vermengen dan 
spreken we over een x-aantal jaren van de legendarische N. concinnus va
riëteiten. We zouden ook niet meer de beschikking hebben over een N. con
cinnus var. concinnus. De plant dus die aan de beschrijving van het type zou 
voldoen. Duidelijkheid door verscheidenheid. Waar ligt de grens? N. blaauw
ianus var. blaauwianus is ook direct verwant aan N. vanvlietii var. gracilior. 
Met evenveel recht zou men dus de planten als een variëteit van N. vanvlietii 
var. vanvlietii kunnen beschouwen. Gaan wij in onze overpeinzingen nog wat 
verder en zien we in N. vanvlietii var. vanvlietii een variëteit van N. werder-
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mannianus, hetgeen niet denkbeeldig is, dan zou men de planten als een 
variëteit van N. werdermannianus kunnen beschrijven. Het is al eens eerder 
gezegd: planten van de juiste naam voorzien is moeilijk. De Uruguayaan 
Arechavaletai zag vele soorten Notocactus en Wigginsia. De Argentijn Spe- 
gazzini daarentegen slechts enkele.

Notocactus blaauwianus Van V lie t 
var. enormis Van V lie t var. nova.

Corpus sublaeteviride inverse piriforme ad 9,8 cm diametitur et ad 13 cm 
altum est; acumen depressum invicem tuberis et tomento albo instruc
tum est, spinis circumdatum.
Costae 24 rotundae in basi 10 mm lati sunt, sub areolis in tuberos divisae 
sunt, sulcis, qui 5 mm alti sunt, secretae sunt.
Areolae paulum inter tuberos demersae sunt, rotundae sunt, 2 mm dia- 
metiuntur, ad 8 mm inter se distant tomento albo instructae, mox gla
brescunt.
Spinae centrales vix a marginalibus discerni possunt, ad 17, saetosae, 
inter se curvatae, ad 8 mm longae, hyalinae cum acumine subbrunneo ad 
atrobrunneo sunt, adhuc aliquae spinulae vitrinae adsunt, postea omnes 
spinae canescunt.
Flores, fructus et semen ut in Notocacto blaauwiano var. blaauwiano. 
Haec species non per se ipsam fertilis est.
Habitat: Cangupu, Rio Grande do Sul, Brasilia, sub dumetis humilibus in 
solo humoso cum lapillis erosis permixto. Numerus campi D.V. 103a. 
Typus in Herbario Regni, Ultrajecti, Hollandia, sub nr. D.V. 103a. 12. 
Lat. diagnose: J. Theunissen.

Plant omgekeerd peervormig, tot 9,8 cm in doorsnede en 13 cm hoog, licht 
frisgroen; top ingezonken, afwisselend bekleed met knobbels en witte wol- 
vilt, omringd met doorns; ribben 24, rond, aan de basis 10 mm breed, ge
scheiden door 5 mm diepe lengtegroeven, onder de areolen in knobbels 
verdeeld; areolen iets tussen de knobbels verzonken, rond, 2 mm in door
snede, tot 8 mm uit elkaar, met witte wolvilt bekleed, spoedig kaal wordend; 
midden- en randdoorns praktisch niet te onderscheiden, ± 17, borstelig, 
door elkander gebogen, tot 8 mm lang, glaskleurig met licht tot donkerbruine 
toppen, vermeerderd met een aantal glasdoorntjes, later vergrijzen alle 
doorns.
Bloemen, vruchten en zaden in overeenstemming met N. blaauwianus var. 
blaauwianus. N. blaauwianus var. enormis is niet zelffertiel.
Groeiplaats: Cangugu, Rio Grande do Sul, onder laag struikgewas in een 
humusachtige grond vermengd met wat erosiegesteente (pH 5,3). Veld- 
nummer D.V. 103a.
Type in Rijksherbarium te Utrecht onder typenummer D.V. 103a. 12.
N. blaauwianus werd door mij vernoemd naar de eminente ex-voorzitter van 
de Nederlands-Belgische vereniging Succulenta, de heer A. F. H. Blaauw, die 
aan de goede afloop van mijn Zuidamerikaanse reizen zeer veel heeft bijge
dragen.
De ontbrekende foto’s zullen later in Succulenta worden gepubliceerd. De 
thans afgedrukte foto werd gemaakt door J. Theunissen. 
p./d. Fazenda Santa Helena. Pedreira S.P. Brasil.
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H o b b y  o f ta a k ?  (s lo t)
J. VAN HAEFTEN
Je moet als het ware af en toe zelf even cactus worden om een en ander 
te kunnen begrijpen. Ik haak hierbij even in op de uitdrukking „het in de 
vingers hebben” , wat naar mijn mening hetzelfde is als de achtergronden be
grijpen. Leer je die begrijpen, dan pas krijg je het in de vingers (waar
bij dan niet het feit dat sommigen al direct bij het begin meer feeling blijken 
te bezitten dan anderen, over het hoofd mag worden gezien).
Iedere oudere en over veel ervaring beschikkende liefhebber zal direkt be
amen, dat hij zijn kennis en ervaring met veel vallen en opstaan, met schade 
en schande heeft moeten verwerven. Kortom: hij heeft bewust of onbewust 
de achtergronden leren begrijpen. Daaruit blijkt dus de leerzame, opvoed
kundige funktie van de cactus.
Uiteraard vindt dit ook op andere gebieden plaats. Ik neem even als voor
beeld de sport. Ook de sportman of sportvrouw zal zich, om van redelijke 
tot goede en soms zeer goede prestaties te kunnen komen, daarvoor veel 
tijd en dus geduld moeten getroosten. Ook met veel vallen en opstaan en 
met de evenzeer daarvoor benod:gde liefde voor die sport, zal hij of zij 
vroeg of laat, evenals in de cactusliefhebberij, in meerdere of mindere mate, 
afhankelijk van de hoeveelheid tijd in de vorm van training, niet alleen 
lichamelijk, maar ook en vooral geestelijk (achtergronden) succes boeken. 
Zo zijn er natuurlijk veel voorbeelden aan te halen, die bij analysering alle 
hetzelfde gemeen hebben.
Het gaat er dus blijkbaar niet om wat je doet, maar hóé je het doet.
De bedoeling (achtergrond) is voor allen gelijk, — via welke liefhebberij dan 
ook — trachten de mogelijkheden die in meerdere of mindere mate in ieder 
mens opgeslagen liggen, tot ontwikkeling te brengen. Waarom het dan door 
ieder mens weer op een andere manier tot ontwikkeling gebracht moet 
worden is weer een ander verhaal, wat inderdaad binnen dit artikeltje te ver 
gaat.
Wij behoren tot die groep van mensen die zich, via de cactus, eigenschap
pen zoals geduld, liefde, zorgvuldigheid en aandacht dienen te verwerven, 
of zo wij die reeds in meerdere of mindere mate bezitten, te versterken. 
Mocht u dus met tegenslag in uw liefhebberij te kampen hebben of krijgen, 
weet dan dat in iedere andere menselijke bezigheid zich eveneens proble
men voordoen, dat deze er zijn om overwonnen te worden en dat wat u ook 
doet, vroeg of laat altijd de beloning wacht, mits u maar volhardt. Een be
loning die nog meer voldoening geeft als u bedenkt dat u hem met vaak veel 
moeite verdiend hebt. Wanneer u dan nog even aan het waarom van de 
liefhebberij in het algemeen denkt, dan blijkt misschien dat de beloning een 
bijkomstigheid is, maar dat u zich iets anders verworven hebt, dat uw lief
hebberij nog veel meer inhoud zal geven.
Sophiastraat 88, Gouda

V o o r  b e g in n e rs  (? ) -1 1
COR V.D. WOUW 
MARSMANNETJES
Planten zijn maar stomme dingen. Roerloos staan ze daar, geen beweging, 
geen geluid. Stekelig soms en daarom versierd met namen als „horrida” , de 
verschrikkelijke, stijf staand door de stekels.
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Welke idioot haalt het in zijn hoofd dat soort dingen in huis te halen? Waar
om hebben we planten in huis en geen hond of kat? Zo’n beest zegt nog wat 
wanneer hij het niet met je eens is. Zo’n beest bijt je de vingers van je hand, 
wanneer zijn bak niet op tijd gevuld is. Waarom planten in huis, meestal groe
ne, soms gekleurde dingen, die geheel aan jouw zorgen, jouw genegenheid 
zijn overgelaten?
Misschien is het juist dat, die totale afhankelijkheid van de plant, die ons, 
liefhebbers van succulenten, boeit. Geen dag mogen we ze vergeten. Voort
durend moeten we attent zijn op belagers, op die smerige wol- en wortel- 
luizen. We beluisteren dagelijks de weerberichten en stemmen het water- 
geven daarop af. We moeten oppassen voor plotselinge temperatuurswisse
lingen zodat een plant die we —  soms tientallen jaren lang —  zorgvuldig be
handeld hebben, niet ontsierd wordt door een lelijke insnoering of verkur- 
king. Eén fout in tien jaar. Eén keer iets vergeten en de schade kan onher
stelbaar zijn.
Planten gaan niet op hun achterste zitten, geven geen pootjes, mauwen niet 
om een hapje vis. Volgens mij zijn planten niet van deze wereld! Planten zijn 
weerbarstig, stug en zelfingenomen, zij gaan hun eigen weg. Zij klagen niet, 
spreken niet tegen, leven gelukkig wanneer het hun goed gaat en sterven 
zonder één woord te klagen, zonder een morrende opmerking. Wie, in deze 
voortjagende tijd, kan dit opbrengen?
Miljoenen guldens worden uitgegeven aan onderzoek naar de gevoelens van 
planten. Allerlei wetenschapsmensen houden zich bezig met de relatie mens- 
plant. Dure instrumenten worden op de planten aangebracht om hün ge
voelens te registreren, om hün reactie te vertalen in een menselijke taa l. . .  
Het schijnt dat planten meer van Bach dan van beat houden, maar ik zou 
geen zinnig woord over het nut van deze onderzoekingen kunnen zeggen. 
Weten MIJN planten dat IK er ben? Weten zij of ik ziek ben of gezond? Soms 
denk ik van wel . . .
Maar planten zijn niet van deze wereld, volgens mij komen ze van Mars of 
een andere planeet, want geen enkel mens, geen enkel dier levert zich zo 
totaal over aan de goodwill van zijn meester als een plant. Een vrouw, een 
hond, een muis, kan ik begrijpen (niet altijd natuurlijk en vooral vrouwen 
lijken vaker een rebus, maar zo heeft de Schepper het kennelijk gewild) maar 
een plant niet!
Ik kan zien wanneer een plant het naar zijn zin heeft en wanneer niet. Ik kan 
een plant helpen bij het verdelgen van ongedierte en schimmels, ik kan op 
tijd verse grond geven, maar daar houdt het zo ongeveer mee op!
Volgens mij komen planten van Mars, maar misschien heeft een van mijn 
Succulentavrienden meer gelijk wanneer hij filosofisch opmerkt: ,,lk vind het 
niet zo erg wanneer een van mijn planten doodgaat, de meeste zullen mij wel 
overleven . . . ” Het is de uitspraak van een man, van een amateur, die de 
mooiste verzameling heeft opgebouwd welke ik tot nu toe gezien heb bij een 
particulier, maar hij zegt me meer dan alle onderzoekingen ooit zullen kun
nen doen . . .
Maricollenweg 63, Grubbenvorst

Escobaria Br. & R.
J. L. DEN BOEF
Slechts zelden komt men in „Succulenta” een artikel tegen over Escobaria, 
een geslacht genoemd naar de Mexicaanse gebroeders Escobar. Het zijn
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ÈéÊÊË:
Escobaria bella

Foto’s van de schrijver

meest kleine tot zeer kleine verlengd kogelvormige of kort cylindrische, 
meestal aan de basis vertakte, zodevormend uitgroeiende planten. Zij zijn 
voorzien van tuberkels (tepels) en hebben een waterig sap. De tepels hebben 
aan de bovenzijde een tot de axillen doorlopende groef en zijn weekvlezig; 
later aan de basis der planten verkurkend. De bloemen komen uit de groef 
bij de axillen van de jongste tepels in de schedel en doen aan Mammillaria- 
bloemen denken. Ze worden ± 20 mm in doorsnee en zijn wit tot purper van 
kleur, doch ook roze tot groenachtig wit en in één geval geelachtig. De bes
achtige, kogelronde tot langwerpig eivormige vrucht is bij het door Buxbaum 
opgestelde ondergeslacht Pseudocoryphantha groen en bij Escobaria rood 
en draagt de verdroogde bloemresten.
Er zijn vele planten in de loop der tijd beschreven onder verschillende ge
slachten zoals Coryphantha, Neobesseya, Neolloydia, Escobesseya en Thelo- 
cactus. Terwijl Buxbaum de zaadkenmerken belangrijker vindt, vond Backe- 
berg de kleur der vruchten weer belangrijker; hoe het werkelijk is laat ik aan 
de heren kenners over; het is niet aan mij om hierover te oordelen.
Het verspreidingsgebied der planten is de zuidelijke staten van de U.S.A. en 
het noorden van Mexico. Om enkele soorten te noemen begin ik met een 
plantje dat in 1913 voor het eerst verzameld werd en wat zijn naam bella 
(schoon, fraai) eer aandoet; het is een klein cylindervormig plantje dat, als 
het ouder wordt, matig spruit, 6-8 cm lang wordt en ± 15 randdorens heeft, 
witachtig tot 1 cm lang, en 3 - 5 bruine, 2 cm of nog langer wordende midden- 
doorns. De zelfsteriele plant heeft roze tot roodbruine bloemen van 2 cm 
doorsnee. Vindpl. U.S.A. (Texas, Devels River).
Chaffeyi: is een zeer dicht bestekeld zuilvormig plantje dat tot 12 cm hoog 
wordt en 5 tot 6 cm in doorsnee. De bedoorning is wit; alleen de midden- 
doorns zijn soms bruin of zwart gespitst. De bloemen zijn komvormig, + 1,5 
cm lang en in doorsnee met tamelijk brede en korte bloembladen, crème- 
roze met bruinachtige middenstreep. Vindpl .: Mexico (Zacatecas).
Nellieae: is een zeer mooie, sterk spruitende soort. Het verlengde plante- 
lichaam wordt tot 4,5 cm lang. Het afgebeelde exemplaar bracht ik 5 of 6 
jaar geleden mee uit België als enkelvoudig plantje van ongeveer 4 cm hoog-
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te, geënt op een spachianus-onderstammetje van 2,5 cm in doorsnee, waar 
het nu nog op staat. Hij is intussen uitgegroeid tot een lengte van 8 cm met 
23 koppen, waarvan er sommige ook al 5 cm lang zijn. Deze grotere lengte 
komt waarschijnlijk doordat de plant geënt is; hij is echter wel goed gesloten 
gebleven en niet gedeformeerd.
De duidelijk gegroefde tepels zijn 2 mm lang (bij mijn plant ca. 4-5 mm). De 
ca. 18 randdoorns zijn naar alle zijden uitspreidend tot aanliggend en ± 3 
mm lang; 3 -4  sterkere, 4 -6  mm lange doorns zijn echter naar boven ge
richt. Alle doorns zijn licht- tot honinggeel, soms ook donkerder, met een 
roodachtige gloed welke vooral bij de nieuwe groei in het voorjaar goed tot 
uiting komt, doch die bij mijn plant na de bloei, eind juni, weer snel afneemt. 
De bloemen worden ongeveer 1,5 cm lang en in doorsnee (soms iets meer) 
en zijn roodachtig purper van kleur. Het is een bijzonder mooi gezicht zoals 
de plant bij mij afgelopen jaar met 12 koppen tegelijk bloeide en er ± 20 
bloemen open waren; een aantal dat elk jaar groter wordt. De bloei duurt 
niet zo erg lang: een week vóór de hoofdbloei komen er enkele bloemen te 
voorschijn en meestal nog enkele erna, zodat de bloei na 3 -4  weken weer 
voorbij is. Bij niet te warm weer blijven de bloemen 4 -5  dagen goed. De 
vrucht is een kleine groene kogelachtige bes, die uitgerijpt slechts 3 -4  mm 
in doorsnee is. Hij heeft een klein aantal zaden. De plant is genoemd naar 
de verzamelaarster Mrs. Nellie Davis. De vindplaats is zuidelijk van Marathon 
in de kalkbodem op een hoogte van 1200 m in Texas U.S.A (wordt vervolgd)
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WANNEER STUURT U UW DIA’S IN ? ?

ER IS NOG PLAATS IN DE DIATHEEK ! !

Enkele besprekingen van oude werken
CRASSULACEAE
door ALWIN BERGER (dezelfde auteur als van ,,Die Agaven")
Oorspronkelijk stond het werk in „Natürlichen Pflanzenfamilien", maar in 1930 is in 
Leipzig een overdruk uitgegeven (Band 18A) door A. Engler bij Wilhelm Engelmann. 
150 blz. met ongeveer 90 botanische tekeningen en fo to ’s.
Inhoud: Een erg bruikbaar overzicht van de fam ilie; 6 onderfam. te weten Crassuloi- 
deae, Kalanchoideae, Cotyledonoideae, Sempervivoideae, Sedoideae en Echeverio- 
ideae: over de Crassulaceae in het algemeen: veel literatuur, kenmerken, vegeiatie- 
vormen, anatomie, bloem-anatomie, vrucht en zaad, geografie, verwantschappen, be
trekkingen tot andere families. Dan volgt een determinatie-schema voor de onder- 
families met de soorten; bij elke soort een overzicht van de oude benamingen, litera
tuur, geografie, en dan een determinatieschema van de verschillende planten (inge
deeld in secties e.d.).

Boekbespreking
STAPELIADS IN CULTIVATION
door EDGAR LAMB. Blandford Press, London ’57.

Dit boek is typografisch hetzelfde als de twee in het Nederlands vertaalde boeken van 
Lamb, „Cactussen” en „Vetplanten” .
154 blz., linnen, 127 zw.w. fo to ’s (5 van verschillende soorten „S tapeliads"; hiermee 
worden Stapelia-achtige Asclepiadaceae bedoeld); 22 van diverse soorten bloemen; 
5 van zaad en peulen; 4 van afwijkingen (meerslippige bloemen, cristatie); de rest van 
telkens één plant, op de laatste 5 na, die verschillende typen zaailingen te zien geven). 
27 kleurenfoto’s.
Van elke plant (waarvan dus ook een foto) wordt behandeld stamvorm, grootte, bloem, 
watergift, groeisnelheid en dan volgen nog wat opmerkingen. Bij genoemde verschil
lende typen zaailingen worden overeenkomstige cultuuraanwijzingen gegeven. 
Indeling van de rest van het beek: Wat zijn „S tapeliads” , hoe groeien ze (2 V2 blz.), 
bloemen (2), zaad, afwijkingen, cultuur (5), ziekten (5), stekken, enten, zaaien (2), in 
tropische klimaten, determ inatie met knopvorm (+  14 tekeningetjes), namenlijst 60 
niet-besproken soorten, tips.
Ook in dit boek ontbreekt een (alfabetische) index. M. VAN THIEL

AANGEBODEN NIEUWE BOEKEN:
CARRUTHERS, L. & R. GINNS, 974. Echeverias, a guide to 
cultivation and identification. 110 p., 48 kleurenfoto's, div. i II., geb. f 14,50
HIGGINS, V., 1964. Crassulas in cultivation. 78p., 39 Fig., 8 kl.pl. f 7,90
REYNOLDS, G.W., 1974. The Aloes of South Africa.
552 p., 650 ill., 59 platen (31 in kleuren), linnen f 117,—
HERRE, H., 1973. The Genera of the Mesembryanthemaceae.
328 p., 124 in kleuren, linnen f 105,—
SCHONFELDER, B. & W. J. FISCHER. The illustrated guide to
Cacti & indoor plants. 171 p., 232 Fig., 8 kleurenplaten, linnen, 1973 f 16,50
McQUOWN, F.R., 1971. Fine-flowered Cacti. 92 p., 16 fotoplaten, 
enkele ill., linnen f 12,50
TE KOOP GEVRAAGD:
Boeken en tijdschriften op het gebied van dierkunde, plantkunde en geologie.
Bestellingen aan: Dr. W. Backhuys, Antiquariaat Natuurwetenschappen, 

Oudorpweg 12, Rotterdam 3016. Tel. 010-123436.
Porto is extra.
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V E M A K A S
De NAAM  die garant staat 
voor een kwaliteitskas!
W ij leveren U: uit eigen fa- 
oriek standaard- en afw ijkende 
maten kasjes.
W ij im porteren:
Aluminium kasjes, 
WHITE-HOUSE Hexa-Light 
kasjes,
HUMEX autom atische broei
kasinstallatie en bodemver- 
vermde zaaibakken e.d., 
TROPEX schermmatten.

Vraag ook eens onze p rijs lijs t aan voor materialen voor de ,,DOE HET 
ZELVERS".
Op onze show-tuin staan 7 modellen kasjes welke in bedrijf zijn, op
gesteld.
W ij zijn alle dagen geopend; O O K ’s zaterdags van 9 —  5 uur.
V oor schrifte lijke  of telefonische informatie:

V E M A K A S
Pletering 1-3, Postbus 6 
O O STW O UD (N-H) tel. 02291-325

Te koop aangeboden van Ethiopië-reis:

EUPHORBIA RUBELLA 
EUPH. SPEC. NOVA

(lijk t op longetuberculosa) 

en andere interessante planten

P. K O O Y M A N
Chrysantstraat 90, Zwijndrecht, Tel. 078-23780 

(na 20.00 uur)

Succulentenkw ekerij 
H. van D O N K E L A A R  
Laantje 1A, W erkendam 
Tel. 01835- 1430

Sortiments- en zaadlijst 1976 wordt 
u toegezonden na storting van ƒ 2,50 
op girorekening 15 09 830.
Deze lijsten bevatten zeer vele soor
ten, waaronder bijzonder zeldzame, 
zowel cactussen als andere succu
lenten.
Regelmatig nieuwe importen.
’s Zaterdags na 3 uur en ’s zondags gesloten

TE KOOP GEVRAAGD:

Cactussen, vetplanten en andere zeldzame planten. 
Grote planten, partijen zaailingen en verzam elingen. 
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
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CACTUSKWEKERIJ

GEBR. DE H E R D T
Bolksedijk 3E (aan de weg 
van Rijkevorsel naar Wortel) 
B-2310 Rijkevorsel - België

Zojuist gearriveerd:
grote importzending uit Chili

GEOPEND:

's zaterdags van 9.00 tot 19.00 uur 
en dinsdags van 13,00 tot 19.00 uur.

Te koop aangeboden:
700 CACTUSSEN,

inclusie f kas, 3.10 x 2.00 m, en 
thermostaat.
Bij voorkeur a lles in één koop. 
Vraagprijs f  1750,— .

kachel met

Mevr. J. S. Goedhart-Boersm a
Van N ijenrodestraat 38,

Tel. (02150) 54685
Hilversum

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
Cothen - Groenewoudseweg 14 
Postbus 12 - Tel. 03436-1267
S ortim en ts lijs t w ord t na sto rting  van ƒ 1,— 
toegezonden. G iro reken ing  124223.

’s Zondags gesloten

karlh e in z  uhlig - kakteen
Uit onze plantenlijst:

Im p o rtp lan ten
Copiapoa alticostata, calderana, carrizalensis, chanaralensis,

cinerea, cinerea v. albispina, cinerea v. dealbata, cine- 
rascens, coquimbana, cuprea, cupreata, domeycoensis, 
dumetorum, dura, echinata, echinata v. borealis, gigan- 
tea, grandiflora, haseltoniana, lembckei, lembckei var.n., 
longispina, longistaminea, malletiana, pendulina, pendu- 
lina v. fiedleriana, pseudocoquimbana, rupestris, sp. n.
820, streptocaulon, vallenarensis

Prijzen van 8,—  tot 25,— D.M.

De nieuwe plantenlijst is thans verschenen.

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

INHOUD
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Van maand to t maand —  Th. Neutelings . . . . . . . . . .  106

Notocactus blaauwianus spec. nov. — D. J. van V lie t . . . . . . . .  108
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Solisia pectinata
J. L. DEN BOEF

Deze mooie plant rekende men vroeger tot de „bijltjescactussen” (Pelecy- 
phora) in verband met de kamvormig gestelde doorns; bij Pelecyphora komen 
de bloemen echter uit de top en de planten hebben een waterig sap, terwijl 
Solisia melksap heeft en de bloemen meer zijdelings verschijnen.
De groeiplaats is Mexico (Puebla en Oaxaca). Het plantje wordt tot 8 cm 
hoog en tot 6 cm doorsnee volgens Backeberg. De afgebeelde plant is 7 cm 
hoog en 5 cm 0 . De plant heeft kleine tepels met langgerekte areolen met 
zfc 40 dunne doorns, 2 tot 3 mm lang, zuiver wit, soms iets roodachtig. Hij 
bloeit ieder jaar omstreeks mei met een krans van bloemen van 2 cm lang en 
2,5 cm 0 , wit tot lichtroze gestreept en deze verschijnen op de groei van het 
vorige jaar. Reeds zeer vroeg in december vormt de plant knoppen, wat bij 
mij wel tot gevolg heeft dat er meestal een serie knoppen verdroogt doordat 
de planten pas begin april naar buiten gaan en het binnen te droog en te 
donker is. Bij bestuiving van een bloem met stuifmeel van bloemen van de
zelfde plant ontstaan ongeveer 10 mm lange witte vruchten, die het andere 
jaar pas te voorschijn komen De vruchten bevatten slechts een klein aantal, 
1 mm grote, zwarte zaden.
De cultuur is voor deze langzaam groeiende plant vrij gemakkelijk indien hij 
geënt is op jusbertii; de grond kan dezelfde zijn als voor de andere cactussen. 
In de winter koel (±  5 tot 10 graden) en af en toe een beetje water om de 
onderstam voor uitdrogen te behoeden; in de zomer zonnig en warm met 
regelmatige watergift. Op eigen wortel is deze plant zeer moeilijk te kweken 
en leeft meestal niet lang, doch geënt op jusbertii blijft de plant goed in vorm 
en deformeert niet.
Mr. Heemskerkstraat 24, Ridderkerk.

Cristaten
A. J. TIMMERMANS

De cristaatvormen van onze succulenten hebben altijd een grote aantrek
kingskracht gehad op de liefhebbers van cactussen en vetplanten en er is 
bijna geen verzameling waar niet één of meer van deze exemplaren een goed 
plaatsje hebben. Ook mij hebben deze plantenvormen steeds geboeid en ik 
vroeg mij af hoe het mogelijk is dat uit normale planten zulke, soms grotesk 
aandoende, vormen kunnen groeien.
Er zijn al vele theorieën en veronderstellingen hierover gepubliceerd; o.a. 
zouden ze ontstaan kunnen zijn door beschadigingen door insekten, vogels, 
of op andere wijze uit een gezwel, een virus, enz.
Tegenwoordig weet men dat het mogelijk is cristaten en andere vergroeiin
gen te laten ontstaan uit normale planten door deze te behandelen met 
auxine, chloroform, colchicine, ether, enz. Maar hoe ze in de natuur ontstaan 
is nog steeds een raadsel. Trouwens de echte cristaatvormen komen alleen 
bij succulenten voor.
Ik heb altijd graag met mijn planten geëxperimenteerd door enten, snijden, 
kruisen enz. Als er een nieuwe plant in mijn handen kwam, en hij was er 
groot genoeg voor, dan begon ik meteen als het nodig was te enten of an
ders na stekvorming te vermeerderen. Hierbij moest ik steeds veel aan de 
planten snijden. Dit bracht mij op het idee te proberen door beschadigingen
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aan te brengen in gewone planten, cristaten te kweken. Nu, dit is mij nooit 
gelukt. Hoe ik deze proefplanten ook doorsneed of verminkte, nooit kwam er 
iets uit wat op een cristaat leek. Ik heb o.a. geprobeerd het hart van ver
schillende planten in tweeën te delen door de plant loodrecht in het midden 
door te snijden, maar altijd was het resultaat dat de ene kant, weliswaar ver
minkt, door bleef groeien en de andere helft dood ging, of dat beide helften 
doodgingen.
In de doorsnede van een bolcactus of Cereus ziet men duidelijk de plaats 
waar zich het groeipunt, het meristeem, bevindt. Bij vele van onze succulen
ten is dit gemakkelijker te lokaliseren dan bij de meeste hogere planten. 
Daarom maakt men voor microscopisch onderzoek meestal gebruik van 
wortelpuntjes want hier is het meristeem duidelijker te zien. Bij een wortel- 
puntje gaat het meristeem direct over in de strekkingszone, omdat hier niet 
zo’n grote differentiatie nodig is als bij het groeicentrum. In de strekkings
zone vergroten zich de cellen tot zij hun volwassen afmeting bereikt hebben. 
In de stengeltoppen (bij succulenten het hart) bevindt zich in het meristeem 
een apart centrum, het apicale meristeem, terwijl men het andere deel aan
duidt als het subapicale meristeem. In dit laatste deel zou men zich kunnen 
voorstellen dat daar de rolverdeling van de verschillende cellen wordt vast
gelegd, de zgn. initialen. Hierin krijgt de ene cel bv. opdracht een blad, een 
tweede een doorn of de huid te maken. Deze delen zich dan weer en geven 
die cellen opdracht om bv. nerven van het blad of huidmondjes te vormen 
enz. In het submeristeem delen zij zich verder en groeien tot zij de vol
wassen grootte bereikt hebben, elk voor het deel waarvoor zij bestemd wer
den. Vele cellen behouden de mogelijkheid, om als het later nodig mocht zijn, 
zich te delen en een nieuw groeicentrum te vormen voor stekken, bloemen of 
wortels.
Voor het apicale meristeem zijn twee theorieën opgebouwd. De ene gaat er 
van uit dat het bestaat uit een groepje cellen, de andere uit niet meer dan 
één enkele cel. Bij deze laatste veronderstelling zou men het zich zo kunnen 
voorstellen dat in dit midden van het centrum een dictator, directeur of com
puter huist, welke alles wat er in de plant gebeurt registreert, besluiten 
neemt en deze doorgeeft naar de betreffende cellen.
Bij het doorsnijden in de lengterichting van mijn proefplanten had ik dus 
twee mogelijkheden, of ik sneed precies door het midden en deelde het 
apicale meristeem doormidden, waardoor ik of de computer in tweeën deelde 
(en een halve computer kan niet werken), of ik doodde de directeur (dicta
tor). In beide gevallen gaat de plant dood. Alleen stekvorming in een nieuw 
meristeem is mogelijk, maar de eigenlijke plant sterft af.
Bij de tweede mogelijkheid sneed ik juist even naast het apicale meristeem, 
dus alleen door het subapicale en bleef het apicale meristeem intact. Daar
door kan het deel waar dit laatste intact gebleven is, in leven blijven en het 
andere stuk sterft af. Er kunnen nooit twee planten ontstaan.
Toen ik een keer verschillende stukken cristaat geënt had, ontdekte ik aan 
één daarvan een rotplekje. Ik dacht dat daarvan niet veel meer te redden was 
en brak het gedeelte met het rotplekie eraf. Dat ging betrekkelijk gemakke
lijk. Hij scheurde precies op het midden van de cristaat af. Ik liet het zo 
staan in de hoop dat er zich misschien een stek zou vormen, of de cristaat 
op de een of andere manier toch bleef doorgroeien. Weggooien kon ik altijd 
nog. Na enige tijd bleek nu dat deze halve cristaat door bleef groeien en dat 
ook het callus, dat zich op de wond gevormd had, doorgroeide. Ik kreeg nu 
een plant met aan de ene kant de normale groeiwijze en aan de andere
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kant alleen wondcallus. Een wel merkwaardige maar geen mooie plant; hij 
krulde naar alle kanten. De helft van een plant?
Later heb ik nog andere cristaten doorgebroken met hetzelfde resultaat. De 
enige verklaring die ik kon vinden was dat een cristaat een plant is met twee 
apicale meristemen, zoiets als een Siamese tweeling. Deze gedachte werd 
nog onderstreept doordat er enkele exemplaren van Chamaecereus silvestrii 
fa. aurea cristata waren, waar een terugslag (dus weer groen worden) ont
stond aan één kant van de cristaat en wel vanaf het meristeem. Deze kant 
groeide verder, terwijl de andere kant geel bleef. Het groene gedeelte 
breidde zich ook in de breedte uit.
Hoe kan zo’n Siamese tweeling ontstaan? Ik wil proberen er een suggestie 
over te geven.
U kent allen de schematische voorstelling van de normale celdeling. In het 
laatste stadium vormt zich het membraan, waardoor er een scheidingswand 
ontstaat en daarna hebben we twee gelijke, aparte cellen. Als nu zo’n cel
deling, voordat zich het membraan vormde, door een of andere invloed, b.v. 
behandeling met chemicaliën, verstoord wordt zou het mogelijk zijn dat een 
Siamese tweeling ontstaat. Het zou kunnen zijn dat die chemicaliën een 
soort verdoving teweegbrengen en als deze uitgewerkt is, de cellen vergeten 
het membraan af te werken. Zij beginnen aan nieuwe delingen, beide aan
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dezelfde kant en vormen zo een rij van twee apicale meristemen (Siamese 
tweelingen), het hart van de cristaat.
Bij het afbreken van de cristaat laten deze meristemen elkaar los want dit is 
de zwakste verbinding. Omdat zij aan die afgescheurde kant geen compleet 
membraan hebben kunnen zij zich aan die kant niet meer delen en vormen 
daar alleen wondcallus. Er vormt zich dus geen diploïde cel, want deze kan 
alleen ontstaan in een vroeger stadium waarbij twee paren chromosomen 
van die twee cellen, in één cel blijven.
Een tweede veronderstelling is dat het colchicine (waarvan bekend is dat het 
de kernspoelen in een delende cel verstoren kan) de polariteit van de cel 
verandert.
Polariteit, waarover ik vroeger reeds gepubliceerd heb, die in de cellen van 
alle hogere en waarschijnlijk ook vele lagere levende wezens aanwezig is, 
verhindert de mogelijkheid een stuk van een plant omgekeerd te enten. Een 
voorbeeld hiervan is o.a. de moeilijkheid bij transplantatie van stukjes huid 
bij de mens. Bij onze cactussen is de polariteit in die zin niet aanwezig of 
kan zich wijzigen. Het is mogelijk een overgebleven onderstuk van een 
cactus omgekeerd, dus met de wortels omhoog, op een normale entstam te 
enten om er stekken van de krijgen. Later kan men op dit onderstuk weer 
de kop van een andere plant enten. Nut heeft het laatste niet, maar als 
experiment is het uniek.
De polariteit verhindert bij andere planten dat twee cellen, laten we aan
nemen met hun noord- of zuidpolen aan elkaar groeien; alleen noord en 
zuid verdragen elkaar. Is het nu andersom, zodat de cellen om en om noord- 
noord en zuid-zuid aan elkaar zitten, dan zou het kunnen zijn dat er in het 
apicale meristeem cellen ontstaan welke met de verkeerde kant aan elkaar 
blijven hangen omdat zij door het colchicine gestoord zijn en zo een Sia- 
meese tweeling, een cristaat, vormen.
Is het misschien een nieuw verworven eigenschap van deze nog jonge 
plantengroep? Men weet over het geheel genomen nog veel te weinig van 
hetgeen er in het meristeem gebeurt, en er zullen nog vele proeven geno
men moeten worden, nieuwe theorieën opgesteld en weer verworpen moeten 
worden om op dit gebied het juiste inzicht te krijgen.
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H aw o rth ia
B. VAN GELDER

- V -

HAWORTHIA’S MET VENSTERS EN MIMICRYVERSCHIJNSELEN
Daar enkele Haworthia’s behoren tot de meest gezochte en interessante ven- 
sterplanten, is er alle reden om aan dit verschijnsel hier enige aandacht te 
besteden. Het gaat hier om de soorten H. truncata en H. maughanii; maar ver
geet niet dat een hele reeks Haworthia’s meer of minder geprononceerde 
vensterplanten zijn, (zie V) waarbij strepen en/of vlekken op de bladeren 
kennelijk niet anders zijn dan lichtvensters, net zoals dat het geval is bij Li- 
thopsen, Conophyten, Ophthalmophyllums, Frithia en Fenestraria en bij som
mige soorten Senecio. En overal treedt hetzelfde verschijnsel op: in de opper
huid der bladeren — onverschillig of dat is in de bladtop of op de bladkanten: 
bovenzijde en onderzijde oftewel buikzijde en rugzijde — bevinden zich vlek
ken of strepen, waar het chloroplast, en dus ook de donkergroene kleur daar
van, ontbreekt, zodat de opperhuid ter plaatse glazig transparant is. Soms zit 
het venster zelfs geheel of gedeeltelijk in de borstel op het uiteinde der blade
ren. Soms, zoals bij Haw. retusa, is de bovenste helft van het blad horizontaal 
omgebogen, zodat de bovenzijde daarvan als het ware tot een bladtop wordt, 
dan ook geheel doorschijnend is en een groot driehoekig lichtvenster vormt. 
Maar hoe al deze vensters ook gevormd mogen zijn, hoofdzaak is dat het 
zonlicht er door naar binnen valt en daarbij a.h.w. wordt gezeefd door het 
bladvocht onder de opperhuid, alvorens het kan doordringen tot het nog lager 
of dieper gelegen chlorophyl, voor de levensnoodzakelijke photosynthese 
(oftewel assimilatie); d.w.z. dat onder invloed van het zonlicht koolzuur en wa
ter worden omgezet in suikers, die de opbouwstoffen van de plant vormen. 
Daar, in dat chlorophyl, is dus de voedselvoorziening van de plant gelokali
seerd. Chlorophyl, zonlicht, water en koolzuur zijn de onmisbare grondslagen 
van het plantenbestaan.
In deze wonderbaarlijke situatie ligt echter tevens een permanent gevaar op 
de loer: het chlorophyl ( = bladgroenkorrels) wordt door al te intens zonlicht 
. .  . afgebroken, vernietigd. En daardoor worden dan meteen de primaire le
vensverrichtingen van de piant: de fabricage van bouwstoffen, onmogelijk 
gemaakt. Tegenover dit gevaar brengen nu de lichtvensters uitkomst. Het zon
licht wordt door die vensters en het er onder gelegen bladvocht, niet alleen 
gezeefd maar ook getemperd, d.w.z. afgezwakt in een mate die het zwak ge
noeg maakt om het chlorophyl niet te kunnen vernietigen, maar sterk genoeg 
laat om de photosynthese gewoon te laten voortgaan. Op deze wijze zijn de 
lichtvensters altijd de voorwaarde vóór en tegelijkertijd de bescherming van 
het goed functioneren van het assimilatieproces ( = photosynthese) en daar
door een garantie voor voedselvoorziening en opbouw, groei van de plant.
Bij een en ander behoort echter nog een hoogst merkwaardig en interessant 
vervolg; bij grote droogte of hitte slinkt namelijk de in de bladeren aanwezige 
vochtvoorraad aanzienlijk, zodat de bladeren kleiner worden; doordat de wor
tels van de plant uiteraard vastzitten, worden de bladeren automatisch naar 
beneden getrokken, zodat de planten bijna geheel in de grond verdwijnen en 
alleen de bladvensters „open en bloot” blijven. En daarmee wordt dan weer 
bereikt, dat in die situatie de zijkanten der bladeren, beschermd door de 
grond er omheen, geen vocht verliezen kunnen en geen gevaarlijk teveel aan 
zonlicht te verwerken krijgen. Al met al een wonderbaarlijk en effectief wer
kend stukje zelfbeschermende aanpassing in de plantenwereld. Primair is 
dus niet, zoals zo vaak gedacht wordt, dat de vensters het zonlicht, als de
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plant in de aarde teruggetrokken zit, toch nog kunnen opvangen, zodat de 
photosynthese kan doorgaan; maar primair is dat de vensters dienen om over
tollig, al te intens en dus levensgevaarlijk, zonlicht te temperen en af te scher
men, zodat de levensverrichtingen niet door afbraak van het chlorophyl wor
den verhinderd.

Haworthia truncata var. tenuis Foto-, De Graaf

Recente onderzoekingen hebben dan ook aangetoond dat het vermoeden van 
de als Duitser geboren, maar Zuidafrikaan geworden, botanicus Hermann 
Marloth (1855-1931), dat de bladvensters een bescherming moesten zijn tegen 
te fel zonlicht, volkomen juist was.
In ons Nederlandse klimaat is de lichtintensiteit altijd minder, veel minder, dan 
in de subtropische en tropische groeigebieden. Bijgevolg is het verdwijnen 
in de bodem, dat kenmerkend is voor alle vensterplanten, bij ons niet nodig. 
Integendeel: het zou schadelijk werken door een tekort aan warmte en licht. 
Bij het oppotten van vensterplanten is het dus noodzakelijk ze juist niet diep 
in de grond te zetten, maar met de zijkanten der bladeren blootgesteld aan 
het licht!
Merkwaardig is dat bladvensters nogal eens samengaan met het optreden 
van een of andere vorm van mimicry. Bij de ultrasucculente Mesembryanthe- 
mums is dit verschijnsel overbekend, maar ook bij sommige Haworthia's komt 
het voor; bv. bij Haw. obtusa var. dielsiana verschrompelt en verkleurt de op
perhuid zo zeer, dat ze in hun natuurlijke omgeving vrijwel niet te onderschei
den zijn. Ook bij H. retusa verandert de kleur zodanig, dat het plantbeeld ge
heel opgelost wordt in het kleurengamma van de omgeving. Het zou de moeite 
wel eens waard zijn om na te gaan of dit verschijnsel van samengaan, even
tueel verwant zijn, van bladvensters en mimicry, niet veel vaker voorkomt dan 
we denken, want beide zijn, ieder voor zich, en samen mogelijk in verdubbelde 
mate, uiterst geraffineerde vormen van aanpassing van planten aan hun om
geving en omstandigheden: een verbluffende overwinning in de „struggle for 
life” .
Overigens wil ik er —  misschien ten overvloede —  nog wel even op wijzen 
dat dit allemaal niet zo simpel is als het aanvankelijk lijkt. Het gevaar dreigt
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namelijk dat we planten menselijk rationeel laten denken en handelen: alsof 
een plant zou „denken” en zijn eigen bestaan verstandelijk zou bezien en 
begrijpen en dan heel slim allerlei beschermende middeltjes zou verzinnen 
om het zonlicht te beheersen en vraatzuchtige dieren te belazeren . . Alleen 
de mens, voor zover we kunnen nagaan, denkt van zich zelf uit over zichzelf 
en dat nog wel rationeel doelmatig; dit ook aan planten in welke vorm ook toe 
te dichten, is onzinnige denkblubber. Mimicry en bladvensters zijn de onbe
wuste resultaten van miljoenen of zelfs miljarden zinloze toevalsexperimenten, 
waarbij al het ondoelmatige even genadeloos als radicaal en vanzelfsprekend 
verdwijnt en alleen het doelmatige, het zeer zeldzame en toevallig doelmatige, 
overblijft: wel verbluffend (of misschien juist een „wonder” in de natuur) maar 
stellig niet „slim bedacht” .

(wordt vervolgd)

Escobaria Br. & R. (slot)
J. L. den Boef

Chaffeyi: is een zeer dicht bestekeld zuilvormig plantje dat tot 12 cm hoog 
wordt en 5 tot 6 cm in doorsnee. De bedoorning is wit; alleen de midden- 
doorns zijn soms bruin of zwart gespitst. De bloemen zijn komvormig, ± 1,5 
cm lang en in doorsnee, met tamelijk brede en korte bloembladen, crème- 
roze met bruinachtige middenstreep. Vindpl.: Mexico (Zacatecas).
Tot slot noem ik nog roseana. Deze mooie plant groeit lange tijd enkelvoudig, 
later van uit de basis spruitend en zodevormend. Lichaam eivormig, 4 cm 
hoog en 3 cm in doorsnede. Ook deze is geënt bij mij groter. De jongste 
areolen zijn tamelijk wollig met ca. 15 dunne, gladde, naaldvormige, gele 
doorns en 4-6 moeilijk te onderscheiden middendoorns. Volgens de origi
nele beschrijving zou de kop van de plant bijna niet door stekels omgeven 
zijn; bij mijn 7-koppige exemplaar is de kop echter dicht bedoornd. Bloemen 
in een krans nabij de schedel, uit de bovenhelft van de stekelbundel van nog 
wollige areolen, 20 mm lang en 15 mm in diameter; roodachtig wit. Deze plant



E. hesteri

heb ik echter nog niet in bloei kunnen krijgen. Elk jaar zijn de beginpunten 
van de knoppen te zien, maar iedere keer verdrogen ze weer zonder dat ze 
verder willen komen. De oorzaak is voor mij nog duister; ik heb het al op 
vele manieren geprobeerd zonder succes, maar we zullen er maar van uit
gaan dat de aanhouder wint.
Vindplaats: bij Saltillo in de staat Coahuila, Mexico, zeer zeldzaam en 
schaars op bergruggen van zandsteen groeiend. De plant werd in 1929 door 
Friedrich Ritter gevonden.
Verder zijn er nog vele andere voor de liefhebber mooie soorten, in het Kak- 
teenlexikon van Backeberg worden 19 planten met nog een aantal variëteiten 
beschreven. Dan zijn er nog een aantal nieuwe soorten of standplaatsvarië
teiten die onder HK no. als zaad worden aangeboden in New Mexico. Voor 
liefhebbers met weinig ruimte zijn het zeer geschikte planten, mits men in 
de zomer over een zeer warme en zonnige plaats kan beschikken. De planten 
zijn vanwege deze eisen ongeschikt om in de huiskamer gekweekt te worden. 
De planten kunnen zowel geënt als ongeënt gekweekt worden, al zal men op 
eigen wortel wel voor een goed doorlatend grondmengsel moeten zorgen. 
Zelf gebruik ik meestal een mengsel van ruim 2 delen potgrond met 1 deel 
zand en 1 deel klei met nog wat fijn grind erdoor om het wat los te houden. 
Een nadeel van de klei is dat de grond soms erg lang nat blijft; een voordeel is 
dat de grond in het voorjaar bij de nieuwe watergift binnen enkele minuten 
weer wat water opneemt. De planten verlangen een zeer zonnige plaats liefst 
zo dicht mogelijk onder het glas, waarbij het geen bezwaar is dat de tempe
ratuur soms tot 50 graden C oploopt. In de winter moeten ze droog staan bij
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6-10 graden. Wanneer de planten niet tot groei geprikkeld worden, kan naar 
mijn ervaring ook een iets hogere temperatuur, voor wat de bloei betreft, 
geen kwaad. De planten zijn in het voorjaar soms sterk ingeschrompeld maar 
dat hebben ze zo weer ingehaald. De geënte planten dient men in de winter 
toch wel zo nu en dan wat water te geven om te voorkomen dat de planten in 
het voorjaar moeilijk aan de groei komen of te ver leeggezogen worden, iets 
wat bij planten die grote groepen gevormd hebben, zoals de afgebeelde nel- 
lieae, zeer gemakkelijk kan gebeuren. Deze zuigen zo hard aan de onder
stam dat ik elk jaar steeds meer moeite heb om dit te voorkomen. Gebeurt 
dit toch, dan is zo’n groep verloren daar men deze onmogelijk weer opnieuw 
kan enten.
De vermeerdering geschiedt door stek of uitzaaien; het beste kan men de 
jonge zaailingen enten daar de kleine plantjes in het eerste jaar en vooral in 
de winter zeer kwetsbaar zijn. Als de plantjes in het tweede jaar eenmaal een 
doorsnede bereikt hebben van 1 a 1,5 cm gaat het wat gemakkelijker, al is 
de groei niet erg snel.
Literatuur: Backeberg, Das Kakteenlexikon.

Krainz, Die Kakteen.
Foto’s van de schrijver.

Mr. Heemskerkstraat 24, Ridderkerk.

Voor beginners(?) - 12
COR v.d. WOUW
KASJE KIJKEN
Ik ontmoette hem —  nadat we al urenlang in zijn kwekerij op zoek waren naar 
nieuwe aanwinsten voor onze verzameling —  vriendelijk, innemend, open 
voor de problemen van anderen.
Dat is iets wat me iedere keer weer opvalt bij mijn vrienden die ik door deze 
liefhebberij gemaakt heb. Achter een soms nukkige fagade bevindt zich een 
mens, een soortgenoot, die evenals ik op zoek is naar andere mensen.
Die liefde voor planten moet ergens een bredere basis hebben, die liefde 
voor planten moet ergens de mens raken, moet ergens gemeenschappelijke 
trekken blootleggen. Ergens zal de ene mens de andere mens moeten vinden, 
in dit geval via planten, succulenten, cactussen.
Deze kwekerij was ongelooflijk mooi, schoon en hygiënisch, tot in de puntjes 
verzorgd. Alles overzichtelijk opgesteld, voorzien van de juiste naam en naar 
potgrootte in prijs gerangschikt. We werden uitgenodigd om een kijkje te ne
men in zijn privéverzameling. Schitterend, ongelooflijk, woorden schieten te 
kort om deze collectie te beschrijven . . .
Ik was vooral gebiologeerd door een prachtexemplaar van een mij totaal on
bekende cactus. Een glad, donkergroenbruin lichaam met een stuk of vijf-zes 
ribben, waarop lange doorns, als een kam. Deze plant groeide op eigen wortel. 
Een eindje verder stonden zeven of acht exemplaren geënt op Echinopsis. 
Geen van deze planten was te koop! Er viel geen prijs voor te betalen . .
Of de prijs moet vriendschap zijn. Dan krijg je zo’n plant, voor niets . . . Toch 
was ik onrustig. Ik wist dat er peulen gestolen waren en je voelde de ogen 
van het personeel in je rug.
Zeker, ook ik ben een dief en zal nooit de eerste steen kunnen werpen. Ook 
ik heb „gestolen” , planten meegenomen uit „onpersoonlijke” verzamelingen, 
stekken uit parken en tuinen. Ik ben jong geweest, jeugdig enthousiast, jaloers 
op wat anderen hadden en ik niet. Je wordt ouder en gaat steeds beter be-
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V e re n ig in g sn ie u w s
"SUCCULENTA”  is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van 
cactussen en andere vetplanten.

DAGELIJKS BESTUUR:
Voorzitter: S. K. BRAVENBOER, Kwartellaan 34, Vlaardingen.
V ice-voorzitter: Ir. G. E. M. UIL, Berg en Dalseweg 52, Nijmegen.
Sekretaris: J. DE GAST, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo, te l. 077 - 17535.
2e sekretaresse: Mevr. A. BOENDER, Beneluxlaan 53, Beverwijk, te l. 02510 - 30746.
Penningmeester: G. LINK, Mem lingstraat 9, Am ersfoort. Postrek. 680596 t.n.v. Succulenta te Amersfoort. 
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland en België f  25,— en voor leden in het buitenland f  30,—  per 
jaar inklusie f maandblad 'Succulenta '. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f  5,— .

BELANGRIJKE ADRESSEN:
Ledenadministratie, propagandafolders en aanmeldingskaarten voor het lidmaatschap: P. DEKKER, St. Pieter- 
straat 27, M iddelburg.
B ibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, Strijen. Katalogus f  1,50.
C lichéfonds: G. J. M. LINSSEN, Jacob Catsstraat 61, Venlo.
Diatheek: H. M. S. MEVISSEN, Dinantstraat 13, Breda, te l. 076- 875076.
Oude nrs van 'Succulenta ': H. HOOGHIEMSTRA, Reyerdijk 115, Rotterdam-26.
Redakteur: FRANS NOLTEE, Octant 92, Dordrecht, te l. 078-73970.
2e redakteur: A. DE GRAAF, Zinnia  8, Dordrecht, te l. 078 - 72617.
Ruilen Zonder Huilen: kontaktadres: M iddelburgsestraat 35, Scheveningen.
Succulentarium: aanmelden voor bezoek bij dhr. W. Ruysch, te l. 08370- 19123 toeste l 87, o f I.V .T., t.a.v. 
dhr. W. Ruysch, Mansholtlaan 15, Wageningen_
Succulentariumkommissie: G. E. M. UIL.
Vragenrubriek: Cactussen en algemeen: dhr. U IL, Vetplanten: dhr. BRAVENBOER.

DRINGEND VERZOEK: W ilt u bij al uw korrespondentie een postzegel voor antwoord inslulten? In verband 
met de hoge portokosten is het n ie t langer verantwoord, brieven te beantwoorden wanneer geen postzegel 
is bijgevoegd.

SLUITINGSDATA:
Kopij voor het septembernummer moet u ite rlijk  1 augustus bij de redaktie zijn.
Mededelingen voor verenigingsnieuws u ite rlijk  10 augustus bij het sekretariaat; afdelingen gelieven hun mede
delingen te zenden aan Mevr. A. BOENDER, Beneluxlaan 53, Beverwijk.
Advertentie opgaven u ite r lijk  25 ju li bij J. DE GAST, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo.

A g e n d a
Landelijk:
28 augustus 1976 Succulentenruilbeurs van het Oosten. Zie uitvoerige mededelingen in 

dit nummer.
28 augustus 1976 Ruilbeurs te Roosendaal. Zie uitvoerige mededelingen in dit nummer.
24 - 26 sept 1976 Contactweekeind Succulenta in Conferentieoord De Bron. Zie uit

voerige mededelingen in dit nummer.

In de afdelingen:
21 augustus 1976 Opendag bij mevr. en dhr. Klees, Stumphiusstraat 4, Beverwijk. 
18 september 1976 Ruilbeurs te Zuidlaren.

T u incentrum  ’A R IZ O N A ’
Gespecialiseerd in cactussen e, 
vetplanten.
Grote collectie met veel apt • 
soorten.
Concurrerende prijzen.

Aalsmeerderweg 93, 
naast Peugeot-garage 
Aalsmeer - Tel. 02977-26133

Gevraagd:
DIE CACTACEAE I - VI

van C. Backeberg.

Brieven met prijsopgave aan:
P. Verstappen, 
Hoogschans 1, 
Roggel (L).

Gevraagd:
DIE CACTAEAE IV EN/OF V

van C. Backeberg.

J. Vrenken, 
Elandstraat 1, 
Volkel,
Tel. 04132-72917.



C o n ta ctw e e k e in d

C o n fe re n tie o o rd  "D e B ro n ”
Nogmaals willen wij uw aandacht vragen voor het te houden Succulentaweekeind op 24-25- 
en 26 september in De Bron, bijzonderheden daarover kunt u vinden in het meinummer.
In eerste instantie hebben we de datum tot wanneer u en uw huisgenoten zich op kunnen 
geven gesteld op 1 juli a.s. maar met het oog op de vacantie's hebben we gemeend er goed 
aan te doen deze dagen aanmerkelijk later te stellen en wel op 1 september, u heeft dan nog 
ruimschoots de tijd en wellicht, uitgerust van de vacantie, weer zin iets prettigs te gaan doen. 
We willen er nogmaals de nadruk op leggen dat het geenszins in de bedoeling ligt ons uit
sluitend bezig te houden met onze liefhebberij, ook voor de huisgenoten van de leden willen 
we het weekeind aantrekkelijk maken en we streven er naar het programma zó te stellen dat 
ieder na afloop tevreden is.
Al eerder noemden we een paar programmapunten; sprekers-film-ruilbeurs-verloting en waar 
het vooral omgaat, contact met mensen met een zelfde hobby en onze hobby brengt zonder 
meer mee dat al wat groeit en bloeit altijd weer boeit en zo dachten we er goed aan gedaan te 
hebben in ons programma een excursie naar de bekende Kwekerij ,,MOERHEIM” op te nemen. 
Naast het bezoeken van enige verzamelingen van leden van de afd. Zwolle is er op zaterdag
ochtend een excursie naar „MOERHEIM” in Dedemsvaart, naast het bezichtigen van de ver
schillende prachtige door de bekende tuinarchitecte Mevr. Mien Ruys ontworpen tuinen is 
er de mogelijkheid tuinplanten te kopen die elders moeilijk te verkrijgen zijn.
Voor de zondagochtend hebben we het plan een paddestoelen speurtocht in de bossen rond 
Ommen te maken. Mocht u er echter de voorkeur aan geven over onze liefhebberij te praten 
dan kan dat. Een soort „Orakel van Delphi” zal in De Bron zitting houden om op uw vragen 
zo goed mogelijk antwoord te geven, hoewel u van dit Orakel geen wonderen kunt verwachten 
We zouden het bijzonder fijn vinden als het contactweekeind een enorm succes wordt, het is 
als het ware een proef voor volgende jaren.
Voor nieuwe leden herhalen wij nog eens de kosten en de wijze van aanmelden: 
kort weekeind, zaterdagmiddag half drie tot zondagmiddag half vier . . . .  ƒ 25,— 
lang weekeind, vrijdagavond (voordracht over een Cactussafari door Mexico) tot zon
dagmiddag half v ie r .........................................................................................................................................ƒ 40,—
Kinderen half geld.
Voor het gebruik van lakens en slopen wordt ƒ3,50 in rekening gebracht; om de kosten zo 
laag mogelijk te houden kunt u daar het beste zelf voor zorgen.
Inschrijven door middel van storten op gironr. 3534519 t.n.v. A. Boender-van der Molen, 
Beneluxlaan 53, Beverwijk met vermelding van: het aantal personen, lang of kort weekeind. 
Iedere deelnemer(ster) krijgt uitvoerig bericht toegestuurd.

A. Boender-van der Molen.

Afd. Gooi en Eem land
Verslag bijeenkomst van j.l. 11 mei.
Na een lange tijd van afwezigheid werd weer onder het voorzitterschap van dhr. Rubingh de 
avond geopend.
Bij het welkomstwoord gericht aan enkele nieuwelingen sprak hij de hoop uit dat zij zich 
spoedig bij ons zullen thuis voelen.
Er werd navraag gedaan over het verloop van de excursie van j.l. zaterdag. Had een ieder 
naar zijn wens planten kunnen kopen en waren allen tevreden huiswaarts gekeerd Zo te horen 
was het een geslaagde dag geweest.
Onze penningmeester, dhr. v. Beek, kwam met het voorstel het kringgeld te verhogen van 
ƒ 7,50 naar ƒ12,50. Met aller instemming werd deze suggestie aangenomen.
Discussie volgde over o.a.: het geslacht Notocactus (Z.-Brazilië) veel of weinig water geven 
in verhouding tot het geslacht Turbinicarpus (Mex.) dat in veel woestijnachtiger streken voor
komt. Ander punt van bespreking was wel of geen importen kopen. Dit in verband met de vele 
Melocactussen die tegenwoordig in de winkels aangeboden worden en meestal geen lang leven 
te wachten staat.
Na de pauze deed dhr. Rubingh verslag van een reis door Mexico waarbij ook door onderge
tekende en hem veel cactusstandplaatsen bezocht zijn. Vanuit de hoofdstad ging het in N.O. 
richting via Pachuca naar het Senilistal, de groeiplaats van onze bekende grijsaard. Hiervan-



daan naar het N-W met als einddoel de stad Saltillo waar in de omgeving wel de meeste 
soorten gevonden zijn.
Veel belevenissen passeerden de revue, waarbij later de door hem gemaakte dia's vertoond 
werden. Secr. N. G. Hafkamp

v. Amstellaan 10 
Loenen a/d Vecht.

Afd. Gouda en omstreken
De op 22 mei gehouden ruilbeurs, is naar volle tevredenheid van bestuur en leden, verlopen. 
De openingstijd was gesteld op 11 uur, om een ieder die met planten op deze beurs aan
wezig was, de gelegenheid te geven deze in alle rust op te stellen. De eerste groep gegadig
den stond reeds om kwart-voor-elf te trappelen van ongeduld om naar binnen te mogen.
Al het ons door de beheerder van ,,Kunstmin" toegezegde materiaal was keurig aanwezig, 
zodat in tien minuten tijd al de tafels in rijen geplaatst waren en de liefhebbers binnenstroom
den. Tot 12 uur werd (althans door de afd. Gouda & omstr.) niets verkocht, om de liefhebbers 
die daarvoor gekomen waren, tot ruilen van planten in de gelegenheid te stellen. Zo wij echter 
hebben kunnen constateren, werd ook in de middaguren hier en daar nog wel een plantje 
geruild. Gelukkig geschiedde de verkoop inderdaad voor liefhebbersprijzen, waardoor menig 
liefhebber voldaan naar huis keerde.
Het grootste pluspunt van dit gebeuren (en ook eigenlijk hoofddoel van deze beurs) was, dat 
vele prettige contacten tussen diverse besturen en liefhebbers gelegd werden.
Van vele door ons uitgenodigde afdelingen waren leden of bestuursvertegenwoordigers aan
wezig, voor welk feit wij hen zeer erkentelijk zijn. Dat zoveel leden van ons nog jonge 
afdeling hun best gedaan hebben mét of zonder planten aanwezig te zijn, verdient zeker een 
compliment, terwijl ook de aanwezigheid van enkele van onze Belgische vrienden tezamen 
met hun echtgenote’s, zeer op prijs gesteld werd.
Het plan dat wij hadden, om er een jaarlijks terugkerend evenement van te kunnen maken, 
heeft na het welslagen van deze dag, zeer vaste vormen aangenomen.

2e secretaris:
J. van Haeften.

DE RUILBEURS TE ROOSENDAAL
Voor de achtste maal zal er een ruilbeurs gehouden worden op:

ZATERDAG 28 AUGUSTUS 1976, aanvang 2 uur.
Wegens de grote belangstelling voor de vorige ruilbeurs, toen de zaal veel te klein bleek, 
hebben wij een grotere zaal gezocht. Vandaar dit nieuwe adres: Zaal „Meulentiend" Spoor
straat 300 te Roosendaal. De Spoorstraat is de eerste straat links, wanneer u met de rug 
naar het station staat.
De zaal gaat open om 1.30 uur.
Aan iedere deelnemer hopen wij een stuk karton te verstrekken, waarop hij zijn naam en 
andere mededelingen kan schrijven. De middag zal als volgt verlopen:
Van twee tot drie ruilen, daarna is ieder vrij om ook te verkopen. Om het karakter van een 
ruilbeurs te bewaren, doen de organisatoren een beroep op alle deelnemers om zich hier aan 
te houden. Het doel is op de eerste plaats ruilen.
Wij hopen dat de belangstelling weer even groot zal zijn als het vorige jaar!

DE SUCCULENTENRUILBEURS VA N  HET OOSTEN
Op zaterdag 28 augustus gaat de afdeling „IJsselstreek”  weer de jaarlijkse Succulentenruil
beurs van het Oosten houden. Deze Succulentenruilbeurs zal plaatsvinden in het D.W.K.-ge- 
bouw, Leeuweriklaan 19 te Zutphen.
Voor de goede gang van zaken willen wij het volgende mededelen:
Om 12.00 uur gaat de zaal open, alleen voor leden van de afdeling „IJsselstreek” .
Om 13.30 uur is de zaal open voor iedereen.
Van 13,30 uur tot 14.00 uur wordt iedereen die met planten komt enz., een plaats in de zaal 
aangewezen, zodat men zich rustig kan installeren. Het is de bedoeling dat er dan nog niet 
geruild wordt.
Om 14.00 uur zal de officiële opening van de beurs plaatsvinden. De beurs zal ongeveer om 
17.00 uur afgelopen zijn. De afdeling „IJsselstreek” hoopt dat er veel mensen zullen komen 
en hoopt ook omwille van de goede organisatie dat men zich aan de bovengenoemde tijden 
zal houden.

Secretaris afd. „IJsselstreek”
M. P. M. van den Berg,
Het Zwanevlot 100, Zutphen.

RUILBEURS IN HET NOORDEN
De afdelingen Delfzijl, Groningen en Hoogeveen organiseren op 18 sept. een ruilbeurs in 
Café-restaurant Sprookjeshof te Zuidlaren. De ruilbeurs start om 12 uur en duurt tot 13.30 uur; 
deze is alleen bestemd voor Succulenta-leden en er wordt alleen geruild.
Na 13.30 uur bestaat gelegenheid tot ruilen, kopen en verkopen voor iedereen.
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grijpen hoe de jeugd tegen bepaalde zaken aankijkt. Soms herken je jezelf. 
Vaker nog is de kloof te groot. Nu zou ik nog niet het kleinste zaadje mee 
kunnen nemen. Nu word ik in het d iepst van mijn ziel geraakt, wanneer ik hoor 
van vele liefhebbers en kwekers hoeveel er gestolen w ord t uit openbare en 
particu liere verzamelingen. Dertig, veertig  lange jaren was iedere privé-ver- 
zameling open voor alle bezoekers. Vetplanten zijn in de mode en oefenen 
op velen een onweerstaanbare aantrekkingskracht u i t . . .
Iedere kweker en vele particulieren moeten zich wapenen tegen diefstal. Het 
beeld is verwarrend, maar toch heb ik gemeend dit stukje te moeten schrijven. 
Ik kan geen antwoord geven, ik w eet niet wat je tegen dit soort diefstallen 
moet doen. M isschien weet ik het antwoord wanneer ik tachtig ben, wanneer 
de meeste van mijn vrienden overleden zijn, misschien pas dan, wanneer ik 
alleen in deze wereld sta, besef ik misschien wat het antwoord w erke lijk  moet 
zijn. Léven is niet te betalen, léven kun je niet stelen, léven kun je alleen maar 
krijgen . . .
Ja, lezer, een somber stukje deze keer, maar het moest me even van het hart.

(w ordt vervolgd)

Austrocylindropuntia clavarioides

WALTER RAUSCH

Als aanvulling op het artikel van de heer B. van Gelder in „Succulenta” no. 6, 
juni 1975, blz. 116, zou ik van deze bijzondere plant graag nog het volgende 
willen zeggen:
Tijdens mijn tochten door Argentinië bestudeerde ik het zeer grote areaal 
van Lobivia formosa (Pfeiff.) Dodds, dat vanuit het zuiden van San Raphaël 
over Mendoza, San Juan tot in Siërra de Famatina loopt. Daardoor was ik in 
de gelegenheid ook Opuntia clavarioides op verscheidene plaatsen te vinden. 
In de westelijke regionen van Mendoza en San Juan, in de richting van Chili, 
komt deze soort op vele plaatsen overvloedig voor, doch voor ongeoefende 
ogen is hij bijna niet te vinden.
De nauwelijks 2 cm grote, kogelvormige stammetjes zitten op een dunne 
hals die de verbinding vormt met de in de grond verborgen, grote knolach
tige, ,,aardappel”vormige wortel. De kleur van de opperhuid (epidermis) is zo
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in overeenstemming met de zandig-steenachtige heuvels waarop de planten 
groeien, dat zij nauwelijks daarvan te onderscheiden zijn.
Op een dag was ik in Jachal en reed met de dorpsonderwijzer, die zich ook 
voor de vegetatie van de naaste omgeving van zijn woonplaats interesseer
de, naar verscheidene vindplaatsen. Toen ik bij een zeer steenachtige „woes
tijn” wilde stoppen, werd dat door de onderwijzer met een schamper lachje 
ontvangen, doch toen ik de eerste Opuntia’s uit de bodem hakte, werd mijn 
tot dan toe zeer bereidwillige vriend haast vijandig; hij sprong uit de auto en 
schold: „Minstens 200 keer ben ik al hier geweest en nu komt deze „gringo” 
me op deze plek cactussen aanwijzen!”
Enzianweg 35, A 1224 Wenen-Aspern, Oostenrijk.

E c h e v e ria  se to s a  Rose et Purpus
J. C.van Keppel
Een oude bekende van het geslacht Echeveria is de borstelig behaarde 
Echeveria setosa, die door Dr. Carl Purpus in 1907 werd ontdekt, groeiend op 
rotsen in Cerro de la Yerba, bij San Luis Tultiplanata, in de provincie Pueblo, 
Mexico. Door zijn broer, J. A. Purpus, curator van de botanische tuin in Darm- 
stadt, vond Echeveria setosa spoedig zijn weg naar de Europese verzame
lingen en was jarenlang een der meest voorkomende Echeveria's. E.setosa 
is stamloos of als oudere plant kortstammig, met een dichte rozet van ca. 100 
bladeren, die 10-12 cm doorsnee meet. De spatel- tot omgekeerd lancet
vormige bladeren zijn vlezig, aan de bovenzijde vlak, 4-5 cm lang en aan beide 
zijden bezet met borstelige, witte haren. Omstreeks mei bloeit de plant met 
4-5, ca 25 cm lange, bloemstengels met aan de top een 8-10-bloemige, meest 
enkelvoudige schicht Zowel de bloemstengel als de bloem- en kelkbladeren 
zijn fijn behaard. De prachtige, tot 1,5 cm grote bloemen, zijn aan de buiten
zijde rood met gele spitsen-, de binnenzijde is geheel geel. Om een werke
lijk mooie, dichtbehaarde plant te verkrijgen moet E.setosa zonnig, luchtig 
en tamelijk droog worden gekweekt. Vooral 's winters, wanneer de plant in 
rust is, moet hij vrij koel en droog worden gehouden. De plant behoudt dan 
niet alleen de karakteristieke beharing, maar tevens worden dan de bloem
knoppen gevormd. Wordt de plant in de winter te donker en vochtig gehouden, 
dan groeit hij door en ontstaan er weke, nauwelijks behaarde bladeren waarbij 
ook de karakteristieke gedrongen vorm verloren gaat. De vermeerdering van 
E. setosa heeft plaats door middel van zaad of bladstekken. Als grondsoort is 
aan te bevelen: 2 delen bladgrond, 1 deel klei en 1 deel scherp zand.
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E.setosa is door kwekers vaak gebruikt voor het winnen van hybriden. Een 
zeer goede hybride, E. x derosa is ontstaan door kruising met E.derenbergii. 
Deze rijkbloeiende hybride heeft veel kortere bloemstengels, waardoor hij 
meer geschikt is als massa-handelsplant. Daardoor is E.setosa vrijwel geheel 
uit het handelssortiment verdwenen. In populaire plantenboeken vindt men 
deze hybride foutief afgebeeld als E.setosa.
Jonkerlaan 14, Wassenaar. Foto van de schrijver



O n g ed ie rte  in de su c c u le n te n k a s  ( I I I )
SIMON KOOIJ JR.
Bladluis:
Van alle luizen is voor wat betreft de succulenten de bladluis de onschuldigste. 
Zij treden nu en dan op bij Crassulaceeën, Composieten en soms ook bij 
cactusbloemen.
Bladluizen zijn slechts enkele millimeters lange insekten met een weke 
huid en sprieten of voelhorens. Met verscheidene andere insektenfamilies 
behoren zij tot de Hemoptera, een onderorde van de Hemiptera of halfvleuge- 
ligen. Kenmerkend voor deze insekten zijn de stekend-zuigende monddelen 
(het rostrum, waarmee ze de plantensappen uit de plant zuigen). Vele soorten 
zijn ongevleugeld, maar wanneer er vleugels aanwezig zijn, bezitten bladlui
zen er vier; voor en achtervleugels zijn vliezig. De bladluis zit graag met zijn 
familie op een plant en ze voeden zich het liefst met jonge plantedelen. Met 
name de knoppen vormen een lekkernij. Door de bladluizen aangetaste plan
tedelen blijven achter in de groei, worden misvormd, verwelken of verkleuren. 
Door de betrekkelijk trage leefwijze van de dieren worden lang niet alle 
koolhydraten die zij uit de planten opzuigen, verteerd. Daardoor zijn de uit
werpselen sterk suikerhoudend, De suikerhoudende uitwerpselen zijn vloei
baar en kleverig en zij worden honingdauw genoemd. De zoete honingdauw is 
een geliefd voedsel voor mieren en wanneer onze planten in een open bak 
gekweekt worden zullen er gewis bijen op af komen. Even een zijsprongetje 
De Tannenhönig uit de bergen is de door bijen verzamelde honingdauw die 
zij van de planten uit de bossen halen.
Door de verdamping van het water uit de honingdauw ontstaat er een don
kere korst op de planten. Op deze korst kunnen zich allerlei schimmels 
gaan ontwikkelen, die tenslotte een zwart overtreksel vormen dat roetdauw 
wordt genoemd. Op de roetdauw kom ik terug in mijn artikelen over schim
mels.
Nu de bestrijding van de bladluis. Wij kunnen de plant bespuiten met een 
oplossing van spiritus en zeep. Als dit middel echter in de zon wordt toe
gepast dan komt er door de alcohol die de spiritus bevat onherroepelijk 
verbranding, daar alcohol reeds kookt bij enkele tientallen graden boven het 
vriespunt. Veel eenvoudiger is het gebruik van de conventionele middelen 
die tot onze beschikking staan. Ik noem de nicotinepreparaten of E 605. Zelf 
gebruik ik Aglukon, dat in vloeibare vorm in de handel is en een Malathion- 
verbinding bevat. Dit bevalt mij zeer goed. (wordt vervolgd)
v . D ijckstraat 13, De L ie r.

W a a r c a c tu s s e n  niet in tel zijn
BEREND GROENHAGEN
In het najaar van 1974 was ik — met enkele collega’s — in de gelegenheid 
een studiereis te maken naar Los Angeles - Californië.
Helaas was het doel van de reis niet om de cactussen en vetplanten daar te 
bestuderen maar er bleef gelukkig wat tijd voor over. Omdat niet iedereen 
die streek kan bezoeken en bewonderen wil ik wat indrukken meegeven. 
Eén ernstige handicap had ik wel; van vele planten die gefotografeerd zijn 
ken ik de naam niet.
Over een vreemde ervaring
Het hotel dat we betrokken was zoals zovele Amerikaanse hotels: ’n zwem
bad erbij en een telkens wisselend aantal gasten.
Het Cavalierhotel onderscheidde zich echter van de andere hotels, aldus de
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„V e tboom pje" 
(Crassula portulacea)

huidige eigenaar, omdat het vroeger eigendom was geweest van een planten- 
maniak die er een soort hortus omheen had aangelegd. Zo stonden er bana
nenbomen, allerlei palmen en „vetboompjes” . Die waren nogal gezocht van
wege hun hoge ouderdom.
Op de vraag waarom er geen cactussen in de verzameling waren opgenomen 
kregen we als antwoord dat dat niet kon vanwege de vele kinderen en de 
„rot.’^stekels.
Maar als ik daarvoor belangstelling had, was er een stukje verderop een 
plantenzaak en die zou er zeker wel hebben.
Dus, complete fotouitrusting meegenomen en gelopen. Dat „stukje verderop" 
bleek bijna drie kwartier lopen te zijn (Amerikanen denken blijkbaar in auto- 
afstanden). Maar als oprecht lid van Succulenta klaag je daar niet over.
De plantenwinkel was een enorm grote zaak, er was een kas bij met nage
noeg alle bekende kamerplantjes die je hier ook kunt kopen. Geen cactus
sen.
Buiten misschien in de kwekerij denk je dan. Ik liep verloren tussen de meest 
wonderlijke Hibiscussoorten, palmen - er was zelfs een loods met bloem
bollen - en warempel, na drie mensen gevraagd te hebben naar „cacti” (men 
gebruikt altijd het meervoud) kreeg ik een plekje gewezen waar drie mieze
rige plantjes stonden. Zaden had men ook niet, nee, daar vroeg niemand
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Foto’s van de schrijver.

naar, hoezo?
De hortus botanicus - een tweede vreemde ervaring
De eerste dagen werden geheel in beslag genomen door besprekingen en 
bezoeken, zodat alleen aan het einde van de middag wat andere activiteiten 
mogelijk waren (bij een temperatuur van een naar onze begrippen uitzon
derlijk warme droge zomer). Door toeval ontdekte ik toen dat er bij de 
campus van de universiteit van Los Angeles een afdeling botanie („botny” ) 
was met een hortus. (wordt vervolgd)

O u d e  c a c tu s b o e k je s
J. A. JANSE
Een herdruk van J. J. Krook, „Handboek tot de kennis en voortkweking van alle be
kende Cactus-soorten” (1854).
Herdrukken is nu een algemeen gevolgde methode om zeldzame en vaak kostbare 
werken binnen ieders bereik te brengen. Het zijn zelfs niet altijd echt oude werken, 
gezien het feit dat ook het „Mammillaria Handbook” van R. T. Craig (1945) in een 
„reprint” is verschenen.
Landré en Meesters b.v. te Amstelveen hebben nu het wel echt zeldzame handboekje
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van J. J. Krook dat bij F. Günst te Amsterdam in 1854 verscheen in een „reprint” uit
gegeven.1) Blijkbaar was er toen in ons land behoefte aan zon werkje; in 1858 ver
scheen bij S. E. van Nooten in Schoonhoven een wat kleiner en beknopter boekje van 
Th. F. Uilkens met de niet zo originele titel: „Handleiding tot de kennis en behande
ling der Cactus-soorten”  (Opuntiaceae).2)
Krooks werkje is in de „reprint” uitgegeven in een iets kleiner formaat (11 x 18 cm), 
mijn origineel meet 13 x 22 cm. Het titelblad (bij de oorspronkelijke uitgave gekleurd) 
vermeldt dat de uitgever F. Günst te Amsterdam is; bij de „reprint” is dit weggelaten 
—  waarom?—  en staat hiervoor in de plaats: „door J. J. Krook” , in precies hetzelfde 
lettertype als dat voorkomt op het tweede titelblad.
Blijkens het voorwoord verscheen het bij intekening en de auteur verontschuldigt 
zich dat de voltooiing zo lang op zich liet wachten door „eene lange en smartelijke 
ziekte, waarvan ik tot heden nog niet geheel hersteld ben".
Dr. Margadant van het Biohistorisch Instituut te Utrecht was zo vriendelijk mij enige 
gegevens te verstrekken en enige nader te verifiëren, waarvoor mijn hartelijke dank. 
Van Krooks boek blijken 2 Nederlandse drukken te bestaan, beide uit 1854 en 2 
Duitse vertalingen, die resp. in 1855 en 1861 het licht zagen. Merkwaardigerwijs heeft 
de tuinbouwpers van die dagen er in het geheel niet van gerept!
Dochnal3) de bekende bibliografie van de tuinboeken geeft van Krooks Duitse uit
gave de volgende titel: „Handbuch zur Kenntniss, Fortpflanzung und Behandlung aller 
bis jetzt bekanntgewordenen Cacteen in ihrem ganzen Umfange. Beschreibung der 
verschiedenen Klassen und Gruppen etc., ihres Nutzens und Gebrauchs etc. Aus dem 
hollandischen. Mit 24 Holzschnitten, gr. 8. Amsterdam 1855 Günst.
Volgens Alfred Rehder's „Bradley Bibliography (vol. 3), 1915 zien wij de 2 Duitse 
drukken vermeld. Hij geeft op dat de eerste Duitse druk „nach der zweiten verbesser- 
ten und vermehrten hollandischen Ausgabe übersetzt” is en uitgegeven werd in Leip- 
zig en Amsterdam. Zijn collatie (4) + 255 p. is een dikker boek dan de nu herdrukte 
Hollandse uitgave.
Het origineel omvat: titelblad; voorrede (3 pp.), verbetering van enige zinstorende 
drukfouten (2 pp.), titelblad, Eerste Gedeelte (123 pp.), Tweede Gedeelte (74 pp.), dus 
in totaal een omvang van 215 pagina’s.
De 2de Duitse uitgave beschrijft Bradley's Bibliography als volgt: „Kenntniss, Fort
pflanzung und Behandlung aller bis jetzt bekannt gewordenen Cacteen und der 
seltensten schonen Blumen in ihrem ganzen Umfange; nach den neuesten Einteilun- 
gen, den besten Forschern und aus den vollstandigsten Quellen zusammengetragen; 
nach der zweiten verbesserten und vermehrten hollandischen Ausgabe übersetzt", 
(3) +  255 pp. 24 pl. 1 tab., Amsterdam 1861.
De uitgevers van de „reprint” trekken een vergelijking met Försters handboek (1846). 
Dit werk is echter belangrijk uitvoeriger en omvat 523 pagina's.4)
Bij alle soortbeschrijvingen in Förster’s boek is een literatuuropgave te vinden; de 
beschrijvingen zelf zijn zeer uitvoerig. Krooks beschrijvingen (zo al aanwezig!) zijn 
zeer summier!
De Duitse „uitgebreidere en verbeterde" druk ken ik helaas niet en ik kan dus niet 
béoordelen of deze beter is dan de Nederlandse uitgaven. De bewering echter dat 
Krooks boek (samen met Förster 1846) „het beste handboek verkrijgbaar in Europa in 
de 19de eeuw” was, is op zijn minst overdreven.
Men zou Krooks boekje kunnen vergelijken met de naamlijst van Prins Salm-Dyck 
„Cacteae in horto Dyckensi” (1850). Krook geeft het Salmse systeem weer op een uit
slaande tabel. Hij zegt dan ook: „In de laatste jaren heeft echter de Prins van Salm- 
Dyck, een der voornaamste cactus-kundigen, deze 14 hoofdgeslachten tot op 20 ge- 
bragt, zoodat de verdeeling nu is als vo lg t...”  (verwijst naar Tabel). Hier en daar 
wijkt Krook af van de naamschrijfwijze bij Salm-Dyck; zo schrijft hij P e r e s k i a i.p.v. 
P e i r e s c i a.
Over de persoon van Krook is helaas niets bekend; de tijdschriften uit die periode 
noemen hem en zijn boek nergens.5)

Aantekeningen
1) Verschijning vóór 7 april 1854, aangezien de uitgever het tentoonstelde op de Elfde Tentoonstelling 
van de Kon. Nederl. Mij. tot aanmoediging van de Tuinbouw in Rotterdam.
2) Th. F. Uilkens (1812-1891) studeerde theologie te Groningen, vestigde zich in 1836 te Wehe en
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Zuurdijk waar hij predikant was, maar zeer veel tijd  besteedde aan de bevordering van land- en tu in
bouw. Hij richtte een Maatschappij van land- en tuinbouw ,,De M arne”  op en stichtte tevens een 
eigen museum van natuurh is torische voorw erpen. Op het tite lb la d  van zijn boekje  staat: ,,naar de 
laatste rangschikking om- en b ijgew erkt”  en men kan zich met recht afvragen of deze om- en b ij
w erking betrekking  had op een w erkje  met p recies dezelfde tite l, (2) 55 p. dat in 1847 te Zw arts lu is 
verscheen. (A. Rehder, The Bradley Bibliography, vol. 3, (1915), p. 619; Rehder geeft h ierbij geen 
schrijversnaam op). , , , . , . . .. . w
3) Dochnal, Fr. Jac., ,,B ib lio theca  hortensis —  V o lls tand ige  G a rtenb ib lio thek  oder a lphabetisches Ver-
zeichniss a lle r B ü ch e r___von 1750 b is 1860 in D eu'sch land erschienen s in d ” . (S 88) Nürnberg 1861.
4) Met nog toegevoegde fondscata logus van de u itgever W ö lle r in Leipzig.
5) Een naamgenoot J. C. Krook genoot enige bekendheid: hij schreef een boekje op het gebied van 
tu inkunst (U. B. Amsterdam) en hij was medewerker aan het tijd sch rift ,,Flora en Pomona”  in de jaren 
1852-58. O f J. C. een fam ilie re la tie  was van J. J. is mij helaas n iet bekend.
Van Ittersumlaan 32, Bennebroek.

B o e k b e s p re k in g
W erner Rauh: W ondere wereld van cactussen en vetplanten.
Nederlandse bewerking J.C. van Keppel. Uitg. La Rivière en Voorhoeve, 302 blz., 222 
kleuren- en 27 zw artw itfo to 's . Prijs f  ??.
Het is e igenlijk  w onderlijk  dat van d it boekje nu pas een bespreking in ons maandblad 
verschijnt. Het is immers al de 3e druk die thans voor mij ligt. O.p zich zegt het aantal 
drukken van een boek v rij weinig over de kw a lite it ervan, maar in d it geval lijk t het 
er toch op dat het boekkopend en succulentenminnend publiek het koren weet te onder
scheiden van het vele kaf dat er op de m arkt is. M ooie fo to 's  samen met een goede 
en prima vertaalde tekst hebben een produkt opgeleverd waaraan zowel de beginnende 
als de meer gevorderde liefhebbers veel p lezier kunnen beleven.
Het zal geen verw ondering wekken dat bij een nauwgezette beoordeling toch ook wat 
punten van kritiek  naar voren komen. Zo leunt de tekst op plaatsen waar bijvoorbeeld 
w ordt gesproken over „M iddeneuropees klim aat” , ..schoonm oedersstoel”  (Echinocac- 
tus grusonii) en „o rd e s te r" (als aanduiding voor de bloemen van Stapelia 's) wel wat 
zwaar aan tegen het Duitse orig ineel. V erder zijn benamingen als Tanganjika (Tanzania), 
Portugees O ost-A frika  (Mozam bique) en Euphorbia ta itensis (E. ndurumensis) niet up-to- 
date. O ok ontgaat mij waarom het gebruik van Chinosol i.,p.v. het in ons land veel 
bekendere Superol w ordt aangeraden. Enigszins storend is verder het fe it dat - althans 
in mijn exemplaar - de kleurenpagina’s 269 en 270 op de kop staan. Boeken waarin 
totaal geen zetfouten staan zullen wel m oeilijk te vinden zijn en ook d it boek is er niet 
geheel aan ontkomen (pag. 103 D olichtothele i.p.v. Dolichothele, pag. 171 Baily i.p.v. 
Bally; pag. 179 stapellio ides i.p.v. stapelio ides). De genoemde tekortkom ingen doen ech
ter niets af aan het fe it dat we hier te maken hebben met een boek dat een plaatsje 
verd ient in de boekenkast van iedere succulentenliefhebber. W el hoop ik dan dat deze 
Nederlandse uitgave in een steviger jasje zal b lijken te zitten dan het Duitse exemplaar 
dat ik bezit, w ant voo r een mens is het m isschien wel eens goed een enkele keer uit 
de band te springen, bij boeken lig t dat toch bepaald anders.
FRANS NOLTEE.

UIT BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 
The National Cactus and Succu lent Journal 
(G.B.) vol. 30 (1975) nr. I.
Dr. W. Cockburn sch rijft over de zuur- 
sto fu itw isse ling  bij succulenten. G. D. 
Rowley ve rvo lg t zijn verslag over planten, 
mensen en publicaties u it de w ereld van 
succulenten. Deze keer over een bezoek 
aan M exico. O ver Epiphyllum phyllanthus 
schrijven W. Barth lott en W. Rauh. In d it 
tweede en slotdeel komen de schrijvers 
to t de conclusie dat hun onderzoek van 
E. phyllanthus v. phyllanthus, afkom stig 
van vindplaatsen u it Ecuador, Peru, 
Paraguay en Brazilië, aantoont: A. dat de
ze soort de neiging heeft, in plaatselijke 
vormen uiteen te vallen; B. dat echter de
ze verschillen onvoldoende zijn om duide
lijke variëteiten op te stellen, behalve voor

de Braziliaanse planten. In een u itvoerig 
geïllustreerd artike l zetten W. & H. Rauh 
hun reisbeschrijv ing van N eder-C aliforn ië  
voort.
Vol. 30 (1975) nr. 2
P. R. O. Bally, F. K. Horwood en J. J. La- 
vranos geven een overzicht over de ge
slachten Pseudolithos en W hitesloanea. 
Van deze geslachten zijn to t nu toe maar 
5 soorten bekend, waarvan één w aar
sch ijn lijk  u itgestorven, twee heel zeldzaam 
en twee ofschoon niet in d irect gevaar, 
het spoedig kunnen worden. G. D. Rowley 
verte lt ve rder over een reis naar Mexico. 
W. & H. Rauh beëindigen (behalve een nog 
te publiceren post-scriptum  en b ib liografie) 
hun reisbeschrijv ing van N eder-Californië. 
Cactus and Succulent Journal (U.S.A.) Vol. 
XLVII (1975) nr. 1
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In zijn artikel over Thrixanthocereus cull- 
mannianus is W. Cullmann het niet eens 
met Buxbaum die alle Thrixanthocereis tot 
Espostoa rekent, behalve Thrixanthocereus 
senilis. Over het geslacht Huernia in 
Ethiopië schrijft uitvoerig M. G. Gilbert. 
Als nieuwe soorten worden genoemd 
Huernia recondita en H. boleana; voorts 
als nieuwe combinatie H. macrocarpa ssp. 
concinna. A. F. H. Buining vertelt over 
Melocactus bahiensis. Over de noorde
lijke grens van Bergerocactus emoryi han
delt het art. van R. Mitchel Beauchamp. 
Inge Hoffmann geeft een beschrijving van 
een reis naar Guatamala; en James R. 
Curtis schrijft over het telen van cactus
vruchten (Opuntia ficus-indica) voor han
delsdoeleinden in Californië. Lyman Ben- 
son publiceert deel twee over de publi
catiedatum van Wislizenus: Memoir van 
een reis naar noordelijk Mexico in 1846 
en 1847.
Vol. XLVII (1975) nr. 2 
Edward F. Castetter, Prince Pierce en Karl 
H. Schwerin schrijven over het geslacht 
Escobaria, speciaal over de soorten die 
voorkomen in Nieuw Mexico. Als nieuwe 
taxa beschrijven zij: Escobaria sand-
bergii; E. villardii; E. orcuttii var. macraxi- 
na; E. orcuttii var. koenigii; als nieuwe 
combinatie Escobaria organensis (Cory- 
phanta organensis). Loren M. Whitelock 
bericht over de ouderdom en de groei- 
snelheid van Cycadaceeën, in ’t Neder
lands varenpalmen. Over twee nieuwe 
Mammillaria’s uit Mexico handelt het art. 
van C. Glass & R. Foster, nl. Mammillaria 
oteroi en M. pennispinosa var. nazasensis. 
Vol. XLVII (1975) nr. 3 
Philip E. Downs bericht over Euphorbia 
mlanjeana in Malawi. Howard Scott Gentry 
verdiept zich in het probleem van Agave 
wislizenii en A. scabra, en betoogt dat A. 
wislizenii en A. parrasana hetzelfde zijn.

Hij handhaaft parrasana als een subspe- 
cies, nl. Agave wislizenii ssp. parrasana. 
Over de echte Yucca filamentosa schrijft 
J. C. McDaniel. Dale A. Zimmerman en 
Allan D. Zimmerman geven in hun artikel 
over Mammillaria orestra in Nieuw Mexico 
een sleutel tot de haakbedoornde Mammil- 
laria's van zuidelijk Nieuw Mexico nl. M. 
wrightii var. wrightii; M. wrightii var. wil- 
coxii; M. orestra en M. grahamii. Mammil
laria chavezei is volgens hen een nomen 
nudum en een synoniem van M. orestra. 
C. Glass & R. Foster houden een nieuwe 
Turbinicarpus ten doop: Turbinicarpus laui. 
Discocactus semicampaniflorus wordt als 
nieuwe soort beschreven door A. F. H. 
Buining en A. J. Brederoo. Over het ge
slacht Conophytum en wel de subsectie 
Verrucosa schrijft Rolf Rawe. Aan het ein
de van zijn artikel verschaft hij een sleutel 
tot deze subsectie. Een verandering wordt 
aangebracht: Conophytum primosii wordt 
C. cylindratum var. primosii. M. B. Bayer 
en R. M. I. Frandsen bespreken Stapelia 
arenosa en betogen dat Stapelia stultitioi- 
des synoniem is met S. arenosa en ook, 
dat S. arenosa niet past in de sectie Po- 
danthes, waar hij geplaatst is door White 
& Sloane.

J. H. Defesche

IN MEMORIAM
Op 27 mei 1976 overleed onze oud- 
voorzitter

Dr. P. A. Florschütz
op de leeftijd van 53 jaar.
De afdeling verliest in hem een op
recht plantenliefhebber op wie -— on
danks zijn drukke werkzaamheden — 
te allen tijde een beroep kon worden 
gedaan Onze gedachten gaan uit naar 
zijn zo zwaar getroffen familie. Moge 
hen de kracht gegeven worden dit ver
lies te dragen.

Bestuur afdeling Utrecht

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
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CACTUSKWEKERIJ

GEBR. DE HERDT
Bolksedijk 3E (aan de weg 
van Rijkevorsel naar Wortel) 
B-2310 Rijkevorsel - België

Regelmatig uitbreiding 
van ons assortiment

GEOPEND:

's zaterdags van 9.00 tot 19.00 uur 
en dinsdags van 13.00 tot 19.00 uur.

Succulentenkwekerij 
H. van DO NKELAAR

Werkendam - Tel. 01835 - 1430
Sortiments- en zaadlijst 1976 wordt u toe- 

1 gezonden na storting van f  2,50 op gironr.
|150S830.

Regelmatig nieuwe importen.
; 's Zaterdags na 3 uur en ’s zondags gesloten

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
Cothen - Groenewoudseweg 14 
Postbus 12 - Tel. 03436-1267
S ortim en ts lijs t w ord t na s to rting  van ƒ 1,—  
toegezonden. G iro reken ing  124223.

’s Zondags gesloten

k a r lh e in z  u h lig  - ka k te e n
Uit onze plantenlijst:

Importplanten
Copiapoa alticostata, calderana, carrizalensis, chanaralensis,

cinerea, cinerea v. albispina, cinerea v. dealbata, cine- 
rascens, coquimbana, cuprea, cupreata, domeycoensis, 
dumetorum, dura, echinata, echinata v. borealis, gigan- 
tea, grandiflora, haseltoniana, lembckei, lembckei var.n., 
longispina, longistaminea, malletiana, pendulina, pendu- 
lina v. fiedleriana, pseudocoquimbana, rupestris, sp. n.
820, streptocaulon, vallenarensis

Prijzen van 8,— tot 25,— D.M.

De nieuwe plantenlijst is thans verschenen.

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

INHOUD

Solisia pectinata — J. L. den Boef 
Cristaten — A. J. Timmermans . . . .  
Haworthia V — B. van Gelder . . . .  
Escobaria (slot) — J. L. den Boef .
Voor beginners (?) 12 —  Cor v.d. Wouw . 
Austrocylindropuntia clavarioides — W. Rausch . 
Echeveria setosa — J. C. van Keppel 
Ongedierte III — Simon Kooy ir.
Waar cactussen niet in tel zijn — B. Groenhagen 
Oude cactusboekjes — J. A. Janse . 
Boekbespreking — Frans Noltee 
Uit buitenlandse tijdschriften —  J. H. Defesche .
In memoriam Dr. P. A. Florschütz
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succulenta
MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING 

VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Pachypodium geayi (kop van een jonge plant) Foto: Noltee
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Het g e s la c h t  P a ch yp o d iu m  Lindl.
JAAP MIERAS
De laatste jaren staat het geslacht Pachypodium in een steeds groter wor
dende belangstelling. Was een Pachypodium zo’n tien jaar geleden in een 
verzameling een exclusieve en kostbare plant, nu hebben velen, ook niet-lief- 
hebbers, wel een P.lamerei op de vensterbank. De reizen van professor Rauh 
naar Madagascar hebben ongetwijfeld tot die grote verspreiding bijgedragen. 
Door deze zeer recente belangstelling is in de Nederlandstalige literatuur 
nog maar weinig over deze interessante groep van succulente planten ver
schenen wat aan de groeiende belangstelling van de liefhebber tegemoet kan 
komen. Mij is alleen het boekje van Rauh bekend.
Het in 1830 opgerichte geslacht Pachypodium — letterlijk vertaald betekent 
het zoiets als „dikvoet" — behoort tot de familie der Maagdepalmachtigen 
(Apocynaceae), evenals de succulente geslachten Adenium (niet te verwarren 
met Adenia, die behoort tot de Passie-bloemen) en Plumeria; ook bekende, 
maar niet-succulente planten als Dipladenia en Oleander behoren tot de 
Apocynaceae.
Alle Pachypodiums zijn duidelijke stamsucculenten, waarbij die stam varieert 
van een enkele centimeters hoge, zeer brede knol bij P.brevicaule, tot bomen 
van 10 meter hoog bij P.geayi. Alle soorten kenmerken zich, in tegenstelling 
tot Adeniums, door de aanwezigheid van dorens (die overigens bij P decaryi 
klein zijn en spoedig afvallen). Alle soorten hebben niet-succulente, min of 
meer in rozet staande bladeren, die vaak in de rusttijd afvallen. De bloem is 
meestal kort gesteeld, met een trechtervormige, vijfslippige kroon, die wit
achtig, geel, of in een enkel geval (P.baronii) rood gekleurd is.
Van nature groeien de planten in zeer uiteenlopende gebieden: zowel op het 
warme, naar verhouding vochtige Madagascar, als in het veel drogere wes
telijke deel van Zuid- en Zuidwest-Afrika, tot in Angola toe.
De meeste soorten zijn vrij eenvoudig te kweken. Ze verlangen een los, 
voedselrijk grondmengsel en veel zonlicht. De wintertemperatuur moet vrij 
hoog zijn, vooral voor de soorten die van nature uit Madagascar komen. Dit 
geldt trouwens voor de meeste planten die daar groeien; Madagascar ligt 
immers grotendeels binnen de keerkringen en wordt omspoeld door warme 
zeestromen, zodat met uitzondering van de noord-zuid lopende gebergterug 
in het midden het gehele eiland een gemiddelde wintertemperatuur heeft van 
18°C of hoger! (Ter vergelijking: de julitemperatuur in Nederland is gemid
deld 16,5-18°C). Een plaats op de vensterbank op het zuiden in een centraal 
verwarmde kamer is voor veel soorten dan ook uitstekend.
Aan het eind van de groeiperiode laten de Pachypodiums vaak hun bladeren 
vallen. Het gieten moet dan sterk worden verminderd. Kweekt u ze, net als 
ik, in de winter boven de c.v., dan mogen ze persé niet stofdroog worden 
gehouden, om te sterke indroging te voorkomen. Zodra de plant door zijn rust
periode (meestal onze winter, maar bij importen kan dat onze zomer zijn) heen 
is, ontstaan op de kop(pen) weer nieuwe bladeren. Het gieten kan dan flink 
worden opgevoerd. Doordat Pachypodiums niet-succulente bladeren hebben, is 
de verdamping vrij groot in vergelijking tot de meeste van uw andere succu
lenten. Houdt hiermee rekening i.v.m. de watergift.
De moeilijkste soort, maar tegelijkertijd een der meest gewilde, is P.namaqua- 
num, die volgens Rauh in cultuur zeer warm, zonnig en vrij droog moet staan. 
Het vermeerderen uit zaad gaat vrij goed, mits het zaad vers is. In hoeverre 
dit voor alle soorten geldt weet ik niet: het is nog steeds — ondanks het feit,
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dat in ieder geval een aantal soorten zelffertie l is —  een g root probleem vers 
zaad van Pachypodiums te pakken te krijgen, leder die mij, w at dat betreft, 
een tip  zou kunnen geven, zou mij, en velen met mij, een groot genoegen doen. 
Om de 13 soorten en 8 variëte iten te kunnen onderscheiden heeft Rowley een 
sleutel opgesteld. M et toestemming van de auteur, w aarvoor ik van deze plaats 
hem nogmaals wil bedanken, vo lg t een vertaling van deze sleutel hierna, met
daarbij voor elke soort een korte beschrijving:

1 a. Caudex ( =  meestal knolvorm ig verd ik te  stam) geheel of bijna geheel
boven de grond . . . . . . . . . . .  2

b. Caudex grotendeels ondergronds; bovengrondse takken re latie f dun 18
2 a. Dorens naaldvormig, drie bijeen, de twee randdorens meestal langer

en uiteenstaand, de m iddendoren niet a ltijd ontw ikkeld . . .  3
b. Dorens min o f meer kegelvorm ig, enkel of twee bijeen . . .  8

3 a. Bladeren minder dan 10 keer zo lang als breed . . . . .  4
b. Bladeren lijnvorm ig, 10 keer o f meer zo lang als breed . . .  6

4 a. Plant met één rechte stam, to t 3 meter hoog en 30 cm dik, soms met
enkele dikke rechte zijtakken. . . . . . . . .

P.namaquanum (W yl.) W elw.
De dorens, die to t 7 cm lang kunnen worden, staan bij deze plant in 
spiraalvorm ige rijen. De bladeren, die zich alleen aan de top be
vinden, zijn 10-12 cm lang, 5-6 cm breed, behaard en met gegolfde 
randen. De ta lrijke  bloemen zijn fluw eelachtig-roodbruin, met bin
nenin gele vlekken. De plant is zelfsterie l. In Namaqualand, waar de 
plant van nature groeit, staat hij bekend onder de naam ,,half-mens” . 

b. Caudex met relatief dunne bloeitakken in v rij gro te  aantallen . 5
5 a. Bladeren aan onder- en bovenzijde iets v iltig  . . . . .

Plealii Welw.
(syn. P. giganteum Engl.)

De lang-kegelvorm ige, gladde stam is d icht bedoornd, bovenaan 
vertakt, to t 6 m eter hoog en bij jonge planten purperrood gekleurd 
De bladeren zijn klein met een korte bladsteel. De bloem kroonbuis 
is purper, de bloem slippen aan de buitenkant roze en aan de boven
kant w it gekleurd. De natuurlijke groeiplaats is het w este lijke deel 
van zuidelijk A frika, van Namaqualand to t in Angola.



b. Bladeren onbehaard met donzige middennerf en getande bladrand.
P lealii var. saundersii (N.E.Br.) Rowl.
(syn. P.saundersii N.E.Br.)

De kale, kegelvormige stam heeft sterk bedoornde takken en wordt 
tot 11/2 meter hoog. De dorens kunnen 21/2 cm lang worden. Het 
kort gesteelde blad is verkeerd eivormig en iets spits. De bloem
steel is kort. De kroonbuis is aan de binnenkant behaard, de bloem- 
slippen zijn wasachtig wit met roze strepen.
De natuurlijke groeiplaats is Zuid-Afrika.

6 a. Jonge stam en bladeren iets wollig aandoend . . . .
P.geayi Cost. et Bois.

tot 10 meter hoge en 1 meter dikke, zilvergrijs gekleurde stam. De 
lijnvormige bladeren worden tot 20 cm lang, zijn kort gesteeld en 
onderaan zilvergrijs behaard. De bloem is klein; de witte bloemslip- 
pen worden tot 20 mm lang. In cultuur bloeit de plant pas als hij 
zich gaat vertakken, d.w.z. bij een hoogte van enkele meters. Van 
nature groeit de plant in Zuidwest-Madagascar. 

b. Jonge stam en bladeren niet wollig aandoend............................................ 3
7 a. Bladeren zelden aan beide zijden onbehaard, scheiden geen kle

verig vocht af . . . . . . . . . . .  .
P.lamerei Drake.

Stam tot 6 meter hoogte en 60 cm doorsnee, spaarzaam vertakt. 
Dorens tot 2 cm lang. Blad lijnvormig, tot 40 cm lang. Bloembuis

P.geayi 

Foto’s Noltee



3-5 cm lang, kaal, w it.
N atuurlijke groeiplaats Zuid- en W est-M adagascar. 

b. Gehele plant kaal, bladeren scheiden een kleverig vocht af
P.lamerei var. ramosum (Cost. et Bois) Pich. 

(syn, P.champenoisianum Boit., P.menabeum Leandri., P.ramosum
Cost. et Bois.)

Verdere kenmerken en groeiplaats als P.lamerei.
P.champenoisianum is een geelbloeiende vorm.

(w ordt vervolgd)
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H aw o rth ia  - V I -
B. VAN GELDER.

HAWORTHIA’S EN HUN CULTUUR.
Zelfs in de p lantenliefhebberij spelen modegrillen een rol en vaak niet eens 
een ondergeschikte. De cactusrage van de laatste jaren is zo'n modever
schijnsel, dat verm oedelijk wel w eer zal wegebben zodra gebleken zal zijn, 
dat cactussen niét het absolute alternatie f zijn voor de traditionele kamer
planten en niét a ltijd  in onze centraal verwarmde flats zullen w illen groeien, 
laat staan bloeien. Een soortge lijke  cactusrage was er ook in de dertiger jaren 
waar te nemen, maar die werd toen plotseling weggevaagd door de verschrik
kingen van de tweede w ereldoorlog. Verm oedelijk was het ook een dergelijke 
modegril w aardoor de HAW ORTHIA'S uit hun vroegere bevoorrechte positie 
werden verdrongen naar een betrekkelijke vergetelheid. Als alle modever
schijnselen is d it echter een nogal vreem de en onbegrijpelijke zaak, want 
Haworthia's zijn mooi, decoratie f en gem akkelijk te kweken, zelfs op de ven
sterbank, bovendien nemen ze maar een klein plaatsje in beslag en zouden 
dus ideaal kunnen zijn voor kleinbehuisden . . en wie is dat niet tegenw oor
dig? M aar goed . . . tegen modes ingaan is vechten tegen windmolens. B lijft 
als hoop voo r de toekom st het fe it dat alle vetplanten w eer ge le idelijk  wat 
meer belangstelling schijnen te krijgen en dan kan het niet missen of de Ha
w orth ia 's zullen daaruit w eer extra naar voren komen. Dat hebben ze eenmaal 
in zich!
Als dat zo is en ik tw ijfe l daar geen moment aan, dan is het wel van belang 
om wat aandacht te besteden aan een goede verzorging daarvan, om aan 
deze prille nieuwbakken belangstelling althans een eerlijke kans te geven. Alle 
H aworthia’s groeien in hun vaderland gew oonlijk onder licht struikgewas, tus
sen rotsen o f hoog gras; maar wel altijd in droge, vaak zelfs min o f meer 
woestijnachtige grond. Ze houden dan ook niet van veel vocht maar wel van

*

Haworthia sampaiana Foto: De Graaf
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droge grond en droge atmosfeer; niet van felle zon, maar wel van lichte scha
duw. Met Haworthia's is dan ook succes verzekerd in een lichte huiskamer 
met centrale verwarming en in een vensterbank op het oosten, desnoods zelfs 
op het noorden. Maar dan moet men daarbij wel letten op een paar lastige 
eigenaardigheden van dit geslacht. Bij nauwkeurige aandacht blijkt dat ze met 
hun groeiritme wat vreemd omspringen. Ze houden er namelijk twee groei
perioden op na: eerst van maart tot mei en daarna nog eens van september 
tot november of zelfs december. Bijgevolg vallen er ook twee rusttijden in 
één jaar nl zowel in de zomermaanden (juni tot augustus) als in de wintertijd 
(december tot februari). Ze willen in hun winterrust vrijwel geen water en in 
hun zomerrust heel weinig. Juist in deze laatste periode leidt te veel water 
vaak tot onnodig wortelverlies.
Verpotten doet men het best vlak voor een groeiperiode, dus in augustus of 
februari. De zomerrust is overigens slechts schijnrust, want ondergronds is de 
zaak in vol bedrijf: dan worden nl. de nieuwe wortels gevormd. Bij voorkeur 
gebruike men ruime potten in verband met het zware, grove en vlezige wortel
gestel. leder jaar overpotten in verse grond blijkt zeer goed te voldoen; dan 
kunnen nl. alle dode of verdroogde wortels, die gemakkelijk zouden kunnen 
gaan rotten, worden verwijderd. Bij plaatsgebrek in kamer of kas is het beter 
de plant te verjongen en daardoor dus kleiner te maken, daar ze bij gebrek 
aan ruimte elkaar allicht raken, wat vrijwel altijd lelijke bruine bladpunten ten
gevolge heeft. Een kleine, maar letterlijk puntgave plant is mooier dan een 
oud beschadigd gevaarte.
Bij directe zonbestraling krijgen Haworthia's spoedig brandvlekken en een min
der mooie rode kleur. Onder een niet te laag tablet, waar dus toch nog vol
doende licht onder valt, krijgt men de beste resultaten, ook met H. truncata en 
H. maughanii, waarvan vaak wordt beweerd: vrij veel zon; vergeet het maar en 
wees voorzichtig, want in Zuid-Afrika groeit alleen H. truncata forma tenuis 
in de volle zon!
De te gebruiken plantgrond moet voedzaam zijn en zeer goed waterdoor- 
latend. De beste substraatformule lijkt me: 1 deel klei, 2 delen bladaarde en 
2 delen metselzand. Daarbij geef ik er nadrukkelijk de voorkeur aan om de 2 
delen zand te vervangen door 1/2 deel zand, 1/2 deel perlite, 1/2 deel gravel 
én een '/2 deel fijne houtskoolbrokjes; de laatste drie bestanddelen omdat 
ze het toegediende vocht veel beter vasthouden, rotting tegengaan en de 
groei duidelijk bevorderen. Uitstekende resultaten kreeg ik (niet bij Hawor
thia's alleen!) door toevoeging van wat Viano-kunstmest aan het substraat. 
Deze „gemalen koe” bevat nogal wat beender- en bloedmeel, heeft een 
hoog percentage fosfor en kali vergeleken met de aanwezige stikstof 
(N6.P7.K8.). Toch wordt deze organische meststof in de literatuur slechts 
zelden genoemd of aanbevolen voor cactussen en andere vetplanten, laat staan 
door de liefhebbers gebruikt. Ze is ook in kleine verpakking in de handel en 
het nemen van een proef is dubbel en dwars de moeite waard! Ook toe
voeging van wat kalk aan de grond doet Haworthia’s kennelijk goed. Wie ge
legenheid heeft ze ’s zomers buiten te zetten, zal daar veel plezier aan kunnen 
beleven, mits ze in de schaduw geplant worden en er een voorziening is ter 
voorkoming van hagelschade en te veel regen (zomerrust!). Men bedenke 
daarbij wel dat vooral de gevlekte soorten zeer gevoelig zijn voor te felle zon. 
Maar nogmaals: het zijn ook sterke en dankbare kamerplanten.
De bloei is van weinig of geen belang; een bepaalde bloeitijd is er eigenlijk 
niet; de bloemen kunnen op elke tijd van het jaar verschijnen, hoewel de 
hoofdbloei duidelijk valt in het einde van de zomerrust, dus in juli-augustus.

(wordt vervolgd)
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Tekst en foto: O. C. van 
M iddelburgsestraat 35 
Scheveningen

Gasteria liliputana v Poelln

Als er één geslacht van succulente planten Is dat w erke lijk  onverwoestbaar 
Is en zelfs onder de meest erbarm elijke omstandigheden in leven blijft, dan is 
dat wel het geslacht Gasteria. In de droge huiskamerlucht, op een venster
bank in de keuken o f voor het raam op het noorden, onder het tablet in de 
kas, zij doen het —  op een enkele uitzondering na —  steeds goed. De laatst
genoemde standplaats is e igenlijk  de meest ideale; in de volle  zon hebben zij 
het helemaal niet zo goed naar hun zin. Op de natuurlijke vindplaatsen in 
Zu id-A frika  groeien ze voornam elijk in de schaduw van struiken en ander 
gewas.
De kleinste vertegenw oord iger van d it geslacht is de hierbij afgebeelde soort. 
Deze plantjes vorm en op den duur een compacte zode door de vele uitlopers, 
gevormd door het oorspronke lijk  als eenling opgepotte exemplaar. De stugge, 
groene, lichtgevlekte bladeren staan eerst in rijen tegenover e lkaar gerang
schikt, doch later vergroeien deze rijen to t zwakke spiralen (zoals bij vele 
soorten uit het geslacht)
Alhoewel G. liliputana niet zo w illig  bloeit als vele andere G asteria ’s, ver
schijnen bij w at oudere exemplaren toch regelmatig de niet zó lange bloei- 
stengels met de typische, buisvorm ige Gasteria-bloem en met hun „opge
blazen” , bolle basis. B loem kleur rood to t roze.
Als potgrond nemen G asteria ’s met vrijw e l iedere soort genoegen; voor deze 
veelal stugge planten kunt u echter het beste ook een stevig grondmengsel 
nemen, bestaande uit 1/3 deel rulle klei, 1/3 deel goede potgrond en 1/3 deel 
g ro f zand.

Tekst: A rie  de Graaf 
Foto: Frans Noltee

Soldt sr.

►
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M am m illa ria  m ag allan ii
Hoewel ik geen Mammillaria’s kweek, kijk ik toch altijd met veel liefde naar mijn 
twee witbedoornde ijsbeertjes, die op het etiket hebben staan Mam. magal
lanii. De naam duidt op de ontdekker Magallan. Krainz geeft aan, dat ze voor
komen in de staat Coahuila in Mexico. Maar een juiste plaats voor het type, is 
ook hier weer niet bekend.
Het plantje is één van de eerste bloeiers in het voorjaar en al zijn de bloemen 
betrekkelijk klein, het vergoedt dat door er veel te produceren. Zijdelings uit 

^  de top staan er 16 tot 18 zachtroze bloemen elkaar te verdringen. In de 
winter sieren ze zich met felrode smalle kromme besjes van plm. 2 cm lang. 
Het zaad komt goed op, maar moet in de winter — zoals vrijwel alle cactus
zaailingen — door warmte en vocht ,,aan de praat worden gehouden” .
Krainz meent dat het een natuurhybride van Mam. lasiacantha kan zijn en de 
beschrijvingen van beide soorten zijn inderdaad vrijwel gelijk. Voor Mam. la
siacantha geeft Backeberg als vindplaats op W. Texas en Z.O. Nieuw Mexico. 
In de bloemen van mijn twee planten zit wel enig kleurverschil, maar ze zijn 
zijdeachtig glanzend en 10 bij 6 mm groot of klein, hoe u het noemen wilt. De 
ene is roze met een wat donkerder rugstreep, de andere is bijna wit en vrij
wel zonder rugstreep. De doorns zijn krijtwit — horizontaal spreidend — en 
aan de voet oranjegeel getint. De helmknopjes zijn lichtgeel, evenals de vier- 
lobbige stamper. De doorns omhullen het gehele plantje als een vacht en ge
ven het een wollig aanzien.
In de cultuur veroorzaakt deze soort geen moeilijkheden. Mijn kasje is welis
waar niet ideaal voor zoominnende Mammillaria's, doch deze Mam. magal
lanii geeft mij ieder jaar meer bloemen en zaad. leder besje bevat maar een 
paar zaadjes, maar ze geven wel de hele winter kleur aan de verzameling.
Een zaailing die ik geënt had, was veel losser en zag er niet zo aantrekkelijk 
uit. Ik heb hem nog verloren ook, dus naar mijn mening NIET ENTEN zoals 
Backeberg ons aanraadt.
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Van maand tot maand
Th. NEUTELINGS

De maand maart is, op een paar sombere dagen na, zeer zonnig geweest. En 
hoewel koud, was dat w eer ideaal voor de cactuszaailingen, die ik begin fe
bruari to t ontkiem ing bracht De kleine knopjes, rond dan wel knotsvormig, 
hebben reeds hun eerste doorntjes, dank zij het groeikrachtige zonlicht. Ze lf 
zaaien is een zeer fascinerende aangelegenheid, die ik elke beginner zonder 
meer kan aanbevelen.
De eerste maal zaaide ik in april 1974. Dat waren uitsluitend M am m illaria ’s. 
Het meeste zaad kwam qua aantallen redelijk to t goed op, ondanks mijn mi
nieme ervaring op d it gebied. W at was nu het defin itieve resultaat wat grootte 
en omvang betreft? Wel, dat heb ik eens in septem ber 1975, dus zestien 
maanden na het uitzaaien nagegaan en wel aan de hand van mijn simpel op
gezette kaartsysteempje:
Mammillaria spinosissima: deze was toen hoog 4 cm en breed 31/ 2 cm. Voor 
beginners is deze cactus een probleemloze soort die zich kenmerkt door een 
prachtige bedoorning en tevens een goede groe ier is. Oudere exemplaren 
kunnen gro ter dan 30 cm worden bij een diameter van ruim 10 cm. De schoon
heid van de bedoorning, welke zeer dicht is, v indt zijn oorsprong ook in de 
kleuren ervan, die van w it via geelbruin to t roodachtig variëren. De bloemen 
staan tijdens de b loeitijd  in een krans om de schedel van deze cactus; zij 
zijn ca. 20 mm lang en ongeveer 15 mm breed en bezitten een karm ijn- to t 
purperrode kleur. Het land van herkom st is Centraal Mexico.
Tussen de zaailingen van deze soort bevond zich ook een cristaatachtig 
exemplaar, dat slecht w ilde groeien. Na ongeveer een jaar na het ontkiemen 
heb ik getracht d it te enten, maar ook het groeien bleef uit. Het afsterven 
eveneens. Een herenting werd een mislukking, helaas.
Mammillaria kunzeana: deze was destijds 5 cm in doorsnee en 3 cm hoog. Hij 
heeft w itte, haardunne randdoorns en v ie r roodachtige middendoorns per are- 
ool, waarvan de bovenste en de onderste nog van een soort weerhaak zijn 
voorzien. Deze b loeit met bloemen van lichtroze kleur, ongeveer 20 mm lang 
en 15 mm breed. De tuberkels, welke een lengte van 15 mm kunnen bereiken, 
zijn glimmend lichtgroen. A ls de voortekenen niet bedriegen, mag ik d it jaar 
al een paar bloemen verwachten. Ook d it exemplaar is uit het centrale ge
deelte van Mexico afkom stig.
Mammillaria insularis: vorig  jaar septem ber was deze ongeveer 3 cm breed en 
2 cm hoog. D it exemplaar lijk t qua s tructuur veel op de vorige. De tuberkels 
zijn echter blauwachtig groen en ca 7 cm lang. De randdoorns zijn dun, recht 
en w it en ca. 25 in getal. M ijn exemplaar heeft twee, van weerhaken voorziene, 
bruinachtige middendoorns. De lichtroze bloemen worden ca. 20 to t 25 mm 
lang Deze is afkom stig uit Neder-Californië, in het noordwesten van Mexico. 
Mammillaria hirsuta: was ten tijde van de meting 3 cm in doorsnee en 21/ 2 cm 
hoog. Volwassen zijnde bedraagt de doorsnee ca. 6 cm. O ok deze lijk t veel 
op Mammillaria kunzeana. De tuberkels van deze cactus zijn bleek grijsgroen 
en hebben een lengte van ongeveer 10 mm. De randdoorns zijn haarfijn, 
zacht, w it en ca. 20 in getal. Het aantal m iddendoorns bedraagt meestal drie, 
waarvan de onderste haakvorm ig is. De bloemen zijn roze-geel. Is afkomstig 
uit het noordoosten van Mexico.
Mammillaria longiflora (synoniem: Krainzia longiflora): was al bijna v ijf cm 
hoog en 31/ 2 breed geworden, dus practisch gesproken zowat volwassen. Om
dat er maar 3 exemplaren opgekomen waren, waarvan twee het slecht deden,
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had ik het derde in november 1974 geënt op een Eriocereus jusbertii van ca. 4 
cm hoogte. Ongeënt w ord t d it cactusje ongeveer 3 a 5 cm breed. De onge
veer 10 mm lange tepels zijn donkergroen en aan de basis ervan wat rood- 
paars aangelopen, verm oedelijk door de vorm ing van anthocyaan, hetgeen 
door inwerking van zonlicht ontstaat; een soort van pigm entering dus, die de 
plant een verdere bescherming tegen zonlicht biedt De randdoorns zijn wit, 
recht en zeer dun. Normaal is er sprake van vie r m iddendoorns (althans vo l
gens de literatuur), roodbruin van kleur, waarvan de onderste haakvorm ig is. 
Mijn exemplaar heeft per areool slechts twee stuks, die beide „gehaakt” zijn. 
Overigens ervaar ik vaker dat het aantal m iddendoorns a fw ijk t van wat er in 
de lite ra tuur verm eld staat. Dat maakt het determ ineren wel eens moeilijk, 
vooral als een exemplaar nog niet gebloeid heeft. Om nog eens een concreet 
voorbeeld te noemen: mijn Mam millaria insularis heeft op alle areolen twee 
haakvorm ige m iddendoorns. Volgens het befaamde boek van Robert T. Craig, 
The Mammilaria Handbook, herdruk 1973, mag deze er maar één hebben. En 
als men de in d it boek staande determ ineertabel (Key to  the Species) zou vo l
gen, dan ga je aardig de mist in. Evenwel, ik dwaal af. W ij hebben hier weer 
een prachtig voorbeeld hoe je in een korte periode al een zowat volwassen, 
dus m ogelijk bloeibaar exemplaar kunt verkrijgen. Normaal zijn de bloemen 
lichtroze van kleur en geweldig groot in verge lijk ing met de bloemen van de 
meeste andere Mam millaria's. Een bloem doorsnede van 35 mm is niet uitzon
derlijk  en inclusief de lange bloembuis w ord t een lengte bere ikt van ongeveer 
eveneens 35 mm, hetgeen een bijzonder gracieuze indruk maakt. Ik verw acht 
d it jaar de eerste bloei, want het schijn t een gem akkelijke b loeier te zijn. U 
hoort daar nog wel over. Van orig ine is het, hoe kan het haast anders, w eder
om een Mexicaantje (provincie Durango).
Mammillaria safford ii (synoniem: D olichothele sa ffo rd ii): O ok deze zaailing 
was per genoemde datum practisch volwassen.
Een alleraardigst plantje, 2 '/2 cm breed en bijna 3 cm hoog. De tuberkels zijn 
tam elijk donkergroen, de randdoorns ongeveer 15 in getal, w it. Grappig zijn 
de rechtopstaande, van een weerhaak voorziene, glasachtige m iddendoorns, 
één per areool, die meer dan tweemaal zo lang zijn als de randdoorns. Deze 
minicactus heeft als verrassing prachtige, zwavelgele bloemen, waarvan de 
bloem bladuiteinden roodgetin t zijn. De doorsnee ervan haalt de 20 mm, dus 
de grootte  van de bloem staat als het ware niet in verhouding to t die van het 
plantje zelf. A ls extra verrassing moge gelden dat de bloemen ’s nachts sterk 
geuren en voorts komen zij in groten getale voor. U iteraard wederom een Me
xicaantje, hoe eentonig het ook moge klinken, (provincie Tamaulipas) 
Mammillaria baumii (synoniem: D olichothele baumii): O ok d it is weer een 
kleintje, een welkom iets voor de cactofie len onder ons met w einig ruimte. In 
septem ber 1975 mat het ca. 3 cm breed en 21/ 2 cm hoog. Volwassen w ord t het 
toch nog wel 8 cm hoog en 6 cm breed. Net als de vorige spru it het sterk. 
De tepels zijn glanzend lichtgroen, de ongeveer 30 to t 35 mm lange rand
doorns zijn haardun, zacht en helderwit; de middendoorns, 5 to t 6 stuks, dun 
en w itachtig. O ok bij d it exemplaar zijn de zwavelgele, to t ca. 30 mm lange en 
brede bloemen juweeltjes, die van april af regelmatig verschijnen. A ls gebied 
van herkom st geldt hetzelfde als voo r de vorige, om aldus de monotone fo r
mulering ervan wat te doorbreken.
Mammillaria monancistracantha: In de nazomer van vorig  jaar was deze 4 cm 
hoog en evenzo in diameter. De lichtglim mende, donkergroene ronde tepels 
steken du idelijk  af tegen het bleekgele lichaam, dat bij d it exem plaar duidelijk 
zichtbaar is, daar er zich veel open tussenruim te tussen de tuberkels bevindt.

151



Normaal w ordt deze soort meer dan 12 cm hoog en spru it voorts gemakkelijk. 
De randdoorns zijn haardun, s tijf en wit, ca. 20 in getal per areool. De beide 
m iddendoorns, waarvan de onderste van een haak voorzien is, zijn prachtig 
bruinrood. Het grappige is dat einde maart al de eerste bloem knopjes, rood
achtig van tin t, z ichtbaar zijn! De tam elijk  grote bloemen zijn geel van kleur. 
Nergens in de mij beschikbare lite ra tuur kon ik dit exemplaar beschreven aan
treffen. Het land van oorsprong moet ik u dus schuldig blijven, al zal het u 
zowel als mij niet meer verw onderen als dat wederom M exico zou zijn, het 
land van de M am m illaria ’s bij uitstek. In iedere zin ge ld t d it ook voor de zui
delijke staten der V.S. (Deze soort is afkom stig uit San Luis Potosi, Mexico, 
Red.).
De bovengenoemde soorten zijn alle w eekvlezig van bouw, waarmee ik be
doel dat de tuberke ls ten opzichte van het lichaam beweegbaar zijn. Het is 
mij opgevallen dat deze sneller to t wasdom en dus to t bloei komen dan de 
niet-weekvlezige, waarvan ik ook enige in april 1974 uitgezaaid had. 
Aangespoord door de verkregen goede resultaten, ondanks mijn zeer geringe 
kennis en ervaring, heb ik eind februari weer gezaaid, weer vertegenw oord i
gers van het zo schone Mam millariageslacht. Daarnaast ook nog een tiental 
van het geslacht Gymnocalycium, in goed Nederlands de „N aaktke lk igen” , 
hetgeen op de bloem buis slaat, die niet van haren of wat dan ook voorzien is. 
In deel II had ik aangegeven hoe mijn methode van zaaien en kweken is. 
Thans had ik andermaal succes. Aanvankelijk had ik diverse boeken geraad
pleegd, w aarbij sommige schrijvers het bestaan pagina's vol te schrijven. Z o 
iets im poneert en schrik t derhalve de beginneling goed af. Toch moet men pro
beren zich de voornaam ste hoofdpunten uit dergelijke betogen eigen te maken. 
Goede zorg en wat geduld zijn dan de overige „o ffe rs ” .
De meeste zaadtypen van beide geslachten kiemen al binnen een paar dagen. 
Thans (eind maart) hebben de meeste zoals reeds gezegd de eerste doorntjes. 
Het grappige is, dat alle „nestdoorn tjes” behaard dan wel gevederd zijn, het
geen met een goed vergrootg las du idelijk  waarneembaar is. D it verschijnsel 
vinden wij b ijvoorbeeld terug bij Mammillaria plumosa, pennispinosa e.d. In feite 
zijn cactusdoorns geen echte doorns, doch to t aldus gereduceerde bladeren. 
Persoonlijk zie ik deze als restanten van het vatenstelsel (nerven) dat elk blad 
in principe kent. M isschien is d it wel een ste lling die w etenschappelijk gezien 
zwaar nonsensicaal is. O verigens een interessant onderwerp voor een pro
fessionele botanicus onder ons, die de evolutionair-m orfo logische ontw ikke
ling van het fenomeen cactus in een artike ltje  voor ons aller Succulenta kan 
verwoorden. Dat lijk t mij zeer de moeite waard.
Daar d it schrijfse l wat is uitgelopen w il ik de volgende maal wat meedelen 
over mijn cactussen die bloeiaanstalten maken, over m erkwaardige producten 
tussen de zaailingen en over het enten van zaailingen. Trouwens d it schrijven
de krijg ik net weer een zaadzending binnen van de Mammillaria Society, een 
Britse vereniging die het in het bijzonder op heeft met de tepelcactussen, de 
Nederlandse benaming voor d it geslacht. Tot s lo t nog dit: als u bepaalde grap
pige of merkwaardige zaai-ervaringen opdeed, laat ons o f mij dat eens weten.

Weissenbruchstraat 92, Roosendaal

HEBT U AL D IA ’S NAAR DE DIATHEEK GESTUURD?
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Verenigingsnieuw s
"SUCCULENTA”  is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van 
cactussen en andere vetplanten.

DAGELIJKS BESTUUR:
Voorzitter: S. K. BRAVENBOER, Kwartellaan 34, Vlaardingen.
Vice-voorzitter: Ir. G. E. M. UIL, Berg en Dalseweg 52, Nijmegen.
Sekretaris: J. DE GAST, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo, te l. 077 - 17535.
2e sekretaresse: Mevr. A. BOENDER, Beneluxlaan 53, Beverwijk, te l. 02510 - 30746.
Penningmeester: G. LINK, Mem lingstraat 9, Am ersfoort. Postrek. 680596 t.n.v. Succulenta te Amersfoort. 
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland en België f  25,—  en voor leden in het buitenland f  30,—  per 
jaar inklusief maandblad 'Succulenta*. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f  5,— .

BELANGRIJKE ADRESSEN:
Ledenadministratie, propagandafolders en aanmeldingskaarten voor het lidmaatschap: P. DEKKER, St. Pieter- 
straat 27, M iddelburg.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, Strijen. Katalogus f  1,50.
C lichéfonds: G. J. M. LINSSEN, Jacob Catsstraat 61, Venlo.
Diatheek: H. M. S. MEVISSEN, Dinantstraat 13, Breda, te l. 076 - 875076.
Oude nrs van 'Succulenta’ : H. HOOGHIEMSTRA, Reyerdijk 115, Rotterdam-26.
Redakteur: FRANS NOLTEE, Octant 92, Dordrecht, te l. 078- 73970.
2e redakteur: A. DE GRAAF, Zinnia 8, Dordrecht, te l. 078 - 72617.
Ruilen Zonder Huilen: kontaktadres: M iddelburgsestraat 35, Scheveningen.
Succulentarium: aanmelden voor bezoek bij dhr. W. Ruysch, te l. 08370 - 19123 toeste l 87, o f I.V .T., t.a.v. 
dhr. W. Ruysch, Mansholtlaan 15, Wageningen,
Succulentariumkommissie: G. E. M. UIL.
Vragenrubriek: Cactussen en algemeen: dhr. U IL, Vetplanten: dhr. BRAVENBOER.

DRINGEND VERZOEK: W ilt u bij al uw korrespondentie een postzegel voor antwoord Insluiten? In verband 
met de hoge portokosten is het niet langer verantwoord, brieven te beantwoorden wanneer geen postzegel 
is bijgevoegd.

SLUITINGSDATA:
Kopij voor het septembernummer moet u ite rlijk  1 augustus bij de redaktie zijn.
Mededelingen voor verenigingsnieuws u ite rlijk  10 augustus bij het sekretariaat; afdelingen gelieven hun mede
delingen te zenden aan Mevr. A . BOENDER, Beneluxlaan 53, Beverwijk.
Advertentie opgaven u ite rlijk  25 ju li b ij J. DE GAST, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo.

De adressering van korrespondentie
Het komt herhaaldelijk voor, dat korrespondentie niet aan het juiste adres wordt 
gezonden. Vooral, wanneer het meer dan één onderwerp betreft is men gauw geneigd, 
alles maar in één brief te schrijven. Hetzelfde geldt voor betalingen.
Dit veroorzaakt veel onnodig werk, ekstra portokosten en vaak belangrijke vertraging 
in de afhandeling, omdat de geadresseerde eerst zijn eigen deel afhandelt en daarna 
pas de brief doorzendt. Wij verzoeken daarom dringend voor uw brieven de volgende 
regels aan te houden:
1. Zend uw brieven aan het juiste adres.
2. Schrijf, als uw onderwerpen voor meerdere adressen bestemd zijn een brief voor 

elk adres.
3. Sluit een postzegel voor antwoord in wanneer u antwoord wenst.
Wat zijn nu de juiste adressen?
In elk nummer van het maandblad begint „Verenigingsnieuws” met de opsomming 
van voor de leden belangrijke adressen. Hieronder wordt nog eens duidelijk aange
geven welk adres u voor uw korrespondentie nodig hebt.
—  Voor opgave van verhuizing, aanmelden van nieuwe leden, opzegging van het 

lidmaatschap, klachten over toezending van het maandblad, en aanvragen van pro
pagandafolders: ledenadministratie de heer Dekkers.

—  Kopij van het maandblad en korrespondentie betreffende de inhoud van het maand
blad, met uitzondering van „Verenigingsnieuws” , zenden aan de redakteur de heer 
Noltee.

—  Zijn er vragen over de betaling van kontributie behoren deze gericht te worden 
aan de penningmeester de heer Link.

—  Vragen over kweken en verzorgen van sukkulente planten in het algemeen en 
kaktussen in het bizonder kunt u stellen aan de heer Uil, specifieke vragen over 
vetplanten aan de heer Bravenboer. Zij kunnen vragen van algemene aard be
antwoorden ook via een publikatie in het maandblad.

—  Afdelingsnieuws en verslagen bestemd voor opname in „Verenigingsnieuws” gelieve 
u te zenden aan de 2e sekretaresse mevr. Boender-van der Molen.

—  Brieven, handelend over bestuurlijke zaken, opgaven van en korrespondentie be
treffende advertenties in het maandblad en alles wat u niet kunt onderbrengen onder 
de in voorgaande regels genoemde zaken kunt u richten aan de sekretaris de heer 
De Gast.

Tot slot nog één opmerking. Alle genoemde personen zijn liefhebbers, dat wil zeggen, 
dat zij overdag vrijwel nooit bereikbaar zijn. Wanneer u wilt opbellen kunt u dit het 
beste na werktijd doen, dat spaart u moeite en kosten aan vergeefse telefoontjes.



K a le n d e r  1977
De belangstelling voor de kalender 1976 was zodanig, dat Succulenta ook dit jaar 
de Nederlandse vertaling van de tekst en de verkoop aan de leden verzorgt.
Voor diegenen, die de kalender niet kennen: hij is uitgevoerd als maandkalender, for
maat 24 x 32,5 cm met een voorblad; op eik blad een afbeelding 24 x 24 cm van een 
nog niet eerder gepubliceerde kleurenfoto uit de wereld van de sukkuiente planten 
met een korte beschrijving, geheel uitgevoerd op kunstdrukpapier. De kalender is niet 
alleen graag gewild om zelf een jaar lang plezier van te hebben, hij is ook een passend 
geschenk voor iedere plantenliefhebber.
Voor de verkoop doen wij een dringend verzoek op de medewerking van de afdelingen, 
want op de verzendkosten kan bij een gezamenlijke bestelling van 10 stuks en meer 
een belangrijke besparing verkregen worden.
Bij levering via de afdeling is de prijs ƒ 10,— per stuk, mits door de afdeling het be
nodigde aantal uiterlijk 1 september a.s. is opgegeven (minimum aantal 10 stuks). 
Verspreid wonende leden kunnen de kalender verkrijgen voor ƒ11,50 mits besteld voor 
1 september a.s. en betaald voor 1 november 1976 door storting van ƒ11,50 op gironr. 
1141175 t.n.v. J. de Gast, Graaf Gerhardstraat 10, Venio.
De kalenders worden begin november geleverd.
Voor bestellingen ontvangen na 1 september 1976 moet een hogere prijs berekend 
worden n.l. ƒ12,50 inclusief verzendkosten.
Alle korrespondentie hierover te richten aan J. de Gast, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo.

T e ru g b lik  " E x c u rs ie  v e rsp re id  w o n en d e  leden"  
op 19 ju n i j.l.
Teneerste willen we degenen die, voordat zij het startpunt Beverwijk-Utrecht of Breda 
bereikt hadden, al van'vaak ver waren gekomen, bedanken voor hun moeite. Zij werden 
beloond met een zeer geslaagde excursiedag.
Tot onze spijt lieten twee echtparen zonder bericht verstek gaan; op hen werd in 
Beverwijk en Utrecht 10 min. vergeefs gewacht.
Na de koffie in Breda ging de reis naar de gebr. De Herdt in Rijkevorsel waar later 
in het recreatiecentrum „Breebos” de lunch werd gebruikt.
Om 13.30 vertrokken we met bestemming de heer Goossens in Duffel.
Het grote gezelschap werd door dhr. en mevr. Goossens allerhartelijkst ontvangen en 
onthaalt op koffie of thee.
De verzamelingen van De Herdt en Goossens oogstten grote bewondering van de deel
nemers en wel voldaan, beladen met planten en plantjes, werd om p.m. 17.00 uur 
huiswaarts gegaan om ongeveer anderhalf uur later dan de bedoeling was weer op de 
plaatsen van bestemming te arriveren.
Kort samengevat: een aangenaam gezelschap, gelukkig koel weer, prima hulpvaardige 
chauffeur; een geslaagde dag mogen we zeggen.

A. Boender-v.d. Molen.
CONTACT WEEKEIND SUCCULENTA 24-26 SEPTEMBER 1976 IN CONFEREN
TIEOORD „DE BRON”.
HEBT U ZICH REEDS AANGEMELD VOOR DEELNAME? HET KAN NOG TOT 
1 SEPTEMBER.
VOOR UITVOERIGE INLICHTINGEN: RAADPLEEG VERENIGINGSNIEUWS IN 
HET MEI- EN IULINUMMER.

TOT ZIENS IN „DE BRON”.

R u ilen  zo n d e r hu ilen
Nu wij — evenals onze cactussen — een beetje verdroogd, gerimmeld en donker ge
kleurd, maar naar ik hoop kerngezond, door deze uitzonderlijk tropische zomer zijn 
gekomen, wordt het tijd om te gaan kijken welke planten er toch echt wel te veel in 
de kas of verzameling staan.
Laat uw gedachten eens uitgaan naar R.Z.H. want wij hebben een leger van beginners, 
die voor ieder plantje en vooral goede raad daarbij, erg dankbaar zijn.
Schriftelijke aanbiedingen en aanvragen, kunnen tot 1 oktober rustig worden gedaan 
aan het centraal contactadres.
Planten toezenden vooral niet eerder dan 1 oktober, als de nieuwe campagne weer 
begint. Want ik kan de planten dan niet in ontvangst nemen en ze verzorgen.
Evenals vorig jaar hoop ik de nieuwe ruillijst tegen de jaarwisseling weer klaar te heb
ben, u ontvangt in september of oktober nog wel een stencil waar op aanbod of aan
vraag kan worden ingevuld.

het centraal contactadres 
Middelburgsestraat 35 
Scheveningen tel. 070 - 550423 
zaken nummer 551344
giro 83288.



A fd e lin g sn ie u w s
Afd. Arnhem.
De bijeenkomsten van de afd. Arnhem wordt gehouden in de zaal van de speeltuin
vereniging Tuindorp (achter Floralaan 18) te Wageningen, aanvang 20.00 uur ap de data: 
9 sept. — 14. okt. — 11 nov. en 9 dec.
De bijeenkomst van 12 aug. wordt gehouden ten huize van de fam. Leusink, Griftweg 
15, De Klomp bij Veenendaal.
Wij hopen op een goede opkomst, u bent van harte welkom.

secr. D. J. van Ginkel,
L. van Zoelenlaan 3,
Ede.

Afd. Groningen.
De afd. Groningen houdt elke derde zaterdag v.d. maand een bijeenkomst in het biolo
gisch centrum „Hortus de W olf’ in Haren, aanvang 14.00 uur.
Bij wijze van proef werd op 19 juni j.l. de bijeenkomst gehouden in een zaaltje van het 
Chinees restaurant in Hoogkerk daar het gros van de leden een andere lokaliteit wenst 
dan tot dusver.
Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij:

secr. Wim Feith,
Pr. Margrietstraat 15,
Hoogkerk.

Afd. Kennemerland.
Op 11 sept. a.s. houdt de afd. Kennemerland een extra bijeenkomst in de Animalfarm 
„Kinderboerderij Meerwijk” , Alexanderplantsoen, Beverwijk, aanvang 14.00 uur.
De heer Hofstee uit Zijldijk (Groningen) is onze gastspreker.
Zijn levendige voordracht garandeert bij voorbaat een geslaagde middag.

A. Boender-v.d. Molen.

Afd. Zwolle.
Naast een dahlia-show neemt de afd. Zwolle met een inzending deel aan de HEMITO, 
die van 1 t/m 4 september 1976 te Heerde wordt gehouden.
De HEMITO is ’s middags en ’s avonds geopend De weg er heen is duidelijk met 
borden aangegeven, zodat de tentoonstelling gemakkelijk te vinden is.

R u ilb eu rzen
Ruilbeurs.
De afdelingen Delfzijl, Groningen en Hoogeveen organiseren een ruilbeurs voor de 
drie noordelijke provincies.
De ruilbeurs zal gehouden worden in het café restaurant „De Sprookjeshof” in Züid- 
laren op 18 sept. Aanvang 12.00 uur.
Zuidlaren ligt vrij centraal en heeft een goede busverbinding met Groningen en Assen. 
De bedoeling is van 12.00 tot 13.00 uur de ruilbeurs uitsluitend open te stellen voor 
Succulenta leden en nadien ook andere geïnteresseerden in staat te stellen met wat 
plantjes naar huis te gaan.

secr. Th. Mattijssen,
IJselstraat 58,
Assen.

Zaterdagmiddag 28 augustus a.s.
SUCCULENTENBEURS VAN HET OOSTEN
Het grote evenement van de afd. „IJsselstreek” !
Aanvang beurs 14.00 uur. De zaal zal vanaf 13.30 uur open zijn. Einde beurs 1700 uur. 
Enorme deelname.
Iedereen is welkom.
Ook dit jaar weer in Zutphen.
D.W.K.-gebouw, Leeuweriklaan 19.
P.S. Ruilen is gewenst, maar verkoop tegen redelijke prijs is toegestaan.



RUILBEURS TE ROOSENDAAL

De jaarlijkse ruilbeurs te Roosendaal wordt gehouden op zaterdag 28 augustus 1976 in 
zaal Meulentiend, Spoorstraat 300, Roosendaal.
De zaal gaat open om 1.30 uur. Geruild wordt van 2 tot 3 uur.
Daarna is gelegenheid tot kopen en verkopen.
De organisatoren doen een dringend beroep op de deelnemers zich aan genoemde 
tijden te houden.

HERFSTGLOED ’76.

Grootse plantenshow in de stedelijke feestzaal aan de Meir te ANTWERPEN, 
waarvan de organisatie verzorgd wordt door de vereniging CACTUSVRIENDEN. 
Van zaterdag 4 tot en met zondag 12 september 1976 dagelijks van 10 tot 20 uur. 
Toegangsprijs 30 fr., groepen reduktie tot 20 fr.

NIEUWE LEDEN
B. Emmens, Foulkeslaan 57, Delft.
Mevr. P. A. E. Davidsz-Woudenberg, Gedempte S loot 

30, Den Haag.
Miss F. Teare, Plant Pathology Dept., W aite Agricu ltura l 

Research Institute Glen Osmond, South Australia 
5064.
Heeft lidm. 1975 betaald, dus w eer als lid  inge
schreven).

Mevr. A. de Ruyter-Sinnige, Oosterweg 10, Heemskerk 
Mevr. J. S. G. Vissers-Bakker, Prins van Oranjestraat 

75, Zaltbom m el.
J. Pit, Livingstonestraat 73, Barneveld.
A. Verdonk, Leiwater 15, Zoetermeer.
E. B. Nolten, Neptunuslaan 2, Bergen op Zoom.
R. H. van T il, Goudenregenplein 9, Aalten.
Frenk Vertommen, Des. Leesensstraat 65, M aastricht.
J. Lemmens, Buziaulaan 145, R ijsw ijk (Z.H.).
J. v.d. Hoeven, An je lierstraa t 61, Barneveld.
J. H. Sanders, Rontgenstraat 29, Ter Apel 
J. van Hensbergen, Marslaan 117, Krommenie.
Elly Verstegen-Vogelsangs, Staaiweg 23, V ierlingsbeek 
Mevr. P. Jong, Dorpsstraat 30, Broek op Langendijk. 
Mevr. J. A. Barnhoorn, Haverschmidtstraat 1, Den Haag. 
Mevr. E. Duran-Hendriks, Loosduinsekade 201,

Den Haag.
Mevr. M. Duyndam, Noordweg 79, W ateringen.
R. E. van Eyk, H oogvlietstraat 28, Den Haag.
Mevr. S. de G ier, Gele Kw ikstaart 3, Kw intsheul.
R. J. de Graaf, de la Reyweg 677, Den Haag.
J. F. Grashorn, Den Helderstraat 357, Den Haag.
H. v.d. Hoek, van Kempenstraat 22, Voorschoten.
A. Hofland, S ico laistraat 70, Den Haag.
A. L. M ooiweer, Tulpstraat 172a, R ijsw ijk (Z.H.).
Mevr. J. Ritsema-v.d. Heiden, van M erlenstraat 91,

Den Haag.
K. Toet, Pompstationsweg 26, Schevenlngen.
V. C. Visser, M ahlerstraat 4, Leiden.
H. M. v.d. Voort, Kleine Hei 1, Maasdijk.
P. Zuyderduyn, Seringenplantsoen 24, Rijnsburg.
W. J. v.d. Zwart, Vondelstraat 34, Zoetermeer.
Mej. W. A. Staat, C. Schalijstraat 11, Leerdam.
H. v.d. Brink, Proosdijerveldweg 67, Ede.
A. L. van Luyk, Beeloostraat 8, H ellevoetslu is.
N e llie  Kalkman, Hopstraat 48, D elft.
A. T. L. Harmsen, Zuiderkru is 414, Veenendaal.
Karl Huylebroeck, Geraardsbergsesteenweg 156, B 9440 

Erembodegem.
C. Spijker, De Roonlaan 21, Waspik.
Mevr. Krouwer, Azaleastraat 7, Numansdorp.
P. M. H. Kelderman, Konstantijn Eik 13, Kerkrade-W.

^  R. Tang, Watergangseweg 32, Amsterdam-N. 
f  J. Wiesemann, Palembangstraat 20 (I), Amsterdam-O.

J. M. Stols, Reyerweg 73, Ridderkerk.
Mevr. A. Nabben-v.d. Kop, Deken van Oppensingel 51, 

Venlo.
Chr. Bödeker Jr., Zeeburgstraat 41, Weesp.
W illiam  D'Haene, Loverlaan 1, 8720 - Kuurne.
J. Bruins, Kromme 34, W esterbork.
Mevr. A. de Vries-K le in  Horsman, Hooflaan 4, De Lier. 
B rig it Scholten, Kuipersdijk 205a, Enschede.

Geugdlid, geboren 14-8-'59).

C. Kiel, Erik Sassenlaan 17, 2020 - Antwerpen.
Mevr. H. S. van Dalen, D ijkstraat 27, Roelofarendsveen. 
Mevr. L. Hoogeboom, D ijkstraat 18, Roelofarendsveen. 
Mevr. van Berkel, L ijsterbesstraat 9, Roelofarendsveen. 
J. Konings, Korenbloemstraat 26, W aalwijk.
H. G. F. Kuijpers, Casinoweg 124, Venlo.
H. J. van Dijk, Dr. Brevéestraat 61, Bunnik.
H. Brouwer, Adr. van Ostadestraat 42, Hoogezand.
Frans Cuypers, Fonteinstraat 18, B 2300 —  Turnhout. 
Johannes Tonckens, Hoofdweg 19, W estervelde 

(gem. Norg)
A. Groothoff, Boeiersingel 2, Hoogkerk.
Arno Lenders, Schuberthof 80, Alphen aan de Rijn.
F. J. Peek, Koninginneweg 75, Bodegraven.
J. H. Woermeijer, Prof. Aalberselaan 38, Schiedam. 
Mevr. A. Rijkens, Emmastraat 44, Den Haag.
Mej. I. M. Kirchner, Gr. Wichmanlaan 34 (I), Bussum. 
Mevr. M. Nooij, van Goghlaan 17, Scherpenzeel.
Mej. Yvonne Groot, Hulkstraat 18, Den Helder.

BOTANISCHE TUIN
„JO C H U M -H O F ” tegelen

DAGELIJKS GEOPEND VAN 10-18 UUR
(G R O EPS-REDU C TIE O P ENTREEPRIJS»

*  aparte tuinsectoren met o.a 
kruiden, heide- en 
alpenplanten

*  heemtuin met 
noordlimburgse flora

*  tropenhuis met cactussen, 
orchideeën, bananen, 
citroenen enz.
(tu in g id s  oan de kassa te koop)

EXPOSITIE „WATER”....
IN HET DOCUMENTATIECENTRUM



V oor beginners (?) -13

COR V.D. W O U W

SCHAAKGROOTMEESTERS

D oordat we met velen waren was het altijd  rum oerig thuis, behalve op zon
dag. ’s Zondags was het gedurende drie a v ie r uur u itzonderlijk  stil in huis. 
Dan speelde mijn vader een schaakw edstrijd tegen een vriend, die kampioen 
van de plaatselijke afdeling of zelfs van de provincie was, dat kan ik me niet 
precies herinneren. In ieder geval was mijn vader niet aangesloten bij een 
schaakvereniging en speelde slechts tegen deze éne tegenstander. De spel
regels van schaken zijn eenvoudig en gem akkelijk te leren. Iedereen kan in 
de huiskam er beginnen met deze mooie sport. Dat geldt trouwens ook voor 
dammen en bridge. Ik leerde de spelregels en to t mijn grote verbazing won ik 
de vierde o f v ijfde  partij!
Hoe meer ik echter leerde op d it gebied, des te m oeilijker het werd mijn 
vader opnieuw te verslaan. Om helemaal eerlijk  te zijn, het is me nóóit meer 
gelukt. Nog één keer heb ik een schaakw edstrijd gewonnen in de schoolclub 
en ik kreeg er een pocketboekje voor.
Mijn kennis van het schaakspel is beperkt en ik vind de partijen van de echte 
grootm eesters maar donders ingew ikkeld. Zo ingew ikkeld dat ik me nog 
steeds afvraag hoe iemand het in zijn hoofd haalt om oo it schaken te leren, 
want hij zal nooit —  nou ja, die ene enkeling, die ene op de tienduizend uit
gezonderd —  het peil bereiken van de echte grootm eesters.
Na eens weer verhuisd te zijn b lijk t onze nieuwe buurman een fervent schaker 
te zijn en na v ijftien  jaar heb ik de handschoen w eer opgenomen. Nu is het 
iedere donderdagavond stil in een van beide huizen, maar het helpt weinig, 
w ant na meer dan een half jaar spelen heb ik nog geen enkele partij gewon
nen! Opnieuw speel ik partijen van grootm eesters in grote toernooien na, 
maar het b lijk t dat ze de afgebroken partijen toch iedere keer w eer anders 
vervolgen dan ik gedaan zou hebben. Om moedeloos van te worden!
Toch heb ik vroeger enkele successen geboekt! W aren dat toevalstreffers? 
Ik w eet het niet, het zal w aarsch ijn lijk  het verrassingseffect zijn geweest, 
waarop de tegenstander geen antwoord wist, maar zoals u ziet, één zwaluw 
maakt nog geen zomer.
M et het kweken van vetplanten heb ik het verder geschopt. Er zijn nog maar 
weinig w inkeliers —  de echte kwekers uitgezonderd —  die meer namen ken
nen dan ik. Maar daarmee ben je er natuurlijk  niet.
Net als met schaken kun je met het kweken van vetplanten in de huiskamer 
beginnen en dan d ikw ijls  onverwachte successen boeken! M aar dat hoeft 
helemaal niet te betekenen dat je nou écht iets van deze liefhebberij o f sport 
afweet! Momenteel staan er in de kas drie sim pele zaailingen van het vorig 
jaar, die van de w ortel zijn gerot! Het zijn heel gewone soorten, maar toch 
ben ik, ondanks vijftien  jaar ervaring verslagen door de sim pele beginner die 
er geen enkele moeite mee heeft! Neen, een m eester in deze spo rt zal ik 
nooit worden en daarom houd ik het maar eenvoudig. Gewoon doorgaan, 
steeds wat bijleren en tevreden zijn met een incidenteel succes. N iet écht 
tro ts  op dat succes, want het blijven toevalstre ffers, maar daar mag ik toch 
wel gelukkig mee zijn, nietwaar?
D it is geen schaakrubriek, maar voor de beginnende lie fhebber w il ik hier 
wel een aantal „spe lrege ls" geven voor het kweken van vetplanten.
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Ik ga er daarbij vanuit dat u net als ik, toen ik begon, nog maar weinig tijd  
aan deze liefhebberij spendeert en ook niet genoeg tijd  hebt om alle ingew ik
kelde combinaties van de grootm eesters te bestuderen en toe te passen.

Spelregel 1:

Spelregel 2:

Spelregel 3: 
Spelregel 4:

Spelregel 5: 

Spelregel 6:

Spelregel 7:

Spelregel 8: 
Spelregel 9:

Spelregel 10:

Vergeet dat er mensen zijn die veel beter vetplanten kunnen 
kweken dan u.
Kweken is geen denksport, maar een VOELsport. Probeer 
dat gevoel te ontw ikkelen.
Constante aandacht
G ebruik alleen RH PA- potgrond (Regeling Handelspotgrond 
Proefstation Aalsmeer).
Koop scherp zand bij een aannemer. D it bevat in ieder geval 
geen zout, maar vraag voor de volledigheid o f het ook geen 
kalk (schelprestanten) bevat.
Doe de potgrond in de emmer. Gooi daarbovenop een hand
vol zand en meng d it door de bovenste laag. In het algemeen 
is dat grondm engsel goed wat niet meer to t een stevige 
bal samengeknepen kan worden. Dat is meestal twee delen 
potgrond en een deel zand, maar mijn ervaring is dat de 
ene soort potgrond, ook wanneer u altijd hetzelfde merk 
gebruikt, „ve tte r”  o f „m agerder”  is dan de andere.
Planten met weinig en d ikke w ortels hebben een vettere 
grond nodig dan planten met veel en dunnere w ortels. Het 
zijn immers de onzichtbare haarwortels op de d ikke zicht
bare w orte ls die voor de aanvoer van voedingsstoffen en 
w ater moeten zorgen.
Dek de potgrond NIET af met een laagje grin t o f zand. 
VOEL met een vinger hoe nat of droog de grond is en geef 
aan de hand daarvan water. W anneer het w ater niet meteen 
door de grond w ord t opgenomen is de grond te droog en 
moet u door beetje bij beetje w ater te geven de potgrond 
w eer door en door vochtig krijgen. Teveel ineens helpt niet, 
want dan loopt het w ater langs de rand weg. D it is de be
langrijkste spelregel, want je hebt te gem akkelijk de nei
ging om grond die teveel w ater opneemt een extra scheut 
te geven, wat ju is t NIET moet en grond die weinig w ater 
opneem t te vergeten. En DAAR moet u ju is t méér —  met 
kleine beetjes —  terugkomen.
Geef in de groeiperiode, meestal in de zomer, eens in de 
twee weken kunstmest.

D it zijn de spelregels die u nodig hebt voor een goede uitgangsstelling. W an
neer u door deze opening heen bent gaan we de ingew ikkelder combinaties 
bekijken. Dan b lijk t b ijvoorbeeld  dat door het „ve rkee rd ”  toepassen van 
spelregel 9 sommige planten niet alleen goed groeien, maar ook gaan bloeien. 
Dat is dan zo'n verrassingsaanval waarbij de profspeler door de eenvoudige 
huisvrouw verslagen kan worden, want die geeft haar planten zomer en w inter 
iedere maandag en donderdag evenveel water. Volgens regel 9 in de zomer 
dus te weinig en in de w in ter teveel. M aar dat is nou net wat de Phyllo- en 
Zygocactussen nodig hebben om in bloei te komen!

(w ordt vervolgd)
M aricollenweg 63, Grubbenvorst.
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O n g ed ie rte  in de s u c c u le n te n k a s  - V I
SIMON KOOIJ JR.

Trips.
Tripsen zijn zeer kleine, zwarte kever
tjes. Zij behoren tot de geieedpotigen 
onder de insekten van de familie der 
halfvleugeligen en de orde der franje- 
vleugeligen of blaaspoten. De naam 
blaaspoten hebben ze te danken aan 
de zuignapjes aan het einde van de 
poten, de naam franje-vleugeligen aan 
de franjeachtige vleugels.
Er zijn kortvleugelige en langvleugelige 
generaties. De kortvleugelige tripsen 
hebben zulke korte vleugels dat ze er 
niet mee kunnen vliegen. Er zijn vele 
soorten trips. Tripsen zijn vooral be
kend onder de naam onweers- of don- 
derbeestjes. Bij onweerachtig en 
broeierig weer komt het voor dat ze 
met grote aantallen in de lucht zijn en 

neerstrijken, wat zeer hinderlijk kan zijn als u bijvoorbeeld ’s avonds op de 
fiets of brommer zit en de beestjes in de ogen krijgt.
Tripsen hebben een onvolledige gedaante verwisseling; met andere woorden: 
volwassen tripsen zien er hetzelfde uit als de jongen.
Tripsen richten nogal wat schade aan bij jonge kiemplanten. Vaak is dat goed 
te zien in het voorjaar als het koud en schraal weer is. Een gewas kan er 
zelfs aan te gronde gaan.
Later in het seizoen richten ze vooral schade aan door het uitzuigen van de 
plantecellen. Deze cellen worden door hen lek geprikt, zodat er lucht in komt. 
Beschadigde cellen zijn te herkennen aan hun zilvergrijze kleur. Door toedoen 
van trips kunnen planten, knoppen, bloemen en vruchten misvormd worden. 
Op bladeren vormen de langwerpige insekten dikwijls een aantal gele plekjes 
die tot één grote kunnen uitlopen.
Bestrijden van trips kan geschieden door gebruik van de gewone bestrij
dingsmiddelen die in de handel verkrijgbaar zijn. Een goed middel om ze te 
voorkomen is een vochtige atmosfeer in de kas te handhaven.
Van D ijckstraat 13, De L ie r. (wordt vervolgd)

W a a r c a c tu s s e n  n iet in tel zijn  (II)
BEREND GROENHAGEN
Het weekend bood alle gelegenheid om daar eens naar hartelust te foto
graferen. Na enig zoeken vond ik de hoofdingang en zocht tussen palmen, 
grassen, varens, Hibiscus, bamboesoorten en andere exotische planten, 
maar vond geen vetplanten of cactussen. Doordat ik via de andere uitgang 
het park voor sluitingstijd - diep teleurgesteld - verliet, trof ik bij toeval een 
deel met cactussen.
Wie schetst echter mijn verbazing? Dat gedeelte bevond zich gewoon langs 
de openbare weg, zonder hek of wat ook. Dat zou men in Nederland eens 
moeten wagen.
Het geheel had de naam: „desert garden” . Ofschoon er in de hortus (met het
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hek erom) ijverig tussen de planten werd gewied en gesproeid, trof ik in dit 
stuk niemand aan. Dat was hier en daar wel te zien! Zo was de bloeistam van 
een Agave afgezaagd en die was dwars over een aantal planten gevallen.
De planten in de „desert garden”
De verzameling planten in de tuin betrof in hoofdzaak Aloës, Agaven, Yuc- 
ca’s, Euphorbia’s en cactussen. Eén van de eerste planten die opviel was 
een enorme Agave die in bloei stond.
Haage vermeldt in zijn boek (Het praktische cactusboek in kleuren) op blz. 
87 dat de bloeistengel van een Agave wel elf meter lang kan zijn; welnu dit 
exemplaar was daar ’n heel eind naar op weg. Ofschoon ik hem niet precies 
kon nameten (’n afstandsmeter in ’n fototoestel levert nl. geen uitkomst door 
de hoek waaronder je meet) de hoogte was die van een lantaarnpaal op een 
rijksweg bij ons. Op de voorgrond is een jonger exemplaar te zien dat op 
weg is om in bloei te komen.
Deze tijd van het jaar was voor veel planten een rustperiode, want het meren
deel vertoonde of uitgebloeide bloemen, of vruchtzetting. Een paar Aloës 
bloeiden echter wel, zodat ik daar onmiddellijk een plaatje van geschoten 
heb. Een ander exemplaar viel op door zijn prachtige kleuren.
Euphorbia’s waren rijkelijk vertegenwoordigd. Enkele exemplaren zo groot 
als bomen; aan de toppen kon je als ,,niet-euphorbioloog zien dat het om 
een dergelijke plant ging want de stam was geheel verhout. Een aantal had
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ernstig van de droogte te lijden en stond met één arm in de hemel en de 
ander triest naar de grond te wijzen. Duidelijk zijn de bloempjes (vruchtjes) 
te zien. Een grappig vertakte plant vond ik de Euphorbia aggregata.
Om te voorkomen dat het een saaie opsomming wordt wil ik u nog een paar 
planten maar laten zien. Dat is dan de „Olifantsoor” , zoals de Amerikaanse 
benaming vertaald luidt (Kalanchoe beharensis). Dit exemplaar was onge
veer manshoog en had alleen aan de top enkele bladeren die er nogal don
kerbruin uitzagen. Ik vermeld dat omdat bij Lamb (Cactussen en andere vet
planten in kleur. Amsterdam 1970) een foto is afgebeeld van een bleek
groene plant, (foto 274 bij Lamb).* Een laatste plaatje betreft de vruchten die 
aan de Cereus peruvianus en Cereus peruvianus monstrosus zaten. Voor 
mij was dat de eerste keer dat ik deze mooie rode bollen kon bewonderen. 
Daarbij gebeurde er nog iets grappigs. Bij het fotograferen zag ik dat een 
rijpe vrucht op de grond lag en .. . tja zoiets wil je graag meenemen. Omdat 
ik eerst nog wat andere plaatjes wilde schieten dacht ik: dat doe ik dan wel 
op de terugweg. Halverwege de middag werd de rust die in de „woestijn” 
heerste danig verstoord door een stelletje schoolkinderen dat met juf op stap 
was. Toen ik mijn spullen bijeenzocht om naar het hotel terug te gaan bleek 
de vrucht verdwenen te zijn. De kwajongens hadden hem gevonden en er
mee gevoetbald. (wordt vervolgd)
Dammenlaan 8, Den Bosch

* Noot van de redactie: Er moet wel rekening mee worden gehouden dat van 
de meeste foto's in dit boek de kwaliteit zeer mager is. K. beharensis komt 
overigens in enkele kleurnuances voor.

Boekbespreking
Wim Oudshoorn: 126 Cactussen en vetplanten in kleur. Uitg. Zomer en Keuning, Wage- 
ningen, 112 blz., 135 kleurenfoto’s en enkele tekeningen. Prijs: ƒ17,50.
In de gestage stroom van boekjes en boeken over onze liefhebberij is enige tijd geleden 
in de serie ,,De Groenboekerij" het bovengenoemde boekje uitgekomen. Bij het door
lezen van dit, overigens keurig verzorgde boekje, moet allereerst geconstateerd worden 
dat het goed merkbaar is dat de schrijver geen of nog geen succulentenkenner is 
(hetgeen overigens niets afdoet aan onze waardering voor zijn schrijverstalent). Er wor
den in het boekje nogal eens termen gebruikt, zoals „ras Monstruosus” , die in de 
kringen van succulentenliefhebbers niet gebruikelijk zijn. Dan zijn er nogal wat „mis
sers” , waarvan we er een aantal noemen.
Het is jammer dat juist van de cactus zo'n halfbakken verklaring gegeven wordt. Het 
kenmerkende van een cactus is dat hij areolen bezit en niet dat hij meestal bladerloos 
is en stekels bezit! Het aanbevolen boekje van Koorevaar met de verklaring van bota
nische termen is helaas reeds geruime tijd uitverkocht (blz. 9). Bij Lithops kun-

(zie verder blz. 163)

Notulen van de Algemene Vergadering 
op 15 mei 1976 te Lent
Plaats: Lent, Het Witte Huis. Tijd: 2.30 —  5.30\iur. Aanwezig: 77 leden van de afde
lingen: Amsterdam, Arnhem, DelfzijLJJordrecht, Eindhoven, Groningen, Hoekse Waard, 
Hoogeveen, Kennemerland, Noord-Limburg, Nijmegen, Rotterdam, Rijn- en Delfland, 
West-Brabant, IJsselstreek, Zaanstreek, Zeeland, Zwolle.
Afwezig de afdelingen: Gooi-Eemland (met bericht), Gorinchem (met bericht), Tilburg 
(met bericht), Amersfoort, Den Helder, Gouda, Utrecht, West-Friesland, Zuid-Limburg. 
Dhr. Link afwezig i.v.m. ziekte echtgenote.
Agenda zie Succulenta april 1976.
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1. Opening.
De heer Bravenboer deelt de vergadering mede dat op 9 mei, enkele dagen voor 
de Alg. Verg., de heer A. F. H. Buining, onze oud- en ere-voorzitter, is overleden. 
De voorz itte r m emoreert de grote verdiensten van de heer Buining voo r de ver
eniging en voo r de kennis van de cactussen.
De vergadering herdenkt de heer Buining met enige ogenblikken stilte.
De heer Bravenboer heet het groot aantal deelnemers, 77, welkom; in het b ijzonder 
de ereleden mevrouw Verduin-de Bruyn en de heer Blaauw.
De voorz itte r betreurt het dat 9 afdelingen niet vertegenw oordigd zijn.
Hij wenst de afdeling Nijmegen geluk met het 40-jarig bestaan van de afdeling.
Het aantal leden is in 5 jaar meer dan verdubbeld.
1 januari 1971 . . . .  1330 leden
1 januari 1976 . . . .  3070 leden
De bestuursbijeenkom sten in het veren ig ingsjaar 1975/1976 mochten zich in een 
goede belangstelling verheugen en zullen zeker komend jaar, met ook andere 
onderwerpen, gehouden worden.
A.s. jubilea: afd. Rijn- en Delfland . . . . . . .  50 jaar.
Groningen . . . . . . . . . . . .  20 jaar.
Rotterdam . . . . . . . . . . . .  50 jaar.

2. Notulen.
Algemene Vergadering 1975 —  19 april te Eindhoven.
Zie augustusnummer Succulenta 1975.
De notulen, opgesteld door mevrouw Verduin-de Bruyn, worden goedgekeurd.

3. M ededelingen en ingekomen stukken.
Behandeld w ordt het schrijven van de heer C. M. S. A. v. Oeveren, O verijse, Bel
gië d.d. 26-1-1976, betreffende de prijzen van de zaden van het C lichéfonds, waarin 
verdubbeling o f verdriedubbeling van de prijzen w ordt voorgesteld.
Het D.B. ontraadt aanneming van het voorste l, daar het fonds zeker niet gezien 
mag worden als een comm erciële instelling.
Het voorstel w ordt verworpen.

4. Jaarverslagen secretariaat.
Zie Succulentanummer juni 1976
Het jaarverslag 1975, opgesteld door de heer De Gast, w ordt goedgekeurd.
De samenvatting van de afdelings-jaarverslagen 1975, opgesteld door mevrouw 
Boender-v.d. Molen, w ordt goedgekeurd.

5. Jaarverslag penningmeester.
Zie Succulenta maart 1976.
De kascontrole geschiedde door leden van de afd. Arnhem.
De boeken en bescheiden werden in orde bevonden.

6. Begroting._
,Z ie  Succulenta maart 1976.

(  De heer Bannink ste lt dat het gehele begrote contributiebedrag, ƒ 78.000, nodig 
zal zijn v o o rd e -e x p lo ita tie  van het tijdschrift.
WiT hët tijd sch rift in de huidige zeer verzorgde vorm  blijven verschijnen dan kun
nen de kosten zeker niet verm inderd worden.
Balans, O verzicht Baten en Lasten, Begroting, opgesteld door de heer Link, worden 
goedgekeurd.

7. C ontributie.
Het D.B. is van mening dat een contributieverhoging, gezien de stijgende kosten, 
in de periode mei 1976 - mei 1977 w ellich t noodzakelijk is.
Het D.B. vraagt de Alg. Verg. mandaat de contributie  zo nodig per 1 januari 1977 
te kunnen verhogen met een bedrag to t ƒ 5,— . De heer De Gast geeft een toe
lichting; w ijs t op het toenemend aantal jeugdigen (die slechts de helft van de 
norm ale contributie  betalen). Na de laatste tarie fverhog ing van de P.T.T. b lijk t dat 
voo r de verzending van het tijsch rift naar het buitenland de kosten zeer hoog zijn. 

/  De heer Bannink-ste iy dat gezien de financiële overzichten de contributie  wel ver
hoogd dient te worden.
t5ë~treer"vr~BeOTïTbgen doet de suggestie de leeftijdsgrens voo r jeugdleden te ve r
lagen.
De vergadering is van mening de contributie  voo r jeugdleden n iet te verhogen; 
beschikken sommige groepen jongeren over w at ruime middelen, andere niet; de 
contributie  mag zeker voor jongeren geen beletsel zijn lid van Succulenta te w or
den.
De heer v. Keppel s te lt dat lid zijn van een afdeling alleen m ogelijk is wanneer 
men lid is van de landelijke vereniging.
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9.

8.

10.

De vergadering is van mening de contributie  voo r leden in het buitenland niet te 
verhogen; men heeft alleen p ro fijt van het tijdschrift, niet van de andere m ogelijk
heden.
De Alg. Verg. m achtigt het D.B. de contributie  zo nodig per 1 januari 1977 te ver
hogen met een bedrag to t ƒ 5,— .
Benoeming Kascontrolecommissie.
De afdeling Amsterdam zal leden voor de kascontrolecommissie' aanwijzen. 
Succulenta-lnstellingen.
1. B ib liotheek . . .  de heer Magnin.

Aantal aanvragen gestegen met 20% .
12 nieuwe werken werden opgenomen.
Een nieuwe catalogus werd samengesteld.
De afdeling T ijdschriften zal worden uitgebreid.
De heren v. Keppel en S likkerveer w ijzen op het belang voor de leden buiten
landse tijdsch riften  te kunnen raadplegen; het tijd sch rift Ashingtonia is w e llich t 
een aanwinst.

2. C liché-fonds . . .  de heer Linssen. (verhinderd)
Aantal verstrekte  zaden ongeveer 1 m iljoen.
Aantal verzendingen ± 1 2 0 0 .
Door de overstelpende hoeveelheid aanvragen moesten er veel vervangende 
nummers worden afgeleverd daar veel kleine partijen snel u itverkocht waren.
In het maandblad zal beknopt in punten de werkw ijze van het C liché-fonds 
aangegeven worden, daar bij veel leden geen ju is t beeld h ierover bestaat.
0,p een vraag van de heer Dekker deelt de voorz itte r mede dat de beide assis
tenten van de heer Linssen een vergoeding ontvangen.

3. D iatheek . . .  de heer M evissen (verhinderd)
de heer Defesche.

Het aantal d ia ’s bedraagt ongeveer 1200.
De aanvragen beginnen binnen te komen.
A ls m ogelijke uitbre id ing van de diatheek w ordt gedacht aan het ontw ikkelen 
van bepaalde series zoals over zaaien, enten, ziekten enz.

4. Maandblad.
De heer Noltee deelt mede dat de redacteuren to t eind 1976 aan w illen blijven 
om dan hun werkzaamheden aan anderen over te dragen.
De voorz itte r p rijs t de w ijze waarop de heren Noltee en De G raaf de redactie 
gevoerd hebben en vraagt de vergadering zich te bezinnen op m ogelijke kan
didaten voo r deze functies.
In verband met het nog steeds groeiende ledental is de oplage van Succulenta 
thans 4200.
De beschikbare kopij is redelijk, niet overweldigend.
De suggestie w ordt gedaan m ogelijk schrijvers in buitenlandse tijdschriften 
te benaderen.
De redactie ste lt zich voor een Buining-nummer samen te stellen, het aug.- 
nummer.
Indien beschikbaar zal hierin een lijs t van buitenlandse publicaties van de heer 
Buining worden opgenomen.
M evrouw Verduin-de Bruyn in form eert naar het opnemen van kleuren fo to ’s in 
het blad: de heer Noltee geeft aan dat het h iervoor vereiste bedrag besteed 
w ord t aan het aug.nummer.
Ook in de toekom st zullen nieuwbeschrijv ingen in Succulenta worden opgeno
men.

5. Ruilen zonder Huilen . . .  de heer v. 
Z ie Succulenta januari 1976 blz. 16

6. Succulentarium .
Geen verslag ontvangen. 

Benoeming Hoofdbestuursleden.
De voorz itte r s te lt voo r de benoeming 
krachtigen.
De heer 4. J. Bannink 
De heer A. de Bruyn 
De heer S. W. Erich 
De heer J. G. Fokkens 
De heer A. de Graaf 
De heer K. H. Hofstee 
De heer J. A. Janse 
De heer K. Prestlé

Soldt. (verhinderd)

door de afdeling van de H. B. leden te be-

afdeling Amsterdam 
afdeling Hoekse Waard 
afdeling Tilburg 
afdeling Zwolle 
afdeling Dordrecht 
afdeling Delfzijl 
verspre id wonende leden 
afdeling Eindhoven
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De heer J. H. Vostermans afdeling Noord-Limburg
De heer F. L. J. A. W. Verwer afdeling Arnhem
De Alg. Verg. besluit aldus.
De heer Bravenboer deelt mede dat, gezien zijn verbeterde lichamelijke toestand, 
hij zijn zittingsperiode tot mei 1977 wil voltooien.

11. Succulenta-activiteiten.
1. Excursie verspreid wonende leden op zaterdag 19 juni 1976.

Mevrouw Boender-v.d. Molen heeft de planning en organisatie van deze dag op 
zich genomen.
Zie Succulenta - april 1976; blz. 77-78.

2. Contact-Weekend-Succulenta op 24, 25 en 26 september 1976.
Mevrouw Boender heeft zich belast met de organisatie van deze bijeenkomst 
in het Conferentieoord De Bron te Oud-Leusen.
Zie Succulenta; mei 1976.

3. Ruilbeurzen.
De heer Bravenboer leidt het punt in en geeft de mening van het D.B. over dit 
onderwerp.
Het D.B. is zeker niet tegen het houden van ruilbeurzen, maar onderkent dat 
bij een niet geheel perfecte doelstelling en organisatie het karakter van ruil
beurs geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.
Verschillende leden spreken hun mening uit, waarbij punten als wel of geen 
verkoop, hoogte van de prijzen, de ruilmogelijkheden voor gevorderden enz. 
punten van discussie werden.
Op voorstel van het D.B. besloot het Hoofdbestuur in zijn vergadering van 27 
maart 1976 een werkgroep te vormen bestaande uit enkele leden van afdelingen 
die reeds ruilbeurzen organiseerden of willen organiseren en enkele leden van 
het D.B., zodat de voor- en nadelen van een ruilbeurs nader besproken kunnen 
worden en mogelijke richtlijnen kunnen worden opgesteld.
De Alg. Verg. sluit zich hierbij aan.

4. Nieuwe afdelingen.
De mogelijkheden zullen onderzocht worden om te komen tot het oprichten 
van nieuwe afdelingen - in Friesland, in de N.O. Polder, in N.O. Brabant, in 
de Achterhoek.
Gesproken wordt over de voor- en nadelen van het splitsen van grotere af
delingen.
Besloten wordt dit onderwerp op de agenda van de bestuursbijeenkomsten te 
plaatsen.

12. Vaststelling plaats volgende Algemene Vergadering.
In verband met het 50-jarig bestaan van de afdeling stelt de afd. Rotterdam voor 
de A.V. 1977 in Rotterdam te houden.
De A.V. neemt dit voorstel aan.

13. Rondvraag.
1. Het onderwerp van de 3 Landen-Konferentie wordt ter sprake gebracht. 

Verschillende afgevaardigden brengen in verband met de verhouding Succu
lenta - 3 L.K. vele aspecten hiervan naar voren. Aangezien een onvruchtbare 
discussie dreigt te ontstaan, besluit de Alg. Verg. een commissie te benoemen 
die deze zaak grondig zal bestuderen en terzake rapport zal uitbrengen aan 
Hoofdbestuur en Algemene Vergadering. In de commissie worden benoemd de 
heren Defesche, Hofstee en Braamhaar.

2. Naar aanleiding van een geuite suggestie zal bij het foldermateriaal een lijst 
met de juiste Succulenta-adressen worden gevoegd.

3. Gevraagd naar de heruitgave van het boekje van Koorevaar wordt medegedeeld 
dat de heren Janse en Theunissen aan de herziening werkzaam zijn.

4. De heer De Gast attendeert op de tentoonstelling georganiseerd door de afd. 
Rijn- en Delfland in de Houtzagerij aan de Houtzagerssingel in Den Haag van 
27 t.m. 30 mei.

14. Sluiting.
In zijn slotwoord bedankt de voorzitter de afd. Nijmegen voor de goede organisatie 
en prettige ontvangst van de Alg. Verg.
Een dankwoord spreekt hij uit voor de heren Willemse, v. Kempen en Wouters, die 
's morgens de deelnemers hebben ontvangen.
De heer Willemse heeft besloten voor Succulenta-leden eens per jaar een Open 
Dag te houden.
De voorzitter sluit de vergadering om 5.30 uur.
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13 nov. - 2 dec. 1976

STUDIE TUINARCHITECTUUR 
EN LANDSCHAP VAN JAPAN

De heer Mos, I loofd Tuinarchitekt 
Publieke W erken Amsterdam is uw gids op 
deze fascinerende reis door het „w erke lijke" 
Japan. H ierbij een paar hoogtepunten uit 
het zeer veelzijd ige programma.

In en om Tokyo: M eiji Shrine met de 
fraaiste tuinen van Tokyo. Rikugien Garden 
en Koishikawa Korakuen rekreatietuinen in 
Japanse stijl. Japan Art Academ y. Ohm iya, 
het Bonsai dorp bij uitstek. De bergland
schappen, rivieren, meren en watervallen 
van Nikko

In Hakone: Het Hakone National Pare 
en Museum.

In en om Kyoto: Het bekende parel- 
oester-gebied Ise-Shima, de keizerlijke

tuinen van Katsura Im perial villa en O ld 
Imperial Palace, tal van beroemde oude 
tempels.

In Nara: Het Nara park met z'n prach
tige bomen cn meer dan 800 herten, het 
Yamato Bunkakan museum. Deze studiereis 
zal defin itief doorgang vinden. Er zijn nog 
plaatsen beschikbaar. Geldig paspoort en 
pokken-vaccinatie zijn als enige reisvoor- 
waarden verplicht.

Het programma biedt nog veel meer 
verrassende trips. De reissom van deze 
studiereis is f. 5.985,- p.p. Vul de bon in 
voor het volledige programma of bel 
even op : 020 - 62917.

VLW agons-LitsCook
SPECIAL TRAFFIC

Specialisten in studiereizen
Zend mij het volledige programma van de Japan studiereis 
Naam .
Straat :
Plaats : ..........................
Deze bon zenden aan Wagons-Lits//Cook Special Traffic,
Antwoordnummer 7237, Amsterdam. S76-1

Twee boeiende reizen o.l.v. Dr.E.F. Jacobi

Naarde
BloeiendeKaap

28 aug. -1 9  sept.
Deze 23-daagse „voorjaarsreis” brengt U 
naar de bloeiende woestijnen en langs de 
unieke wilde flora van Zuid-Afrika (kaap
provincie). Reissom ƒ 4.880,- p.p.

Naarde Galapagos
28 okt. -1 8  nov.

22-Daagse expeditie naar de Galapagos- 
eilanden en Ecuador. Hoogtepunt: 
de cruise met het flotel Orellana in het

amazonegebied. Reissom ƒ 6.485,- p.p.
Bent u geïnteresseerd in één van deze 
2 reizen? Vul onderstaande coupon in 
voor uitgebreide informatie.

VLW agons-Lits//Cook
D e specialisten in bijzondere reizen 

Zend mij informatie over
□  De bloeiende kaap.□  DeGalapagos eilanden.5

S76-1 ;
Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Straat:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J
P laats:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j
Deze bon zenden aan Wagons-Lits//Cook J 
Special T raffic. Antwoordnummer 7237, Amsterdam J
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(vervolg van blz. 158)
nen wel degelijk dubbele o f zelfs drievoudige bladparen gevormd worden (blz. 12). Dat 
Crassula recurva u it Austra lië  afkom stig zou zijn, moet toch wel s terk in tw ijfe l ge trok
ken worden (blz. 17). A fkom stig  u it Natal: Zoeloeland vlgs. Jacobsen.
Het lijs tje  van 's zomers buiten te kweken planten had gem akkelijk nog uitgebreid 
kunnen worden met o.a. de meeste struikmesems, veel Crassuia-achtigen en nog vele 
andere cactusgeslachten dan de genoemde (blz. 18). Spint is geen spinnetje maar een 
m ijt (feb. blz. 21 en biz. 32). Het ontkiemen van zaden (hfdst. „V erm eerdering” ) gaat 
bij de meeste soorten wel iets sneller dan de genoemde 14 dagen (blz. 26). Dat Re- 
butia en Echinopsis uitslu itend langs ongeslachtelijke weg verm eerderd worden is per
tinent onju ist (blz. 26). Rebutia, waarvan de meeste soorten ze lffe rtie l zijn, worden ju is t 
bij voorkeur door zaaien vermeerderd. Echinopsis-soorten, speciaal als deze planten 
voor het enten als onderstam gebru ikt moeten worden, moeten beslis t door zaaien 
verkregen worden.
Dat Conophytum, Lithops en P leiospilos bij de m oeilijkere andere succulenten genoemd 
worden (blz. 34) is onbegrijpe lijk. Juist in de (zonnige) huiskamer gedijen deze planten 
uitstekend.
Het is sp ijtig  dat niet vermeld werd dat de planten van ons „S uccu len ta rium " (blz. 44) 
grotendeels door schenking verkregen zijn van leden van „S uccu len ta ” .
0,p diverse plaatsen in het boekje (o.a. op blz. 27 en 75) w ordt de foutieve naamm He- 
liocereus guatemalensis gebruikt. Deze onderstam behoort to t het geslacht HYLOCE- 
REUS. Drukfoutjes ontbreken ook in d it boekje niet; op blz. 63: O lviveranthus =  
O liveranthus.
Echinofossulocactus crispatus heeft ju is t méér ribben dan E. coptonogonus i.p.v. m inder 
(blz. 66). Bij Euphorbia's is niet alleen het voorkomen van melksap een onderscheid 
t.o.v. cactussen (biz. 70), doch veelmeer het ontbreken van areolen bij Euphorbia's. De 
kleuren van de op blz. 82. afgebeelde Lithops salicola zijn niet erg gelukkig uitgevallen. 
D it plantje heeft een loodgrijs lichaam met een o lijfgroen, v rijw e l vo lled ig  venster. Op 
blz. 88 is niet de cristaatvorm  van M yrtillocactus geometrizans afgebeeld. Dat de 
bloemen van Nopalxochia 8 a 10 weken aan de plant b lijven (blz. 89) is n iet ju ist; 
w aarsch ijn lijk  w ordt bedoeld dat de bloeiperiode zich wel over die tijd  kan uitstrekken. 
De o,p blz. 93 genoemde Pachyphytum bracteatum is een niet bestaande soort. Seleni- 
cereus grandiflorus is geen epiphyt (blz. 103). Ze wortelen in de bodem en klimmen 
langs de stammen van bomen en struiken omhoog.
A ls u zo deze w aslijs t met aanmerkingen bek ijk t (en het is nog maar een greep eru it!) 
is de conclusie dat d it boekje een tekst heeft die vooral bij de beginnende liefhebbers 
nogal wat m isverstanden en verwarringen kan doen ontstaan. A ls groot pluspunt staat 
daar echter tegenover dat de fo to 's  over het algemeen genomen goed te noemen zijn.

ARIE DE GRAAF.

In november zal een speciaal nummer 

te r herdenking van onze onlangs 

overleden erevoorzitter A. F. H. 

Buining verschijnen.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
Cothen - G roenewoudseweg 14 
Postbus 12 - Tel. 03436-1267
Sortimentslijst wordt na storting van ƒ 1,— 
toegezonden. Girorekening 124223.

's Zondags gesloten

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
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CACTUSKWEKERIJ

G E B R . D E  H E R D T
Bolksedijk 3E (aan de weg 
van Rijkevorsel naar Wortel) 
B-2310 Rijkevorsel - België

Regelmatig uitbreiding 
van ons assortiment

GEOPEND:
's zaterdags van 9.00 tot 19.00 uur 
en dinsdags van 13.00 tot 19.00 uur.

Succulentenkwekerij
H. van D O N K E L A A R
Laantje IA , Werkendam 
Tel. 01835 - 1430

Sortiments- en zaadlijst 1976 wordt 
u toegezonden na storting van ƒ 2,50 
op girorekening 15 09 830.
Deze lijsten bevatten zeer vele soor
ten, waaronder bijzonder zeldzame, 
zowel cactussen als andere succu
lenten.
Regelmatig nieuwe importen.
’s  Zaterdags na 3 uur en ’s zondags gesloten

Drukkerij Van Spijk 
Postbus 210, Venlo 

De drukker van Uw maandblad.

karlh e in z  uhlig - kakteen
Uit onze plantenlijst:

Im p ortp lanten
Copiapoa alticostata, calderana, carrizalensis, chanaralensis,

cinerea, cinerea v. albispina, cinerea v. dealbata, cine- 
rascens, coquimbana, cuprea, cupreata, domeycoensis, 
dumetorum, dura, echinata, echinata v. borealis, gigan- 
tea, grandiflora, haseltoniana, lembckei, lembckei var.n., 
longispina, longistaminea, malletiana, pendulina, pendu- 
lina v. fiedleriana, pseudocoquimbana, rupestris, sp. n.
820, streptocaulon, vallenarensis

Prijzen van 8,— tot 25,— D.M.
De nieuwe plantenlijst is thans verschenen.
7053 ROMMELSHAUSEN KRS. WAIBLINGEN - LILIENSTR. 5
W.-Duitsland

INHOUD
Het geslacht Pachypodium — Jaap M ieras .
Haworthia (V I) — B . van Gelder . . . .  
Gasteria  liliputana — Arie  de Graaf . . . .  
M amm illaria magallanii — O . C . van Soldt 
Van maand tot maand — Th. Neutelings .
Voor beginners (?) 13 — C o r v .d . Wouw .
Ongedierte in de succulentenkas (IV ) — Simon Kooy . 
W aar cactussen niet in tel zijn (2) — Berend Groenhagen 
Boekbespreking — Arie  de Graaf . . . .  
Notulen Algemene Vergadering . . . .

142
146
148
149
150 
153 
155 
155 
158 
158
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succulenta
MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING 

VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Echeveria agavoides cv ,Red Edge’. Foto: Noltee

Deze plant werd door de I.S.I. (Amerika) foutief 
verspreid onder de naam var. corderoyi (I.S.I. no. 322).
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Echeveria agavoides en de mysterieuze variëteit 
corderoyi
J. C. van Keppel

Het is altijd weer opnieuw een voldoening als men na jarenlang speur- en 
denkwerk over een bepaald taxonomisch probleem, zijn moeite beloond ziet 
met de oplossing van een reeds oud mysterie. Maar laat ik, evenals bij een 
legpuzzel, bij bet begin beginnen en een duik nemen in de historie.
In de jaren 1860/61 werd door de Belgische kweker Verschaffen een toen 
nog onbekende Echeveria uit Mexico in Europa ingevoerd. Deze werd in 1863 
door Lemaire(') beschreven als Echeveria agavoides. (=  op Agave gelij
kend). De eerste planten werden in de handel gebracht voor niet minder 
dan honderd Frank, een voor die tijd enorm bedrag. Vegetatieve vermeerde
ring was aanvankelijk een moeilijke zaak. De plant vormt niet of slechts zeer 
spaarzaam zijscheuten en vermeerdering door bladstekken bleek in tegen
stelling tot andere Echeveria’s vrijwel onmogelijk te zijn, omdat de dikke 
vlezige bladeren moeilijk gaaf van de plant zijn te krijgen. Vermeerdering 
werd dan ook aanvankelijk door middel van zaaien toegepast, hoewel later 
slechts één kloon in Europa in cultuur gehandhaafd bleef. De eerste duide
lijke afbeelding van Echeveria agavoides verschijnt in 1869 met een be
schrijving door Baker(2), die echter de klok weer terugzet door de plant 
Cotyledon agavoides te noemen.
Door Walther werd deze afbeelding als neotype aangewezen, wat betekent 
dat deze afbeelding E. agavoides var. agavoides voorstelt.
W. Saunders, die de plant kweekte waarnaar de afbeelding is gemaakt, ver
kreeg E. agavoides door zaden die geïmporteerd waren uit noordelijk Me
xico. De door Baker beschreven plant verschilt duidelijk van de plant die 
momenteel in Europa algemeen als E. agavoides in cultuur voorkomt. Hierop 
kom ik later terug; eerst nog iets over de systematische indeling.
Hoewel Lemaire de plant beschreef als Echeveria, werd ze door latere 
auteurs (o.a. Baker) ondergebracht bij Cotyledon. Rose(3) stelde voor E. aga
voides en enkele verwante soorten zelfs een nieuw geslacht op: Urbinia, 
gebaseerd op de habitus van de plant en de vorm van de kelk.
Deze verschillen zijn echter zo gering, dat momenteel geen enkele expert
Echeveria agavoides Lem. Plant in collectie v. K. (6805), verzameld door Dr. Reid Moran bij Santa 
Rosa, Guanajuato, Mexico.



Urbinia als zelfstandig geslacht erkent en de soorten: Urbinia agavoides, 
purpusorum en lurida (syn. E. tobarensis), zijn thans weer bij Echeveria on
dergebracht. Walther(4) plaatste E. agavoides als typeplant in zijn reeks 
Urceolatae of urnbloemigen, planten waarvan de bloemen urn-, cylinder- of 
kegelvormig zijn. Deze groep is vrij heterogeen en vereist in de toekomst 
zeker een splitsing, maar dat is voor dit onderwerp van geen belang, zodat 
we hier niet nader op ingaan.

E. agavoides var. agavoides
De originele beschrijving van Lemaire geeft in feite weinig houvast hoe de 
plant eruit zag die hij beschreef. De beschrijving van Baker(2), aangevuld met 
een duidelijke kleurenplaat waarvan hier een zwart-wit kopie afgebeeld 
wordt geeft wel een goed beeld van E. agavoides, zoals deze omstreeks 
1870 in Europa in cultuur was. Opvallend is de compacte rozet met de zeer 
licht blauwachtig groene, brede, korte bladeren, waarvan de oudere een 
flauwe, rode blos aan de randen vertonen. De slechts 4-6 bloemen zijn ge
rangschikt in een schicht. Saunders, die een goede waarnemer was, merkt 
terecht op dat E. agavoides meer lijkt op een Haworthia dan op een Agave! 
Vergelijken we Baker’s afbeelding met de hier eveneens afgebeelde plant 
uit mijn verzameling, ontvangen in 1968 van de Amerikaanse Echeveriaken- 
ner Dr. Reid Moran, dan valt direct de frappante overeenkomst tussen beide 
planten op. Moran’s plant werd in het wild verzameld op 2500 m hoogte bij 
Santa Rosa, Guanajuato, Mexico (R.M. nr. 14735). Door zelfbestuiving ge
wonnen zaden van deze plant heb ik uitgezaaid en de thans volwassen zaai
lingen zijn volkomen identiek aan de moederplant en zijn over de belang
rijkste Echeveriacollecties in Europa verspreid.
Hier volgt de beschrijving van E. agavoides var. agavoides volgens Baker: 
Kaal, stamloos. De vijftien tot twintig bladeren in een dichte rozet, eirond, 
ca. 4 tot 5 cm lang en ca. 2,5 cm breed in het midden, aan de top versmald 
tot een stijf, stekelig spitsje; het blad is in het midden ca. 1 cm dik, de 
bovenzijde enigszins hol, de achterzijde sterk gerond, beide zijden licht 
blauwachtig groen, duidelijk netvormig bezet met papillen, de oudere flauw
tjes met een tikje rood aan de randen. Bloemstengel 20-30 cm lang, slank,

Echeveria agavoides var. corderoyi Plant in colI. v. K. (5109). Deze plant komt algemeen voor in 
collecties in Europa als E. agavoides.
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FlG, 56. — COTYLEDON CORDEROYI.

Echeveria agavoides var. corderoyi (Baker) von Poelln. Reproductie van Gardeners Chronicie, new 
series, Vol. 19, 373, fig. 56, 1883. Deze tekening werd gemaakt naar de orig inele toto van de plant, 
afkomstig van de heer Corderoy.

Echeveria agavoides Lem. Reproductie van Saunders Refugium Botanicum Vol. 1, plaat 67, 1869. 
•*— *  Deze afbeelding is door Walther aangewezen als neotype voor de soort.
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met slechts enkele kleine schutblaadjes. Bloemen 4-6 in een losse schicht. 
De schutbladen zijn lijnvormig, zeer klein. De bloemsteeltjes zijn 1,5-2 cm 
lang. Kelk ca. 3 mm lang, de slippen driehoekig, gelijkvormig, opstijgend. 
Bloemkroon oranje, 13-16 mm lang, nauwelijks vijfhoekig.
Een zeer duidelijk te onderscheiden soort. J. G. B. (Baker).
W. Saundersp) tekent hier nog bij aan:
„Dit is een (andere) soort, tot nu toe zeldzaam in verzamelingen en moeilijk 
te vermeerderen, behalve door zaden. De plant verlangt dezelfde behande
ling als de vorige en lijkt zeer veel op een Aloë van de groep Haworthia, on
danks dat hij is vergeleken met een Agave, vanwaar zijn naam. Ik heb de 
plant gekweekt van zaden, afkomstig uit noordelijk Mexico, mij geschonken 
door de heer H. Moberly. Ik ben ook dank verschuldigd aan de koninklijke 
tuinen bij Kew voor een exemplaar van deze interessante soort.”
Synoniem met E. agavoides zijn nog de volgende namen: E. yuccoides hort. 
ex Morren(5), een plant waarvan geen beschrijving bekend is (een nomen 
nudum dus). E. obscura (Rose) v. Poellnitz (syn. Urbinia obscura) (3), een 
naam gegeven aan een plant met een abnormaal aantal tamelijk grote, lagere 
schutbladen aan de bloemstengel. Volgens Walther was de bloemstengel 
het volgend jaar weer normaal.

E. agavoides var. corderoyi
In 1874 beschrijft Baker(6) Cotyledon (Echeveria) corderoyi, door Morren(7) 
in Echeveria geplaatst en door Von Poellnitz(8) als variëteit van E. agavoides 
beschreven. Baker ontving de plant van Justus Corderoy, een succulenten
liefhebber, die in Bewbury bij Didcot (Engeland) woonde. De plant ontving 
dus zijn naam ter ere van Corderoy, waarmee Baker zo niet persoonlijk toch 
in ieder geval regelmatig schriftelijk contact had.
Over de oorsprong van de plant was alleen bekend dat Corderoy de plant 
enige jaren daarvoor uit België had ontvangen. Baker, die reeds meer dan 
40 soorten die hij tot het ondergeslacht Echeveria rekende, had beschreven, 
zag voldoende verschillen met E. agavoides om „corderoyi” als aparte soort 
te beschrijven. We! zag hij uiteraard de nauwe verwantschap met E. aga
voides. De var. corderoyi heeft een veel groter aantal bladeren; grote, vol
wassen exemplaren tellen er wel 60-70, die veel smaller en tamelijk vlak zijn. 
Het meest opvallend is echter het verschil in bloeiwijze die bij de var. drie
voudig vertakt is en kleinere bloemen heeft dan de soort. In 1883, 9 jaar la
ter dus, komt Baker(9) nog eenmaal op de plant terug bij een afbeelding, 
gemaakt van een foto die hij ontvangen had van Corderoy. Hij vermeldt nog
maals dat de herkomst onbekend is gebleven. Niet één plant die in de 
laatste tijd uit Mexico of de zuidelijke Verenigde Staten geïmporteerd was, 
leek op de plant van zijn beschrijving. Daarna lijkt het dat „Corderoyi” van 
de aardbodem is weggevaagd. Alle latere publicaties over deze plant duiden 
erop dat de auteurs de plant niet uit het in cultuur aanwezige materiaal her
kenden. Morren(7) wisselde alleen de geslachtsnaam Cotyledon voor die van 
Echeveria om. Berger(10) plaatst de plant in zijn sectie Urbinia van het ge
slacht Echeveria, maar niet direct achter agavoides, zoals men zou verwach
ten van iemand die de plant goed kent.
Von Poellnitz(8) vermeldt de plant als E. agavoides var. corderoyi, maar ba
seerde dit waarschijnlijk meer op een herbariumexemplaar door Palmer in 
1902 verzameld in zuidoost San Luis Potosi (Palmer 499). Zelfs Walther(4) 
kent de plant niet, daar hij schrijft (l.c. pag. 96) . . .  the imperfectly known 
E. agavoides var. corderoyi. . .  Hij veronderstelt dat de door hem beschre-
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ven E. agavoides var. prolifera (een cultuurplant!) het dichtst de var. corde- 
royi benadert. Hier vergist hij zich. Prolifera betekent „kroostvoortbrengend 
en duidt op de vorming van zijstekken, een eigenschap die niet door Baker 
wordt genoemd en zeker ook niet aanwezig was, anders zou de plant na 
negen jaar niet „nog zeldzaam voorkomend” worden genoemd. Wel duiken 
er in de cultuur steeds planten op onder de naam „Corderoyi , die vaak 
sterk afwijken van de oorspronkelijke beschrijving. Walther vond de naam bij 
planten die tot E. parrasens!s behoren. In Europa circuleert al jaren onder 
deze naam een monstrueuze agavoides-hybride afkomstig uit Zuid-Frankrijk. 
Deze plant vormt een groot aantal vrij kleine rozetten, maar geen groot 
hoofdrozet. Het getuigt niet van kennis van zaken van degene die de naam 
aan deze plant verbond. In 1960 begon het International Succulent Institute 
(I.S.I.) met de verspreiding van een plant onder de naam E. agavoides var. 
corderoyi (I.S.I. no. 322). Walther (l.c. pag. 84) beschrijft deze plant echter 
als E. agavoides cv ,Red Edge’ (zie voorplaat). Hij vond deze vorm in 1937 
in het wild groeiend bij San Luis Potosi (Mexico).
,Red Edge’ vormt grote rozetten met bladeren die aan de rand een scherp 
afgetekende rode rand bezitten. Oudere planten vormen gemakkelijk zij
stekken. Bloemen heb ik helaas nog niet gezien. Waarom Walther deze in 
het wild voorkomende plant als een „cultivar” beschrijft terwijl hij cultuur
planten van onbekende herkomst als variëteit en soms zelfs als soort (o.a. 
de hybride gilva) beschrijft is een raadsel. Naast de reeds genoemde var. 
prolifera (waarvan ik sterk vermoed dat deze tot het ,,gilva-complex (11) be
hoort, beschreef Walther ook nog een var. multifida. Deze variëteit ken ik niet 
van authentiek materiaal. Volgens de beschrijving is het een meestal soli
tair groeiende plant met sterk gekleurde bladranden en een vijfvoudig ver
takte bloeiwijze.
Na deze uitweiding over de variatie in E. agavoides keer ik weer terug naar 
de var. corderoyi. Bij welke plant hoort deze naam? Naar mijn mening bij de 
enige kloon van E. agavoides die over geheel Europa algemeen verspreid is 
en al vele tientallen jaren als de „soort” wordt beschouwd. Deze plant be
antwoordt het meest aan de beschrijving en afbeelding van Baker. Dat nie
mand van de latere onderzoekers van het geslacht Echeveria zich dat gerea
liseerd heeft, is een gevolg van het feit dat wij slechts die éne kloon kenden. 
Dank zij het feit dat ik nieuw vergelijkingsmateriaal kreeg kon ik de ware 
identiteit van deze plant vaststellen. Rijst de vraag waarom bleef deze varië
teit in de cultuur gehandhaafd, terwijl alle andere klonen die, om het wat 
ruim te nemen, tussen 1860 en 1890 in Europa werden ingevoerd of gezaaid 
zijn verdwenen.
Baker sprak negen jaar na de eerste beschrijving nog van een zeldzame 
plant. Dit duidt erop dat de plant moeilijk vegetatief was te vermeerderen. 
Mijn oudste plant vormde in 1975 voor het eerst na 25 jaar een stek. Uit 
eigen ervaring weet ik dat de plant gemakkelijk door zaad kan worden ver
meerderd, maar dit wordt door beroepskwekers nauwelijks toegepast. Er 
moet dus een andere oorzaak zijn waarom deze variëteit zich niet alleen 
heeft kunnen handhaven, maar bovendien vrij algemeen voorkomt. De oplos
sing is vrij simpel. Er is van deze plant een cristaatvorm in cultuur, die reeds 
in 1929(12) werd afgebeeld. Het is een bekende eigenschap dat cristaatvor- 
men atavistische neigingen hebben d.w.z. de cristaatvorm lost zichzelf op in 
een groot aantal normale rozetjes. Deze kunnen dus voor vermeerdering die
nen en werden daarvoor dan ook gebruikt. De klonen die geen of zelden 
stekken vormden en die ook geen cristaatvorm hadden zijn langzaam maar
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Bloeiwijze van E.agavoides var. corderoyi

zeker in de cultuur uitgestorven. Ik acht het niet uitgesloten dat Corderoy’s 
plant reeds een normale stek was van een cristaatvorm waarvan de nako
melingen tegelijkertijd over geheel Europa als E. agavoides werden ver
spreid. Dit zou tevens een aannemelijke verklaring zijn voor het feit dat geen 
der experts deze plant in verband bracht met de var. corderoyi, zoals Baker 
deze als Cotyledon corderoyi beschreef en waarvan hier de vertaling volgt: 
Kaal, stamloos. Bladeren 60-70 in een dichte rozet, ca. 20 cm in doorsnee en 
ca. 10 cm hoog, eivormig, ca. 6,5 cm lang, ca. 3,5 cm breed in het midden, 
ca. 1 cm dik, tamelijk vlak in de bovenste helft van de bovenzijde, gerond 
aan de achterzijde, eindigend in een stevige lancetvormige spits, beide zij
den een zeer licht witachtig-groen, glad en tamelijk glimmend. Bloemsten
gels 3-4 per rozet, het deel beneden de bloeiwijze tot ca. 45 cm lang, rolrond, 
met slechts een paar kleine schutbladen; bloeiwijze middelpuntvliedend, drie
voudig vertakt, met 15-20 bloemen aan lange rode, gebogen zijassen; schut
bladen klein, lancetvormig; bloemsteeltjes ca. 1,5 cm lang, lichtrood; kelk

Echeveria agavoides var. corderoyi 
met op de voorgrond de cristaat
vorm waaraan zich enkele normale 
stekken hebben ontwikkeld. Foto 
gemaakt in de ..Reference Collec- 
tion" te Ashington, Engeland.



Monstrueuze (profilerende) agavoides-hybride afkomstig uit Zuid-Frankrijk (coll. v. K. no. 6309), 
foutief verspreid als de var. corderoyi.

radvormig, 6 mm breed, met lancetvormige tot aan bloemsteel diep ingesne
den slippen; bloemkroon urnvormig, 1 cm lang, lichtrood aan de basis, geel 
naar boven; de lancetvormige slippen zijn driemaal zo lang als de klok- 
vormige buis.
Tenslotte nog enkele opmerkingen over de afbeeldingen van E. agavoides 
en de var. corderoyi in de literatuur, voor zover ze hier niet zijn gereprodu
ceerd. In Flore des Serres 19: afb. 2003, 1873 is een kleurenafbeelding van 
E. agavoides; in Gard. Mag. 1873, p. 237 is eveneens een afbeelding, die 
door Morren is gereproduceerd in La Belgique Horticole 24:156, fig. 4, 1874. 
Beide afbeeldingen geven een plant weer die wat sterker bebladerd is dan 
die van Baker’s afbeelding, maar in bladvorm wel meer overeenkomt met 
Baker’s agavoides dan met corderoyi. De cristaatvorm van de var. corderoyi 
is afgebeeld in Succulenta 1960, pag. 103 als E. agavoides „Cristata” . E. aga
voides var. corderoyi is afgebeeld in Jacobsen, Lexicon of succulent plants, 
plaat 57(2), onder de naam E. agavoides var. agavoides.

English summary
Discussed is the variability in Echeveria agavoides Lem. and the mysterious 
and long overlooked Cotyledon corderoyi Baker, at present known in the 
literature as E. agavoides var. corderoyi (Baker) von Poellnitz. Since Baker's 
days this variety has apparently got lost in cultivation and none of the 
experts in Echeveria after Baker give an impression that they know this plant 
from living material.
Some plants in cultivation are identified wrong and distributed under the 
name „corderoyi” , like E. agavoides cv ,Red Edge' (I.S.I. no. 322), a hybrid 
of unknown origin (my coll. no. 6309) and a plant according to Walther be- 
longing to E. parrasensis.
I claim to have rediscovered this variety and identified the clone generally in 
cultivation in Europe as E. agavoides, as the variety corderoyi. I base my 
opinion on Baker’s description and figure as mentioned and reproduced 
above. I consider the crested form of this variety, which very often returns to 
the normal form, responsible for the general appearance in cultivation (in 
Europe) of the variety corderoyi.
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V a n  m aand  tot m aand
TH. NEUTELINGS

Om even in de herinnering terug te roepen: vanwege de gepasseerde w inter 
hadden alle Hylocereus-onderstam m en die ik in de kas had en dat waren er 
overigens niet veel, het begeven. Ondanks het fe it dat de tem peratuur in mijn 
muurkas niet beneden de 0° C was geraakt. Ik veronderstelde toen dat een 
tem peratuur van 8° C en iets lager al rampzalig voor deze soort is. W at heb 
ik toen allemaal intussen ondernomen? Wel, de bruin-papperig geworden Hy
locereus-onderstam m en werden d irect zorgvuldig van de enten verw ijderd. 
Immers, het is niet denkbeeldig dat het verrottingsproces op de ent ze lf zou 
kunnen overgaan. De enten ze lf laat ik, na de onderkant ervan grondig van 
alle resten schoongem aakt te hebben, enige weken lang op een droge, koele 
plek to t rust komen. Zodra de wonden goed geheeld zijn, stop ik ze in een 
tam elijk ruim plastic doosje, na op de bodem wat vochtige, zanderige aarde 
aangebracht te hebben. D oor het daarop geplaatste deksel ontstaat er een 
wat broeierig, vochtig sfeertje, hetgeen de beworteling spoediger op gang zet. 
Wel moet men in de gaten houden o f er aan de onderkant van de ex-enten 
geen schimmel o f rot gaat optreden.
Maar, en dat is het eigenlijke uitgangspunt van d it verhaal, wat doe ik nu met 
die onderstamloze enten die aldus ge le ide lijk  aan hun gewisse ondergang 
tegem oet zouden gaan? Hiermede doel ik speciaal op de chlorofylarm e of 
chlorofylloze, dan wel m oeilijk w orte ls vormende exemplaren, Gewoon op
nieuw enten. Als onderstam soorten bezig ik daarvoor gew oonlijk Eriocereus 
jusbertii, Trichocereus macrogonus, T. spachianus en T. pachanoi, waarmee 
ik uit de aard der zaak voorts goede „w in terervaringen”  heb. Echter de mees
te opnieuw te enten cactussen zijn prachtig bolvorm ig en het zou zonde zijn 
de onderkant ervan rechtlijn ig  af te snijden, hetgeen een veel m inder esthe
tisch resultaat met zich meebrengt.
In figuur 1 heb ik getracht d it du idelijk  te schetsen: de bolvorm van onderen 
kan worden gehandhaafd, mits w ij deze onderkant rondom de centrale as 
puntvorm ig insnijden zoals in deze figuur volgens de lijnen II is aangeduid. 
Dat insnijden overigens doen w ij met een roestvrij, scherp en puntvormig
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A =  vegetatiepunt 
B =  centrale as (met vatenstelsel)
C =  celweefsel (bevat in hoofdzaak water)
D =  areool met doornbundel 
E =  opperhuid
I =  recht snijvlak door ent
II =  rond puntvormig „snijvlak"
Figuur 1: Dit stelt de bolvormige ent voor (in dwarsdoorsnede)
Figuur 2: Hierop staat de rechtlijnig afgesneden ent op diens onderstam
Figuur 3: De puntvormig rond ingesneden ent staat op zijn puntvormig rond afgesneden onderstam

mes. Hierbij zou ik willen benadrukken dat zo’n te gebruiken mes immer ge
heel schoon dient te zijn. Daartoe gebruik ik telkens een in alcohol gedrenkt 
papieren zakdoekje waarmee het lemmet wordt schoongemaakt. De onder
stam zelf wordt vervolgens puntvormig aangespitst en wel zodanig dat de 
centrale as de punt zelf vormt. Daarna plaats ik de ent op de zo geprepa
reerde onderstam. Tijdens dit plaatsen geef ik al draaiend een beetje druk. 
Met behulp van een tweetal stukjes zelfklevend tape zet ik de ent kruisvormig 
goed vast: de uiteinden ervan kleef ik aan de zijkanten van het plastic potje. 
Zoals uit figuur 3 moet blijken, is het uiteindelijke resultaat veel schoner dan 
hetgeen met figuur 2 wordt uitgebeeld. De breedte van de onderstam dient 
ongeveer de helft te zijn van die van de ent zelf, hetgeen ook uit de schetsjes 
blijkt. Ook wil ik hier nog even opmerken, dat de onderstam minstens aan de 
groei dan wel goed gespannen dient te zijn. Dat is niet zo moeilijk, want ik 
houd altijd een paar exemplaren in de warme huiskamer in voorraad. De kop
pen gooi ik niet weg, tenminste als ze niet te klein zijn. Nadat de snijwonde 
weer gedroogd is, laat ik deze opnieuw bewortelen, daarmede mijn bestand 
aan onderstammen voor de toekomst een beetje op peil houdend.
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Een uitzondering op de hiervoor geschetste procedure wil ik maken voor en
kele cactussen zoals Blossfeldia liliputana en een Neochilenia (?) die in de 
wandel „Japans Wonder” blijkt te heten. De botanische naam ervan is mij niet 
bekend (kan iemand dat mij eens meedelen?). Het „nadeel” van beide exem
plaren is dat de oorspronkelijke bolvorm volkomen schuil gaat onder soms 
meer dan dertig zijbolletjes, terwijl het oorspronkelijke entvlak middenin zo'n 
kluwen ligt en bijgevolg practisch onbereikbaar is zonder de cactus behoorlijk 
te schandaliseren. Met enige vindingrijkheid vindt men wel ook daarvoor een 
oplossing.
Van een van de (goed ontwikkelde) zijbollen aan de zijkant van de te enten 
„klomp", horizontaal gezien, snijd ik een recht stuk af. Het zodoende ontstane 
snijvlak wordt op een onderstam geënt en goed kruisvormig met een tweetal 
teepjes (excusez Ie mot!) vastgezet. Men dient wel te begrijpen dat dit enten 
zodanig moet geschieden, dat men een goede gewichtsverdeling van de ent 
ten opzichte van de onderstam verkrijgt. De oude onderkant welke zich na de 
enting terzijde bevindt, zal ook weldra met nieuwe zijbolletjes dichtgroeien zo
dat e.e.a. er beter gaat uitzien. Ik heb nu in feite omgekeerd geënt. De afge
sneden kopjes zijn uiteraard ook te enten. Een ander kunt u mogelijk daar
mede een plezier doen.
Bij het enten zelf, indien nodig of noodzakelijk, zorg ik ervoor geen al te 
grote onderstammen te gebruiken. Op een hoge onderstam kan de ent daar
door te snel groeien en bijgevolg wordt de schoonheid van de oorspronkelijke 
vorm geweld aangedaan.
Tenslotte nog een algemene opmerking aangaande de enttechnieken zelf. 
Nimmer gebruik ik elastiekjes. Dit leidde maar al te vaak tot propjesschieten 
en als het dan toch eens lukte, werd de kruin van het inmiddels zo ge
teisterde entstuk onbarmhartig ingekerfd Om van die ongewenste ballis
tische effecten en beschadigingen af te geraken, nam ik de toevlucht tot de 
zelfklevende tape. Op het punt waar de tape over de ent heen gaat plak ik 
meestal een stukje papier, daarmede een ongewenst aankleven van de be- 
doorning voorkomend. Door het bredere drukvlak dat daardoor ontstaat, 
wordt tevens een meer regelmatige druk op het gehele snijvlak verkregen. 
Het werkt allemaal ook veel prettiger: met beide handen kunnen de tape-uit- 
einden gelijktijdig onder eenzelfde rekspanning aangetrokken aan de zijkan
ten van het—  uiteraard plastic — potje bevestigd worden. Een voorwaarde is 
dat de buitenkant van het potje vrij van zand en andere ongerechtigheden is, 
anders is het kleefeffect minimaal. Als het nodig is, al naar gelang de aard en 
de grootte van de ent, doe ik zulks in kruisvorm. De door mij verkregen re
sultaten zijn verbluffend goed. Mocht de onderstam nu niet in een aparte pot, 
doch in een bakje staan, dan geen nood. Daarvoor heb ik de volgende op- 
losing. Om de onderstam windt u een paar keer wat van diezelfde tape van 
daarop kleeft u dan de tape die de ent vasthoudt.
Nu heb ik wel wat aandacht aan het onderwerp enten besteed. Misschien 
komt dat door de zonnige, maar zeer koude maand maart; vooral de koude 
„benauwt” mij een beetje: in mijn kasje begint de groei er al wat in te komen 
Maar elke dag moet ik tegen de avond de cactussen gaan afdekken met kran
ten, overigens een pracht van een isolatiemedium, om te voorkomen dat de 
overdag door de zonnewarmte opgelopen grondtemperatuur 's nachts al te 
snel zou dalen. Uiteraard wordt er bijverwarmd gezien de nachtelijke vorst. 
Nu ik dit schrijf, zo rond 7 maart, vriest het zelfs overdag en het einde schijnt 
nog niet in zicht te zijn.
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De maand april heeft de nodige dagen te zien gegeven die een temperatuur 
van meer dan 30° C in mijn muurkasje opleverden, ondanks enige sneeuw- en 
hagelbuien. Het quantum aan zonne-uren was buitengewoon. Derhalve gedijen 
de zaailingen goed. Tussen deze minicactussen ontwaarde ik opeens een twee
tal „bleekgezichten” , die totaal geen bladgroen hadden. Zij waren zelfs aan de 
vorming van hun eerste doorntjes bezig. Totaal sneeuwwit was de kleur, zo 
transparant als een bevroren regendruppel. Hun omvangsmaten waren: hoog 
ca. 4 mm en breed ongeveer 21/2 mm. Meteen vergrootglas kon je gemakkelijk 
in tegenlicht dwars door de tere opperhuid de celstructuur ontwaren. Een 
merkwaardige ontdekking als je daarnaast hun collega'tjes ziet die groen zijn, 
dan wel wat paarsachtig aangelopen. Even eerst de namen van beide „albi
no's” , te weten: Mammillaria shurliana en Gymnocalycium capillaense. De 
wortels waren amper ontwikkeld toen ik deze exemplaren voorzichtig uit het 
substraat nam. Naar ik ervoer waren beide plantjes veel te teer om een ent- 
poging te bewerkstelligen. Alleen al het doorsnijden met een scheermesje 
leidde tot een pletten in plaats van tot een echt doorsnijden.
Kans op voortbestaan op eigen kracht was er ook niet, gezien het gesigna
leerde totale gebrek aan chlorofyl ( = bladgroen). Ik had mij afgevraagd hoe ik 
dergelijke schepsels kunstmatig in leven had kunnen houden; immers het ge
voel van spijt komt dan toch op een of andere manier bovendrijven. Derhalve 
had ik gepoogd het enten toe te passen: het resultaat was een druppeltje vocht 
en een flinterdun velletje na het couperen. De van tevoren ontkopte onderstam 
moest ik derhalve voorlopig terzijde stellen.
Zijn er onder onze lezers mensen die ook met chlorofylloze zaailingen ge
confronteerd werden en zo ja, welke namen betrof het? Onwillekeurig moest 
ik denken aan het „scheppingsverhaal” m.b.t. de rode mutant van Gymnocaly
cium mihanovichii var. friedrichii, welke volgens geschiedschrijving spontaan 
in 1941 in Japan is ontstaan. Afstammelingen ervan werden een verkoopsucces. 
Ook bij deze cactus ontbreekt het bladgroen; slechts het aanwezige caroteen 
is nog functioneel, welke kleurstof de oranje tot rode kleur aan deze mutant 
verschaft. Het is misschien hier voor menigeen op zijn plaats iets te zeggen 
over wat nu de functie van het levennoodzakelijke chlorofyl is. Op zich is dat 
een zeer ingewikkeld verhaal, barstens vol biochemische termen en proces
sen, maar ik zal trachten een eenvoudige schets te geven. Chlorofyl is een 
groene kleurstof, die de plant diens groene uiterlijk verschaft. Dit groen nu 
is in staat tot het opnemen van lichtstralen en wel die straling welke de golf
lengte van rood licht heeft. De energie van dat geabsorbeerde rode licht 
wordt nu aangewend voor een proces dat gemeenzaam bekend staat onder 
de naam koolzuurassimilatie. Dat laatste houdt in, dat dank zij de verkregen 
energie en het door de plant via de huidmondjes ingeademde, in de vrije 
atmosfeer aanwezige koolzuur (CO-j en het door het wortelgestel aangevoer
de water (H2O), glucose (druivensuiker, CeHiïOe) gevormd wordt. Als een 
bekend afvalproduct ontstaat daarbij zuurstof (O j), waarvan het mensen- en 
dierenrijk op hun beurt profiteren. Dank zij de zonne-energie vindt dus een 
chemische reactie plaats, waarbij 6 moleculen koolzuur en zes moleculen 
water één molecuul druivensuiker en zes moleculen zuurstof opleveren. 
Carotenen nu zijn oranje-rode kleurstoffen, naast het chlorofyl aanwezig in 
alle groene delen van planten en soms ook in de wortels. Denkt u daarbij 
maar aan de oranjekleurige peentjes! Sommige carotenen zijn zogenaamde 
provitaminen die via oxydatie (dit is een verbrandingsproces waarbij zuur
stofatomen zich aan atomen of moleculen tot andere moleculen verbinden) 
de vitamine A opleveren. Het blijkt vast te staan dat de carotenen meewerken
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aan de absorptie van lichtenergie, echter met veel minder intensiteit. Dat is 
dan ook de oorzaak dat een plant met slechts carotenen een zeer kommervol 
bestaan zou leiden.
In plaats van koolzuurassimilatie komt men ook wel de uitdrukking fotosyn- 
tese tegen, hetgeen betekent: opbouw door middel van licht. De destijds in 
Japan tijdig ontdekte rode mutant werd geënt op een groene onderstam als 
begrijpelijk redmiddel. Maar goed, beide zaailingen van mij hadden zelfs geen 
caroteen. Ik heb intussen naarstig gezocht naar een verklaring voor het spon
tane ontbreken (of verdwijnen?) van deze kleurstoffen, maar vond geen ant
woord daarop. Mag men stellen dat hier sprake is van een genetische af
wijking dan wel een ziekte-oorzaak, die de vrije natuur niet, maar wij mensen 
wel, als product tolereren, ja zelfs vercommercialiseren? Ja, zo boeiend is on
ze hobby. Je kunt het betreuren dat je zulke cactusexemplaartjes niet hebt 
kunnen behouden, maar „the survival of the fittest" is nu eenmaal een „na
tuurlijk" devies.
Nu wij het toch over zaailingen hebben, moet ik u deelgenoot maken van een 
minder prettige ervaring, die ik opdeed toen ik voor het eerst daaraan begon. 
Toen de zaailingen een paar weken oud waren en op het punt stonden de 
eerste areolen te vormen, stopte de groei. Nu had ik eens ergens gelezen 
dat zulks normaal was, met als motivering dat de cactusjes dan meer onder
grondse activiteiten gaan vertonen door een verdere uitbreiding aan het wor
telgestel te geven. Vooral cactussen die de penwortel als fysiek kenmerk 
hebben, zouden deze tijdelijke bovengrondse groeistilstand kennen; een al
leszins plausibele verklaring. Maar de groeistop duurde mij iets te lang. Dus 
hanteerde ik maar eens het zo nuttige vergrootglas en ja hoor, die ellendige, 
haast onzichtbare spintmijten hadden reeds hun tafeltje-dekje gevonden. Dat 
ondanks de vrij vochtige atmosfeer in het plastic kweekbakje, dat overdag 
ten behoeve van de ventilatie wat geopend stond. Het was zelfs zo erg, dat 
in vele gevallen het vegetatiepunt (=  het centrale groeipunt)«vernietigd was. 
Ziedaar de oorzaak! Na afdoende maatregelen genomen te hebben kwam de 
groei er geleidelijk aan weer in, zij het niet meer via het oorspronkelijke groei- 
punt in de top, maar door een of twee ontstane zijspruitën. Ja, in enkele 
gevallen groeiden enige zaailingen via drie zijscheutjes verder. Nu breng ik 
als ik zaai van tevoren in het substraat een kartonachtig insecticidenpijltje aan 
dat in de handel verkrijgbaar is. Dat staat geleidelijk aan stoffen af die in de 
plantelichamen terecht komen en een giftig effect bewerkstelligen.
In de cactusliteratuur staat dat men via enten zaailingen sneller groot krijgt, 
ergo eerder bloeibaar. Vooral als in de onderstammen reeds bloeihormonen 
aanwezig zijn die op de ent zelf worden overgedragen, zal het proces tot 
vorming van bloemknoppen gemakkelijk op gang komen. Of dat allemaal zo 
nodig is en zo nodig moet, is nog maar de vraag. Immers ik heb al voldoende 
aangetoond dat tweejarige zaailingen gemakkelijk tot bloei geraken, uiteraard 
afhankelijk van de soort, want er zijn langzame groeiers onder de cactussen. 
Wel heeft het voorzeker zin om cactussen te enten die zich kenmerken door 
een slechte wortelvorming of zich onderscheiden door een zeer vochtgevoelig 
wortelstelsel en derhalve een gemakkelijke prooi voor rotting zijn. Dit geldt 
ook voor de zogenaamde kamvormen, ook wel cristaten geheten, welke laat
ste categorie niet over één vegetatiepunt beschikt, maar a.h.w. over een 
reeks ervan; deze groeien aaneen en vormen een bandvormige doorgroei, 
wat nu op het kamachtige uiterlijk duidt.
Het enten van zaailingen kan men naar mijn persoonlijke ervaring het beste 
doorvoeren zodra ze de nodige areolen gevormd hebben, dus er als echte cac-
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Het Clichéfonds 1
Middenin het hoogseizoen, wanneer de liefhebber zich alleen bekommert om zaaien, ver
spenen, enten en gieten en het speuren naar ongedierte en ziekten, zijn een paar Succulenta- 
leden druk doende het zaaiseizoen voor het komende jaar voor te bereiden.
Een nieuw seizoen kan alleen goed voorbereid worden, wanneer we eerst terugblikken naar 
het oude: waar ging het verkeerd, wat was de oorzaak en hoe kunnen we dit straks voor
komen.

Overdenken wij de zaken van het afgelopen seizoen dan springen er dadelijk twee moeilijk
heden duidelijk naar voren:
1. Hoewel er was gerekend op een flinke toename van het aantal bestellingen had niemand 

enig vermoeden van de lawine van bestellingen die zich over het Clichéfonds zou uit
storten: reeds 1200 bestellingen in de eerste twee weken:

2. De door liefhebbers geschonken zaden betreffen vrijwel altijd aantallen, die snel uitver
kocht zijn zodat overgegaan moet worden op vervangers. De stroom bestellingen was 
de laatste keer zo groot, dat reeds na een paar dagen vervangers geleverd moesten 
worden. Zelfs moest meerdere malen opnieuw zaad ingekocht en geteld worden en een 
nieuwe vervangerslijst geschreven, hetgeen leidde tot vertraging in het gereedmaken van 
de bestellingen.

Om met het laatste te beginnen: voorop moet gesteld worden, dat de geschonken zaden de 
grondslag vormen waarop het clichéfonds gebouwd is. Zij zijn kwalitatief goed en leveren 
een maksimale opbrengst. Wij hopen dan ook van harte, dat vele liefhebbers het clichéfonds 
hun zelfgewonnen zaden zullen blijven sturen. Maar om te voorkomen, dat reeds spoedig 
vervangende soorten verzonden moeten worden zullen deze doorgaans kleine hoeveelheden 
niet meer in de zaadlijst opgenomen worden maar als vervangers worden gebruikt. Wij 
vertrouwen er op, dat dit de gevers niet zal weerhouden de zaden te blijven sturen. Nog
maals: het geschonken zaad is de ruggegraat van het clichéfonds.
Nu het eerste punt. Het is natuurlijk zeer verheugend dat zovelen onze hobby beoefenen op 
de manier van de echte liefhebber, dat wil zeggen, een verzameling opbouwen door zelf te



zaaien. Daarom bereidt het clichéfonds zich voor op een nog grotere golf. Eind december 
zullen er twee miljoen zaden geteld gereedliggen voor verzending.
Daarnaast zal nogmaals een beroep gedaan worden op de leden toch vooral op de juiste 
manier te bestellen, dus uitsluitend via de postcheque en girodienst. De voorraad zaden 
wordt zo groot, dat het er beslist niet toe doet of een bestelling de eerste of de achtste dag 
binnen is. Wel zullen alle brieven ongeopend blijven liggen tot de grote golf is weggewerkt, 
want het is tijdverspilling om uit meer dan duizend girostortingen de kaart te zoeken die 
bij een bepaalde brief behoort.
Gedurende de voorbereidingstijd, waarin twee miljoen zaden uitgeteld moeten worden in 
zeventigduizend zakjes, hebben de medewerkers van het clichéfonds ook geen tijd om zaden 
schoon te maken. Wij doen dus een dringend beroep op de gevers de zaden schoongemaakt 
te sturen.
Tot slot nog een opmerking over het afgelopen seizoen. Niet alle schenkers zijn voor hun 
gift bedankt. Het clichéfonds betreurt dit. Door de grote hoeveelheid werk is dit er gewoon 
bij ingeschoten. Wij zullen ons best doen de volgende keer alles zo goed te organiseren, dat 
dit niet meer voorkomt.

H e t C lich é fo n d s  2
Wat is eigenlijk dat clichéfonds, zullen vele nieuwe leden zich afvragen.
Succulenta —  ons maandblad — is niet denkbaar zonder foto’s, liefst in kleur. Dit is echter 
een vrij kostbare aangelegenheid. Daarom is er destijds een fonds in het leven geroepen, 
waaraan leden hun zelfgewonnen zaden kunnen schenken. Dit zaad wordt weer aan de leden 
verkocht en de opbrengst wordt gebruikt om clichees te laten maken.
De vraag naar zaden is echter zo groot, dat met de zaden, die de leden schenken, niet vol
staan kan worden. Daarom worden ook zaden gekocht.
Het clichéfonds, drie leden van Succulenta, neemt de door de leden gezonden zaden in ont
vangst, koopt zaden in, stelt een lijst samen waarop alle soorten worden vermeld, telt de 
zaden in porties af en zorgt voor het nodige verpakkingsmateriaal. Dan verschijnt in het 
december-nummer de zaadlijst. Komen daarop de bestellingen binnen dan worden de porties 
van de bestelde soorten bij elkaar gezocht verpakt en verzonden. Tot slot wordt de balans opge
maakt.
De drie medewerkers van het clichéfonds verzetten voor Succulenta heel wat werk om het 
saldo op die balans zo gunstig mogelijk te doen zijn. Helpt u hierbij, door de zaden die u 
hebt gewonnen te zenden aan het clichéfonds t.n.v. G. M. J. Linssen, Jacob Catsstraat 61, 
Venlo-Blerick. Niet vergeten: schoongemaakt a.u.b.

Ju b ile u m  A fd . R ijn - en D e lfland , D en  H aag
Op 9 januari 1926 werd in Den Haag een afdeling van Succulenta opgericht. Dat dit feit nu 
in 1976 niet onopgemerkt voorbij mocht gaan, behoeft geen betoog.
De januari-vergadering was dan ook vrijwel geheel gewijd aan toespraken, die de geschiedenis 
van de afdeling belichtten. Aan het woord kwamen de voorzitter van de afdeling, de heer 
L. van Kampen, één van de oprichters de heer C. Bommeljé de voorzitter van de vereniging 
de heer S. K. Bravenboer en de voorzitter van de jubileumcommissie de heer H. Beyersbergen 
van Henegouwen.
Gememoreerd werd o.a. dat veel Haagse leden hebben bijgedragen tot de bloei van de 
vereniging door artikelen in het maandblad, door de oprichting van het clichéfonds, waartoe 
mej. v.d. Toorn de eerste aanzet gaf, door het opzetten van „Ruilen zonder Huilen", een 
initiatief van de heer O. C. van Soldt, dat hij verder ook geheel uitwerkte en organiseerde, 
terwijl verscheidene hoofdbestuursleden uit de Haagse kring voortkwamen.
In februari kwamen de gebr. De Herdt uit Rijkevorsel. Zij vertoonden dia’s van hun reis naar 
Arizona en Californië.
Op 25 maart werd een dia-wedstrijd gehouden, waaraan alle leden van Succulenta konden 
deelnemen. In totaal waren er 20 inzenders, verreweg de meeste uit de afdeling.
In verband met het bezoek van de heer D. van Vliet aan ons land werd de april-vergadering 
uitgesteld tot 6 mei, teneinde hem de gelegenheid te geven, van zijn ervaringen in Zuid- 
Amerika te vertellen, waar hij nu alweer 2'/2 jaar woont.
Van 27 mei tot 30 mei organiseerde de afdeling een tentoonstelling, weliswaar op bescheiden 
schaal, doch hoofddoel was voornamelijk, het publiek in kennis te brengen met de verschei-



denheid van dat deel uit de plantenwereld waarnaar onze speciale belangstelling uitgaat. 
Behalve planten waren ook reprodukties van oude afbeeldingen, diverse boeken en een 
uitgebreide postzegelverzameling over het onderwerp „cactussen en vetplanten" uitgestald. 
Hier werd een stukje voorlichting naar het publiek gebracht, dat in deze tijd van cactofilie 
veel succes mocht oogsten. Vooral de inzending zaailingen van ons lid de heer P. v.d. 
Weerd had veel bekijks.
Door deze tentoonstelling moest ook de mei-vergadering worden verplaatst, en wel naar 4 
juni, de dag waarop de heer Ed. van Hoofdstadt uit Wynegem, België, over Mexico kwam 
spreken.
Op 24 juni zouden de feestelijkheden worden besloten met een voordracht door tweede 
voorzitter de heer Uil; door omstandigheden moest hij het echter laten afweten. Gélukkig 
werd op het nippertje een lid van onze afdeling bereid gevonden, zijn plaats in te nemen: de 
heer Leo v.d. Hoeven kon zijn juist terugontvangen dia's van zijn recente reis naar Mexico 
laten zien.
Verder was er die avond een gratis verloting, waarvoor door zeer veel leden bijdragen 
waren geleverd, zoveel zelfs, dat alle aanwezigen vijf planten (of plantjes) mee naar huis 
konden nemen.
Door de vele publikaties in de pers werd het ledental enorm uitgebreid, zodat de zaal, die 
aanvankelijk wat aan de te ruime kant werd geacht voordat er in januari voor het eerst werd 
vergaderd nu juist groot genoeg blijkt te zijn om de meer dan honderd aanwezigen per maand 
te kunnen bevatten.
De afdeling mag terugzien op een jubileumperiode die in alle opzichten geslaagd mag worden 
genoemd.

J. Snelleman, secr.

Jubileum  Afd. Groningen
Het 45-jarig bestaan van de afdeling Groningen werd gevierd d.m.v. een feestelijke bijeen
komst in Hortus De Wolf te Haren op vrijdagavond 19 maart 1976.
Van 19.30-20.00 uur werd er onder de kennismaking koffie met koek geserveerd. Tot onze 
gasten mochten gerekend worden dhr. en mevr. Bravenboer, dhr. Pedessen en dhr. Riese 
van de duitse zustervereniging in Bremen en bestuursleden van de afdeling Delfzijl.
Om 20.00 uur hield onze voorzitter het openingswoord. Na zijn dank aan de aanwezigen voor 
de grote opkomst te hebben uitgesproken gaf hij een korte terugblik over de afgelopen jaren, 
daarbij tevens dhr. Bult in het zonnetje zettend wegens zijn twintigjarig jubileum in de afdeling 
Groningen. Onder meer las de voorzitter ook de notulen voor van de oprichtingsvergadering 
in 1931. Het ouderwetse taalgebruik, zoals lantaarnplaatjes, wekte hierbij nogal eens hilariteit. 
Vervolgens werden onze Duitse cactusvrienden verwelkomd, waarop dhr. Pedessen namens 
de Duitse liefhebbers de afdeling feliciteerde met het 45-jarig jubileum. Hij bood de voor
zitter een tinnen bord met inskriptie aan.
Na dit Duitse intermezzo veegde de voorzitter met het van hem bekende gebaar het voorhoofd 
af en met een opgelucht gezicht —  officieel Duits kost kennelijk toch meer inspanning dan 
het praten over je hobby — verraste hij ons met een uiteenzetting over de karaktertrekken 
van de kaktofiel. Dit gaf de aanwezigen de gelegenheid onverwacht een goede blik op zich
zelf te krijgen. Het meeste, dat naar voren gebracht werd klopte goed. Gelukkig staat één 
ding vast: de kaktofiel is ook maar een mens.
Hierna werd dhr. Bravenboer eraan herinnerd, dat hij niet alleen gekomen was om zijn gezicht 
te laten zien maar ook om een lezing te houden. Van deze taak kweet hij zich bijzonder goed. 
Het hartelijke applaus en het woord van dank van de voorzitter was dan ook zeer op zijn 
plaats.
Tot slot van de avond had de feestkommissie een kwis georganiseerd, waarbij op zeer originele 
wijze de partnerkeuze werd bepaald, hetgeen aan het geheel een verrassend effekt gaf. Na 
afloop werd de gezellige avond nog tot in de kleine uurtjes voortgezet.

W. Feith,
Prinses Margrietstraat 15, 
Hoogkerk.

N.S. Op de „karaktertrekken van de kaktofiel" zal te zijner tijd worden teruggekomen.



A fd e lin g sn ieu w s

Afd. Delfzijl, Groningen en Hoogeveen.
Ruilbeurs in Zuidlaren op 18 september 1976.

Afd. Arnhem.
Maandelijkse bijeenkomsten op 14 oktober, 11 november, 9 december 1976.

Afd. Groningen.
Maandelijkse bijeenkomst elke derde zaterdag van de maand.

Voor nadere gegevens zie Verenigingsnieuws in het augustusnummer.

Afd. Middelburg.
Bijeenkomst 22 september 1976 om 19.45 uur in een lokaal van de stedelijke scholengemeen
schap St. Pieterstraat 25, Middelburg.

NIEUWE LEDEN
Kees Uittenhout, Beyerincklaan 23, Leiden.
H. J. Wilzing, Methardusstraat 41, Munnekezijl.
G. Deeleman, Utrechtseweg 80, Flat 506, Heelsum.
M. J. M. Surminski, van Lyndenstraat 17, BlitterswIJck. 
Mej. M. A. Mennega, Juliana van Stol bergstraat 23, 

Leerdam.
C. van Uitert, Wildforster 12, Ede.
Hans Geluk, Huzestraat 21, Oost-Souburg.
C. G. van Laarhoven, P. Louwersestraat 7, 

Oost-Souburg.
R. C. Leon, Marne 30, Amstelveen.
Mej. B. Odekerken, Burg. Joostenlaan 3, Roermond- 

Maasniel.
J. Boot, van Koetveldstraat 40, Den Haag.
J. P. v.d. Berg, Broekmolenweg 5, Rijswijk.
J. Streur, Hendrinaland 373, Den Haag.
Frank Jonker, Leyweg 37, Den Haag.
R. A. v.d. Pluym, Zuideinde 381, Amsterdam-N.
H. J. Hof, Patrijsstraat 33, Brummen.
A. v.d. Schoot, Gen. Winkelmanstraat 81, Tilburg.
A. L. Verloop, Waterlandsweg 5, Doornspijk.
H. A. Wognum, Wilgenlaan 16, St. Pancras.
A. Wagenmaker, Zinkweg 240, Oud-Beijerland.
Drs. F. A. L. Siemons , Vincent van Goghlaan 1, 

Enschot.
A. van Kleef, Engelandstraat 1, Andelst.
Th. V iller, Onderstalstraat 13, Herveld.
J. H. W. Huddleston Slater, Maaij 9, Bergeyk.
C. O. de Pender, Schotdeuren 41, Arkel 
H. H. Koning, Bizetstraat 2, Haaksbergen.
H. Jordans, Scheldelaan 56, Bergen op Zoom
C. J. van Bussel, J. F. Kennedystraat 11, Gemert 
H. W. Dijkgraaf, Plantage 81, Lelystad.
J. A. Wennekes, Speerdistel 24, Rotterdam.
J. A. N. F. Fouchier, Vogelvlinderstraat 1, Eindhoven. 
A. Konings, Hogevaart 35, Sprang-Capelle.
K. Brügemann, Dorpsstraat 721, Assendelft.
Mevr. M. L. de Vries-Vermeulen, Hoefkestraat 47,

Eindhoven.
Pierre Poelmans, Oudstrijderslaan 16, 1930 Zaventem 

— België.
J. van Asperen, Raaigras 147, Leeuwarden.
Mevr. J. M. de Roon-Hertoge, Tomatenstraat 96,

Den Haag.
Henk Deinum, Noordermeerweg 41, Rutten. 
Cactuskwekerij Scholten, Mijnsherenweg 20, Aalsmeer. 
A. Rutten, Azurietstraat 34, Nijmegen.
D. R. Meesters, postbus 54, Wolvega.
D. M. Dolfin, Victor Hugoplantsoen 17, Utrecht.
J. J. H. Demmenie, Roland Holstlaan 453, Delft.

Jacqueline Vreeland, Ruysdaelstraat 4, Zaandam.
Hyka Niewold, Tuinstraat 2 B, Arnhem.
Joh. G. Oudshoorn, Werkdrogen 2, Theodotion,

Laren.
Mej. E. Roos, Veldbloemweg 39, Zaandam.
L. Wienssen. Gentiaanstraat 13 (I), Amsterdam N. 
Carla Wolters, Dorpsstraat 36, Buggenum.
M. G. Kip, Waldeck Pyrmontstraat 1 B, Groningen. 
Mevr. Hoebink, Julianalaan 11, Oosterhout.
Mevr. A. H. Burger-v.d. Horst, Pieter Soutmanlaan 1b, 

Heerhugowaard.
Herman Meirlaan, Neerrechemstraat 24, B- 9760 Huise

-  België.
Mevr. J. Venema-Buiter, Jonkersvaart 116, Zevenhuizen. 
J. A. Elzinga, Dr. de Boerstraat 8, Nieuwe Niedorp.
A. M. van Genabeek Breuers, Weberstraat 20 B, 

Amersfoort.
Letty Stel, Hertogensingel 98, Oss.
Riny van Wanroy, Graafseweg 9 A, Haps.
G. de Ruiter, Mauritsweg 98, Rijsoord.
Drs. W. Ganzevoort, Barbierstraat 93, Gorinchem. 
Mevr. C. v.d. Sande-de Jong, Bilversestraat 16 Haren. 
Karin Smulders, Johannes XXIII straat 14, Berlicum. 
Mevr. A. R. N. Braithwaits-Stegeman, Jacob Cats- 

straat 100, Voorburg.
Mevr. H. F. Bruin-Jansen, Postweg 175, De Cocksdorp, 

Texel.
V. K. C. van de Kon. Mij. Tuinb. en Plantk., t.a.v. 

Ad Maarsse, Linnaeuslaan 2 A, Aalsmeer.

Te koop aangeboden:

PHYLLOCACTUSSEN

Tel. 030-431571



tussen uitzien. Ik heb destijds ook bij wijze van proef zaailingen geënt die 
amper de eerste doorntjes gevormd hadden. Het merkwaardige nu was dat 
de groei stopte zonder enig aanwijsbare oorzaak. Er was geen sprake van 
spintmijt en de onderstammen waren aan de groei. Vermoedelijk was dit sta
dium te vroeg. Het zou kunnen zijn dat in het onderste, weggesneden gedeel
te, de wortelhals dus, zich bepaalde groeistoffen bevinden die het programma 
inhouden volgens welke de overgang naar de normale vorm gerealiseerd 
wordt. Let wel, dit is een „theorie" die ik op eigen gezag beredeneerd heb, 
zonder daarvoor een bewijs te hebben. Ik kan ten hoogste stellen dat ik zulks 
met een tiental verschillende zaailingen van het geslacht Mammillaria en 
Gymnocalycium ervaren heb met een eender resultaat.
Ook het enten van zaailingen heeft dus zijn experimentele charmes. Het is de 
mens immers gegeven van alles uit te proberen.
De zaailing heeft in dit verhaal wel erg centraal gestaan zodat ik er niet aan 
toe ben gekomen de uitbundige knopvorming en beginnende bioei te verslaan. 
Zulks de volgende keer dan maar.
Weissenbruchstraat 92, Roosendaal.

W aar cactussen niet in tel zijn (slot)
BEREND GROENHAGEN

De goudzoekersroes
Een van de laatste dagen deed zich de gelegenheid voor om een bliksem
bezoek te brengen aan San Diego, vlak bij de Mexicaanse grens. Op weg 
daarheen vielen allereerst de hier en daar nog bloeiende Mesembryanthe- 
mums op. Deze soort is zo algemeen dat de taluds van de snelwegen er ge
heel mee bedekt zijn en de enige afwisseling vormt een verspreid voorko-





Kalanchoe beharensis

mende groep pampasgras. Overal waar maar een plekje grond vrij is komt 
men dit kruipspul tegen.
Op een van de glooiingen in San Diego wilde ik van een Mesem nog eens 
een mooie dichtbij-foto maken. Dus: voorzichtig naar beneden gegleden om 
een beter steunpunt voor mijn statief te hebben. Omdat er ook een aantal 
groepen Opuntia’s stond dacht ik dan neem ik dat ook maar op een plaatje. 
Weer naar boven klauterend was ik opeens stomverbaasd: Opuntia’s ston
den overal langs de snelweg, daar wen je zo aan dat je er niet meer op let, 
maar hier stonden overal tussen de dorre struiken bolcactussen als ’n 
mensenhoofd zo groot!
Voor ervaren cactuszoekers zal wat ik hier schrijf wel kinderlijk klinken 
—  ik had het gevoel in een goudmijn te zitten! Bij nadere beschouwing
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bleek de hele berghelling vol te staan met één soort bolcactus. Na veel 
wikken en wegen heb ik een exemplaar meegenomen. Ofschoon de over- 
gang van San Diego naar ons klimaat wel erg groot is heeft de plant dit 
jaar volop gebloeid. Helemaal zeker weten doe ik het niet maar ik denk 
dat het een Ferocactus viridescens is (Alwin Berger, Kakteen. Stuttgart 
1929. blz. 240).
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Slot
Mijn Amerikaanse gastheer vond al dat enthousiaste gefotografeer van cac
tussen maar onzin. Later bleek ook waarom: hij had een manshoge Opuntia- 
struik in zijn tuin staan.
In de boekhandel in Los Angeles heb ik geen interessant cactusboek kunnen 
ontdekken, dat wil zeggen een boek dat nieuwe of andere informatie gaf dan 
de hier in Nederland verkrijgbare boeken als Haage, Lamb en Rauh bijv. Wel 
heb ik een boek ontdekt dat voor degenen die van een mooie foto houden 
(met cactussen en vetplanten) wel interessant is, mits men de poëtische tekst 
dan op de koop toe neemt. Dat boek heet: Baja California and the geogra- 
phy of hope. Siërra club. San Fransisco. Prijs $ 3.95.
Het betreft een fotoreportage van het schiereiland onder San Diego dat vol 
staat met cactussen en vetplanten. De foto’s zijn van Eliot Porter.
Al met al was het een prettige reis —  en als slot: zowel mijn reisgenoot als 
ikzelf waren bij de douane-controle een beetje benauwd dat de planten niet 
meegenomen mochten worden (ofschoon ze goed gewassen waren in ons 
hotelbad!). Zeker steeg de nervositeit toen ik alles moest uitpakken.
En tot mijn verbazing kreeg ik wel een aantal opmerkingen over mijn souve
nirs; op mijn grootste aanwinst werd geen acht geslagen. Wat ’n geluk!

Dammerlaan 8, 's Hertogenbosch.

H aw o rth ia  - V II -
B. VAN GELDER.

—  DE MOOISTE OF INTERESSANTSTE SOORTEN HAWORTHIA’S VOOR 
DE AMATEUR.

Zelfs maar de namen te noemen van alle bekende soorten is behalve zinloos 
ook onmogelijk. Om van alle 20 door Berger opgestelde secties één of meer 
soorten kort te bespreken zou even dwaas zijn en onbegonnen werk. Liever 
geef ik hier een wat willekeurige lijst van m.i. aan te bevelen soorten, die 
ik dan even willekeurig naar het uiterlijk een beetje zal trachten te rangschik
ken. De verdere indeling volgens de erkende secties laat ik maar waaien, 
temeer daar ik er toch al een kritisch kijkje op heb. Die zijn namelijk even 
willekeurig, alleen . . . men zegt het er niet bij! De geleerden stellen namelijk 
eerst de secties vast, d.w.z. geven een wetenschappelijke beschrijving ervan, 
en gaan dan de soorten met wat passen en meten over die secties verdelen. 
De zo verkregen indeling kan niet anders dan subjectief, willekeurig, onna
tuurlijk en nooit 100% raak zijn. Laat ik proberen dit met een voorbeeld 
duidelijk te maken.
De sectie der Fenestratae (gevensterden) telt slechts 2 soorten: Haw. trun
cata en H.maughanii; er zijn echter veel meer soorten met bladvensters, 
maar die kunnen niet tot de Fenestratae gerekend worden, omdat Alwin 
Berger eerst had vastgesteld dat Fenestratae Haworthia's zijn, die horizontaal 
afgeplatte, doorschijnende bladtoppen hebben, zonder lengtestrepen erin; 
Von Poellnitz vulde dit aan met de eis „bladtoppen niet driehoekvormig". 
Daardoor blijven alle gevensterde soorten die hun vensters in de vorm van 
strepen hebben, of in de bladoppervlakte, of in driehoekige bladtoppen, buiten 
deze voor hen toch zo voor de hand liggende sectie. Ik acht dit willekeurig 
en onnatuurlijk: mechanisch maakwerk. De geleerden waren daardoor echter
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H. truncata H. maughanii

gedwongen een aparte sectie te vormen voor die andere gevensterden. Het 
werd Sectie VII, de Limpidae (doorschijnenden) met o.a Haw.obtusa, H.vittata, 
H.sessiliflora. Hierbij zouden dan ook H.ramosa, H.cymbiformis e.a. moeten 
behoren, maar de beschrijving van sectie VII lie t dat w eer niet toe, zodat 
voor die soorten alweer een andere sectie moest komen en wel die der 
Obtusatae (afgestompten) Sectie XIII. Maar trap er nou niet in, want H.obtusa, 
hoe afgestom pt ook, behoort niet to t de Obtusatae, maar to t de Limpidae! 
Meerdere voorbeelden van deze onnatuurlijke w illekeur zijn gem akkelijk  te 
vinden en de vreugde om het systeem w ord t er wel door vergald. D uide lijk  
is echter wel, dat de uitbundigheid van de natuur zich n iet o f m oe ilijk  laat 
w ringen in het keurs lijf van een systeem, hoe vernuftig  ook uitgedokterd. 
Het heeft er bovendien alle schijn van, dat de beschrijv ingen exprès zó ge
maakt zijn, dat er maar weinig soorten exact in passen, zodat er vele kleine 
en niet enkele grote secties ontstaan! Maar o f d it de nagestreefde overzich
te lijkhe id  ook w erke lijk  bevordert, waag ik ernstig te betw ijfe len. A ls er dan 
toch gerubriceerd moet worden, dan is de enig verantwoorde opzet een sys
teem dat berust op de meer o f m inder nauwe verwantschap der soorten. 
G ew oonlijk w ord t daar tegenwoordig ook wel naar gestreefd, sinds de grote 
Engler (1844-1930) in een hele reeks indrukwekkende studies daarin de weg 
heeft gewezen, dwars tegen de systeem bouw op grond van u iterlijke  en b ij
komstige eigenschappen, zoals Linnaeus en zijn volgelingen deden, in. Maar 
dat betekent wèl, dat die op een zo groot m ogelijke mate van verm oedelijke 
ju istheid b e ru s t. . en daar zijn we bij vele soorten en geslachten nog niet 
aan toe. Het is zelfs de vraag o f we er oo it nog achter kunnen komen, langs 
welke grillige  lijnen zich de ontw ikkeling der soorten in de loop van ontel
bare eeuwen heeft vo ltrokken. Maar laten we liever van start gaan met onze 
lijs t van mooie en interessante soorten.
Haworthia truncata (foto 1) groe it in Kaapland bij Oudtshoorn en Calitzdorp;
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H. mantelii

de bladeren van deze merkwaardigste van alle Haworthia s, staan rechtop, 
zijn naar binnen gebogen en waaiervormig gesteld, zodat ze er samen uitzien 
als een soort kleine kandelaar; ze zijn recht afgeknot en de transparante 
vlakke bladtoppen liggen in één horizontaal vlak. Men onderscheidt 3 formae 
( = vormen) nl. f.truncata, f.tenuis en f.crassa. F.crassa (= dik) telt 7 of meer 
nogal dikke bladeren, vaak met fijne lijntjes in de vensters. F.tenuis ( = dun, 
mager, smal) heeft meestal 11 a 13 bladeren, die smaller en kleiner zijn dan die 
van de vorige forma. Volgens de Zuidafrikaanse onderzoeker Scott, groeien 
ze altijd in het open veld, in de volle zon en steeds als apart staande plantjes. 
F.truncata ( = afgeknot, de „normale” vorm) daarentegen groeit, evenals 
trouwens f.crassa, altijd onder licht struikgewas en in grote klompen of zoden, 
die 1 m2 kunnen beslaan. Het aantal weer wat dikkere bladeren van de f.trun
cata bedraagt gewoonlijk 9. H.truncata geldt als nogal zeldzaam en moeilijk. 
Nog zeldzamer en moeilijker is stellig H.maughanii (foto 2); hier zijn de bla
deren net zo afgeknot en bevensterd, maar ze hebben een min of meer ronde 
bladtop en staan niet tweerijig als een kandelaar, maar spiralend om een heel 
kort stammetje. De Engelsman Fearn was van mening dat ook H.maughanii 
een forma van H.truncata zou zijn en geen zelfstandige soort; maar niemand 
is hem tot nog toe hierin gevolgd. Het groeigebied van dit hoogst merkwaar
dige plantje is slechts één heuvel in de buurt van Calitzdorp, met een opper
vlakte van nog geen halve vierkante kilometer.
Als er nog een derde soort tot de Fenestratae zou behoren, dan moest dat 
stellig H.mantelii (foto 3) zijn, een zeldzame donkergroene plant, die door 
Jacobsen wel wordt genoemd, maar niet wordt ingedeeld bij een der secties; 
vermoedelijk omdat het een hybride is, een prachtige kruising van H.truncata 
X H.cuspidata, met de bladtopvensters van een truncata en de rozetvorm van 
een cuspidata; Uitewaal noemde deze fraaie hybride naar Jan Mantel uit Aals
meer, destijds een der bekendste succulentenkwekers in ons land.
Vensters, maar dan niet in de bladtoppen maar in de zijden van de bovenste 
bladhelft, vertonen een vrij groot aantal soorten; allemaal wortelstandige blad- 
rozetten Allereerst H.obtusa (foto 4); de bovenkant der vuil-groene bladeren 
is hier enigszins bol; de bladtop is verdikt, plotseling afgestompt en uitlopend 
in een '/2 cm lange borstel. Een veel voorkomende variëteit hiervan is H.obtu
sa v.pilifera (foto 5); de borstel op de bladtop is hier meestal wat langer; de 
bovenste bladhelft is aan beide zijden waterachtig doorschijnend, de vlezige 
bladeren zijn vrijwel driehoekig van vorm en de plant heeft in de natuur de 
neiging om bijna in de grond te verdwijnen, met uitzondering van de behaarde 
toppen. Vaak wordt deze var. als H.pilifera, dus als een zelfstandige soort 
beschouwd. Een andere, bijzonder mooie var. is H.obtusa v.dielsiana met kor
tere borstel op de bladtoppen; de bladeren zijn kleiner, met vaak wat rood-
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achtige kleuren en ze zijn voorzien van 10-14 doorschijnende strepen; de 
bladranden zijn met kleine w itte tandjes bezet. Om het w at leuk ingewikkeld 
te maken: als pilifera als aparte soort w ordt beschouwd, noemt men H.obtusa 
v.dielsiana gew oonlijk: H.pilifera v.dielsiana. Ik hoop dat het allemaal nog du i
de lijk  is, want u zou wel eens planten onder deze namen kunnen bezitten en 
u afvragen . . . hoe zit dat nou? enz.

A 53, Heurne, Ruurlo. (wordt vervolgd)

Bloeiwilligheid bij cactussen
L. VAN KAMPEN

Een artike ltje  van een onbekende schrijver in K.u.a.S. van ju li 1976 geeft mij 
aanleiding mijn ervaringen op het daar besproken gebied eens te publiceren. 
Het ging in het beschreven geval om de b loeiw illigheid van enkele Echinoce- 
reussen. De schrijver kon ze maar niet in bloei krijgen, doch toen hij ze aan 
een cactusvriend had weggegeven bloeiden ze daar in het volgende jaar.
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D it is een verschijnsel waarin ik enige ervaring heb opgedaan. M ijn Austro- 
cylindropuntia verschaffe ltii had nimmer gebloeid. Toen ik in november a.s. 
acht jaar geleden naar mijn nieuwe woning verhuisde, bloeide hij in het eerste 
jaar na de verhuizing. Later nooit meer. Toen ik enkele jaren nadien een stek 
aan een cactusvriend cadeau deed, bloeide de stek in zijn nieuwe omgeving 
het volgende jaar.
Van Delrue kocht ik eens een geënte Austrocylindropuntia clavarioides, die 
bij mij het daaropvolgende jaar bloeide. Nadien niet meer. Ook kocht ik eens 
bij dezelfde kweker een Opuntia boliviensis, met bloei in het volgend jaar. Ook 
slechts éénmaal.
Deze ervaringen van gelijke aard geven mij aanleiding naar een gemeen
schappelijke oorzaak te zoeken. Ik acht de volgende niet uitgesloten. Cactus
sen die verhuizen plegen in nieuwe grond gezet te worden. De nieuwe grond 
is vers en vermag de planten nieuwe groeiim pulsen en w e llich t ook bloei- 
impulsen te verschaffen. Het artikel in K.u.a.S. geeft mij aanleiding de bedoel
de cactussen van de w in ter in nieuwe grond te plaatsen in afwachting.
W elke zijn de ervaringen van anderen op d it gebied?
Koolmeeslaan 6, Leidschendam.

Het geslacht Pachypodium  (slot)

JAAP MIERAS
8 a. Boomachtig, to t 8 m eter hoog, met naar boven toe dunner wordende

stam ®
b. S tru ik met d ikke caudex, die overgaat in dunnere takken . . 1 1
c. Dwergknol met platte, brede caudex

P.brevicaule Bak.
De knol w ord t enkele centim eters hoog en to t 60 cm diameter en is 
z ilvergrijs  en/o f kurkachtig van voorkom en. Er zijn enkele eivormige,
1 to t 3 cm lange en 1 cm brede, aan weerskanten behaarde bladeren.
De bloem is citroengeel, de kroonbuis 1'/2 cm lang. Deze plant 
groe it zeer langzaam. Rauh vermeldt, dat een drie jarige zaailing on
geveer de grootte van een erw t heeft! Ze zijn bloeibaar bij een 
caudex-doorsnede van 3 a 4 cm. Ze hebben veel bodemwarmte en 
een lichte standplaats nodig.
De natuurlijke groeip laats is het Itremogebergte op Madagascar.

9 a. Bladeren langwerpig to t lijnvorm ig, to t 16 cm lang en4 -41/ 2 cm breed;
kroonbuis korter dan 4 cm . . ■ • . 1 0

b. Bladeren omgekeerd eivorm ig met korte bladsteel, to t 12 cm lang en 
van 3,4-5,5 cm; de kroonbuis is 17-22 mm lang .

P.rutenbergianum var. sofiense Poiss.
(syn. P.sofiense (Poiss.) Perr.)

Verdere kenmerken zie P.rutenbergianum.
Natuurlijke groeip laats: Noord- en Noordwest-Madagascar.

10 a. Elk blad heeft 25-60 dwars op de m iddennerf staande bladnerven.
De kroon heeft een doorsnede van 6-7 cm en de kroonbuis is 25-35 
mm lang

P.rutenbergianum Vatke.
De metershoge stam is bovenaan vertakt. De takken zijn dicht 
bezet met to t 11/ 2 cm lange bruine dorens. Het gesteelde blad is 
lancetvorm ig, spits, kaal en to t 16 cm lang en 4 1/ 2 cm breed. De 
w itte  bloem heeft kroonbladen met een gegolfde rand.
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1 P. rosulatum
2 P. densiflorum

1 | 2 3 P. densiflorum
3 Foto’s Noltee

De natuurlijke groeiplaats is Noord-, Midden- en West-Madagas- 
car.

b. Elk blad heeft 60-100 dwarsnerven. De kroon heeft een doorsnee 
van 3,4-5,5 cm; de kroonbuis is 17-22 mm lang

P.rutenbergianum var. meridionale Perr. 
(syn. P.meridionale (Perr.) Pich.)

Stam 6-8 meter hoog, tot 60 cm doorsnee, onbedoornd en vanaf een 
hoogte van 2-3 meter rijk vertakt. De bloem is aan de onderkant 
roodachtig. Verdere kenmerken zie P.rutenbergianum.
Groeiplaats: Midden- en Zuidwest-Madagascar.

11 a. Dorens zeer klein, zwart, twee bijeen aan de bladbasis, vallen 
spoedig af. Bloem witachtig . . . . . . . . .

P.decaryi Poiss.
Ronde tot peervormige caudex, tot 40 cm doorsnee, uitlopend in 
dunnere takken. Bladeren 5-6 cm lang en 4-5 cm breed, bladrand

189



iets behaard. K roonbuis vlezig, 5-8 cm lang, groenachtig-w it, bloem- 
slippen w it met aan de basis een gele vlek.
G roe it van nature in Noord-Madagascar. 

b. Opvallende dorens, anders gekleurde b lo e m ....................................... 12
12 a. Meeldraden steken buiten de bloem uit. Bloem oranje . 1 3

b. Meeldraden blijven binnen de kroonbuis. Bloem geel of rood . 14
13 a. Bladeren niet dun gesteeld. Bloem 1 '/2-3 cm doorsnee, binnenin

kaal. Kelkbladen to t 8 mm la n g .....................................................................
P.densiflorum Bak.

Deze plant vorm t aanvankelijk een kleine knol, die la ter sterk ve r
dikt. De knol is bedoornd. De bladeren, die meestal in een aantal 
van 3 to t 5 bijeen staan, worden to t 10 cm lang en 5 cm breed; aan 
de onderzijde zijn ze v iltig . De bloemsteel w ord t 40 cm lang.
Van nature groeien ze in M idden- en Zuidwest-M adagascar. 

b. Bladeren dun gesteeld. Bloem kleiner, binnen donzig; kelkbladen 
to t 4 mm lang . . . . • ■ ■ • • ■ ■  

P.densiflorum var. brevicalyx Perr.
(syn. P.brevicalyx (Perr.) Pich.)

V oor verdere beschrijv ing zie P.densiflorum.
N atuurlijke groeiplaats Zuidoost-M adagascar.

14 a. Bloem lichtgeel met smalle, 6 to t 10 mm lange kelkbladen . . 1 5
b Bloem roodachtig, met driehoekige, 3 mm lange kelkbladen 17

15 a. Kroonbuis cylindervorm ig, ongeveer 3 keer langer dan breed . 16
b. Kroonbuis klokvorm ig, bijna even lang als breed . . . .

P.rosulatum var. horombense (Poiss.) Rowl.
(syn. P.horombense Poiss.)

O nregelm atige knol met struikvorm ige, to t 11/ 2 meter hoog w or
dende, sterk verd ikte  takken, die bedekt zijn met dichtopeenstaande 
krachtige dorens. Het blad is ovaal, 3-5 cm lang en 2 cm breed, 
met een d ik-v iltige  onderzijde en een zwak behaarde bovenkant.
De bloemsteel w ord t to t 40 cm hoog, de bloeiw ijze is een scherm.
De bloem is geel.
De plant komt van nature voo r in M idden- en Zuid-Madagascar.

16 a. D ikke takken met forse bruine d o r e n s .................................................
P.rosulatum Bak.

(syn. P.cactipes K.Sch. P.drakei Cost. et Bois.) 
Onregelm atige knol to t 1 meter doorsnee met veel, to t 11/ 2 meter 
hoge, takken. De dorens zijn 5-10 mm lang. Het blad is aan de 
onderkant v iltachtig  behaard, de groene bovenkant is spaarzaam 
behaard. De behaarde bloemstengel is to t 30 cm lang. (De bloem 
op fig. 174 in het boekje van Rauh is dan ook du idelijk  afgesneden!).
De kroon is to t 7 cm groot en aan de buitenkant behaard. De 
kleur is geel.
De plant komt in geheel M adagascar voor. 

b. Dunne takken met bijna naaldvormige, roodbruine dorens
P.rosulatum var. gracilius Perr.

De knol w ordt to t 40 cm diameter en is m inder vertakt. Het blad 
w ord t to t 2 cm breed en 8 cm lang. Zie verdere kenmerken bij 
P.rosulatum.
De plant groe it van nature in het Isalo-gebergte in Madagascar.

17 a. Bladeren to t 15 cm lang. Bloemsteel 4-25 cm lang. Bloem rood .
P.baronii Cost. et Bois.
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Grote gladde grijsbruine knol. Takken met korte, harde, donker
bruine dorens bedekt. Bladeren ovaal.
De plant groeit in Madagascar bij Majunga. 

b. Bladeren 5-6 cm lang, bloemsteel nauwelijks ontwikkeld, bloem geel 
met rode randen

P.baronii var. windsori (Poiss.) Pich.
(syn. P.windsori Poiss.)

Bladeren onderaan viltig behaard. Bloemkroon tot 51/2 cm door
snee. Zie verder bij P.baronii.
Groeit bij Diégo-Suarez in Noord-Madagascar.

18 a. Kroonbuis nauw cylindervormig met smalle, omgekeerd eivormige, 
ingesneden lobben . . . . . . . . . . .

P.succulentum (L.f.) A.D.C.
(syn. P.griquense L.Bol., P.jasminiflorum L.Bol., P.tomentosum

G.Don., P.tuberosum Lindi.)
Knolvormig verdikte wortel met rechte, vertakte, aanvankelijk vil- 
tige takken. Lijnvormige, aan de onderkant behaarde bladeren. 
Bloem wit.
Natuurlijke groeiplaats: Zuid-Afrika, Kaapprovincie, 

b. Kroonbuis trechter- of klokvormig met brede eivormige lobben
P.bispinosum (L.f.) A.DC.
(syn. P.glabrum G.Don.)

Lijkt met uitzondering van de sterk afwijkende, witte bloem, veel 
op P.succulentum.
Groeit van nature in Zuid- en Zuidwest-Afrika.

Eén soort, nl. P.ambongense Poiss., is in deze sleutel met verdere soorten
beschrijving niet opgenomen. Van deze soort is nl. slechts één herbarium- 
exemplaar bekend.
Voor dit artikel werd gebruik gemaakt van de volgende literatuur:
W. Rauh —  The genus Pachypodium. ..Cactus and Succulent Journal (U.S.)" XLIV, 1972, blz. 1-31. 
W. Rauh —  Wondere wereld van cactussen en vetplanten, blz. 207-213.
G. Rowley —  A key to the succulent Apocynaceae (Adenium and Pachypodium).
..Cactus and Succulent Journal (U.S.)" XLVI, 1974. blz. 160-165, met enige correctie hierop door de 
heer Gordon Rowley in een telefonisch gesprek.
Het Zwanevlot 87, Zutphen.

TUINCENTRUM ’ A R I Z O N A ”
Gespecialiseerd in cactussen en vetplanten
Grote collectie met veel aparte soorten.

Concurrerende prijzen. Aalsmeerderweg 93, naast Peugeot-garage
Aalsmeer —  Tel. 02977 - 26133

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
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Melocactus axiniphorus Buin. et Bred Species nova
(axinè =  b ijl; pherein =  dragen)

Corpus solitarium  sine cephalio globosum ad applanate globosum ad 16 cm 
diametitur, paulum glaucescenter v iride  est; radices longissimae ramosae 
sunt; cephalium applanate globosum ad 7.5 cm diam etitur et lana alba ad 
paulo cremea saetisque brevibus subrubris, quae in medio desunt vel 
sparsissime adsunt, instructum  est.
Costae 8-13 acutae in pede 3-6 cm latae et totidem  inter se distant et 2-3 
cm altae sunt; in ter areolas fo rtite r securifo rm iter altatae sunt.
Areolae paene rotundae fere 5 mm diametiuntur, primum tomento cremeo 
instructae, deinde nudae; paulum in costa demerguntur et in costa fere 
2 cm in te r se distant.
Spinae primum colore cornus, deinde suggriseae, saepe acumine minimo 
atro-griseo; marginales 5 paulo in plantam curvatae 20-25 mm longae, 1-2 
adventiciae longitudine ad 5 mm; centralis una ad 20 mm longa.
Flores tubulosi nudi sunt; pericarpellum  ovale maxime subroseum ad album; 
receptaculum tubulosum subroseo-violaceum;
Caverna seminifera producte cordata; ovula parietalia; funiculus aliquibus 
papillis et p ilis  tenuissim is instructus; camera nectarea ovalis glandulis 
crassis.
Folia perianthii transeuntia lanceolata ad oblongata vio laceo-rosea ad per- 
vio laceo- rosea; fo lia  perianthii exteriora oblongata non perspicua perviola- 
ceo-rosea; interiora oblongata non perspicua perviolaceo-rosea; una 
corona staminum primariorum  3 mm longorum, secundaria in minime 6 
coronis 2 mm longa sunt; stamina omnia v ittifo rm ia  filam ento tenuissimo 
antherae flavae iuncta; p istillum  9 mm longum 4 stigmatibus instructum est. 
Fructus cuneiform is deorsum subviolaceus, sursum subroseus est reliquiis 
flo ris  appendentibus.
Semen galeriform e obsolete atrum est; testa tuberculis paulo concame
ratis, quae in acumine magis concamerata ad globosa sunt, instructa est; 
pecten fo rtite r creatum est. Hilum basale ovale vix demersum est, micro- 
pylam funiculumque continens; m icropyle pediculata est, embryo ovatum 
est, cotyledones v ix  discernuntur, perispermium deest.
Habitat supra V ito ria  da Conquista, Bahia, Brasilia in altitudine 1000-1200 
m in sabulo quarts ito  et in ter dumeta et arbusculas.
Holotypus in Herbario U ltra jecti, Hollandia, sub nr. H 450.
Lat. Diag. J. Theunissen

Enkel, bolrond to t p lat-bolrond, iets blauwachtig grijsgreen, met zeer lange ver
takte w orte ls; cephalium plat-bolrond, met w itte to t iets crème wol en korte 
lichtrode borstels, in het midden geen of zeer weinig.
Ribben 8-13, scherp, tussen de areolen krachtig bijlvorm ig verhoogd, aan de 
basis 3-6 cm breed en van elkaar, 2-3 cm hoog.
Areolen vrijw e l rond, ca 5 mm diam., eerst met crème vilt, later kaal, iets ver
zonken in de rib, ca 2 cm van elkaar op de rib.
Dorens eerst hoornkleurig, la ter lich tgrijs , d ikw ijls  met een zeer klein, donker
grijs  puntje; randdorens 5, iets naar de plant gebogen, lang 20-25 mm; 1-2 
secundaire dorentjes lang to t 5 mm; 1 middendoren, lang to t 20 mm.
Bloem buisvorm ig, kaal; pericarpellum  ovaal, zeer lichtroze to t w it; recepta
culum buisvorm ig, lich t vio le t-roze; zaadholte gerekt hartvormig, ovules wand- 
standig, funiculus met enkele papillen en fijne haartjes; nectarkamer ovaal met 
dikke klieren; overgangsperianthbladeren lancetvorm ig to t langwerpig, vio let- 
roze to t diep vio le t-roze; buitenste perianthbladeren langwerpig, diep vio let- 
roze; binnenste perianthbladeren langwerpig, niet doorzichtig, diep vio let-roze; 
1 krans primaire meeldraden, 3 mm lang; secundaire meeldraden in minstens
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A: bloemdoorsnede met perianthbladeren. ss =  secundaire meeldraden, sp =  primaire meeldraden,
gn =  nectarklieren, cn =  nectarkamer, cs =  zaadholte. A I: de bloem. A2: links primaire meel
draad, rechts secundaire meeldraad. A3: stamper.

B: zaadknoppen. B1: vrucht. B2: zaad. B3: hilum, m =  micropyle, f =  funiculus. B4: links embryo met 
lege perispermzak, p =  perispermium; rechts embryo geheel vrij, co =  cotylen.

C: areool met dorens. Tekeningen A. J. Brederoo.
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6 kransen, lang 2 mm; alle meeldraden lintvorm ig met zeer dun draadje ve r
bonden aan gele helmknop; stam per 9 mm lang, met 4 stempels.
V rucht w igvorm ig, onderaan licht vio let, bovenaan licht-roze, met aanhangende 
bloemresten.
Zaad helmvormig, dof zwart; testa met lich t gewelfde knobbeltjes, op de top 
s te rker gewelfd to t bolrond, kam sterk ontw ikkeld; hilum basaal, ovaal, nauwe
lijks verdiept, m icropyle en funiculus omvattend, m icropyle gesteeld; embryo 
ovaal, cotyledons nauwelijks zichtbaar, zonder perisperm.
Habitat: boven V itoria  da Conquista, Bahia, Brazilië, op 1000-1200 m, in vrij g ro f 
kwarts en tussen struiken en boompjes. Holotype in Herbarium Utrecht, onder 
nr. H 450.

S u c c u le n te n s a fa r i in K e n ia  en  T a n z a n ia  (X I)
FRANS NOLTEE
Het is al weer geruime tijd  geleden dat de vorige aflevering van d it reisverhaal verscheen. In de 
tussenligende tijd  heb ik een reis naar Ethiopië gemaakt en het daar gevonden materiaal (grotendeels) 
bewerkt, waardoor ik er n iet aan toekwam deze serie af te maken. Ik stel me nu voor d it verslag zo 
snel m ogelijk af te ronden, al was het alleen maar omdat een aantal interessante Ethiopische planten 
staat te dringen om aan u voorgesteld te worden.

Na ons bezoek aan de K ilim andjaro werd de terugre is naar Kenia aanvaard. 
Daar vonden we op de weg naar Voi, in een droge streek met een verspreide 
doornstru ikbegroeiing, een aantal zeer grote exemplaren van Adenia globosa. 
Deze soort vorm t dikke stammen die to t 2 meter in doorsnee en ruim 1 meter 
hoog kunnen worden. U it deze geweldige „k n o l"  ontspringen ta lrijke  ronde, 
to t 4 m. lange takken, die bewapend zijn met dorens. Slechts bij één plant tro f 
ik een bandvorm ig verbrede tak aan (zie foto). De dorens van A. globosa zijn 
morfologisch zeer interessant omdat het hier gaat om van vorm en functie 
veranderde ranken (Adenia behoort to t de fam ilie van de Passifloraceae, die 
zoals bekend merendeels uit klimplanten bestaat). Aan de onderkant van de
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Bandvormige tak van 
Adenia globosa

A. globosa detail van tak



Volwassen plant van A. globosa

dorens verschijnen de kleine, snel afvallende blaadjes en de eveneens on
opvallende bloempjes.
Tussen Voi en Mombasa kwamen we grote bomen tegen van Euphorbia 
robecchii, een soort die driemaal onder verschillende namen beschreven is. 
D it is te w ijten aan het fe it dat jonge planten van deze soort er volkom en 
anders uitzien dan oudere exemplaren. In hun jeugd hebben de planten n.l. 
scherp vierkantige, gedoom de takken met lichte vlekken, d it in tegenstelling 
to t de takken van volwassen planten, die ongedoornd en ongevlekt zijn. Boven
dien is de doorsnee dan onduidelijk driehoekig, w aardoor ze er bijna rond 
uitzien. E. robecchii heeft een groot verspreid ingsgebied in de Hoorn van 
Afrika, van Noord-Som alië to t het noorden van Tanzania. Het hout van de 
10-15 m hoge bomen w ord t o.a. to t kratten verw erkt.
In d it gebied komt ook de fraai bloeiende Adenium obesum voor. Aangezien

Euphorbia robecchii



Jonge tak van 
E. robecchii

Bloemen van 
Adenium 
obesum

ik over deze soort al eerder vrij uitvoerig heb geschreven, compleet met een 
kleurenplaat (Succ. juli 73), zal ik nu volstaan met een zwartwit foto van deze 
plant.
De directe omgeving van Mombasa en het gebied ten noorden ervan leverde 
op succulentengebied weinig interessants op. Dat wil zeggen met uitzondering 
van de fraaie Baobabs (Adansonia digitataJ, die zowel pal langs de kust als 
meer het binnenland in voorkomen, tot in sisalplantages en tuinen van de in
heemse bevolking toe. Tijdens de rit door het Tsavopark hadden we ze ook al 
gezien, maar vaak in deplorabele toestand. Dit is een gevolg van het (te) 
grote aantal olifanten ter plaatse, die in tijden van droogte zich tegoed doen 
aan het sappige inwendige van deze succulente reuzen.

(wordt vervolgd)
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N o g m aals "C rista ten "
TH. NEUTELINGS
Het artikel „Cristaten” van de hand van A. J. Timmermans in „Succulenta” van 
juli 1976 vond ik buitengewoon interessant, vooral omdat meer achtergrond
informatie wordt verstrekt dan men normaal over dit onderwerp aantreft, 
althans in de in mijn bezit zijnde boeken over cactussen e.d.
De geschetste theorie over het meristeem was bijzonder belangwekkend. Ik 
heb de moeite genomen een definitie te vinden over dit begrip: „Meristeem 
is een weefsel waarvan de cellen zich door deling vermenigvuldigen en zo 
nieuwe volwassen weefsels doen ontstaan” . Ik miste deze definitie in het 
artikel, hetgeen voor de vele beginners onder de lezers van ons periodiek 
toch van belang is.
Schrijver stelt duidelijk dat het bij het meristeem om theorieën gaat, wat 
dus zeggen wil dat deze, wetenschappelijk gezien, (eens) nog bewezen moeten 
worden. Dat gaat vaak moeizaam, hetgeen voor menigeen een uitdaging is, 
gezien de vele proeven welke men dan pleegt uit te voeren. Ook schrijver van 
bedoeld artikel maakt ons deelgenoot van zijn interessante pogingen om aldus 
langs proefondervindelijke weg een en ander vast te stellen.
Wel heb ik moeite met de vooronderstelling dat het (apicale) meristeem fun
geert als behuizing voor één centrum dat: „Alles wat er in de plant gebeurt, 
registreert, besluiten neemt en deze doorgeeft naar de betreffende cellen". 
Deze definiëring gaat mij iets te ver. Immers het zou de werking van dierlijke 
hersenen kunnen suggereren, die beslissen na registratie en op grond daarvan 
als reactie directieven geven. Zo’n uitspraak zou erop kunnen duiden dat er 
sprake is van een soort van centraal zenuwstelsel, juist kenmerkend voor 
uitsluitend het dierlijke leven, zulks in tegenstelling tot het plantaardige leven. 
Ik ontken niet dat planten in staat zijn te registreren en vervolgens te reageren; 
om maar eens een voorbeeld te noemen, vele cactusbloemen sluiten zich bij 
afnemende daglichtintensiteit. Maar dit heeft niets met de zaak zelve te maken. 
Als ik namelijk het vegetatiepunt waarin het meristeem zich bevindt verwijder, 
dan zullen de bloemen zich eender blijven gedragen.
De uitleg betreffende de cristaatvorming en -groei lijkt inderdaad, gezien de 
duidelijke theoretische verklaring, verantwoord, vooral ook met het oog op de 
practische ervaringen van de schrijver. Alleen zit ik nu weer met een vraag, 
die ik even moet toelichten: Het cruciale punt daarvan is dat de cel (van het 
apicale meristeem) zich niet compleet deelt, maar een diploïd karakter krijgt. 
Hetgeen wil zeggen: Het aantal chromosomen van de oorspronkelijke cel deelt 
zich in een dubbel aantal, maar tussen dit dubbele aantal ontstaat er géén 
scheidingswand, dus geen twee aparte cellen. Voor mij nu blijft de vraag 
open: Hoe deelt zich vervolgens een dergelijke diploïde cel? Indirect maak 
ik uit het betoog op dat zo’n dubbelcel zich vervolgens deelt in twee diploïden, 
vervolgens in vier, acht etc. Zo kan ik mij voorstellen dat er één band- of 
kamvormig apicaal meristeem ontstaat, hetgeen wij dan ook wel met de naam 
„cristaatvorming” betitelen.
Nog een vraag daaropvolgend: Schrijver deelt met succes zo’n bandvormige 
kam en klieft als het ware een cristaat in tweeën; de op de onderstam achter
blijvende planthelft groeit door („De helft van een plant?” , zo stelt schrijver 
terecht in vragende vorm). Na zulk een operatief ingrijpen kan dus, als ik de 
situatie goed begrepen heb, de kamvorming niet meer doorgaan. Immers er is 
geen sprake meer van aanwezigheid van diploïde meristeemcellen. Het kam- 
restant zal derhalve naar boven doorgroeien zonder breder te worden(?).
Zelf wil ik nog een ander aspect toevoegen aan afwijkende vegetatiepunt-
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vorming: de dichotome deling, waarbij het meristeem zich in twee zelfstandige 
eenheden splitst en het plantelichaam a.h.w. gaffelvormig deelt. Is er iets 
bekend omtrent de oorzaak daarvan? Ook hier zou ik het beeld van de Siamese 
tweeling naar voren willen brengen, zonder dat van cristaatvorming zelve 
sprake is. Zou het mogelijk zijn dat in het meristeem om een of andere reden 
één diploïde cel ontstaat, die aan weerszijden weer normale meristeemcellen 
vormt en aldus de gaffelvorming bewerkstelligt?
Voorts vermeldde schrijver nog een ervaring die hij met de cristaatvorm van 
Chamaecereus siivestrii „forma aurea” ondervond. Met zo’n cactus heb ik een 
soortgelijke ervaring. Deze plant is een type dat zeer sterk spruit. De aan
vankelijk minuscule spruitjes zijn helrood. Nu is bij mijn exemplaar een van 
de oudste spruiten enige maanden geleden spontaan in cristaatvorm over
gegaan. Deze nu groeit harder dan de normale spruiten, ja zelfs in lengte en 
uiteraard in breedte is de kamvormige spruit de moederplant voorbijgestreefd. 
Merkwaardigerwijs is een zijde ervan beduidend groen van kleur. Echter de 
scheiding van de groene en de gele tint ligt iets over de kam zelf; de groene 
kant is namelijk van de zonzijde permanent afgewend! Op deze cristaat be
ginnen zich thans ook zijspruitjes te vormen, maar of deze ook kamvormig 
worden, daarover kan ik gezien de grootte nog geen uitspraak doen. Tenslotte 
heb ik geconstateerd dat de aanvankelijk ronde onderstam (pachanoi) een 
schriel, mager geribd geval is geworden, ofschoon het aan een vochtig sub
straat niet ontbreekt. Dit is ongetwijfeld een gevolg van de groeizucht van 
de ent zelf.
W eissenbruchstraat 92, Roosendaal.

B lo e ien d e  A g a v e  sa rto ri
ONNO WIJNANDS
Een bloeiende Agave is geen allerdaags verschijnsel. De eigenaar van de 
plant ziet er niet eens verlangend naar uit. Met de bloei sluit een Agave zijn 
leven af. De plant bloeit namelijk uit het hart, zodat na het afsterven van 
de bloeistengel de plant zijn groeipunt kwijt is. In de literatuur is maar 
één uitzondering op deze regel vermeld: Baker* schrijft dat bij Agave
* Volgens Berger, bij Baker ze lf heb ik de opmerking niet kunnen vinden.
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sartori de bloeistengel zijdelings ontstaat A lle reden dus om eens goed te 
kijken naar het exemplaar van deze soort dat in februari in de Hortus Bo
tanicus van Amsterdam stond te bloeien. Mijn eerste indruk was dat Baker 
ge lijk  heeft, de tweede: nee, toch niet. De plant heeft twee tegen elkaar aan
zittende koppen, waarvan de onderste bloeit. V oor Agave sartori is het nor
maal om zo te vertakken. In de natuur (hij komt voor in Mexico en misschien 
ook in Guatemala) maakt hij zo dicht aaneengesloten oppervlakten. Doordat 
hij zich zo vertakt en meerkoppig is b lijft deze Agave na de bloei in leven. 
Nu is het niet zo dat Agave alleen uit zaad terug te krijgen is. Veel soorten 
maken ondergrondse uitlopers o f vertakken zich na de bloei onder de u it
gebloeide kop. O ok maken veel soorten tussen de bloemen broedknoppen, 
w aaruit w eer planten te kweken zijn. Maar daar is geduld voo r nodig. Over 
de kweekwijze straks meer.
Laat mij Agave sartori even nader aan u voorstellen. Het is een soort met een 
vertakte stam van ca 50 cm. De bladeren zijn 40-60 cm lang, lichtgroen met 
een iets rood aangelopen rand van zeer kleine driehoekige stekels. In het 
midden loopt een lichtere band. Hij b loe it met een overhangende aar van 
ruim een meter, waarop de bloemen twee aan twee staan. De bloemen zijn geel
groen met afstaande bloembladeren. Meeldraden en stam per steken ver uit de 
bloem, die zeer veel nectar bevat. A ls bestuivers van Agaves w orden kolibries 
genoemd, maar het zou me niet verbazen als vleerm uizen de bloemen be
zoeken. ’s Nachts ruiken de bloemen onaangenaam, zoals gebru ike lijk  bij 
vleermuisbloemen. Vogels kunnen niet ruiken.
Agaves plant u in een mengsel van 2 delen potgrond, 2 delen klei en een 
deel g ro f rivierzand, 's Zomers kan de plant de tuin in, ’s w inters in een

(zie vervolg op blz. 206)

203



Mammillaria blossfeldiana

Een alleraardigst klein plantje uit Mexico (Neder-Californië), meest enkel 
groeiend met een doorsnee van ca. 4 cm. De bloemen zijn roze-karmijn met 
donkerder midden en de doorsnee van ca. 2 cm of nog iets meer is naar 
verhouding zeer groot.
De tepels zijn kort kegelig, de axillen zwak wollig en op de areolen staan 
5 -7  mm lange stijve randdoorns (ca. 20). Deze zijn onderaan geelachtig en 
naar boven toe bruin tot zwartachtig. Middendoorns 3 - 4, de langste (onderste) ^
tot 10 mm, hakig en donkerbruin tot zwart.
Het plantje bloeit geënt reeds bij een doorsnede van ± 2 cm bijna de gehele 
zomer en bij voldoende water en een zonnige plaats is de groei eveneens 
goed.
Op eigen wortel gaat het wat minder gemakkelijk, wat met de meeste planten 
uit Neder-Californië het geval is, zodat een beginnende liefhebber het meeste 
succes zal hebben met een geënt plantje.

Tekst en foto: J . L . den Boef 
Mr. Heem skerkstraat 24, Ridderkerk
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Vragenrubriek: Cactussen en algemeen: dhr. Ü IL , Vetplanten: dhr. B R A V EN B O ER .
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B e stu u rd e rs  b ijeen ko m sten
In onze vereniging leefde al enige tijd het idee om te proberen met de afdelingsbesturan 
van gedachte te wisselen over de vele facetten van ons verenigingswerk.
Eén landelijke bijeenkomst, waar alle afdelingsbesturen naar toe zouden komen, zou grote 
reisafstanden en hoge kosten met zich brengen terwijl bovendien in zo’n grote groep iemand 
nauwelijks of niet de gelegenheid zou krijgen om zijn/haar gedachte naar voren te brengen. 
Daarom zijn er tussen 5 april 1975 en 10 april 1976 kleinere bijeenkomsten in Utrecht, Zaan
dam, Roosendaal, Zwolle en Venlo gehouden waar telkens de besturen van vier tot zes afde
lingen die betrekkelijk dicht bijelkaar liggen, werden uitgenodigd.
Zo was de mogelijkheid geschapen voor een gezonde gedachtenwisseling waarvan uiteindelijk 
de gehele liefhebberij zal kunnen profiteren. De banden zowel tussen de afdelingen onderling 
als tussen de afdelingen en het dagelijks bestuur zijn aangehaald terwijl ook de belangen van 
de verspreid wonende leden niet werden vergeten.
De punten, welke ter diskussie gesteld werden, zijn:
1. kontakten met het hoofdbestuur,
2. kontakten met de leden,
3. de afdelingsbijeenkomsten en de programma’s,
4. andere afdelingsaktiviteiten,
5. kontakten met andere afdelingen,
6. kontakten met verspreid wonende leden,
7. propaganda.

Vooraf zijn deze punten door de voorzitter nader uitgewerkt en aan alle afdelingen toege
zonden, zodat iedere bestuurder voldoende voorbereid op de bijeenkomst kon verschijnen. 
Op de bijeenkomst zelf werd elk punt bovendien door de voorzitter kort ingeleid.
Van te voren stond reeds vast, dat alle punten niet geheel uitgediept zouden kunnen worden. 
Het geboden programma vormde echter een afgerond geheel en ieder kreeg de gelegenheid 
die delen voor bespreking eruit te lichten, die voor hem/haar belangrijk waren.



Helaas hebben een aantal afdelingen, te weten Gooi- en Eemland, Tilburg, West-Friesland, 
Kennemerland en Zuid-Limburg verstek (moeten) laten gaan.
Het is helaas onmogelijk om in kort bestek volledig verslag te doen van vijf bijeenkomsten, 
te meer daar in vrijwel elke bijeenkomst weer andere aspekten van het leven in onze vereni
ging naar voren kwamen. Hieronder volgt dus slechts een beperkte weergave van de onder
werpen, die aan de orde kwamen met aan het slot de opsomming van voorstellen, suggesties 
e.d. die tijdens de bijeenkomsten zijn gedaan.

1. Kontakten tussen afdeling en hoofdbestuur.
De kontakten van leden naar hoofdbestuur lopen via de afdeling en het hoofdbestuurslid van 
die afdeling.
Het H.B.-lid wordt door de afdeling gekozen. Hij/zij behoeft geen bestuurslid van de afdeling 
te zijn, maar omdat hij alleen goed kan funktioneren wanneer hij volledig op de hoogte is 
met alles, wat in de afdeling leeft kan het bijna niet anders of het H.B.-lid is tevens bestuurs
lid van de afdeling.
Het H.B.-lid moet, als hij verhinderd is de H.B.-vergadering bij te wonen, zorgen voor een 
plaatsvervanger die door de afdeling schriftelijk gemachtigd is en geheel is ingelicht omtrent 
de agenda. Het is nodig de agenda van de H.B.-vergadering vooraf in de afdeling te bespreken. 
Na afloop brengt het H.B.-lid in de afdeling verslag uit.
De afdelingssekretaris onderhoudt regelmatig konfakt met de landelijk sekretaris en de leden
administratie. Door elk jaar in februari de ledenlijst van de afdeling naar de ledenadministratie 
te sturen kan éénmaal per jaar een goede kontrole uitgevoerd worden of de gegevens van 
de afdelingen kloppen met de landelijke ledenlijst.
Het is in het algemeen weinig zinvol verslagen van afdelingsvergaderingen in het maandblad 
op te nemen. Het is beter een konvokatie van de afdelingsbijeenkomsten te sturen aan het 
landelijk sekretariaat, zodat het D.B. op de hoogte is van wat er in den lande gebeurt.
Een goede verstandhouding met aangrenzende afdelingen wordt bevorderd door het uitwis
selen van konvokaties voor de bijeenkomsten.
De afdelingspenningmeester heeft met het innen der kontributie van Succulenta geen be
moeienis meer. Wel zal de algemeen penningmeester zonodig de hulp inroepen van zijn 
afdelingskollega wanneer er misverstanden zijn met de kontributiebetaling van een lid uit 
de afdeling.
Het komt soms voor, dat donateurs regelmatig afdelingsbijeenkomsten bezoeken. Dit is niet 
juist. Een donateur schenkt een bedrag zonder er iets voor terug te verlangen. Wanneer men 
gebruik wil maken van faciliteiten van de vereniging moet men ook lid zijn.
De afdelingspenningmeester zal bij evenementen in de afdeling waar financieel risiko aan ver
bonden is, vooraf de landelijke penningmeester hiervan op de hoogte moeten stellen. Voor 
dergelijke handelingen is toestemming van het D.B. nodig.
Het is van belang wijzigingen in bestuurssamenstellingen of adressen van bestuurders direkt 
te melden aan het landelijk sekretariaat. Het is niet voldoende een adreswijziging alleen op te 
geven aan de ledenadministratie.
De voorzitter, de heer Bravenboer, wijst er o.p, dat het niet gezond is, wanneer bestuurders 
te lang op hun post blijven zitten, ook al doen zij het goed. Iedere bestuurder moet voor zijn 
eigen opvolging zorgen.

2. Kontakten in de afdeling met de leden.
Allereerst komen de kontakten tussen de bestuursleden en de leden op de afdelingsbijeen
komsten, die regelmatig gehouden moeten worden. Het is belangrijk deze zodanig in te kleden, 
dat oude en nieuwe leden door elkaar plaats nemen en dat tijdens de lezingen e.d. de bestuurs
leden tussen de leden gaan zitten.
Nieuwe leden ontvangen van de ledenadministratie altijd het adres van het sekretariaat van de 
dichtstbijzijnde afdeling en in het maandblad worden steeds de adressen van nieuwe leden 
bekendgemaakt. Enerzijds kunnen de nieuwe leden dus zelf kontakt zoeken, anderzijds kan de 
sekretaris zelf kontakt opnemen met de nieuwkomer.
Helaas duurt het 6 tot 10 weken voordat een nieuw lid in Succulenta wordt vermeld, niet ge
rekend de vertraging die kan ontstaan, wanneer een lid zich aanmeldt bij een andere funktionaris 
in plaats van bij de ledenadministratie. Naast het vele werk, dat de iedenadministrateur verricht 
is het echter niet mogelijk ook nog alle afdelingssekretarissen aan te schrijven.

Aan de ontvangst van nieuwe leden dient bizondere aandacht besteed te worden. Sommige 
afdelingen doen het zeer goed, b.v.:
—  in afd. Zaanstreek: elk nieuw lid ontvangt een uitnodiging van een ouder lid bij hem op be

zoek te komen; onder het bekijken van de planten worden dan algemene inlichtingen ge
geven en wordt de drempelvrees overwonnen.

—  in afd. Rijn- en Delftland worden nieuwkomers in kontakt gebracht met drie oudere leden 
bij wie zij met al hun vragen terecht kunnen.



3. De afdelingsbijeenkomsten en de programma’s.
Wat het verzenden van konvokaties betreft blijken de gewoonten per afdeling nogal uiteen te 
lopen. Terwijl het D.B. propageert, dat konvokaties het beste maandelijks verzonden kunnen 
worden en één week voor de bijeenkomst bij de leden behoren te zijn, bestaan er bijvoorbeeld 
afdelingen die helemaal geen konvokaties versturen omdat zij op een vaste tijd en vaste plaats 
samenkomen en afdelingen die éénmaal per drie maanden een konvokatie zenden. Toch funk- 
tioneren die afdelingen goed.
Natuurlijk bestaat tegen zulke regelingen geen enkel bezwaar. Men moet echter goed in de 
gaten houden of het bezoek aan de bijeenkomsten niet terug loopt. Toeneming van het ledental, 
verhuizing van een aantal leden zijn faktoren die het nodig kunnen maken de bestaande rege
lingen aan te passen. Tijdig reageren is belangrijk.

Naast de gebruikelijke dia-voordrachten vermelden de bijeenkomsten:
—  bespreking van de plant van de maand,
—  forumavond voor het beantwoorden van vragen,
—  kwis met vragen betrekking hebbend op de liefhebberij.
Zaaien, enten, e.d. worden, zeker door de grotere afdelingen, meestal behandeld op aparte 
avonden/middagen in kleinere groepen.
Voor de kleinere afdelingen geldt de moeilijkheid, dat op de bijeenkomsten altijd dezelfde 
oudere leden iets moeten brengen, voor hen op den duur belastend en voor de toehoorders niet 
zo onderhoudend. Door het D.B. wordt er op gewezen, dat voor deze afdelingen de mogelijkheid 
bestaat een tegemoetkoming in de kosten van een spreker te krijgen van het hoofdbestuur.
In sommige afdelingen bestaat een vorm van werkgroepen. Het zou zinvol zijn wanneer over 
de organisatie hiervan wat meer bekend werd. Vooral wanneer afdelingen zo groot worden, dat 
het persoonlijk kontakt op de maandelijkse bijeenkomsten verloren dreigt te gaan bieden deze 
kleinere ,,werk” -groepen een mogelijkheid voor een meer persoonlijke benadering.

(wordt vervolgd)

A fd e lin g n ie u w s
Afd. Arnhem.
Bijeenkomsten op 14 oktober, 11 november en 9 december 1976 in de zaal van de speeltuin
vereniging Tuindorp (achter Florastraat 18) te Wageningen. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Groningen.
Bijeenkomsten elke derde zaterdag van de maand. Nadere inlichtingen bij de sekretaris 
W. Feith, Pr. Margrietstraat 15, Hoogkerk.
Afd. IJsselstreek.
Data, plaats en onderwerp van de bijeenkomsten in 1976.
29 oktober Zutphen: Lezing door de heer Königs over Parodia's en Melocactussen.
26 november Goor : Praatavond gewijd aan het zaaien.

Plantenverloting.
13 december Zutphen: Algemene vergadering.
De bijeenkomsten worden in Zutphen gehouden in het D.W.K. gebouw, Leeuweriklaan 19, in 
Goor in De Ontmoetingskerk, Van Kollaan 70. Aanvang 20.00 uur.

C lich é fo n d s
Liefhebbers, die zelf zaden gewonnen hebben en deze ter beschikking van het Clichéfonds 
willen stellen worden vriendelijk verzocht ze te zenden aan de heer G. Linssen, Jacob Cats- 
straat 61, Venlo.
In verband met het vele werk, dat aan het fonds verbonden is, gelieve U de zaden schoon
gemaakt toe te zenden.

Mededeling van het sekretariaat.
Wegens ziekte van de sekretaris is er vertraging ontstaan in de afhandeling van de korres- 
pondentie. Wij vertrouwen er op, dat U hiervoor begrip zult hebben.



K A LEN D ER  1977
De m aandkalender met 13 kleurenfoto’s  —  2 4 x 2 4  cm —  uit de w ereld van de 
Succu lente planten, elke foto met een korte beschrijv ing , kunt U verkrijgen door stor
ting of overschrijv ing van ƒ 12,50 op gironummer 1141175 t.n.v. J. de G ast, G ra a f Ger- 
hardstraat 10, Venio. D e toezending gesch iedt in novem ber a .s.

Te koop wegens verhuizing: Te koop:
Mooie exclu sieve  verzam eling cactu ssen Verzam eling van ca . 180 cactu ssen .
Uiterste prijs ƒ 1500,— Prijs f  350,—
Te bevragen:

Mevr. A. Tang-Walbröl, A. A. M. van Uffelen,
Mozartlaan 11 , Lijsterbeslaan 50,
Culemborg. Rijswijk.
Tel. 03450-3762. Tel. 070-985282.

N IEU W E LEDEN
R. F. Schwab, Bredeweg 29, Westeremden.
G . H. Jonker, Govert F linckstraat 27, Zaandam.
J. M. Langendoen, Nieuweweg 25, Oostvoorne.
Mevr. C . v .d . Ven, Spiegheldreef 24, Leiderdorp.
H. Veenman, Rembrandtlaan 1, B le isw ijk .
Mej. S . W . Stoer, P .P . Rubensstraat 13, Apeldoorn.
B . J. Klapdoor, Schoo lstraat 54, Boven Sm ilde .
Irma Leenen, Romeinenstraat 1, W eert.
P . Lammé, Deken M aeslaan 3, Prinsenbeek.

W alberg, Com eniusstraat 377, Amsterdam.
Bram Moens, Thorbeckelaan 8, A xe l.
F . H. van Workum, Bredestraat 17a, Herveld.
G . W . D aalw ijk , Maaksbergerstraat 9, D iepenheim . 
Mevr. J . H. Meere, Haverschm idtstraat 45, Den Haag.
C . S ie ve rs ,, Beeklaan 320, Den Haag.
Mevr. M. W ilson , van Soutelandelaan 57, Den Haag. 
Mevr. L . van Heijnings-Draijer, Bouwmansweg 1, 

Hardenberg.
J. H. Kanders, Burg. J. vanSonlaan 13, Heythuysen. 
Mevr. M. Schapendonk-Houdé, Pres. Kennedystraat 41, 

Sprang-Capelle .
P. J. V isse r , Herderplein 13 (II) , Utrecht.
M ej. J. Grijsbach, Prof. Lorentzstraat 55, Tilburg .
Mevr. Brok, Kap. Huyberslaan 14, T ilburg .
Dhr. v .d . D ries,D essinateurstraat 39, T ilburg .
H. G . K iesebrink , Korvelseweg 99, Tilburg .
Dhr. Kluytm ans, Merodeplein 29, Tilburg .
A . Rost, Com ponistenlaan 355, Tilburg .
H. van Scharrenburg, Cederstraat 105, Tilburg .
Dhr. Zw ijsen , Rozenveltplein 45, T ilburg .
Mevr. J . van Unnik, van R ijckevorste llaan 2,

Moergestel.
E . J. H. K le in  Nagelvoort, Sportlaan 16, Udenhout.
C . de Haan, M iddellandplein 2b, Rotterdam.
Mej. W . A . Hollem an, Smaragdhorst 258, Den Haag. 
Jan Paauw, Kneeskade 3, Anna Paulowna.
I. W . v .d . Poel, Bossed ijk  177, Oudenbosch.
C . J. Kuypers, P ieter Jacobstraat 6, Made.
A. J. van Mook, Hespelaar 16, Den Hout.
P. J. Eversdijk , Langeweg 76, Zevenbergsehoek.
Ir. E . Aelbers, Doornakkerlaan 8, Boxtel.
Josepha Vanderheyden, Ouden Heirweg 7, B 

8570 Anzegem Be lg ië .
E . de Cock , Koepoortstraat 15, Middelburg.

* J. S . J. Veerkam p, Meer en Vaart 346, Amsterdam. 
D rs. J. T . De Lange, Groene D ijk  9, Sneek.
L . Radem akers, Kerkstraat 199, W eert.
A . Breedeveld, Bartokstraat 138, Leiden.
C . Boer, Maasstraat 45, A ssen .

C . v .d . C raats, Costa R icadreef 9, ’t Huis a/d Vecht, 
Utrecht.

J. Gijsem an, Min. Beverstraat 52, Roermond.
Mevr. M. M aes-Hendriks, Heidestraat 81, Susteren. 
Mevr. de Goey, Kam illehof 34, T ilburg.
B . H. Hendriks, Am sterdamsestraatweg 430, Utrecht.
F . D . van Basten, Jan Luykenlaan 117, Den Haag.
Mevr. G . W illebrands, Forellendaal 988,

Den Haag-Loosduinen.
Jac. van Dam, W esterkoogstraat 11, Oosthuizen.
B . Bouchaut, Past. Sm uldersstraat 39, Kloosterzande. 
Mevr. G . C . J. v .d . Broek-Bakker, Korfoedreef 201,

Utrecht.
J. O e i, v .d . Helmstraat 97, Rotterdam.
Mevr. H. A . Verdoom , Kruitmolenlaan 164, Middelburg. 
Mevr. v .d . Kamp, Adrianalaan 333, 

Rotterdam-Schiebroek.
Mevr. G . v .d . Kamp, Zwethkade 25a, Delft.
H . H. Ruitenberg, S t. Albertstraat 9, Sa s  van Gent.
Jan A . van G oos, Pijperring 125, Delft.
Mevr. C . H. J. de Jong-van S lu ys , Rijnstraat 41, 

S liedrecht.
M. Vooys, Karnem elksloot 75, Gouda.
G . van Nieulande, Gerwenseweg 23, Helmond.
J. G ijsbertse , Borchgravestraat 22, M eerveldhoven. 
Jean-Pierre de Sade leer, Terbekenstraat 18,

Hofstede 9308, Be lg ië .
Mevr. W . J. Brand-van Halem, Pruimendijk 75, Rijsoord. 
W . M. Dedding, Barrierweg 209, Eindhoven.
Mevr. N ieboer, Hoofdweg 8, Be llingwolde.
J. G . W assink, W eezenhof, 38-43, Nijmegen.
W illy  Monsieur, Krapstraat 116a, Buggenhout 9360. 
Eduard Verschueren, Stationsstraat 151,

2580 S t. Katl-W aver, Be lg ië .
J. J. Hector, Zwaluwstraat 10, Breda.
Mevr. M. Jooren-van Rossum, Eemsteyn8,

Hendrik Ido Ambacht.
D anië lle  Vevelsteen , Galgeveldestraat 31,

2060 Merksem, Belg ië .
Tineke Spruyt, Schollenbrugstraat 32, h s ., Amsterdam. 
Wim en E lly  Stijnman, M issouri 23, Am stelveen.
René Bardoel, Chijnsgoed 1, S te rkse l.
J. M. Z ijlstra , Napjusstraat 121, Sneek.
P . Steenbeek, varv Boetzelaerstraat 14 (111), 

Amsterdam.
A . van Lith , Achterstraat 15, Beesd .
C . Heystek, Kru isstraat 33, Werkendam.
Dhr. D ibbits, Koopmanstraat 35, Aalten.



Thelocactus viereckii
De plant werd in 1931 door Werdermann beschreven als Echinocactus en ge
noemd naar de ontdekker, H. W. Viereck. (Backeberg rangschikt deze plant 
onder Gymnocactus).
Vindplaats: Mexico, in de staat Tamaulipas.
Het is een ronde of iets langwerpige plant met een doorsnede van 5-7 cm, 
bleekgroen of blauwgroen van kleur. De kop is bedekt door dichte witte wol, 
waar de donkere dorens doorheen steken. De 15-18 knobbelige ribben dragen 
± 20 glasachtig witte randdorens van ongeveer 1 cm lang, terwijl de vier in een 
kruis staande middendorens dubbel zo lang zijn en van af het midden bruin- 

^  achtig tot zwart zijn.
De bloemen verschijnen nabij de top en zijn breed trechtervormig, 11/2"2 cm 
lang en breed, violet-roze van kleur met oranje helmknoppen en een crème
kleurige stempel, wat op de witte wol waaruit ze te voorschijn komen, een 
kleurig geheel vormt.
Wortelecht gekweekt verlangt de plant zware, doorlatende, licht zure grond, 
veel warmte in de zomer en een temperatuur van ongeveer 10° C in de winter
Tekst en foto: Henri Bosman 

Vinkenpolderweg 25, Alblasserdam
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vervolg van blz. 203
koele kamer met zeer weinig water. Forse planten krijg t u door om het jaar 
te verpotten, bloei b lijft dan uit. Agaves bloeien van ellende.
Nog enige w oorden over de Agave die zoveel in Zuid-Europa w ord t aange
troffen en opvalt door de metershoge, vertakte bloeistengels. A ls alle Agaves 
is het een soort uit Amerika, verm oedelijk Mexico. Pas in het begin van de 
18e eeuw is Agave americana in Italië en Z- Frankrijk gaan verw ilderen. De 
naam 100-jarige A loë die aan de plant w ord t gegeven berust op een dubbel 
m isverstand. A loë is een Afrikaans geslacht dat niets met Agave van doen 
heeft. De plant moet inderdaad vrij oud worden voor hij bloeit, maar dertig 
jaar is echt wel voldoende. De veronderste lling is wel geopperd dat Agaves 
een bepaald aantal bladeren moeten hebben gemaakt voor bloei kan optreden. 
Agave sartori b loeit nu voor de tweede keer in drie jaar.
De fam ilie waartoe Agave gerekend moet worden is een probleem. T rad itio 
neel w ord t hij vanwege het onderstandige vruchtbeginsel bij de Amaryllidaceae 
ingedeeld. De laatste jaren w in t de mening terrein dat Agave met andere 
geslachten als Yucca, Dracaena, Cordyline, Polianthes en Sansevieria een 
aparte fam ilie vorm t.de Agavaceae.
Hortus Botanicus, Plantage Middenlaan 2, Amsterdam.

Haworthia - VIII -
B. VAN GELDER
H. cym biform is vertoont veel overeenkom st met H. obtusa; het is dan ook niet 
zo verw onderlijk  dat Haworth H. obtusa neg beschouwde als een varië te it van 
H. cym biform is (=  bootvorm ig). Deze heeft echter m inder dikke bladeren en is 
veel zeldzamer dan men gew oonlijk  denkt; want wat in onze verzamelingen 
H. cym biform is heet is heel vaak een of andere vorm van H. cuspidata. C ym bi
form is heeft zachte lichtgroene bladeren met stompe, iets omgebogen, door
schijnende bovenhelft; hij g roe it s terk zodevormend. De verw arring met H. 
cuspidata is verm oedelijk  nog een gevolg van het feit, dat A. Berger in Englers 
,,Das Pflanzenreich” (1908) H. cuspidata bewust of per abuis H. cym biform is 
noemde.
H. cuspidata lijk t inderdaad m isleidend sterk op H. cym biform is. De groei is 
ook hier zodevormend, maar de bladeren zijn lich ter van kleur: bleekgroen; de 
rozetten zijn 6 cm 0 en tellen ongeveer 40 bladeren met verdikte, teruggebogen 
boveneinden, waarin een netwerk van doorzichtige lijnen de vensters vorm t; 
de bladeren zijn naar de top toe gekield, de onderkant is enigszins bol; randen 
en kiel zijn getand.

H. umbraticola



In dit verband hoort ook H. planifolia thuis, die al evenzeer op de vorige soor
ten lijkt, maar vlakkere, horizontaal uitgespreide bladeren heeft; de soort is 
zeer variabel. Jacobsen noemt niet minder dan 15 variëteiten en formae; op de 
vlakke bladeinden zijn één of twee in de lengte verlopende vensterlijnen te 
zien; de bladrand is ook hier getand, maar het licht gekielde bladeinde draagt 
geen borstel, d.w.z. die is er aanvankelijk wel, maar valt al spoedig af. Een 
rozet wordt ongeveer 10 cm 0 ; ook planifolia groeit nogal zodevormend uit. 
Een duidelijk en dadelijk herkenbaar ander uiterlijk heeft H. umbraticola met 
zijn 3 cm lange, spoelvormige, wat afgestompte, glanzend lichtgroene bladeren, 
waarvan de bovenste helft beiderzijds transparant is en de randen bezet zijn 
met zeer kleine witte tandjes; de rozetten zijn vrij klein: ± 5 cm 0 ; de bladeren 
zijn aan de rugzijde gekield; de verdikte, naar binnen gebogen bladeinden 
vertonen duidelijke lichtvensterstrepen in bladlengterichting. Bladranden en 
-kiel zijn zeer fijn getand en gewoonlijk voorzien van een heel kleine eind- 
borstel. De variëteit H. umbraticola v. hilliana, een dwergje van slechts 3 cm 0, 
is bleker van kleur; op bladranden en -kiel zijn de tandjes zo klein, dat ze vaak 
ongetand lijken; de bladtopborstel ontbreekt; de naam umbraticola spreekt 
voor zichzelf: het betekent ,,in de schaduw wonend".
Een bijzondere verschijning in deze groep is H. bolusii, die zeer sterk herinnert 
aan een Aloë aristata, maar veel kleiner is dan die; hij heeft 1/2 cm lange 
„wimpers” op de bladranden en doet volgens Van Laren (Verkade-album) 
denken aan een ronde borstel, vandaar zijn „mooie" naam „fijnborstelige lip- 
bloemaloë” . Hij vormt rozetten van 7 cm 0, waarvan de bleekgroene lancet
vormige, zeer spits toelopende bladeren komvormig om het hart van de plant 
gebogen staan, waarbij de meer dan een cm lange eindborstels elkaar raken; 
vooral in droge perioden sluit de plant zich vrijwel geheel tot een ronde bol 
met een bos lange haren op de kop; ook de bladranden zijn met lange tanden 
(borstels) van 5 a 6 mm bezet, zodat het geheel een zeer harige indruk maakt. 
Bij H. setata (= behaard) is alleen de lange borstel op de bladspits door
schijnend. Het is een prachtige rozetplant van circa 5 cm 0, met vele lange, 
smalle, gekielde bladeren, die aan de randen en op de kiel bezet zijn met 3 mm 
lange, sneeuwwitte haartjes; de plant lijkt nogal wat op H. bolusii maar heeft 
minder lange borstels. Heel mooi is ook H. setata v. bijleana uit Namakwaland, 
die wat forser is en wat donkerder grijsgroen, met 8 a 9 mm lange eindborstels 
en 2 mm lange haartjes op de bladranden en de kiel; het bladeinde is ge-



H. bolusii Foto: Noltee. Overige foto's van de schrijver.

woonlijk wat bruin en bedekt met doorschijnende vlekjes. Er bestaat ook nog 
een heel grote variëteit, nl. H. setata v. gigas, die 12 cm o wordt en V2 cm 
lange witglazige, gekromde borstels heeft.
Een stamloze wortelstandige rozet vormt ook H. translucens (= doorschijnend) 
die 5 cm 0 wordt en aan de voet sterk spruit. De tamelijk weke, frisgroene, 
lancetvormige bladeren hebben netvormige donkergroene lijnen als vensters 
en een transparant vlekje aan beide zijden van het bladeinde. Evenals bij 
H. bolusii vouwt, in de rustperioden of bij droogte, de rozet zich vrijwel geheel 
dicht.
Tenslotte mag hier een van de oudst bekende en meest verbreide soorten niet 
ongenoemd blijven: H. herbacea, vroeger als Aloë atrovirens en soms nog wel 
als H. atrovirens bekend; een stamloos rozetje van 2-4 cm 0 , dat dichte zoden 
vormt; de 2 cm lange bladeren zijn lancetvormig, slechts 6 mm breed, zeer 
spits toelopend, bovenkant gewelfd, onderkant met kiel, naar de spits toe don
kerder wordend en overdekt met doorschijnende stippen en strepen, die zowel 
in de lengte als in de breedte verlopen; de onderkant is gewoonlijk wat wrat
achtig; bladranden en kiel zijn getand.

(wordt vervolgd)
H. herbacea



Van maand tot maand

TH. NEUTELINGS

De meest spannende maanden voor een cactofie l lijk t mij de periode april-juni. 
In het begin ervan dient de knopvorm ing in onze cactusverzameling dan 
grotendeels op gang te zijn gekomen, spoedig gevolgd door bloei. D it w ordt 
dan de uite indelijke beloning voo r het goed laten overw interen. En zowaar, 
mij is die honorering ten deel gevallen; het was wel spannend, omdat het de 
eerste maal was dat mijn collectie  buitenshuis overw interde. Exemplaren die 
ik al d rie /v ie r jaren had en nochtans bij aanschaf als volwassen beschouwd 
mochten worden, gingen voor het eerst de zo begeerde knoppen maken. 
Het k linkt voor de ervaren cactusam ateur wat ongelooflijk , maar v ie r jaar 
geleden kocht ik een bloeiende Mammillaria zeilmanniana, die alom bekend 
staat als een gem akkelijke bloeier. Vergeet zulks maar binnenshuis met 
centrale verwarming. Tenminste, een bloeiherhaling kreeg ik —  to t d it jaar —  
nimmer.
A ls eerste van de M am millaria 's begonnen te bloeien: M. bocasana, wildii, 
gilensis, erectohamata, longicoma, erythrosperma, mollihamata, bocasana var. 
splendens, en bocasana var. rosa. Al deze soorten zijn weekvlezig en voorts 
voorzien van een haakvorm ige m iddendoorn.
De Gymnocalyciums (naaktkelkigen) bloeien over het algemeen later, doch de 
knopvorm ing bij d it geslacht begint tege lijk  met een du idelijk  zichtbare her- 
groei, hetgeen bij het vorige geslacht niet a ltijd het geval is. Enige exemplaren 
ervan hadden zaadbessen die tijdens de maand mei rijpen en afkom stig zijn 
van bloemen die nog in het najaar bloeiden. Vanwege de w in ter konden deze 
bessen niet to t rijp ing komen. Immers ook h iervoor is warm te nodig. De 
kleuren op zich zijn prachtig: rood en blauwpaars. In de maand juni barsten 
ze open, waardoor het zaad zichtbaar wordt. Het is mijn ervaring dat d it zaad 
zeer kiem krachtig is.
Doch er zijn ook M am m illaria ’s die opeens hun fe lgekleurde zaadbessen ten
toonspreiden. B ijvoorbeeld M. schiedeana, op zich al een van de mooiste 
soorten uit dit geslacht: in april verschenen vele langwerpige, prachtig lilaroze 
vruchten, die het plantelichaam begin ju li nog sierden. Verder de zeer bekende 
M. prolifera (synoniem M. pusilla) en de daaraan nauw verwante M. multiceps. 
Beide laagblijvende soorten stoelen in een paar jaar behoorlijk  uit: hele kus
sentjes worden het. De tientallen zaadbessen verschijnen meestal iets eerder 
dan de bloemknoppen. Zowat de hele zomer kan men deze roodkleurige 
bessen zien schitteren. Omdat deze cactussoorten a.h.w. aan de lopende band 
zijspru iten maken, worden deze bessen daardoor ingekapseld. Ik heb tenminste 
nooit een verdroogd exemplaar aangetroffen. De bloempjes zijn van binnen 
geel: bij zonnig w eer ontvouwen de bloemblaadjes zich geheel en tezamen met 
de rode besjes vorm t het geheel een mooie compositie.
Tussen beide exemplaren zijn er toch nog wel enige verschillen, die ik hier zal 
vermelden door van beide de m orfologische kenmerken, althans de voornaam
ste, op te noemen:
M. multiceps: de tuberkels zijn ca. 4 mm lang; de m iddendoorns hebben een 
roodbruine tint. De bloemen zijn trechtervorm ig en worden 15-20 mm lang; de 
geelgekleurde binnenkanten van de bloemblaadjes zijn voorzien van een bruin
roze middenstreep; de meeldraden zijn w it en hebben goudgele helmknoppen. 
De stijl is o lijfgroen en voorzien van een 4- to t 8-lobbige stem pel; de vrucht is 
scharlakenrood en w ord t 8 to t 12 mm lang.
M. prolifera: de tuberkels zijn 5 to t 8 mm lang; de m iddendoorns lichtgeel. De
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gele, trechtervorm ige bloemen worden ca. 14 mm lang, w aarbij de binnenzijde 
der bloem blaadjes een rood-geelbruine m iddenstreep vertoont; de meeldraden 
zijn crèm ekleurig to t lichtroze, met geeloranje helmknoppen. De stijl is licht- 
geelgroen evenals de stempel, die 3- to t 4-lobbig is. De vrucht is oranjerood 
en w ord t maximaal 10 mm lang.
Beide, gem akkelijk te kweken, soorten zijn zelffertie l, hetgeen inhoudt dat de 
bloemen op zelfbestuiving zijn ingesteld: vandaar de bessen.
In het begin van de maand mei „ba rs tte ”  mijn M. zeilmanniana van de knoppen. 
Deze cactus maakt vrij snel veel zijscheuten en al deze kleine zijbolletjes 
vormen ook knoppen. Tijdens de bloei is deze cactus overladen met bloemen. 
Geen w onder dat de bloemenhandel deze cactus telkenjare veelvuldig te koop 
aanbiedt. Verleden jaar wandelde ik eens een tuincentrum binnen en in een 
van de kassen stond een tablet vol met deze soort. In die „b a tte rij"  ontdekte 
ik p lotsklaps een exemplaar met w itte  bloemknoppen. Ik dacht: daartussen zit 
een w itte  varië te it en met enige moeite viste ik het bewuste exemplaar eruit. 
En ja hoor, na een tiental dagen had ik een prachtig w itbloeiend exemplaar. 
Ook nu bloeide deze rijke lijk  met w itte bloemen en zelfs enige zijscheuten 
die verleden jaar waren ontstaan, deden dat.
Deze van haakvorm ige m iddendoorns voorziene cactus is in 1931 ontdekt, 
groeiend in een steenachtige bodem. Tijdens de groei houdt hij van een warm, 
zonnig plaatsje, waarbij niet spaarzaam met w ater omgegaan moet worden. 
Als het weer koud en som ber is, kunt u beter de w aterg ift nalaten, zulks ter 
verm ijding van kans op rotting van de w ortels, hetgeen in beginsel voor de 
meeste cactussen geldt.
D oor te experim enteren kom je inderdaad wel eens to t verrassingen. Zo had 
ik al jarenlang een verw aarloosde Paascactus, u kent ze wel, een lidcactus die 
met duizenden in m aart/april bloeiend te koop is. Dat ik d it plantje e igenlijk 
verw aarloosd had kwam doordat de nieuwe leden meestal weer vergeelden 
en afvielen. Toevallig had ik nog een ca. 25 cm lange stam van een Eriocereus 
m artinii waar ik e igenlijk  geen speciale bestemming voor had. Ik besloot deze 
eens te gaan gebruiken als onderstam voor mijn Paascactus. Van deze laatste 
sneed ik een lid af dat voorzien was van twee gezonde eindleden. Een soort 
Griekse „Y ”  dus. De onderkant spitste ik met een mes wat speervorm ig bij 
en vervolgens sneed ik een wig van ongeveer 2 cm uit in de bovenkant van de 
onderstam en schoof de ent daarin. Vanwege de verm elde gaffelvorm  kon ik 
de ent met behulp van kleefband goed op de stam vastzetten. Deze operatie 
ondernam ik in ju li van vorig  jaar. Spoedig begon de paascactus te groeien. 
De leden namen in aantal, dikte en lengte toe. D it jaar was de bloei van slag, 
althans dat dacht ik: met Pasen geen enkele bloemknop, dus meende ik te 
moeten concluderen dat de onderstam de ent te ve t had gemest. Tot mijn 
verw ondering begon begin juni de knopvorm ing tegelijk  met de nieuwgroei 
van slechts een lid. Normaal begint de nieuwgroei pas na de bloei. En naar
mate juni vorderde nam het aantal bloem knoppen toe. Nu kon ik mij nog wel 
herinneren dat bij deze plant in ongeënte situatie vaak veel knoppen halver
wege de rit naar de eigenlijke bloei afgestoten werden, hoogstw aarschijn lijk 
omdat de plant zelf het aanvankelijke aantal niet to t wasdom kan brengen 
zonder ze lf anders aan uitputting ten onder te gaan; een vorm van zelfbescher
ming dus. D it in mijn achterhoofd houdende gaf ik de onderstam een bijvoeding 
met een kunstm est die als samenstelling had: 12% N (=  stikstof), 8%  K ( = 
kalium) en 5%  P (=  fosfor). En zie, het resultaat was zodanig dat er nog meer 
knoppen kwamen, zelfs aan de uiteinden en zijkanten van de tussenleden en 
geen enkele knop viel af. Op een bestand van 21 leden pronkten begin juli, 
waarin het hoogtepunt van de bloei viel, ruim 100 bloemen. Inderdaad wat laat
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voor een Paascactus, maar dat is voor een liefhebber van geen belang. Ove
rigens, wilt u nimmer dit type kunstmest gebruiken voor uw normale cactussen: 
zij behoeven namelijk een stikstofarme voedingssamenstelling. In het andere 
geval groeien zij te hard, worden te week en te vet en geraken niet tot bloei. 
De wetenschappelijke naam van deze lidcactus is Rhipsalidopsis gaertneri, 
alhoewel ik ook de namen Epiphyilopsis gaertneri en Schlumbergera gaertneri 
tegengekomen ben. De prachtig scharlakenrode bloem blijft meerdere dagen 
goed. De plant is afkomstig uit de tropische bossen van zuidelijk Brazilië. 
Daar wij dit jaar toch wel met bijzonder veel zonlicht begiftigd worden, is de 
cactusbloei als zeer uitbundig te kwalificeren. Vooral ook de Rebutia’s hebben 
gebloeid alsof het om een wedstrijd ging, waarbij sommige zelfs niet van op
houden weten. Bij enkele soorten was op een gegeven moment het plante- 
lichaam niet meer of amper te ontwaren, doordat dit geheel door een woud 
van bloemen afgeschermd werd. Het is een bolcactusgeslacht dat ik elke 
beginner van harte kan aanbevelen. Zo ook de cactussen van het geslacht 
Aylostera, dat zeer nauw aan Rebutia verwant is. Het typische kenmerk van 
dit laatste geslacht is, dat de vertegenwoordigers ervan plat-bolvormig zijn, 
met in het midden een iets ingezonken kop. De Aylostera’s zijn echter meer 
hoog dan breed.
Voor de belangstellenden noem ik een paar succesnummers op: R. minuscula: 
kan als eenjarige zaailing bloeien, met prachtig rode slanke bloemen, die 
rondom onderaan de cactus uit de areolen ontspringen. R. xanthocarpa: met 
lakrode bloemen. Voorts R. violaciflora die met violetkleurige bloemen bloeit, 
R. marsoneri, met prachtig goudgele bloemen; R. senilis, heeft glasachtige 
doorntjes en kan getooid gaan met ca. 5 cm lange en 4 cm brede, lichtkarmijn- 
rode bloemen R. senilis var. sieperdaiana, met goudgele en idem var. kessel- 
ringiana, met heldergele bloemen; R. calliantha heeft een rode bloem. A. albi- 
flora is een dwergplantje dat zeer sterk en snel spruit en overladen wordt met 
lichtroze tot witte bloemen; A. heliosa heeft oranje bloemen en een zeer aan
trekkelijke bedoorning. Het wordt saai er nog meer te gaan opnoemen. Wer
kelijk een uitbundig feest is het, deze dwergcactussen in een bak bij elkaar 
te zien bloeien. Al deze exemplaren maken veel spruiten, die dan het jaar 
daarop meestal ook aan de bloemproductie deelnemen. Ongelooflijk dat deze 
planten niet ten prooi vallen aan bloei-uitputting. Om wat getallen te noemen: 
bij R. minuscula en R. xanthocarpa verschenen elk aan de moederbol alleen 
al meer dan dertig bloemen! Practisch alle Rebutia’s vormen gemakkelijk zaad: 
medio juni beschikte ik over zeer veel zaadbessen. Dit in tegenstelling met de 
Aylostera’s (die blijkbaar, althans die in mijn kasje staan, niet zelffertiel zijn). 
Helaas is er een schaduwkant als men er als beginnend amateur niet op be
dacht is: beide geslachten zijn erg gevoelig voor het bijna niet zichtbare zuigen
de insect de rode spintmijt, die een collectie in korte tijd vernielen kan. Neemt 
u daarvoor bij voorbaat in acht! Uw meer ervaren clubcollega’s zullen u graag 
van advies dienen.
W eissenbruchstraat 92, Roosendaal.

G y m n o ca ly c iu m  m ih an o v ich ii
JOH DE VRIES
Een zeer geliefd, doch ook weer niet zo’n gemakkelijk plantje.
Allereerst het uiterlijk: De grootte bedraagt 3 tot 5 cm. Opvallend is de grijs
groene en bij zonnige stand, roodachtige tint. Aan beide zijden van de areo-
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len lopen lichter gekleurde dwarsribben naar de groef tussen de ribben (goed 
te zien op de foto). Het aantal ribben is 8. De kleine geelachtige randdoorns 
zijn ca. 1 cm lang.
Reeds aan 2-jarige planten verschijnen regelmatig de naar verhouding grote, 
4 a 5 cm lange bloemen. De kleur daarvan is licht olijfkleurig, resp. geelachtig 
groen. Door kruisbestuiving toe te passen, uiteraard met soortechte planten, 
krijgt men mooie bessen aan de planten (zie afbeelding). De vruchten worden 
later donkerrood tot paars. Het volgende punt wordt dan dat u de zaden op
stuurt naar het Cliché-fonds.
Is het u al eens opgevallen dat de meeste planten die u van deze soort ziet, 
niet groenachtig maar roze bloeien? Dat is de variëteit friedrichii. De bloe
men van de variëteit openen zich ook wat wijder. Het is jammer dat men de 
echte Gymnocalycium mihanovichii niet zo veel meer tegenkomt. Wat men 
we! veel ziet tegenwoordig is de rode G. mihanovichii „Hibotan" oftewel „op
tima rubra"; een chlorophylloze plant die geënt moet worden op een sterke 
onderstam, omdat de plant door de afwezigheid van bladgroen zelf niet kan 
assimileren. Ook andere kleuren kan men tegenkomen: oranje en bleekpaars- 
achtig. De echte plantenliefhebber zal zich echter om deze Japanse kunst
werken, die eigenlijk ziekelijk zijn, niet bekommeren. Ze hebben weinig meer 
met de natuur gemeen, waarin ze dan ook al snel zouden omkomen. 
Verzorging: Deze en andere kleinblijvende Gymno's behoeven een zand:g 
grondmengsel en een zeer droge overwintering als ze op eigen wortel ge
kweekt worden. Als het u lukt deze planten te kweken zonder ze te enten, 
zult u er veel plezier aan beleven, want dan zijn ze op hun mooist, namelijk 
maar enkele centimeters hoog.
Nobelstraat 29, Brielle Foto v d- schrijver
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O o k bij cactussen  kom en v iru s in fe c tie s  vo o r

C. P. v. d. BEEK

Virussen zijn de kleinste ziekteverwekkende organismen die er bestaan. Ze 
komen bij de mens voor, waar ze bijvoorbeeld mazelen, griep en polio kunnen 
veroorzaken, maar verder ook bij zoogdieren (mond- en klauwzeer, hondsdol
heid), vogels, vissen, amfibieën en insecten. Zelfs bacteriën, die zelf z iekte
verwekkend kunnen zijn, worden op hun beurt w eer belaagd door bacterie- 
virussen.
O ok in het plantenrijk, van de eenvoudigste alg to t de machtigste boom, 
komen virussen voor. P lantevirussen (en ook de meeste andere virussen) zijn 
zo klein dat ze met een lichtm icroscoop niet te zien zijn; alleen met een 
e lectronenm icroscoop kan men ze zichtbaar maken. In vorm  variëren de 
meeste plantevirussen van bolvorm ig via staafvorm ig to t draadvorm ig en in 
grootte van 17 to t 1250 nanometer'). (Voor enkele voorbeelden zie figuur 1.)
In de meeste boeken over de verzorging van cactussen va lt wel iets te lezen 
over ziekten en plagen. Bijna altijd worden dan mijten, luizen, aaltjes, schim 
mels en bacteriën genoemd als gevaren die cactussen kunnen bedreigea 
Virussen blijven echter a ltijd buiten beschouwing. De verklaring voor het fe it 
dat virusziekten van cactussen nooit genoemd worden in d it soort boeken is 
erg eenvoudig; cactusvirussen veroorzaken nl. in de meeste gevallen geen 
u iterlijke  symptomen, m.a.w. cactussen die met een cactusvirus besmet zijn 
zien er niet ziek uit. En als je cactussen er niet ziek uit zien, waarom zou je 
je dan druk maken.
Nu komt het bij p lantevirussen wel vaker voor dat er aan de geïnfecteerde 
planten (voor niet-specialisten) geen duidelijke symptomen zijn waar te nemen. 
Geen enkele aardappelte ler zal echter graag z'n aardappels met het Aard- 
appel-X-virus besmet zien omdat, ondanks het fe it dat er geen duidelijke 
symptomen zijn, de hoeveelheid aardappels die hij uit de grond haalt bij gezon
de planten veel hoger is. Er is echter nog nooit onderzocht of met v irus geïn
fecteerde cactussen het, net als in het geval van het Aardappel-X-virus, 
s lechter zouden doen dan gezonde cactussen. Een erg groot e ffect zal er 
w aarsch ijn lijk  niet zijn, anders zou dat al wel opgem erkt zijn. Om deze reden 
gaat het er mij in d it verhaal alleen om, u van het bestaan van cactusvirussen 
op de hoogte te brengen zonder aandacht te schenken aan het voorkom en of 
het bestrijden van de virusinfecties. V oor de oorsprong van onze kennis over 
cactusvirussen moeten we terug naar 1885. In dat jaar beschreef de Duitse 
botanicus Hans Molisch de aanwezigheid van insluitsels in de epiderm is- 
cellen2) van een aantal Epiphyllum -soorten3). Molisch dacht dat deze uit e iw it 
bestaande celinslu itse ls normale celbestanddelen waren en dat ze reserve- 
stoffen bevatten. Hetzelfde idee had Chm ielewski (1887) en ook G icklhorn 
(1913) die dergelijke celinslu itse ls vond bij Austrocylindropuntia  cylindrica en 
een 14-tal Opuntia-soorten. Verder werden deze celinslu itse ls rond de eeuw
w isseling nog door M ikosch (1908) waargenomen bij Peireskia aculeata. De 
celinslu itse ls zijn meestal sigaarvorm ig (zie figuur 2) maar kunnen ook ring- of 
draadvorm ig zijn. In 1951 vond Edith Rosenzopf dat als ze planten zonder cel
insluitsels entte op planten met celinsluitsels, de eerstgenoemde na enige tijd  
ook celinslu itse ls kregen. Verder kregen gezonde planten ook celinslu itse ls 
als ze ingewreven werden met het sap van celinslu itse ls bevattende planten. 
Toen ze verder nog kon aantonen dat d it laatste ook gebeurde indien het sap 
eerst een BerkefeldsfilteH) gepasseerd was, had ze daarmee bewezen dat
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deze celinslu itsels geen normale celbestanddelen waren maar w aarschijn lijk 
met het blote oog niet zichtbare symptomen van een virusinfectie . Haar resul
taten werden o.a. bevestigd door W eber, Kenda en Thaler in 1952 en door 

M ilic ic en Plavcic in 1954 en 1956.
D oor Suhov en N ikiforova (1955) en Amelunxen (2x 1956) werd de electronen- 
m icroscoop ingeschakeld bij het onderzoek. In het sap van celinsluitsels be
vattende planten konden zij met behulp van d it instrum ent virusdeeltjes waar
nemen.

In 1958 slaagde Amelunxen erin om het eerste cactusvirus te isoleren uit ce l
insluitsels bevattende exemplaren van O puntia monacantha. Met het gezuiver
de virus konden in gezonde planten w eer celinsluitsels geïnduceerd worden. 
In 1963 werd door Brandes en Bercks de afmetingen van het virusdeeltje  
vastgesteld op 519 x 13 nm. V erder stelden zij vast dat het virus veel verw ant
schap vertoonde met het Aardappel-X-virus en stelden daarom voor het 
Cactus-X-virus (CaXV) te noemen. Zoals reeds gezegd, zijn aan met CaXV 
geïnfecteerde cactussen met het blote oog meestal geen symptomen waar
neembaar. Een uitzondering hierop vormen volgens K linkowski en Uschdraweit 
(1968) Zygocactus truncatus en verder Epiphyllum- en aanverwante soorten 
die bleke, licht ingezonken vlekken kunnen vertonen, die speciaal bij doorval
lend licht du ide lijk  zichtbaar zijn. De vlekken worden later lichtgroen en ver
drogen o f worden bruin. Deze auteurs grijpen hierbij w aarschijn lijk  terug op 
twee artikelen uit 1932 waarin Pape resp. B lattny en V ukolow  een ziekte bij 
cactussen beschrijven die zij Epiphyllum-mozaiek noemen. De ontdekkers van 
het Epiphyllum-mozaïek konden echter in zieke planten geen celinsluitsels 
ontdekken, een eigenschap w aardoor CaXV ju is t ontdekt is. Dat Epiphyllum- 
mozaïek door CaXV veroorzaakt w ordt komt uit de door mij geraadpleegde 
literatuur dan ook niet du ide lijk  naar voren.
Verder ontdekten Chessin, Solberg en Fischer (1963) symptoom vorm ing in een 
Opuntia sp. welke zij 2 '/2 jaar daarvoor geïnjecteerd hadden met het sap van 
een celinslu itse ls bevattende Opuntia. Helaas hebben deze auteurs in de plant 
waar zij het sap van namen alleen gekeken naar de aanwezigheid van cel
insluitsels en niet naar de aanwezigheid van virusdeeltjes van 519 mm lang, zo 
dat niet onom stote lijk  vast staat dat het w erke lijk  CaXV was wat na 21/ 2 jaar 
de symptomen veroorzaakte.
CaXV is o.a. volgens K linkow ski en U schdraweit (1968) to t nu toe gevonden 
in soorten van de volgende geslachten: Aporocactus, Brasiliopuntia, Cereus, 
Cylindropuntia, Echinocereus, Epiphyllum, Eriocereus, Haageocereus, Lepis- 
mium, Lobivia, Lophophora, Mammillaria, Opuntia, Peireskia, Peireskiopsis, 
Rhipsalis, Schlumbergera, Selenicereus en Zygocactus.
Omdat cactussen langzaam groeien en daarbij in de meeste gevallen ook nog 
geen symptomen opleveren zijn ze als waardeplant voo r v iro log isch onderzoek 
in het laboratorium  e igenlijk  ongeschikt. Daarom heeft men getracht om, net 
zoals dat voor zovele andere plantevirussen gedaan is, CaXV op andere, niet 
to t de fam ilie der Cactaceae behorende planten, over te dragen. Het eerste 
lukte dat M ilic ic en Udbinac in 1961. Z ij infecteerden met CaXV Chenopodium 
am aranticolor en Chenopodium album en vandaag aan de dag kan met CaXV 
een hele reeks van kruidachtige gewassen geïnfecteerd worden. Het leuke is 
dat deze w aardplanten vaak wel zichtbare symptomen geven. Gomphrena 
globosa bijvoorbeeld reageert na infectie met CaXV met bruine vlekjes met 
een rode band en op Chenopodium urbicum ontstaan gele vlekjes. Deze v lek
jes noemt men lesies. Indien de virusin fectie  zich vanuit deze vlekjes niet ver
der door de plant verspre id t spreekt men van lokale lesies. V erspre id t het virus



zich vanuit de geïnoculeerde8) bladen door de hele plant dan spreekt men van 
een system ische infectie. Chenopodium quinoa is zo'n plant die door CaXV 
systemisch geïnfecteerd w ordt. In deze planten bere ikt CaXV snel een be
hoorlijk  hoge concentratie en kan ook uit deze plant gezuiverd worden.

(w ord t vervolgd)
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V E M A K A S
Pletering 1-3, Postbus 6 
O O STW O UD (N-H) tel. 02291-325

TUINCENTRUM " A R I Z O N A ”
G especialiseerd in cactussen en vetplanten
G rote eottectie m ei vee+'cfparte soorten. — -

Concurrerende prijzen. Aalsm eerderweg 93, naast~Peugeot-garage
Aalsm eer —  Tel. 02977 -26133

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
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CACTUSKWEKERIJ

GEBR. DE HERDT
Bolksedijk 3E (aan de weg 
van Rijkevorsel naar Wortel) 
B-2310 Rijkevorsel - België

Regelmatig uitbreiding 
van ons assortiment

GEOPEND:

's zaterdags van 9.00 tot 19.00 uur 
en dinsdags van 13.00 tot 19.00 uur.

Drukkerij Van Spijk 
Postbus 210, Venlo 

De drukker van Uw maandblad.

Succulentenkwekerij 
H. van DO NKELAAR  
Laantje 1A, Werkendam 
Tel. 01835- 1430

Sortiments- en zaadlijst 1976 wordt 
u toegezonden na storting van ƒ 2,50 
op girorekening 15 09 830.
Deze lijsten bevatten zeer vele soor
ten, waaronder bijzonder zeldzame, 
zowel cactussen als andere succu
lenten.
Regelmatig nieuwe importen.
’s Zaterdags na 3 uur en ’s zondags gesloten

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
Cothen - Groenewoudseweg 14 
Postbus 12 - Tel. 03436-1267
S ortim en ts lijs t w ord t na sto rting  van ƒ 1,— 
toegezonden. G iro reken ing  124223.

's Zondags gesloten
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A. F. H. BUINING 1901-1976
Hier ligt dan voor u de bijzondere aflevering van „Succulenta" ter herdenking 
van de in het voorjaar overleden heer A. F. H. Buining. Reeds in 1975 had de 
redactie het plan opgevat om een speciale uitgave van ons maandblad samen 
te stellen ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van onze oud-voorzitter, 
tevens ere-voorzitter. Geen beter tijdstip kon naar onze mening daarvoor 
gekozen worden dan de maand augustus 1976, de maand waarin hij 75 jaar 
zou worden. Groot was de verslagenheid toen wij vernamen dat op 9 mei 1976 
de heer Buining was overleden. Dat hij het verschijnen van dit uitgebreide 
maandblad niet meer heeft mogen beleven schrijnt temeer. Aanvankelijk wil
den we geheel afzien van deze bijzondere aflevering van „Succulenta"; de 
reden dat nu toch dit „Buining-nummer” verschijnt is dat wij en met ons vele 
anderen uit de succulenten-wereld, hem posthuum willen eren voor het om
vangrijke werk dat hij voor de liefhebberij heeft gedaan.
Vooral door zijn stuwende kracht is de vereniging „Succulenta uitgegroeid 
tot wat die thans is. Zijn grote werkkracht en capaciteiten om leiding te geven, 
zijn vermogen om met iedereen, van laag tot hoog, op begrijpelijke wijze, 
helder en duidelijk de problemen op verenigings- en bestuurlijk gebied te be
spreken en de oplossing aan te geven, tekenden hem. En er waren vele pro
blemen in de periode van 1939 tot 1968, de tijd waarin de heer Buining actief 
een bestuursfunctie bekleedde. Aanvankelijk als waarnemend bestuurslid, maar 
al kort daarna (in februari 1940) als voorzitter van de vereniging. Reeds heel 
snel na zijn benoeming tot voorzitter begonnen besprekingen (begin 1941) die 
uiteindelijk op 28 december 1946 leidden tot de fusie van de toen bestaande 
twee verenigingen. De in het begin puur Nederlandse vereniging werd mede 
door zijn toedoen op 28 juli 1952 omgezet in de Nederlands-Belgische ver
eniging van liefhebbers van cactussen en andere vetplanten „Succulenta’ om 
aan te duiden dat de vereniging er een wilde zijn voor het gehele Nederlands
talige gebied en omdat de vereniging zeer veel Belgische leden telde.
Ook na de vele jaren waarin hij op zo’n uitermate integere en bekwame wijze 
leiding heeft gegeven aan onze vereniging, bleef hij veel werk voor „Succu
lenta” verrichten. Nadat hij in 1968 de voorzittershamer overgedragen had 
aan de heer A. F. H. Blaauw bleef de heer Buining actief in het verenigings
leven. Niet alleen door zijn waardevolle adviezen die hij het Dagelijks Bestuur 
kon geven (als ere-voorzitter was hij lid van dit DB.), doch ook doordat hij 
van juli 1970 tot eind 1972 bovendien de redactie van ons tijdschrift voerde. 
Hij ging voort met de modernisering van ons blad,
Daarnaast heeft hij in al die jaren in internationaal verband belangrijk werk 
gedaan op succulentengebied. Hij was o.a. medeoprichter van het I.O.S. in 
Zürich in 1951 en werd wel de „vader” van de Europese cactusliefhebbers 
genoemd, ook al doordat hij jonge mensen bij voortduring aanmoedigde meer 
dan een voorbijgaande interesse voor onze stekelplanten te tonen en zich te 
verdiepen in die bijzondere plantengroep.
Hij maakte — hoe kon het anders bij zo’n beminnelijk mens — vele vrienden, 
waarvan wij er slechts enkele noemen: Fric, Kreuzinger, Vatter, Ritter, Horst, 
Buxbaum, Donald.
Van zijn hand verschenen vele nieuwbeschrijvingen — veelal voorzien van 
voortreffelijke tekeningen —  stuk voor stuk voorbeelden van hoe een be
schrijving van een nieuw gevonden plant behoort te zijn. Al vele jaren worden 
de schitterende tekeningen verzorgd door de heer A. J. Brederoo (ook een 
ontdekking van Buining!).
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In de jaren dertig hield hij zich reeds bezig met Rebutia s en zijn vriendschap 
met Fric en Kreuzinger leidde ertoe dat hij in samenwerking met hen een 
nieuwe indeling van dit geslacht en zijn verwanten kon maken. Hij was overi
gens een voorstander van de systematiek van Fric en Kreuzinger voor wat 
betreft de Lobivia's en Rebutia's. Daarentegen kon hij zich niet verenigen met 
die van Backeberg. De eerste twee van zijn vele nieuwbeschrijvingen waren 
Rebutia carminea en R. sieperdaiana. In 'Succulenta” nr. 4 van juli 1950 ver
schenen in ons maandblad de eerste nieuwbeschrijvingen van Buining in sa
menwerking met Akers, n.l. Maritinocereus Akers et Buining gen. nova; Mari- 
tinocereus gracilis Akers et Buining spec. nova, in nr. 5 van 1950 gevolgd door 
Gymnocalycium vatteri Buining spec. nova.
Zijn grote interesse voor de Zuidamerikaanse cactusgeslachten Copiapoa, 
Lobivia, Rebutia, Notocactus, Melocactus, Discocactus, Frailea en vele andere, 
alsmede zijn uitgebreide kennis ervan, met name wat betreft de geschiedenis 
van de nomenclatuur, deden het sterke verlangen ontstaan de vindplaatsen 
zelf te bezoeken. Hij was van mening — en iedere rechtgeaarde en nauw
gezette cactusverzamelaar deelt die mening —  dat de onderzoeker in het veld 
en de botanicus zeer nauw moeten samenwerken om een betere kennis en 
begrip te krijgen van de familie der Cactaceae.
Zijn grote verlangen en droom om naar de cactusgebieden te gaan kon (o.a. 
door de tweede wereldoorlog) eerst in vervulling gaan nadat hij gepensioneerd 
was. Overigens was diezelfde oorlog er de oorzaak van dat vrijwel zijn gehele 
verzameling planten, waaronder vele onvervangbare exemplaren, verloren 
ging. Van de eerder genoemde geslachten bezat hij een zeer uitgebreide col
lectie. Slechts korte tijd had hij ook vele Mammillaria’s, n.l. in de tijd dat 
Buxbaum dit geslacht in het losbladige werk ,,Die Kakteen” bewerkte. Hij was 
het die Ritter activeerde om in Zuid-Amerika speciaal uit te zien naar 'ver
dwenen' planten uit de vooroorlogse literatuur en naar planten waarvan de 
herkomst onbekend of op zijn minst dubieus was. Het resultaat daarvan was
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voor de kennis van de cactussen van onschatbare waarde. Een mooi voorbeeld 
hiervan is de herontdekking van Spegazinni’s Echinocactus fam atimensis of de 
echte Lobivia fam atimensis (Speg.) Br. et R., waarbij werd vastgesteld dat 
de 'fam atim ensis' zoals die door Backeberg werd geïnterpreteerd, niet anders 
was dan een vorm van Echinopsis densispina W erd. Samen met R itter be
schreef Buining diverse nieuwe soorten. Z ijn vriend en latere reisgenoot, 
Leopoldo Horst moedigde hij aan zuidelijk Brazilië verder te onderzoeken en 
dat hij d it goed gezien had bleek wel uit de overweldigende hoeveelheid 
vondsten van nieuwe soorten die daarvan het gevolg was. De fabuleuze 
Uebelmannia's, de vele Notocactussen en vele soorten Frailea’s, D iscocactus- 
sen en M elocactussen om er slechts enkele te noemen, zijn een direct resul
taat van de samenwerking van Buining met Horst.
M aar niet alleen nieuwe soorten hadden zijn belangstelling; ook de reeds lang 
bekende maar onduidelijke soorten fascineerden Buining. Zo was hij vast
besloten de problemen rond de mysterieuze Braziliaanse Cereussen op te 
lossen. Dankzij o.a. Buining weten we nu in ieder geval wat bij wat hoort, 
zoals bijvoorbeeld de schitterende Austrocephalocereus purpureus (Gürke 
non Backbg.) Buin. Z ie hierover ook het artikel in d it blad van de hand van 
Prof, Buxbaum. Hij ondernam 3 grote reizen naar Zuid-Am erika waarvan hij 
veel materiaal meebracht. Een 90-tal species zijn reeds beschreven (waar
onder ook aanvullende beschrijvingen), terw ijl nog veel materiaal op bewer
king wacht. Het is te hopen dat zijn medewerkers van de laatste jaren er in 
zullen slagen het vele ongepubliceerde w erk alsnog het licht te doen zien .
In de soorten waaraan zijn naam verbonden is b lijft Buining voortleven. We 
noemen hiervan: Uebelmannia buiningii, Notocactus buiningii, Rebutia buiningii 
en niet te vergeten het m erkwaardige geslacht Buiningia Buxb.
De betrokkenheid van zijn echtgenote bij zijn w erk voor „Succulenta”  b lijkt 
naar buiten uit het fe it dat mevrouw Buining bijna tien jaar de verenigings- 
bibliotheek beheerde. Het vele w erk dat de heer Buining voor de vereniging 
en voor de succulenteniie fhebberij gedurende tientallen jaren verrichtte, zou 
onm ogelijk geweest zijn als zijn vrouw  hem niet voortdurend terzijde gestaan 
en aangemoedigd had door te gaan. Z ij was het ook die hem op een van zijn 
reizen naar Zuid-Am erika vergezelde.
Van zijn reizen verschenen in ons maandblad interessante beschrijvingen, 
waarin hij niet alleen over planten schreef doch ook op de hem eigen wijze 
een beeld gaf van het landschap en de levenswijze van de daar wonende 
mensen.
W ij lazen een uitgebreid artikel in één van de kranten uit zijn woonplaats. 
Daarin w ord t belicht dat niet alleen de succulenten zijn belangstelling hadden, 
doch ook de mens in de samenleving. Op kerkelijk, sociaal en charita tie f 
terrein is hij actie f geweest, kortom A lbert Frederik Hendrik Buining was een 
veelzijdig mens onder de mensen.

Redactie „S ucculenta" A.d.G.

Voor het samenstellen van dit (lang niet volledige) overzicht is gebruik gemaakt van de ar
chieven van ,,Succulenta", mededelingen van zijn naaste medewerker bij nieuwbeschrijvingen, 
de heer A. J. Brederoo, van een groot herdenkingsgeschrift in het Engelse tijdschrift "The 
National Cactus and Succulent Journal" van de hand van John Donald en van een artikel in 
de krant ,,De stad Amersfoort". Wij zijn allen hiervoor heel dankbaar.
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Over mijn samenwerking met Albert Buining
A. J. BREDEROO
Omdat Buining en ik vanaf 1971 nauw en intensief met elkaar hebben samen
gewerkt, verzocht de redactie van „Succulenta” mij, een kleine bijdrage te 
leveren over die samenwerking.
Mijn eerste contact met Buining herinner ik me nog heel goed, 't zal ongeveer 
26 jaar geleden zijn, dat ik hem voor het eerst bezocht op de „Hohorst . Het 
gesprek kwam al spoedig op Rebutia, een geslacht waarin wij beiden geïnte
resseerd waren. Buining had in die tijd contacten met Fric en Kreuzinger, wier 
inzichten betreffende de systematiek van Rebutia hij deelde. Het was mijn 
artikelenreeks in „Succulenta" die over Rebutia’s handelde en waarin ik het 
geschrevene door middel van tekeningen probeerde te verduidelijken, die ons 
zo nauw tot elkaar bracht en resulteerde in een jarenlange bijzonder prettige 
samenwerking.
Hoe vruchtbaar die samenwerking, samen met de heer Theunissen, die de 
Latijnse vertaling van de nieuwbeschrijvingen verzorgde, geweest is, daarvan 
getuigen de vele nieuwbeschrijvingen en aanvullende beschrijvingen, die in 
diverse cactustijdschriften en in „Die Kakteen” in de loop van de jaren zijn 
verschenen.
In het begin verliep ons werk nog niet zo vlot, maar dank zij het vermogen 
van Buining om goed te organiseren, heeft die aanlooptijd maar kort geduurd. 
Helaas is, te vroeg, een einde gekomen aan ons werk, waarin Theunissen en 
ik hem hebben leren kennen als een goede vriend in de ware zin van het 
woord.
Theunissen en ik willen proberen de beschrijvingen van de reeds gedeeltelijk 
door Buining bewerkte species af te maken.

De Braziliaanse zuilcactussen van Werdermann (1932) tot 
Buining
FRANZ BUXBAUM
Wedermanns expeditie in 1932 was de eerste en in de daarop volgende tien
tallen jaren wel de enige die niet uit commerciële, doch slechts uit weten
schappelijke motieven werd ondernomen. Daarbij werd het Oostbraziliaanse 
droogtegebied bezocht.
Overeenkomstig de toenmalige onderzoekingsmethoden was zijn voornaamste 
doel de plantkundige verkenning van het gebied en daarna het vergaren van 
kennis en het beschrijven van nieuwe of onvoldoende bekende soorten.
De vormenleer (morfologie) in het algemeen en die der cactussen in het bij
zonder was in die tijd beperkt tot een schematisch-beschrijvende terminologie. 
Deze kon slechts dienen om aan de hand van die beschrijvingen een onder
scheid te maken tussen de soorten. Werdermann heeft echter toch een buiten
gewoon belangrijke morfologische kwestie opgehelderd: het onderscheid tus
sen 'echte' en pseudocephaliums. Hij ontdekte namelijk dat het echte cephalium 
reeds bij het vegetatiepunt in beginsel geformeerd wordt. Het pseudocephalium 
daarentegen ontwikkelt zich naderhand vanuit vegetatieve areolen. Weliswaar 
kon eerst tientallen jaren later ingezien worden dat ook dit onderscheid niet 
die bijzondere betekenis had die men er oorspronkelijk aan toekende. De 
cephaloïde ontwikkelingen komen veelvuldig voor en kunnen in een gelijk
soortige vorm in verscheidene ontwikkelingsstadia optreden en daarbij gra-
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dueel verschillend zijn. D oor het nader preciseren van het begrip 'echt' en 
'pseudo’-cephalium meende W erdermann nu dat 'P ilocereus’ in de betekenis 
die K. Schumann er aan gegeven had, gehandhaafd kon worden. A. Berger had 
evenwel daarvóór (in 1905) met betrekking to t zijn C ereus-ondergeslacht Pilo
cereus' nog de mening verkondigd ,,dat Pilocereus was ingesteld om iedere 
vreem d uitziende Cereus in onder te brengen, speciaal die met harige areolen; 
langzamerhand is Pilocereus een zeer ongelijkvorm ig en dwaas geslacht ge
w orden".
Toch kon W erdermanns opvatting van de geslachten Cephalocereus en Pilo
cereus uitzonderingen niet verhinderen!
Berger had intussen (in 1926) voor Cereus leucostele, die door Britton en Rosé 
bij Cephalocereus ingedeeld was, het geslacht Stephanocereus opgesteld. 
Ondanks het, zoals bij A rrojadoa, doorgroeiende eindstandige echte cephalium 
deelde W erdermann hem in bij Pilocereus. W ellich t deed hij dat wegens de 
veel met de Zuidam erikaanse Pilocereussen overeenkomende bloeiwijze. A rro 
jadoa rekende hij echter, net als Britton en Rosé, to t Cephalocereus.
Na het verschijnen van W erdermanns boek in 1933, stelde Backeberg in 1938 
voor Cephalocereus polyanthus (die overigens een pseudocephalium heeft en 
reeds daarom een uitzondering vorm t bij Cephalocereus) het geslacht Micran- 
thocereus op en voo r Cephalocereus purpureus Gürke 1937 het geslacht 
Austrocephalocereus. V oor het ondergeslacht Austrocephalocereus nomen 
nudum(!) had hij echter voordien (in 1935) als type Cephalocereus dybowskii 
(Goss.) Br. et R. genoemd. Hij liet echter deze type-plant bij de geldige be
schrijv ing van het geslacht weer vervallen.
Van alle soorten, zelfs van de type-planten der nieuwe geslachten, zijn de 
bloeiw ijzen echter absoluut ontoereikend beschreven, om van de vruchten 
en de zaden maar niet te spreken!
Nadat de INC (internationale nomenclatuur comm issie) het voorstel van W er
dermann om het geslacht Pilocereus sensu K. Schumann te beschermen, ver
worpen had, pleegden Byles en Rowley in 1957 een „gew elddaad” doordat 
zij botweg —  zonder enig voorafgaand onderzoek —  alles wat als Pilocereus 
beschreven was, in Pilosocereus Byles et Rowley nomen novum omdoopten 
met als type-plant Schumanns Pilocereus leucocephalus Poselg.
Z ij konden niet weten dat ik ge lijk tijd ig  (dus ook in 1957) de b iphyletische1) 
oorsprong van Pilocereus (voor wat het to t dan toe geweest was) vastgesteld 
had. Namelijk dat de Zuidam erikaanse 'P ilocereussen' ongetw ijfe ld in de 
tribus2) Cereeae thuishoren, de groep rondom 'P ilocereus' leucocephalus ech
ter in de tribus Pachycereeae. D it houdt in dat de Mexicaanse flora nog door
dringt to t Colombia, Ecuador en Noord-Peru en wel met Cephalocereus morit- 
zianus —  een soort met afzonderlijke bloemen —  en C. lanuginosus, alsmede 
enkele soorten waarvan de 'bloemen onbekend' zijn, doch die door hun 
u ite rlijk  zeker ook daarbij behoren. (Buxbaum 1969).
De Braziliaanse „P ilocereussen”  zijn zeer du idelijk  nauw verw ant aan de „kort- 
bloemige M onvillea 's” , het geslacht Praecereus, dat als karakteristiek ken
merk een gegroefde zone tussen de nectarklieren en de primaire meeldraden 
heeft. Ik stelde voor deze Braziliaanse Pilocereussen het geslacht Pseudopilo- 
cereus op, w ant Pilosocereus is gebonden aan Pilocereus leucocephalus die 
bij Cephalocereus ondergebracht dient te worden en daardoor synoniem wordt. 
Overigens dring t het verspreid ingsgebied daarentegen van Pseudopilocereus 
met P. nobilis to t op de C aribische eilanden door.

J) b iphyle tisch =  van 2 bronnen afkomstig.
tribus =  groep van geslachten die nauw met elkaar verwant zijn. In rangorde vo lg t tribus na de 

onderfam ilie.
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1. Het kenmerk van de Praecereus-Pseudopilocereus-lijn, de gegroefde zone tussen de nectarklieren 
en de primaire meeldraden (afgebeeld is Pseudopilocereus sartorianus).

2. Doorsnede van de bloem van Coleocephalocereus goebelianus; kZ =  gegroefde zone.
3. A: Bloem van Austrocephalocereus purpureus var. lehmannianus, buitenaanzicht.

B: Langsdoorsnede van de bloem van Austrocephalocereus purpureus (type). De primaire meel
draden vormen een diafragma-vormig zu iltje  van gedraaid over elkaar heenliggende meeldraden. 

C: Nectarholte en diafragma (detail).
4. De slanke bloem van Buiningia b revicylindrica (buitenaanzicht).
5. Doorsnede van de meer gedrongen bloem van Buiningia aurea (half geopend). I =  inplanting der 

primaire meeldraden (de gegroefde zone is niet getekend). II =  begin van de secundaire meel
draden. e =  de tengere binnenste bloemblaadjes.

Tekeningen van de schrijver.
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Volkomen raadselachtig worden daardoor de „Cephalocereussen” van Wer- 
dermann: C. polyanthus (Micranthocereus Backbg), rhodanthus en penicillatus 
(Arrojadoa Br. et R.), purpureus, dybowskii, de nieuwe lehmannianus en flumi- 
nensis (Coleocephalocereus Backbg.), doch ook zijn „Pilocereus” leucostele 
(Stephanocereus Berger) en tenslotte de merkwaardige Pilocereus luetzel- 
burgii.
Door het verloren gaan van het materiaal van Werdermann bij het bombarde
ment in de tweede wereldoorlog op het botanisch instituut van Berlijn/Dahlem 
was iedere mogelijkheid tot aanvullend onderzoek, resp. controle, onmogelijk 
geworden. Het materiaal van de bloeiwijze van Cephalocereus purpureus dat 
Britton en Rosé van Zehntner ontvangen hadden, was in geen enkel herbarium 
in de Ver. Staten terug te vinden en de privé botanische tuin van Zehntner in 
Joazeiro, Bahia, bestond niet meer.
Uit Zürich had ik twee bloemen van zeer ongelijke grootte van Coleocephalo
cereus fluminensis ontvangen (waarschijnlijk tengevolge van de kweekwijze), 
die door de bouw van het innerlijk van de bloem ontegenzeggelijk als afstam
melingen van de Praecereus-Pseudopilocereuslijn te bestempelen waren. Om
dat de vindplaats ligt temidden van het grote areaal van het geslacht Pseudo- 
pilocereus, terwijl anderzijds de tegenstelling echt cephalium/groefcephalium 
bij Espostoa niet meer is dan de manifestatie van verschillende vormen van 
hetzelfde principe, was het voor mij voor de hand liggend dat ook Cephalo
cereus purpureus met C. fluminensis tot dezelfde lijn en dus tot hetzelfde ge
slacht konden behoren. Dit destemeer omdat Britton en Rosé in Band II, pag. 
29, afb. 27 bij Cephalocereus purpureus een bloem afbeelden, die bepaald die 
van C. fluminensis is. Enerzijds door de vorm, doch vooral door de gekrulde 
cephaliumborstels onder de bloem. Dit komt volgens de bevindingen van 
Buining slechts voor bij Coleocephalocereus en niet bij Austrocephalocereus. 
Hierdoor wordt aangetoond dat het vermoeden dat Austrocephalocereus en 
Coleocephalocereus bij elkaar behoren, een misvatting is.
Het is de grote verdienste van Buining geweest dat één van de voornaamste 
doeleinden van zijn expedities was, de oplossing van het complex van pro
blemen op de oorspronkelijke vindplaatsen van de planten zelf. Dit doel is nu 
definitief bereikt.
Persoonlijk ben ik hem grote dank verschuldigd voor de voortreffelijke en 
kameraadschappelijke samenwerking die ik met hem heb mogen hebben en 
waardoor hij de oplossing van de problemen mogelijk heeft gemaakt. Karak
teristiek voor Praecereus-Pseudopilocereus is de 'gegroefde zone’. Dit is een 
zone zonder meeldraden, tussen de nectarklieren en de primaire meeldraden. 
Door de naar beneden lopende bases van de primaire meeldraden ontstaan 
parallel verlopende strepen, de 'groeven'. Ofschoon de zones van verschillen
de breedten kunnen zijn, zijn zij toch steeds aanwezig, ook bij Coleocephalo
cereus fluminensis. Daarentegen ontbreekt deze zone geheel bij Austroce
phalocereus. Hierbij zijn de primaire meeldraden aan de basis min of meer tot 
een omhoog gaande zuil verenigd, waardoor de nectarkamer ±  afgesloten 
wordt. De meeldraden liggen daarbij als een diafragma enigszins gedraaid 
over elkaar heen. De secundaire meeldraden zijn voornamelijk in het bovenste 
deel van de bloembuis ingeplant.
De schakel in de afstamming van Austrocephalocereus wordt gevormd door 
de tot nu toe raadselachtige „Cephalocereus” dybowskii die in uiterlijk vol
komen gelijkt op een Espostoa en waarop Werdermann ook reeds gewezen 
had. Ofschoon kaal, vertoont ook de smalle klokvormige bloem nauwe relatie 
met Espostoa. Zoals bij Espostoa zijn de primaire meeldraden aan de basis tot
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een zuiltje verenigd; een gegroefde zone ontbreekt volledig. De secundaire 
meeldraden daarentegen (die bij Espostoa ±  verspreid staan) blijven bij 
’dybowskii’ beperkt tot de bovenste helft van de bloembuis, waar zij aan zeer 
korte, haardunne helmdraden fluweelachtig dicht ingeplant staan. Dit wijst er 
op dat de bloeiwijze overeenkomsten vertoont met Micranthocereus waarvan 
de bloem weliswaar veel kleiner en buisvormig is en met Arrojadoa waarvan 
slechts de uiteinden van de meeldraden haardun zijn, hetgeen weer een op
vallende overeenkomst is met vele soorten uit het geslacht Cleistocactus. 
Er treden dus in deze evolutielijn met geheel kaal geworden bloeiwijzen 
onmiskenbare overeenkomsten op met de geslachten die nog verkeren in een 
ontwikkelingsfase van behaarde bloemen. Een bijzonder opvallend punt van 
overeenkomst vertonen echter de jonge zaailingen van Micranthocereus. Deze 
ontwikkelen eerst stijve, afstaande borstelachtige stekeltjes, doch daarboven 
echter zilverachtige gekrulde lange haren. En precies ditzelfde zaailingtype 
werd ook bij Espostoa (Facheiroa) ulei waargenomen!
De verwantschap van deze geslachten met kale bloemen, (als een ontwikke
lingsfase van kaler wordende bloemen) met de tribus Trichocereeae is dus 
niet te ontkennen. Maar ook de Praecereus-Pseudopilocereuslijn van de tribus 
Cereeae loopt in dit gebied nog door. Stephanocereus leucostele staat zo dicht 
bij Pseudopilocereus dat een opgaan in dit geslacht verdedigbaar zou zijn. 
Afgezien van de zeer eigenaardige vorm van het ringcephalium, vertoont hij 
echter in de bouw van het inwendige van de bloem door de onderverdeling 
van de gegroefde zone, toch zulke veelomvattende verschillen dat het hand
haven als geslacht gerechtvaardigd lijkt.
Nog een 'merkwaardige' soort kon echter door de onderzoekingstochten van 
Buining tot klaarheid gebracht worden: de flesvormige „Pilocereus” luetzel- 
burgii. Volgens de bloembouw behoort hij ongetwijfeld tot deze groep en wel 
tot Coleocephalocereus. De eigenaardige flesvorm ontstaat doordat bij het 
begin van de bloeibaarheid niet alleen ongeveer 5 ribben (zoals bij C. flumi- 
nensis) wat lager blijven, maar alle ribben rondom het plantelichaam. Dat 
heeft vanzelfsprekend deze flesvorm tot gevolg en om die reden heb ik deze 
soort dan ook tot het ondergeslacht „Lagenopsis” (de op een fles gelijkende) 
van Coleocephalocereus verheven. Lagenopsis vormt daarmee de verbindings- 
schakel met een ander kleinbloemig, zeer eigenaardig geslacht van aanvan
kelijk vlak- tot halfkogelvormige planten. Bij de bloeirijpheid vormen zij even
eens lagere ribben en een veelal slechts eenzijdig cephalium, waarna zij 
tenslotte kortcylindrisch worden.
Ritter heeft de hiertoe behorende soorten aanvankelijk ingedeeld bij Coleo
cephalocereus. De bloemen zijn echter zó wezenlijk verschillend van die van 
dit geslacht dat, ondanks de ongetwijfeld aanwezige verwantschap, deze in
deling niet te handhaven is. De bloemen met hun nauwe bloembuis vormen 
een duidelijk geslachtsonderscheid. Ik kon voor dit buitengewoon interessante 
geslacht geen passender naam bedenken dan BUININGIA.
Prof. Dr. F. Buxbaum, Sackgasse 13/1/4, Judenburg, Oostenrijk.

Ech everia  DC. Historie en nomenclatuur 
J. C. VAN KEPPEL 
De pioniers
Moeizaam baanden de mannen zich een weg door de Mexicaanse wildernis. 
Hun grootste taak was na bijna dertien jaar zwerven door Mexico, zo goed als 
volbracht; het beschrijven van de flora van Mexico. Hun reizen hadden zich 
uitgestrekt van Guatemala in het zuiden tot bijna aan Alaska in het noorden.
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De kroon op hun werk, w aarvoor zij jarenlang door gevaren waren bedreigd 
en ontberingen gekweld, zou het imposante w erk de „Flora M exicana”  worden, 
maar helaas, het werd een deerniswekkende anticlimax.
Het begon allemaal zo veelbelovend. Koning Karei de Derde van Spanje, die 
een grote belangstelling had voor de wetenschappen, zond in 1788, hetzelfde 
jaar waarin hij zou overlijden, een uitgelezen gezelschap van wetenschaps
mensen naar Nieuw Spanje (M exico) met de opdracht de w ilde flora te onder
zoeken en te beschrijven. De le ider van de groep was Dr. M artin Sessé y 
Lacastre, een ervaren botanicus. Met veel eerbetoon werd de groep geleerden 
in M exico C ity ontvangen. Formeel werd zelfs een botanische tuin onthuld, 
maar deze bestond slechts op papier en werd niet gerealiseerd. Een reeks 
van voordrachten werden gehouden, die niet alleen studenten, maar ook voor
aanstaande geleerden trokken. O nder hen bevond zich Dr. José Mariano 
Mocino, een briljante, jonge Mexicaanse geleerde, die zich liet inschrijven 
voor de botanische lezingen, die van mei to t november 1789 werden gehouden. 
Hij maakte daarbij zulke snelle vorderingen, dat hij aan de expeditie werd 
toegevoegd. K laarb lijke lijk  was hij de meest energieke en enthousiaste w erker 
in de groep en met Sessé grotendeels verantw oordelijk  voor het bestuderen 
en beschrijven van de planten, die onder zeer m oeilijke omstandigheden bij 
elkaar werden gebracht. Een belangrijk aandeel in de expeditie hadden ook 
twee Mexicaanse botanische tekenaars, die te r plaatse tekeningen maakten 
van de gevonden planten. Om gelijke tred te kunnen houden met het ver
zamelen, maakten zij van iedere gevonden plant slechts enige belangrijke 
kenmerken geheel af: één blad, één bloem, één vrucht; de rest werd met inkt 
getekend om later te w orden gekleurd. In totaal maakten zij meer dan 2000 
tekeningen en ca. 400 ruwe schetsen. Een van deze tekenaars was Athanasio 
Echeverria, die later door De Candolle werd geëerd door het huidige geslacht 
Echeveria naar hem te noemen. Indien het w erk van Sessé en Mocino binnen 
enkele jaren zou zijn gepubliceerd zou thans een geheel ander plantengeslacht 
Echeveria geheten hebben. Het zou zelfs geen „ech te ”  succulent zijn geweest 
maar de z.g. „o co tillo ", een doornige w oestijnp lant met dunne, kort levende 
bladeren, die to t de xerophyten w ord t gerekend. Terw ijl hun manuscript on
gepubliceerd bleef, werd aan deze struiken een andere naam gegeven n.l. 
Fouquieria, te r ere van de Parijse professor in de medicijnen Pierre Fouquier. 
Daar deze naam eerder en daardoor geldig was gepubliceerd, kwam de naam 
Echeveria v rij en kon door De Candolle worden gebruikt voor het prachtige 
vetplantengeslacht dat thans deze naam draagt.
We lopen nu echter wat op de geschiedenis vooru it en daarom keren wij terug 
naar het jaar 1803 toen Sessé, M ocino en Echeverria in Spanje arriveerden, 
hun herbarium, manuscripten en tekeningen met zich meevoerend. Z ij hoopten 
spoedig hun onder zo m oeilijke omstandigheden to t stand gekomen w erk te 
kunnen afmaken en publiceren. M aar de opvolger van koning Karei de Derde, 
Karei de V ierde, toonde weinig interesse en hun w erk werd met onversch illig 
heid ontvangen. M ocino b leef in Madrid, waar hij een klein pensioen ontving, 
terw ijl hij in het natuurhistorisch museum w erkte waarvan hij later directeur 
werd. In 1809 s tie rf Sessé en was M ocino de enige bescherm er van het manu
scrip t en de tekeningen. Tijdens po litieke troebelen belandde hij nog enige tijd 
in de gevangenis, waarna hij volgens het verhaal Spanje ontvluchtte in een 
ossewagen waar hij overdag naast liep en 's nachts in sliep, zijn dierbare 
manuscripten en tekeningen met zich meevoerend. Maar zelfs de ossewagen 
werd hem afgenomen. Z iek, bijna blind, verarmd en de wanhoop nabij, bereikte 
hij M ontpe liie r in F rankrijk met nog slechts een deel van de manuscripten en 
±  1400 tekeningen.
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uit Lindley: Bot. Reg. 1842
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Daar kwam hij in contact met de grote Zwitserse botanicus Augustin Pyramus 
De Candolle en deze was de eerste die de grote waarde van dit botanische 
werk inzag.
In 1817 kreeg hij toestemming naar Spanje terug te keren en Mociiïo vroeg 
aan De Candolle, die inmiddels naar Geneve was teruggekeerd, om zijn manu
scripten en tekeningen. De Candolle liet snel door ongeveer 120 vrijwilligers, 
waar onder slechts enkele beroepstekenaars, de tekeningen namaken en met 
de door Mocino geschonken originelen, zijn ongeveer 1200 tekeningen be
waard gebleven. Toen Mocino in 1820 stierf waren een deel van zijn manuscrip
ten en veel van zijn herbarium veilig in Madrid, maar de meeste tekeningen 
die door De Candolle waren teruggestuurd zijn verloren gegaan. Twee manu
scripten van Sessé en Mocino werden tenslotte na bijna 100 jaar in Mexico 
gepubliceerd. Maar de eens zo belangrijke werken, die zo moeizaam tot stand 
waren gekomen, waren verouderd en hadden slechts nog historische be
tekenis. De meeste door hen gevonden planten waren door andere onder
zoekers beschreven en benaamd, hoofdzakelijk van latere ontdekkingen. 
Slechts enkele planten die zij naar de botanische tuin in Madrid hadden ge
zonden werden door Spaanse botanici beschreven, waaronder de eerst ge
vonden Echeveria, hoewel niet onder deze naam, maar als Cotyledon coccinea, 
door Cavanilles in 1793. Sessé en Mocino noemden de plant Sedum spicatum, 
bij een afbeelding in de ongepubliceerde „Flora Mexicana". Nog twee latere 
Echeveria's werden in dit werk afgebeeld: Cotyledon gibbiflora en Sedum 
teretifolium. Nog twee Echeveria's werden in het begin van de negentiende 
eeuw ontdekt door Humboldt en Bonpland tijdens hun expeditie door Zuid- 
Amerika en in 1823 gepubliceerd in Nova Genera et Species Plantarum onder 
de namen Sedum bicolor en Sedum quitense (=  E. quitensis). Eerstgenoemde 
werd gevonden bij Caracas in Venezuela; de laatstgenoemde bij Quito in 
Ecuador.
Systematische indeling van het geslacht Echeveria
Uit het voorgaande zien we dat, voordat het geslacht Echeveria was opgesteld, 
maar ook lang daarna nog, de thans hiertoe gerekende soorten zowel onder 
Cotyledon als onder Sedum werden gerangschikt. De familie der Crassulaceae, 
waartoe Echeveria behoort, bestond toen in 1753 Linnaeus zijn „Species 
Plantarum” publiceerde, nog slechts uit een klein aantal geslachten met be
trekkelijk nog weinig soorten. Het geslacht Cotyledon bevatte toen nog slechts 
7 soorten waarvan C. orbiculata de enige soort was die nu nog in dit geslacht 
gehandhaafd bleef. Alle zeven waren het planten uit de Oude Wereld en — 
uitgezonderd Cotyledon (=  Rosularia) serrata — planten met een eindstandige 
bloeiwijze. De eerste plant uit de Nieuwe Wereld die tot dit geslacht werd 
gerekend was de eerder genoemde Cotyledon coccinea.
De Candolle, die leefde van 1778 tot 1841 en beschouwd wordt als een der 
vaders van de moderne systematische plantkunde, was een briljant geleerde 
van Zwitserse afkomst, die botanie gestudeerd had aan de universiteit van de 
Sorbonne in Frankrijk. Tijdens zijn leven publiceerde hij vele botanische wer
ken op het gebied van de fysiologie, morfologie en taxonomie, waarvan zijn 
taxonomisch werk het belangrijkste was. Van 1808-1816 was hij professor in 
de botanie in Montpellier. In de latere jaren van zijn leven werkte hij aan zijn 
monumentale werk „Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis" waarin 
hij alle in zijn tijd bekende soorten van de zaadplanten wilde onderbrengen. 
Zeven delen waren voltooid toen hij stierf en zijn zoon Alphonso de Candolle 
(1806-1893) voltooide met behulp van diverse specialisten het werk van zijn 
vader met nog tien delen. De Candolle bouwde hierbij voort op het werk van 
zijn voorganger De Jussieu, waarvan hij het systeem van classificatie had
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overgenomen en verder uitgewerkt. Op 15 februari 1827, zich richtend to t de 
natuurhistorische vereniging in Genève over de Crassulaceae benoemde hij 
het nieuwe geslacht Echeveria, zijn keuze voor deze naam aldus form ulerend: 
,,lk heb aan d it Mexicaanse geslacht de naam Echeveria gegeven als een eer
betoon aan de heer Echeveria, begaafd botanisch tekenaar en schepper van 
de allerschoonste tekeningen van de Flora Mexicana, aangevangen onder 
leiding van de heren Sessé, Mocino en Cervantes .
In 1828 beschrijft hij o ffic ieel het geslacht Echeveria in Prodromus 3, 4401. 
Het geslacht te lt dan slechts v ie r soorten:
E. coccinea D.C., door Cavanilles reeds in 1793 als Cotyledon beschreven, 
die de typeplant van het nieuwe geslacht wordt.
E. gibbiflora D.C. naar de tekening in Flora Mexicana.
E. teretifolia D.C. naar de tekening van de bloeiw ijze in FI. M. D oor de summie
re beschrijving en fragm entarische tekening is deze soort nooit met zekerheid 
kunnen worden geïdentificeerd.
E. caespitosa (Haw.) D.C. was de vierde soort door Haworth in 1803 be
schreven als Cotyledon caespitosa. In 1903, precies 100 jaar la ter dus, brachten 
Britton en Rosé deze soort onder in hun nieuwe geslacht Dudleya. Eveneens 
beschrijft Haworth in 1828 in Phil. Mag. vol. 5, 262 een v ijfde  plant: Echeveria 
grandifolia. Door een Engelse kweker, ene Mr. Tate was deze soort uit zaad 
afkom stig uit Mexico gekweekt. Het is een soort die bijna identiek is aan 
E. g ibb iflo ra  en door veel auteurs dan ook als een synoniem van deze w ordt 
beschouwd. Naar mijn mening is het een wat van het type afw ijkende vorm 
van E. g ibbiflora. Adrian Haworth (1768-1833) was een der beste succulenten
kenners van zijn tijd  en het heeft maar weinig gescheeld dat niet De Candolle, 
maar Haworth een nieuw geslacht had opgesteld voor de Echeveria’s. Reeds 
in 1826 schreef hij aan de redacteuren van Philosophical Magazine dat 
Cotyledon coccinea van Cavanilles het type van een nieuw geslacht zou vo r
men. maar bij gebrek aan geschikt materiaal kon hij op dat moment geen 
duidelijke karaktereigenschappen geven. Nu heeft De Candolle het voor ons 
gedaan, sch rijft hij op 10 augustus 1828 bij ,,A new Account o f the Genus 
Echeveria” .
In 1830 beschrijven Schlechtendal en Chamisso in Linnaea 5,554 Echeveria 
racemosa, in 1831 gevolgd door Echeveria lurida beschreven door A. Haworth. 
Nog steeds zijn de experts het er niet over eens o f E. lurida als een synoniem 
van E. racemosa moet worden beschouwd of dat het w e rke lijk  een zelfstandige 
soort is. D. Fr. L. von Schlechtendal (1794-1866) was hoogleraar in de plant
kunde en d irecteur van de botanische tuin in Halle, oprich ter en redacteur van 
het tijdsch rift Linnaea. De naam Von Schlechtendal moet met ere worden ge
noemd. Van 1830-1858 publiceerde hij in diverse tijdschriften  over Echeveria's 
en hij was de eerste die in Hortus Halensis van 1853 een monografie van het 
geslacht opstelde, waarin de toenmaals bekende soorten in v ijf  groepen waren 
onderverdeeld. Hij beschreef v ie r nieuwe soorten: E. racemosa, E. bifida, E. 
pubescens en E. mucronata. Hiervan w ord t E. pubescens door mij beschouwd 
als een synoniem van E. coccinea. (Zie Succulenta 53: 16-18, 1974, Echeveria 
coccinea en E. pubescens. Twee oude soorten verenigd). In 1858 vermeldde 
hij 24 soorten, waarvan 5 Dudleya’s.
John Lindley (1799-1865), hoogleraar in de plantkunde te Londen, van 1829-1847 
redacteur van Botanical Register en de eerste redacteur van de Gardeners 
Chronicle, beschreef van 1829-1848 in Bot. Reg. zeven soorten van het ge
slacht Echeveria, waarvan v ijf nieuwe soorten: E. secunda Booth, acutifolia, 
rosea, retusa en scheerii. Hiervan w ord t E. retusa als synoniem met E. fulgens
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1 E. rosea Foto v. Keppel
2 E. racemosa Foto Buining
3 E. b ico lo r Foto Noltee
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Lem. beschouwd, die reeds door Lemaire in Hort. Van Houtte, fase. 1, 8 1845 
was beschreven.
In 1834 beschreef Meyen (Reise 1) de eerste Zuid-Am erikaanse Echeveria 
n.l. E. peruviana. In 1841 beschreef K lotzsch (1805-1860) in de Allgemeine 
Gartenzeitung Pachyphytum bracteosum, een plant die door latere auteurs 
vaak nog in het geslacht Echeveria zou worden ondergebracht. Pachyphytum 
w ordt thans echter volled ig als zelfstandig geslacht geaccepteerd 
In 1852 beschrijft Asa Gray (1810-?), pro fessor in de Natuurlijke H istorie 
aan de Harvard universiteit, in Plantae W rightianae Echeveria paniculata en 
Echeveria strictiflora. De laatste is de meest noorde lijk  voorkom ende soort, to t 
in het zuiden van de Verenigde Staten.
In 1857 beschrijft W illiam  Hooker (1785-1865) in C urtis ' Botanical Magazine bij 
afbeelding 4986 Echeveria canaliculata,, een soort die niet meer in de cu ltuur 
voorkom t.
In 1863 publiceert Ch. Lemaire (1801-1871), hoogleraar te Gent, in L ’lllustration 
H orticole 10, een opsomming van alle to t dan toe beschreven Echeveria’s. 
H ierbij zijn twee nieuwe soorten: E. agavoides en E. linguaefolia. Onder de 35 
door hem genoemde soorten zijn zestien namen van synoniemen o f planten 
die thans to t andere geslachten worden gerekend.
Met Lemaire w ordt min of meer de periode afgesloten waarin het geslacht 
Echeveria uitsluitend een wetenschappelijk ob ject was. Behalve D ietrich in 
Synopsis Plantarum (1840) en Bentham en Hooker in Genera Plantarum (1862), 
die Echeveria als een ondergeslacht van Cotyledon beschouwden, werd de 
naam Echeveria vrijw e l algemeen aanvaard. Rond 1870 zijn Echeveria’s popu
laire planten en een dankbaar ob ject voor liefhebbers en kwekers.
Jonkerlaan 14, Wassenaar (w ordt vervolgd)

Studies over Rebutia, Echinopsis en Lobivia
JOHN DONALD

Onder bovenstaande tite l verscheen in Succulenta een aantal artikelen door 
A lbert Buining waarin de overwegingen met betrekking to t deze geslachten 
door hemzelf, A. V. Fric en K. Kreuzinger, werden uitgewerkt. Hun onderwerp is 
vandaag nog even te rza ke  doende als 37 jaar geleden en hun conclusies niet 
m inder juist. Het lijk t mij passend d it comm entaar aan te bieden als gedenk
schrift uit erkenning voor de stevige basis die hij zoveel jaren geleden legde 
voor de studie van de planten die zijn eerste liefde waren. Men kan slechts 
gissen naar het resultaat die hun studies gehad zouden hebben als de Tweede 
W ereldoorlog met zijn verschrikke lijke  tragedies niet tussenbeide was geko
men. Vanzelfsprekend kwamen er andere geïnteresseerden om de plaats in 
te nemen van de oorspronkelijke  stichters van de „Rebutia k lub” —  helaas 
bleven ze niet allemaal geheel meegaan met het oorspronkelijke  c lassifica tie
systeem en stelden eigen alternatieven voor, die door gebruik van hun systeem 
aanzienlijke pub lic ite it hebben verworven en werden geaccepteerd. D it is na
tuu rlijk  een gevolg van de massale verspre id ing in de vorm  van „gezagheb
bende”  boeken, waaraan de cactusliefhebbers van na de oorlog een geweldige 
behoefte hadden —  slechts één man scheen te beschikken over de energie 
en het materiaal dat op dat ogenblik nodig was om zulke boeken te schrijven 
en daardoor zegevierden zijn systemen en ideeën. A lleen de geschiedenis kan 
u ite indelijk  antwoord geven op de vraag welke van de verschillende systemen 
zal overleven.
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Buiningia aurea

Rebutia violaciflora f. carminea 
=  R. carminea Buin.

Reb. einsteinii var. steineckii 
Lau 477

Reb. haagei, orig. plant van Fric

Reb. sieperdaiana Buin. (R. marsoneri 
var. sieperdaiana)
Foto's van de schrijver.
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A lbert Buining echter bleef trouw  aan de oorspronkelijke  studiegroep en nam 
deel aan het in ere herstellen van de namen die Fric en Kreuzinger hadden 
gegeven aan de verschillende geslachten (o f secties zoals de meeste tegen
w oordig worden beschouwd) die gebruikt kunnen worden zonder in conflic t te 
komen met de artikelen van de Internationale Code voor de Botanische 

Nomenclatuur.
De na-oorlogse periode heeft een herleving te zien gegeven van de botanische 
belangstelling voor de succulente planten met inbegrip van de fam ilie der 
Cactaceae en vele geslachten zijn onderworpen aan een kritische bestudering. 
Deze periode is er een genoemd van rationalisatie, die velen to e lijk t niet meer 
te zijn dan een excuus voor de op grote schaal aangerichte slachting onder 
de geslachten en soorten die waren voorgesteld door C urt Backeberg en zijn 
volgelingen. D it is een terechte opmerking, maar men moet een onderzoek 
doen naar de redenen en naar de vraag waarom ondanks alle aanvallen erop 
het Backeberg-systeem nog steeds dat is waaraan de meeste cactuslie fheb
bers de voorkeur geven, ondanks het uitstekende w erk dat is ve rrich t door 
Prof. Franz Buxbaum en anderen die ontevreden waren met de systemen van 
Backeberg. Het gaat niet zozeer om kritiek op C urt Backeberg als mens en 
ook is het geen ontkenning van zijn grote kennis van deze planten, maar het 
is kritiek op zijn geslachts- en soortsbegrip  en op de fy logenetische verw ant
schappen die door de beroepsbotanicus als dubieus worden beoordeeld, 
samen met zijn aanhoudende verkeerde in terpretatie van een aantal oudere 
taxa. M et evenveel ju istheid kunnen we stellen dat als het systeem van Fric 
en Kreuzinger in plaats van de classificatie  van Backeberg was uitgebouwd, 
ook d it zwaar bekritiseerd zou zijn geworden vanwege zijn even nauwe ge
slachts- en soortsopvatting, maar w aarsch ijn lijk  niet vanwege de fylogenetische 
gevolgtrekkingen en ook niet vanwege de verkeerde voorste lling of in terpre
tatie (verkeerde op naamstelling) van de oudere taxa.
A lbert Buining was steeds overtuigd van het belang van het terugkeren 
naar de oorspronkelijke bron, de oorspronkelijke beschrijving, alvorens 
een beslissing te nemen over een bepaalde tenaam stelling en nooit af 
te gaan op een mening uit de tweede hand. Ik ben ervan overtuigd 
dat hij in d it opzicht onder invloed stond van de absolute botanische in tegri
te it van zijn oorspronkelijke mentoren en van zijn eigen com prom isloze streven 
naar de waarheid. De nauwkeurigheid van zijn beschrijvingen en zijn verlangen 
zowel door fo to ’s als door tekeningen een grote hoeveelheid inform atie te 
geven, staan in scherp contrast to t dat wat door andere autorite iten op dit 
gebied de laatste jaren is gedaan.
W anneer men voo r de taak staat een ju iste beschrijving en illustraties van een 
nieuwe ontdekking te geven, w ordt men altijd geconfronteerd met de vraag 
welke categorie men moet gebruiken, geslacht plus soort o f ondersoort, 
variëteit, subvariëteit, forma of subforma.
De schat aan plantenmateriaal die ons nu te r beschikking staat, samen met 
nauwkeurige veldgegevens, moet de beslissing gem akkelijker maken. A lbert 
Buining was er heilig van overtuigd dat niemand planten zou moeten be
schrijven zonder een grondig begrip van hun verspreid ing, van de planten
gemeenschappen waarin ze voorkom en en van hun oecologie. Het is d it laatste 
dat vele gezaghebbende personen, met inbegrip van C urt Backeberg, niet op 
zijn ju iste waarde geschat schijnen te hebben, w aardoor nu de deugdelijkheid 
van hun systemen en beschrijvingen dubieus is geworden. In d it lich t bezien 
moeten we de oorspronkelijke opvattingen van Buining, Fric en Kreuzinger 
opnieuw in ogenschouw nemen en zien hoe ze zich ontw ikkeld hebben. De 
voortgaande aanvaarding van het dubieuze classificatiesysteem  van Backeberg
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is een b ijzonder verschijnsel en misschien een historisch toeval. De systemen 
van Buining, Fric en Kreuzinger werden in de kiem gesmoord en le tte rlijk  
onderdrukt, in zoverre dat alleen het Backebergsysteem gedurende de laatste 
jaren van de oorlog een w ijdverbre ide public ite it werd vergund. De grote 
toename van het aantal geslachten en soorten binnen de fam ilie der Cactaceae 
begon bij Karl Schumann, werd aanvaard en uitgebreid door Britton en Rosé 
en aangevuld door A lw in Berger en Schelle, die allen de belangrijke boeken 
waar het publiek om vroeg, publiceerden. D it vond zijn hoogtepunt in de snelle 
toename van het beschikbare plantenmateriaal van de ta lrijke  expedities naar 
Mexico en Zuid-Am erika in het begin van de jaren dertig. Fric beschreef niet 
alles dat hij kon beschrijven en wanneer hij het deed hield hij zich met opzet 
niet aan de botanische regels van die tijd  —  iets dat buitengewoon jammer 
is, omdat op dat ogenblik w aarsch ijn lijk  zijn kennis van de Cactaceae zowel 
in de breedte als in de diepte die van alle anderen overtrof. Backeberg schreef 
wel en probeerde zich in grote lijnen te houden aan de botanische regels, in 
ieder geval in het begin, toen hij nog onder Professor W erdermanns invloed 
stond. Z ijn  geschriften kregen een stuwende kracht, doordat ze redelijke be
schrijv ingen verschaften —  voo r de planten die hij verkocht —  in door hem 
zelf gepubliceerde brochures en tijdschriften  en evenzeer via de DKG. Hij 
leverde vrijw e l in zijn eentje de kopij voo r de in de oorlog verschenen jaar
boeken van de DKG, waarin hij de basis legde voo r het systeem dat hij ge
bruikte in zijn monumentale Die Cactaceae en zijn fantastisch succesvolle 
Das Kakteenlexikon. Z ijn  boeken verschenen op het psychologisch beslissen
de ogenblik waarop de vraag naar inform atie over de planten op zijn hoogte
punt stond nadat men het vele jaren zonder had moeten stellen. Ze lfs vandaag 
de dag nog hebben zij hun gelijke niet en worden zij zelfs door de beroeps
botanici gebruikt, ondanks alle fouten, vergissingen en onnauwkeurigheden en 
ongetw ijfe ld zullen zij nog vele jaren lang gebru ikt worden. Het lijk t e r voo r
lopig niet op dat e r een verge lijkbaar boek zal verschijnen dat is gebaseerd 
op een ander systeem en dat de hele fam ilie der Cactaceae omvat. Slechts 
zo'n publicatie zou de balans in evenw icht kunnen brengen. De tendens is 
echter het schrijven van monografieën over bepaalde geslachten waarin de 
modernere opvattingen en inzichten worden gebru ikt voor het leveren van een 
rationele en meer logische beschouwing; te z ijner tijd  zullen deze misschien 
Backeberg verdringen en een kentering teweeg brengen in de richting van de 
meer behoudende opvattingen gehuldigd door Buining, Buxbaum, Benson, 
Rowley, Rausch enz. Men moet daarbij beseffen dat ook in de toekom st nog 
nieuwe soorten zullen worden ontdekt en beschreven. Het huldigen van be
houdende opvattingen met betrekking to t het geslachts- en soortsbegrip s lu it 
niet automatisch het erkennen van nieuwe taxa uit naarmate nieuwe gebieden 
system atisch worden ontsloten en onderzocht. De nieuwe taxa zijn net zo 
rationeel als de nieuwe combinaties van oudere taxa die zijn beschreven in 
m inder verlich te  tijden o f door de meer ambitieuze auteurs. D oor zijn samen
w erking met Leopold Horst was A lbert Buining na zijn pensionering in staat 
uitputtende reizen naar Zuid-Am erika te maken, in het b ijzonder naar Paraguay, 
Bolivia en Uruguay, maar vooral naar Brazilië. De reizen leidden to t de ont
dekking van een macht aan nieuwe soorten —  echte soorten, niet slechts 
nieuwe vormen van eerder beschreven soorten —  van Frailea, Melocactus, 
Discocactus, Uebelmannia, Buiningia (een heel nieuw geslacht) en de identi- 
ficering van oude dubieuze o f verkeerd geïnterpreteerde soorten, beschreven 
in de lite ra tuur van voo r de oorlog. Het is echter niet mijn bedoeling lang stil 
te blijven staan bij het recente w erk van A lbert Buining —  dat laat ik graag 
over aan anderen, die een grondiger studie van de Braziliaanse flora hebben
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" S u ccu le n ta  C o n ta ctw e e k e in d "  24-25 en 26 se p te m b e r  
C o n fe re n tie o o rd  "D e B o rn ".
1. Terugblik door de organisatrice.
Door omstandigheden moesten enkele punten, genoemd in het meinummer van ons maandblad, 
worden gewijzigd;
— het plotseling overlijden van de heer Florschütz, onze eerste uitgenodigde spreker, was 

daar een bijzonder onderdeel van,
—  de heer Leo van der Hoeven, die ons zijn medewerking toezegde, was helaas tijdens het 

Contactweekeind buitenslands,
—  de films, waaronder ,,Kew Garden” , door ons besteld, waren van zo’n slechte kwaliteit, 

dat tonen daarvan een aanfluiting zou zijn geweest.
Ondanks de afwezigheid van de heer Bravenboer en de heer de Gast, beiden tot hun en onze 
spijt verhinderd wegens ziekte, kunnen we terugzien op een geslaagd samenkomen van onge
veer 40 Succulentaleden en hun relaties; het gezelschap bestond uit 70 personen.
Onze sprekers namen ons door woord en (bewegend) beeld mee naar vreemde landen,
—  de heer van Gelder leidde ons langs Succulentenliefhebbers in Engeland, hij gaf ons een 

beeld van de wijze waarop onze Engelse vrienden de hobby bedrijven en voerde ons door 
de grote verzameling cactussen en vetplanten in Ashington,

—  de heer Bongaards toonde ons zijn gezellige, geestige film over mensen, dieren, dingen 
en ook planten uit Mexico,

—  metde heer Noltee reisden we naar het verre droge Ethiopië waar we aan de hand van 
wonder mooie dia's een indruk kregen van de verrassingen die dit vreemde land te bieden 
heeft.

De leden van de afd. Zwolle willen we bedanken voor de hartelijke ontvangst in hun kassen 
en kasjes van deelnemers aan het weekeind; in groepjes bracht men bezoeken aan hen en 
aan de „Kwekerij Moerheym” te Dedemsvaart.
Ruilen, onderdeel van het zaterdagprogramma, bleef niet alleen ruilen; tegen zeer billijke 
prijsjes kon men erg leuke plantjes kopen: Zo was het voor ieder mogelijk iets van zijn gading 
mee naar huis te nemen. Gedupeerd als wij waren door de afwezigheid van de heer Braven-



boer, de oorspronkelijke leider van de paddestoelentocht, was het een uitkomst dat de heer 
Waa'nders, verbonden aan „De Boswachterij Ommen", ons terwille wilde zijn en de leiding 
van deze tocht voor zijn rekening nam; het werd een wandeling waarvan de deelnemers 
bijzonder genoten hebben.
De „Vraagbaak" voorgezeten door de heren van Kampen, van Gelder en Noltee was een waar 
succes en had in plaats van twee uren best twee dagen mogen duren.
De corveedienst bestaande uit tafeldekken, afwassen, aardappelpitten, koffiezetten en bar 
bedienen, door groepjes spontaan uitgevoerd (door het zelf verrichten van deze kleine werk
zaamheden konden de kosten zo laag mogelijk worden gehouden), liep uitstekend, onze dank 
daarvoor. Besloten werd met een verloting van mooie planten waarna om 3 uur het eerste 
„Contactweekeind” besloten werd en gezien het enthousiasme van de deelnemers is het 
prettig te gaan werken aan de voorbereidingen voor het volgend jaar te houden „Succulenta 
Contactweekeind” . A. Boender-v.d. Molen

2. Verslag door een deelneemster.
Met de indrukken van het afgelopen weekend nog vers in het geheugen wil ik trachten een 
verslag hierover te geven.
Helaas kon ik de ontvangst van de leden en de lezing van de heer van Gelder op vrijdagavond 
niet bijwonen. Uit opmerkingen van anderen is mij wel gebleken, dat ik heel wat gemist heb. 
In Engeland „beoefent” men onze hobby toch wel enigszins anders.
De zaterdagochtend kon o.a. worden besteed aan kasbezoeken. Hiervoor waren drie routes 
uitgezet. Met enkele liefhebbers bezocht ik een viertal leden van de afd. Zwolle. Vier totaal 
verschillende verzamelingen; zojuist opgezette, al lang bestaande, na veel tegenstand toch 
verkregen toestemming tot het plaatsen van een kas; veelal min of meer gemengde ver
zamelingen. Een ieder doet het op zijn eigen wijze: volle grond, potcultuur, enz. Zeer leerzaam, 
erg gezellig deze contacten. Van hieruit nog dank aan die leden, die hun verzameling voor 
bezichtiging openstelden. Na de lunch (en „corvee” ) kwam de ruilbeurs, waarvoor door de 
beheerder van het conferentie-oord een speciale tent was opgezet. Na overleg werd ook 
verkoop, tegen uiteraard redelijke prijzen, toegestaan. M.i. was deze beurs een enorm succes. 
Vele planten verwisselden van eigenaar. Zelfs liefhebbers, die „stikvol” zaten en derhalve niets 
meer wensten mee te nemen gingen later met vele plantjes huiswaarts. Want och, er zijn 
toch altijd weer zulke planten die je nog niet hebt, al zo lang zocht, toch eigenlijk graag 
wilt hebbeh, enz.
's Avonds werden we meegenomen naar Mexico en Ethiopië door resp. de heren Bongaard en 
Noltee. Hoewel Mexico meer een cactusland is en Ethiopië een vetplantenparadijs waren de 
achtergronden toch wel dezelfde voor beide landen, nl. droogte, armoede en analfabetisme. 
De opnamen waren echter zeer sprekend zodat alle aanwezigen ongetwijfeld genoten hebben. 
Zondagochtend: door ziekte van de voorzitter werd de paddestoelenwandeling door de bos
wachterij van Ommen geleid door de heer Waanders.
Andere liefhebbers konden hun problemen betreffende de liefhebberij aan een forum, bestaande 
uit de heren van Kampen, van Gelder en Noltee, voorleggen. Van het een kwam het ander. 
Veel wetenswaardigs werd geleerd, o.a. over grond, bemesting, je houding t.o.v. de planten (de 
zgn. groene vingers en praten met je planten). Ik meen, dat de meeste toehoorders toch wel 
weer iets wijzer zijn geworden. Zelf bekeek ik mijn planten na thuiskomst tenminste weer 
eens met andere ogen.
Het einde van het weekend naderde. Een laatste maaltijd, een laatste afwasploeg, kamers 
netjes maken, het hoorde er allemaal bij.
En toen de fantastische verloting. Eerst ieder der aanwezigen een plantje namens Succulenta, 
ook de kinderen, die dit prachtig vonden. Het bestuur had beslag weten te leggen op heei 
mooie planten zodat de meesten wel met één of meer aanwinsten naar huis konden gaan. 
Mevrouw Boender, die het overgrote deel van de voorbereidingen en de improvisatie op de 
schouders kreeg door ziekte van andere h.b. leden, kreeg een welverdiend dankwoord van 
prof. van Kampen en een hartelijk applaus van de aanwezigen.
Om ±  3 uur werd deze eerste Succulenta conferentie gesloten. Zelf heb ik weer veie be
kenden ontmoet, nieuwe contacten gemaakt en een uitermate prettige tijd doorgebracht in 
„De Bron". E. Verduin-de Bruyn.

Ruilen zonder huilen
De actie heeft in 1975 een enorme vlucht genomen en duizenden planten zijn van zuid naar 
noord en van oost naar west verhuisd.
Op dit moment (1 januari 1976) zijn er 220 deelnemers en een aantal die ons op de een 
of andere wijze steunen.
Veel dank ben ik verschuldigd aan J. Snelleman, aan Sjef Theunissen en aan mijn vrouw die 
vrijwel dagelijks meerdere pakketten naar de post bracht.
Laten wij hopen dat R.Z.H. zo succesvol zal blijven draaien, dat komt ons en ook Succulenta 
ten goede.



M aa r . . .  de communicatie tussen de leden van een vereniging wordt ons door de P.T.T. wel 
moeilijk gemaakt, als men een plantje verzendt en er komen zulke hoge portokosten op dan 
is er weinig aardigheid aan.
Een ander punt is dat veel kamerkwekers het verzadigingspunt hebben bereikt en de lawine 
van aanvragen wel zal verzwakken.
In overleg wordt genomen de regels van R.Z.H. strenger te gaan hanteren zodat de plantjes 
daar terecht komen waar ze behoren. O. C. van Soldt

Middelburgsestraat 35 
Scheveningen

A fd e lin g sn ie u w s
Afd. Arnhem.
Bijeenkomst op 9 december 1976 in de zaal van Speeltuinvereniging Tuindorp (achter Flora- 
straat 18) te Wageningen. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Den Helder.
Bijeenkomsten op zaterdagmiddag 11 december 1976 half 3 en vrijdagavond 7 januari 1977 
half 8 in de kantine van de Gemeentelijke Plantsoenendienst, Soembastraat 83, Den Helder. 
(7 januari jaarvergadering).
Afd. Groningen.
Bijeenkomsten elke derde zaterdag van de maand. Nadere inlichtingen bij de sekretaris 
W. Feithj, Pr. Margrietstraat 15, Hoogkerk.
Afd. IJsselstreek.
Bijeenkomsten op:
26 november 1976 in Goor, Ontmoetingskerk, Van Kollaan 70. Aanvang 20.00 uur.

Praatavond gewijd aan het zaaien; plantenverloting.
13 december 1976 in Zutphen, D.W.K.-gebouw, Leeuweriklaan 19.

Aanvang 20.00 uur. Jaarvergadering.
O p p lan ten jach t in Eth iop ië
Zoals de meesten van u zullen weten, ben ik in het afgelopen voorjaar samen met twee andere 
Succulentaleden 6 weken op speurtocht naar succulenten in Ethiopië geweest. Tijdens deze 
reis hebben we een aantal mooie en interessante soorten ontdekt, waarvan het merendeel 
niet of nauwelijks in de verzamelingen te vinden is. Niet alleen op plantengebied echter bleek 
Ethiopië een zeer aantrekkelijk land te zijn, ook het landschap is zeer boeiend en afwisselend, 
terwijl het contact met de bevolking op mij persoonlijk een diepe indruk heeft gemaakt.
Het ligt dan ook in mijn bedoeling volgend jaar opnieuw een bezoek aan dit fascinerende land 
te brengen. Om nu ook andere succulentenliefhebbers de gelegenheid te geven tegen en aan
trekkelijke prijs eens zo'n tocht te maken, heb ik contact gezocht met een reisbureau dat zich 
heeft gespecialiseerd in dit soort reizen. Het resultaat van deze bespreking is nu, dat in de 
zomermaanden van het volgend jaar een 21-daagse reis is gepland naar enkele van de meest 
interessante gebieden in Ethiopië. Daarbij zal worden overnacht in hotels, terwijl het vervoer 
over land met VW-busjes zal plaatsvinden. De reissom bedraagt ƒ 2750,— , incl. vliegtocht, vol- 
pension (alleen in Addis Abbeba logies + ontbijt) en autokosten. Ondergetekende zal daarbij 
optreden als reisleider.
Degenen die belangstelling hebben voor deze reis kunnen een programma met uitgebreide 
informatie aanvragen bij GREEN HILLS SAFARIS, Postbus 10990, Amsterdam (tel. 020-126451). 
Aangezien het aantal deelnemers om voor de hand liggende redenen niet te groot kan zijn, en 
in verband met de noodzakelijke voorbereidingen, is het wel van belang zo snel mogelijk te 
reageren.

Frans Noltee
R u ilb eu rs  van  het N oorden
De eerste ruilbeurs van het Noorden is een enorm succes geweest.
We mochten wel 1000 mensen verwelkomen. Er heerste een geweldig gezellige sfeer.
In het begin werd er enthousiast tussen de succulenta-leden geruild (en niet gehuild).
Na 'n uurtje (13.00 uur) was er een geweldige stormloop van het publiek Veel kijklustigen en 
geïnteresseerden. Niemand ging zonder plantje weg.
Er waren ongeveer 40 stands met planten.
De informatie-stand werkte op volle toeren.
We hebben veel informatie-folders verstrekt aan de geïnteresseerden.
Er was uit heel Nederland belangstelling.
We hopen volgend jaar wederom zo'n geweldige ruilbeurs te organiseren.

De commissie secretaris Theo Mattijssen,
Yselstraat 58,
Assen.



KALEN DER 1977
De maandkalender met 13 kleurenfoto’s — 24x24 cm. —  uit de wereld der succulente 
planten, elke foto met een korte beschrijving, is gereed. U kunt deze verkrijgen door 
storting of overschrijving van ƒ12,50 op gironummer 1141175 t.n.v. J. de Gast, Graaf 
Gerhardstraat 10, Venlo. Houd rekening a.u.b. met de decemberdrukte bij de P.T.T. en 
bestel tijdig. De toezending geschiedt direkt na ontvangst van uw betaling.
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gemaakt —  maar om te zien hoe zijn oude ideeën zich ontw ikkeld hebben.
Bij een eerdere gelegenheid heb ik in Succulenta beschreven hoe zijn eerste 
liefde Rebutia w erd verdeeld in zes geslachten en hoe we die gezamenlijk 
terugbrachten in het oorspronkelijke geslacht maar wel met de nadruk op de 
zes componenten in de vorm van secties —  n iet als ondergeslachten waarvan 
men w ellich t zou kunnen denken dat dat de meest toepasselijke categorie was 
geweest. A lbert Buining kon gevoel opbrengen voo r de veranderende stem
ming, de veranderende nadruk en de trend naar grotere rationalisatie doordat 
het gangbare geslachts- en soortsbegrip  breder werd naarmate de kennis van 
de planten in het veld toenam. Friedrich R itter schreef uitvoerig over het 
soortsprobleem  en over hoe de Cactaceae een vrijw el unieke plaats in het 
plantenrijk innemen voor wat betreft het voortbrengen van du ide lijk  nieuwe 
soorten. De moeilijkheid lag in het interpreteren van wat w erke lijk  nieuw was, 
wat vergankelijk  was en wat oud was maar in een to t nu toe niet herkende 
vermomming.
Bij Rebutia, Lobivia en Echinopsis heeft de rationalisatie van de geslachten 
en soorten het Backebergsysteem al ingehaald en de zaak bijna teruggedraaid 
to t de tijd  van Schumann, in zoverre dat Echinopsis nog steeds zonder veel 
moeite de drie genoemde geslachten zou kunnen herbergen. Friedrich en 
Rowley hebben gewezen op de inconsequenties van de classificatie van 
Britton en Rosé en de hereniging van Echinopsis en Trichocereus tew eeg
gebracht, samen met alle Backebergiaanse afsplits ingen —  Pseudolobivia, 
Pseudoechinopsis, Helianthocereus. O ok hebben ze van Lobivia w eer de Hy- 
menorebutia van Fric en Kreuzinger (die door Backeberg in Lobivia was ge
plaatst) afgesplitst. A lbert Buining speelde een zeer belangrijke rol bij het 
onder de aandacht brengen van het falen van C urt Backeberg —  en diens 
daaropvolgende weigering —  het fe it te erkennen dat Spegazzini's oorspron
kelijke Echinocactus fam atimensis (Lobivia bij Britton en Rosé) niet hetzelfde 
was als zijn Lobivia fam atimensis en de ta lrijke  benaamde variëteiten daarvan. 
Van deze laatste is nu bekend dat het slechts vormen zijn van de zeer vo r
menrijke Echinopsis densispina W erd., terw ijl de echte Echinopsis fam atim en
sis (Speg.) Fried. & Rowl. niets anders was dan de al lang in cu ltuur zijnde 
plant „N eoporteria  re ichei”  ofwel Reicheocactus pseudoreichianus Back. 
Friedrich R itter ontdekte de oorspronkelijke Echinocactus fam atim ensis in het 
Famatinamassief in Argentin ië en ook de echte Neoporteria reichei K. Sch. 
in Chili. Deze waren niet identiek maar verschilden, zoals te verwachten was, 
aanzienlijk in bloem, vrucht en zaad, terw ijl ze daarentegen als jonge zaai
lingen verrassend veel op e lkaar geleken in lichaamsvorm. A lbert Buining 
zond het materiaal van Ritter naar Prof. Franz Buxbaum die in staat was de 
vergelijkende studies te verrichten op het materiaal van R itter en de oude 
Neoporteria reichei Hort. ex Heese non K. Sch. en daardoor de uitspraak kon 
doen dat Echinocactus fam atimensis Speg. was herontdekt en dat Backebergs 
naam Reicheocactus pseudoreichanus, de to t dan toe enige correcte naam 
voor N eoporteria reichei Hort. ex Heese non K. Sch., een synoniem moest 
zijn. Het is wat verbazend dat de laatste door Buining, Fric en Kreuzinger niet 
werd herkend als „H ym enorebutia” , maar ik veronderste l dat de gedachte dat 
- een naar men verm oedde - Chileense plant daar kon thuishoren, niet bij hen 
opkwam. Niettemin werd de oppervlakkige gelijkenis tussen de bloem van deze 
soort en die van de C hileorebutia ’s van Fric (synoniem Thelocephala Y. Ito), 
waarvan men geloofde dat het verwanten waren, opgem erkt en Chileorebutia  
werd ondergebracht in de Echinopsoidieae van de classifica tie  van Fric en 
Kreuzinger. Tegenwoordig, met onze verfijnde waarnem ingstechnieken, nemen 
we aan dat de C hileorebutia ’s van Fric e igenlijk  deel uitmaken van het Neo-
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porteria complex en minder dicht bij de Echinopsisgroep staan. Teneinde het 
volkomen duidelijk te maken: Neoporteria (sectie Nichelia) reichei K. Sch. is 
een echte Chileense plant, terwijl „Neoporteria reichei” Hort. ex Heese non 
K. Sch. een Argentijnse plant is, nl. Echinopsis famatimensis (Speg.) Fried. & 
Rowl. (syn Reicheocactus pseudoreicheanus Back.). De eerstgenoemde zit in 
dezelfde sectie van Neoporteria (nl. Nichelia) als de andere Thelocephala's 
(syn. Chileorebutia Fric ex Ritter), de tweede is een onderdeel van de Hymeno- 
rebutia-sectie van Echinopsis! Lobivia famatimensis sensu Backeberg is Echi
nopsis densispina Werd.!
Hymenorebutia en Chamaecereus Br. & R. zijn heel nauw verwant en zouden 
heel goed zeer nauwe verwanten kunnen zijn van Rebutia, speciaal van de 
sectie Setirebutia (syn. Mediolobivia s/g Mediolobivia Back.). De laatste tijd 
bestaat er een hernieuwde belangstelling voor Chamaecereus en de hybriden 
daarvan die tot stand zijn gekomen niet alleen met Hymenorebutia, maar ook 
met andere „Lobivia’s” en Rebutia’s bij pogingen enige van de fylogenetische 
verwantschappen in de Echinopsisgroep op te helderen. Men neemt aan dat 
Rebutia in zijn uitgebreide samenhang dichter bij Echinopsis dan bij Lobivia 
staat. Natuurlijk zitten we met het probleem van Sulcorebutia en Weingartia, 
waarvan door mij uitgevoerde intensieve studies (tegenwoordig met assistentie 
van A. J. Brederoo) er duidelijk op wijzen dat ze meer gemeen hebben met 
Lobivia dan met Echinopsis. Het lijkt er dan ook op dat zich hier eerder een 
parallele ontwikkeling met Rebutia voordoet dan dat ze deel uitmaken van 
hetzelfde complex van geslachten zoals Martin Cardenas geloofde. De enige 
planten die Buining, Fric en Kreuzinger toentertijd uit deze groep kenden 
waren waarschijnlijk Rebutia steinbachii Werd. en Weingartia (Lobivia) cumingii 
Hopf. Backebergs W. fidaiana en neumanniana zijn toen waarschijnlijk niet in 
de overwegingen betrokken en zijn ook vandaag de dag nog steeds raadsels 
voor wat betreft de fylogenie met Weingartia, Gymnocalycium, Lobivia en 
Echinopsis. W. cumingii en zijn talrijke moderne synoniemen (W. pulquinensis, 
neocumingii, corroana, multispina, hajekiana, sucrensis enz.) staan zeer dicht 
bij Sulcorebutia. Het zij voldoende te zeggen dat R. steinbachii door Buining, 
Fric en Kreuzinger op dat ogenblik niet opmerkelijker werd geacht dan enige 
andere Rebutia. Ik vermoed dat dit veroorzaakt werd door het feit dat het een 
zeer zeldzame, moeilijk te verkrijgen plant was en zodoende werd Weder- 
manns diagnose geaccepteerd zonder verder onderzoek, ondanks het feit dat 
de opgegeven vindplaats zeer noordelijk lag vergeleken met die van de andere 
toen bekende soorten.
Tegenwoordig weten we natuurlijk, als gevolg van de aanvankelijke ontdek
kingen door M. Cardenas en F. Ritter en daarna die van Walter Rausch en 
degenen die zijn voetstappen volgden —  Alfred Lau, Roberto Vasquez en 
anderen —  hoe uitgebreid hun verspreidingsgebied is. Ook weten we daar
door dat de verspreidingsgebieden van Sulcorebutia en Rebutia sensu latu”' 
elkaar voor een deel overlappen. Het lijkt mogelijk dat er enige uitwisseling 
van erffactoren is geweest en dat een zeer speciale groep planten, door 
Walter Rausch ontdekt in het Santa Victoria (Salta) gebied bij de Boliviaans- 
Argentijnse grens, de kloof overbrugt tussen de Echinopsioide Rebutia lijn en 
de Lobivioide Sulcorebutia lijn. Rebutia margarethae en R. padcayensis vormen 
een fascinerende groep —  de eerstgenoemde schijnt zeer variabel te zijn in 
de lengte en kleur van de dorens en ook in de bloemkleur, die varieert van 
puur geel tot aan een rijk karmijnrood. Een groep die een uitdaging vormt voor 
de laatstelijk gelanceerde opvattingen over de ontwikkeling van Rebutia tegen-

*  sensu latu =  in uitgebreide betekenis, in wijde zin.
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over die van Sulcorebutia. Men vraagt zich af waar Albert Buining, Fric en 
Kreuzinger ze geplaatst zouden hebben?
Lobivia zelf wordt thans door de uitputtende studies van Walter Rausch in een 
zeer kritisch daglicht gesteld. Zijn kritiek op het geslacht zoals opgesteld door 
Britton en Rosé en uitgebreid en opgesplitst door Backeberg en Yoshio Ito is 
meer dan gerechtvaardigd. De bewijzen waarmee Walter Rausch de geweldige 
duplicering van namen en de foutieve representatie van vele oudere taxa aan
toont, vormen ontnuchterende lectuur en leveren nog weer eens een levend 
bewijs voor de waarde van het oordeel van Albert Buining. ,,Slechts door 
systematisch veldwerk kan het ware begrip voor de verwantschap tussen 
soorten en de splitsing van geslachten worden bereikt —  het kan niet gedaan 
worden in een leunstoel bij het haardvuur!” Een citaat uit een door mij hoog
gewaardeerde brief die Albert Buining mij schreef terwijl hij op een van zijn 
reizen was.
Dit is een waarschuwing die ik mij ernstig ter harte neem en die niet kan 
nalaten mijn eigen studies over Rebutia, Echinopsis en Lobivia te beïnvloeden. 
Het pionierswerk van Buining, Fric en Kreuzinger was van onschatbare waar
de —  de ontdekkingen van Ritter, Rausch en Lau samen met hun zeer uit
gebreide veldnotities hebben het mogelijk gemaakt een stap dichter bij de 
juistheid van de oorspronkelijke ideeën te komen, alles binnen de strekking 
van de artikelen die in Succulenta werden gepubliceerd onder de leiding van 
Albert Buining. We zullen hem missen.
North Lancing, West Sussex, Engeland

Verzorging van M elocactussen

G.EERKENS

Uit correspondentie met liefhebbers uit Nederland blijkt, dat men nogal eens 
moeite heeft met het kweken van dit cactusgeslacht. Daarom lijkt het dienstig 
daar iets over te vertellen. In de eerste plaats zal men deze planten - voor 
wat de kweekwijze betreft - in drie groepen moeten verdelen:
1e. De soorten uit Peru, met uitzondering van M. bellavistensis; 2e de soorten 
uit het Caraïbisch gebied, noordkust Colombia en Venezuela en 3e de soorten 
uit Brazilië, Mexico en hierbij M. bellavistensis en verwanten. 
GRONDMENGSEL: Naar mijn ervaring is een goed grondje voor Melocac
tussen een mengsel van ca. 50% goed verteerde compost (bloemistenaarde, 
speciale cactusaarde enz.) vermengd met ca. 50%  steenachtig materiaal. Dit 
kan zijn gravel, gebrande klei met houtskool, bimskies, lavagruis, klinker- 
isoliet en al dergelijk spul. Op een emmer van dit grondje kan men dan een 
handvol patentkali en een handvol natuurfosfaat toevoegen. Voor de planten 
uit het Caraïbisch gebied voegt men er dan nog een flinke handvol stuk- 
gestoten schelpen bij.
POTTEN: Melocactussen hebben op de oorspronkelijke groeiplaatsen enorm 
uitgebreide wortelstelsels. Mijn ervaring is dienovereenkomstig. Melocactus
sen zijn er bijzonder op gesteld, dat ze in een extra grote pot worden 
gekweekt. Verspeende plantjes zet ik met z’n achten bij elkaar in een literblik. 
Na 4 è 6 maanden kan elk plantje reeds in zijn eigen literblik gezet worden. 
Bij een grootte van 5 cm komen ze dan in blikken met een inhoud van 21/2 liter 
en de eindpot is bij mij 18 cm. De laatste tijd gaan de planten vanuit het liter
blik meteen in de pot van 18 cm.
Melocactussen laten zich heel gemakkelijk uit zaden kweken bij een kiem- 
temperatuur van zo tussen de 25 en 35° C. Bekende zaadhandelaren op dit
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Melocactus macrocanthos. Ongeveer 7 jaar oud. 
Als kleine plant van Curagao verkregen. Staat nu

Melocactus salvadorensis H.301. 31/ 2 jaar oude 
zaailing. Groeiplaats: Bahia San Salvador - Brasil

Melocactus guitarti. 31/ 2 jaar oude zaailing. 
Groeiplaats: Siërra de Jatibonico - Cuba.

Melocactus amoenus. 31/ 2 jaar oude zaailing. 
Groeiplaats: Kustgebied van Colombia.

Melocactus ernestii. H 182. Zo ziet M. ernestii 
er uit. De echte soort. Staat ook bekend als M. 
uebelmannii nom. prov.

Melocactus communis. 31/ 2 jaar oude zaailing. 
Groeiplaats: Caraibische eilanden.
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Melocactus amstutziae. Een im portplant op het 
punt de muts te krijgen. W eer aan de wortel 
gebracht, zoals omschreven. Groeiplaats: Rimac- 
dal - Peru.

Melocactus caesius. U it zaden gekweekt, 41/*  
jaar oud. Groeiplaats: Colombia, schiereilahd 
Goajira.

M elocactus curvispinus. 31/2 ï a a r  oude zaailing 
Groeiplaats: Mexico, zonder plaatsaanduiding

M elocactus ernestii. H 182. Precies 3 jaar oude 
zaailingen.

Melocactus diersianus. H 404 Precies 3 jaar 
oude zaailing. Groeiplaats: Barreiro Vermelho 
- Brasil. Een pas beschreven soort door Bui- 
ning et Brederoo in Kuas. Augustus 1975.

gebied zijn Karl Knize (Peru), De Herdt, Karlheinz Uhlig, Gerhard Köhres, 
Horst Künzler (New Mexico Cactus Research). Zaaien op turfplaten of een 
ander geschikt medium en goed vochtig houden.
IMPORTPLANTEN. Heel vaak wil een liefhebber in zijn verzameling ook 
importplanten erbij hebben. Deze zijn inderdaad prachtig van bedoorning. Het 
beste kan men planten aanschaffen die nog net geen cephalium hebben. Dit 
zijn dan nog jonge planten en deze zijn veel gemakkelijker weer te bewortelen 
dan planten met cephalium. Bovendien goedkoper. Meestal krijgt men import-
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planten zonder wortels. Oude wortelresten heel voorzichtig met een pincet 
verwijderen; 24 uur in een zo goed mogelijke oplossing van wortelhormonen 
plaatsen, weer laten drogen en op een heuveltje van genoemde aarde in een 
pot plaatsen. De grond droog houden, maar de plant zelf heel vaak nevelen. 
Inpakken in plasticfolie is ook prima. Op een warm plekje en vanzelfsprekend 
niet in de zon. Zo na een maand mag men dan de eerste nieuwe wortels ver
wachten. Dan kan men de plant eens goed gieten.
WATER. Hier komen we aan een nogal moeilijk punt. De grond matig vochtig 
houden, ook in de winter niet geheel kurkdroog. Men moet beslist zorgen 
dat de planten niet gaan krimpen, aangezien Melocactussen zich hiervan 
zeer moeilijk herstellen. Zij houden van een hoge luchtvochtigheid. Dit moet 
men goed in acht nemen. Dus vaak nevelen, ook in de winter. In de zomer 
ook 2 a 3 maal dagelijks even licht met de gieter broezen. Uiteraard met 
regenwater of met een zuur, onthard water Zie hiervoor de artikelen van Pas
man in Succulenta augustus 1971.
TEMPERATUUR. Algemeen is het wel bij de liefhebbers bekend dat Melo’s 
geen lage temperatuur verdragen. In de zomer heeft men dan ook weinig 
moeite met het kweken van de Melocactussen.
Anders is het ’s winters. Men moet beslist een minimumtemperatuur aan
houden van 20° C. Melocactussen uit Peru kunnen een lagere temperatuur 
verdragen. Het is wel zeker dat de soorten uit deze gebieden van een wisse
lende temperatuur houden, net zoals dit het geval is bij Matucana's, Neo- 
porteria’s en dergelijke. Melocactus onychacanthus groeit tussen de Matu- 
cana’s. Een aanhoudende overwinteringstemperatuur van 8 è 10° C bij 
meestal mistig en donker weer is voor Melocactussen dodelijk. In Marrakech 
(Marokko) woont een cactuskweker die deze planten 's nachts wel om en bij 
het vriespunt heeft. Zoals elkeen weet, die wel eens een boek over de Sahara 
heeft gelezen, is het overdag echter aldaar een oven met zeer felle zon. Dat 
heeft men in Nederland niet. Overigens is het zeker dat de planten van deze 
kweker een schitterende bedoorning zullen vertonen.
ENTEN van Melozaailingen gaat heel gemakkelijk. Dit kan men doen op 
Eriocereus (Harrisia) jusbertii. Dit is voor dit geslacht een goede onderstam. 
Ook deze plant houdt ervan om 's winters wat vocht te krijgen en mag ook niet 
al te koud gehouden worden.
LICHT. Dit is ook een moeilijke kwestie. Melocactussen staan in de natuur in 
de gloeiende zon. En in Nederland - met uitzondering van de prachtige zomers 
'75 en '76 - ontbreekt dat nogal eens. Men zal dus moeten bijbelichten met 
plantenbestralers, uiteraard vooral tijdens donkere dagen en de korte winter
dagen. Met een Fluora buislamp van 40 Watt kan men ongeveer 1 nr bestralen. 
Ongetwijfeld zal er bij zo’n lamp een gebruiksaanwijzing behoren. Overeen
komstig kan men handelen.
Het geslacht Melocactus bestaat nu uit ca. 150 soorten, variëteiten en vormen. 
Er is dus veel keus. Van zwartgroene planten (M. diersianus) tot hemels
blauwe (M. azureus). Van zwaarbedoornde (M. macrocanthos) tot lichtbedoorn- 
de (M. caesius).
Van planten zo groot als een voetbal (M. macrocanthos) tot planten ter 
grootte van een kleine appel (M. matanzanus, M. melocactoides). Aanbevelens
waard is om van één soort meerdere planten te kweken, want er is nogal wat 
variatie binnen een soort. Zelf houd ik van elke soort 10 planten aan.

Literatuur:
Kulturbeobachtungen an Melocacteen. Kakteen und andere Sukkulenten, Januar 1972. 
Backeberg: Blatter für Kakteenforschung. Seite 181-184.
Dr. W. Cullmann: Kakteen.
Plantage Sorgvlie t, D is tric t Commewijne, Suriname.
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Interessante en weinig bekende succulenten uit Ethiopië
FRANS NOLTEE

I N L E I D I N G
Hoewel bovenstaande tite l min o f meer voo r z ichze lf spreekt w il ik toch 
graag nog iets meer verte llen over de opzet van deze serie-. Toen ik na mijn 
reis naar Kenia en Tanzania, in het begin van 1973, besloot een verslag 
van deze reis in ons blad te publiceren, kon ik niet voorzien dat het door 
allerlei omstandigheden enkele jaren zou duren voo r d it verhaal werd 
afgerond. D it heeft to t gevolg gehad dat een nogal verbrokke ld  geheel is 
ontstaan. Door de opzet van zo’n verslag is het bovendien niet a ltijd mo
ge lijk  op allerle i interessante details van de besproken planten in te gaan. 
Om deze redenen heb ik na mijn recente reis naar Ethiopië besloten de 
zaak anders aan te pakken.
Het is nu mijn bedoeling een aantal van de door mij en mijn reisgenoten in 
Ethiopië gevonden planten aan u voo r te- stellen aan de hand van literatuur
gegevens en de ervaringen die met deze planten zijn opgedaan. Dat daarbij 
de natuurlijke omstandigheden waaronder deze planten groeien niet ver
geten zullen worden, spreekt vanzelf.
K ort na mijn terugkeer u it Ethiopië moest ik helaas mijn kas ontruimen. 
Deze serie is dan ook alleen m ogelijk geworden door de samenwerking 
met mijn goede vriend Piet Kooyman. Deze ontpopte zich niet alleen als 
een prima reisgenoot en een goed plantenzoeker maar hij heeft ook de 
gelegenheid de gevonden planten optimaal te verzorgen. D oordat hij zich 
bovendien met groot enthousiasme aan de verzorging van d it materiaal 
heeft gewijd, hebben de meeste van onze vondsten zich uitstekend ont
w ikkeld en r ijk  gebloeid. Daardoor was ik niet alleen in staat een groot 
aantal fo to 's  van de planten te maken, maar konden ook de meeste ervan 
op naam gebracht worden.

De eerste soort die ik in deze serie w il bespreken is een vertegenwoordiger
van een geslacht dat we maar zelden in succulentenverzamelingen tegenkomen,
nl. Dorstenia barnimiana Schweinf.



Zo komen de bloeiw ijzen onder de steen van
daan kijken. de plantjes tevoorschijn.

Enkele knolletjes verscholen in de ruimte tussen 
twee rotsbrokken.

Bladeren van D. barnimiana in de cultuur.

Het geslacht Dorstenia, dat in 1737 werd opgesteld door Linnaeus en zijn naam 
dankt aan de Duitse botanicus Theodore Dorsten (1492-1552) w ordt meestal 
gerekend to t de Moraceae (M oerbeifam ilie), hoewel sommige onderzoekers 
meer verwantschap zien met de Urticaceae (Brandnetelfamilie). Het geslacht 
omvat bijna 200 soorten, waarvan de meeste kruidachtige planten zijn uit tro 
pische bosgebieden. In de droge streken van O ost-A frika, Socotra en Zuid- 
Arabië komt een klein aantal soorten voor die succulente stammetjes vormen. 
D. barnimiana behoort to t de ongeveer een dozijn omvattende groep planten 
met ondergrondse knollen; deze komen voor in tropisch A frika en Zuid-Arabië. 
Het geslacht Dorstenia is gekenm erkt door de bijzondere bloeiwijze. Deze 
w ordt bloem koek genoemd en bestaat uit een groot aantal afzonderlijke man
nelijke en vrouw elijke  bloem pjes die op een gemeenschappelijke bloembodem 
zitten. De vrouw elijke  bloemen zijn niet veel meer dan een vruchtbeginseltje 
met een o f twee stem peltjes die boven het bloembed uitsteken. Daaromheen 
zitten de mannelijke bloempjes, die meestal uit twee meeldraden bestaan, leder 
vrouw elijk  bloem pje produceert 1 dopvruchtje of achenium, dat zich aanvan
ke lijk  ontw ikke lt onder de oppervlakte van de bloemkoek. Onder de vrucht 
bevindt zich een grote cel die zich ge le ide lijk  aan met vocht vu lt en daardoor 
langzaam het vruchtje  naar boven duwt. D it w ordt dan vastgehouden in een 
soort plooi, to tda t de druk te groot w ordt, w aardoor het vruchtje  p lotseling los
kom t en met kracht w ord t w eggeslingerd over een afstand van een meter of 
nog meer. Men moet er dus zorg voor dragen dat men de vruchtjes niet kw ijt
raakt, b ijvoorbeeld door een stukje van een nylonkous o.i.d. om de bloeiw ijze
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te binden. Een gelukkige omstandigheid bij dit alles is wel dat de meeste 
succulente Dorstenia's zelffertiel zijn. Over het aantal succulente soorten onder 
de Dorstenia’s valt nog op te merken dat in Jacobsens Handbook of Succulent 
Plants (1960) slechts 3 soorten + 1 variëteit worden vermeld, terwijl in zijn 
Lexicon of succulent Plants (1974) niet minder dan 25 soorten + 7 variëteiten 
zijn opgenomen. Enkele van de niet eerder vermelde soorten zijn nieuwe 
vondsten; de meeste echter waren al veel eerder bekend.
Na deze inleiding zullen we nu het eigenlijke onderwerp van dit artikel eens 
wat nader gaan bekijken.
Eerst echter nog iets over de juiste naam van deze plant. Gewoonlijk komen 
we de naam D. bornimiana tegen; deze schrijfwijze is te wijten aan een fout in 
de Index Kewensis, die werd gecorrigeerd in de Addenda.
D. barnimiana heeft met veel andere Dorsteniasoorten gemeen dat hij zeer 
vormenrijk is. Zo vinden we in Jacobsens Lexicon of Suc. Plants niet minder 
dan 5 variëteiten opgesomd. Alle variëteiten hebben een platte ronde knol die 
tot ±  5 cm in doorsnee kan worden (vaak echter langwerpig van vorm) bij 
een dikte van 2 è 3 cm. Gewoonlijk zit deze knol geheel onder de grond. De

D. barnimiana in 
cultuur. De bladeren 
beginnen zich juist 
te ontwikkelen.

Foto’s van de 
schrijver.
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bladeren kunnen lange of korte stelen hebben, al naar gelang de diepte waarop 
de knol in de grond zit, de dichtheid van de omringende begroeiing enz. De 
bladeren kunnen allerlei vormen vertonen, van breed eirond tot nier- of hart
vormig, cirkelrond of schildvormig; soms zelfs zover ingesneden dat ze drie
tallig worden. Ze zijn iets vlezig en hebben een golvende en stomp getande 
rand. De afmetingen zijn bij de meeste vormen 5-7,5 cm lang en 5-6 cm breed. 
De bloeiwijze staat rechtop en is langwerpig of lijnvormig tot lancetvormig; 
langs de bloemkoek loopt een smalle rand, die samenvloeit met de straal
vormig uitstekende schutbladen. Deze schutbladen zijn tenminste drie in getal, 
waarbij de langste (2 a 3 cm) altijd aan de top zit; soms loopt het aantal op 
tot 18 a 20.
D. barnimiana werd door ons gevonden in het Oosten van Ethiopië, ±  25 km 
ten westen van Mieso. Hoewel in de directe omgeving een aantal interessante 
succulenten voorkwamen (o.a. Caralluma penicillata var. robusta, Car. cf. 
tumeri, Huernia cf. concinna, een Echidnopsis en een Kalanchoe spec.) zag het 
terrein waarop de Dorstenia's groeiden er niet bijzonder veelbelovend uit. 
Het was nl. bezaaid met grote rotsblokken waartussen zich een plaatselijk vrij 
dichte Opuntiavegetatie had gevestigd. De Dorstenia's zaten verscholen in de 
ruimten tussen dikke, maar vrij platte rotsblokken. Deze lagen enigszins schuin 
op elkaar, de onderste geheel of merendeels in de grond.
In de natuur bloeien de planten voordat de bladeren verschijnen. Onder de 
geschetste omstandigheden is het uiteraard niet eenvoudig dit soort planten 
te vinden; zelfs niet als er bovengronds iets zichtbaar is, hetgeen gedurende 
grote delen van het jaar naar ik aanneem niet het geval zal zijn.
Hoewel we deze soort slechts op één plaats vonden — op zich een echte 
gelukstreffer — blijkt D. barnimiana op een flink aantal plaatsen in Ethiopië 
voor te komen. Verder worden verschillende vormen aangetroffen in o.a. 
Congo, Yemen, Kenia en Tanzania.
Over de behandeling van deze soort is nog weinig te zeggen. Wel zal gezien 
de klimaatsomstandigheden in de landen van herkomst de temperatuur s win
ters niet te laag moeten zijn. Zodra wat meer ervaring met de cultuur is op
gedaan zullen we daar nader op ingaan.
GERAADPLEEGDE LITERATUUR o.a.
— H. Jacobsen, Handbook of Succulent Plants
— H. Jacobsen, Lexicon of Succulent Plants. ,
— F . Horwood, Some notes on the genus Dorstenia: Cactus and Su cc . Journal of Am erica, 1974 

no’s 5 en 6.

Schetsen van de botanische exploratie van Oost-Afrika.
j. A. JANSE
Afrika is lang het ,,donkere werelddeel” gebleven. De Grieken kenden wel
iswaar het kustgebied van de Middellandse Zee, doch de kennis van Afrika 
en dan alleen nog het noordelijke gedeelte was gebrekkig; op Herodotus' 
wereldkaart staat „Lybia” (d.i. de Sahara) met de Nijl die in het Atlasgebergte 
ontspringt! Er staat ook de Rode Zee op met de aanduiding „Sinus arabicus . 
Alexander de Grote's wereldrijk omvatte ook een flink stuk van de Nijldelta 
en strekte zich uit tot nabij de Kreeftskeerkring.
Het Romeinse wereldrijk met „Mauretania” (=  Algerije) en „Numidia (=  Tu
nis), drong in Egypte tot dezelfde breedtegraad door. Veel later begonnen 
de Portugezen de weg naar Indië te zoeken en bezochten daartoe de kust 
van Noord-, West- en Zuid-Afrika, doch drongen niet in het binnenland door,
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daarin gehinderd door het moordende klimaat, vijandige stammen en andere 
barrières, Vasco da Gama bereisde in 1497-99 ook de oostkust van Afrika. 
Omstreeks dezelfde tijd was Pedro de Covilham (±  1450-1545) ook aan de 
westkust van de Rode Zee, voorwaarts gezonden door de koning van Portugal 
om het rijk van Johannes de Priester te vinden (een legendarische figuur, 12de 
eeuw).
Het Rode-Zeegebied werd verder bekend door de bekende expeditie uitge
zonden door koning Frederik de Vde van Denemarken onder leiding van 
Carsten Niebuhr die in 1761-63 de kusten van de Rode Zee en Arabië be
zocht. De botanicus bij die expeditie Per Forskal (1736-1763) stierf helaas aan 
de pest in 1763. Carsten Niebuhr (1733-1815) was de enige overlevende van 
de vijf vakgeleerden die de expeditie rijk was; hij publiceerde niet alleen 
het reisverhaal („Beschrijving van Arabië”) doch bezorgde ook het botanisch 
werk van Forskal, „Flora aegyptiaco-arabica” (1775), een belangrijke bijdrage 
tot de kennis van de planten van dit dorre woestijngebied. Ongeveer tezelfder 
tijd ging een Schotse ontdekkingsreiziger op stap, James Bruce, aan wie wij 
meer aandacht zullen besteden.

James Bruce en de „Kol Ouall”
Alan Moorehead heeft in zijn prachtige boek „The Blue Nile” (1962) een uit
zonderlijk goede schets van James Bruce (1730-1794) gegeven. J)
Bruce behoorde tot de kleine en exclusieve kring van Schotse aristocraten 
wier leven in de 18de eeuw ver verwijderd was van dat van de gewone sterve
lingen. Hij wordt beschreven als een formidabele man, 1.90 m. lang, rood 
haar en een krachtig stemgeluid. Hij voelde zich in elk opzicht superieur! Hij 
was echter snel van begrip, gedecideerd in zijn optreden en . . . wat zeker 
van groot gewicht was, onmetelijk rijk! Moorehead zegt, dat zijn fysieke- en 
karaktereigenschappen hem zeker beter geschikt maakten voor zo’n reis vol 
gevaren en ontmoetingen met mensen voor wie een mensenleven maar weinig 
waard was.
Bruce zou waarschijnlijk die reis niet hebben gemaakt als hij niet op jeugdige 
leeftijd weduwnaar was geworden. Hij begon Arabische manuscripten in het 
Escoriaal te bestuderen en werd tenslotte consul van Groot-Brittanië in Al
giers. 2)
In 1768 gaat hij zijn plannen ten uitvoer brengen: de bron van de Nijl te 
ontdekken! In dat jaar is hij in Cairo met zijn secretaris, de Italiaan Luigi 
Balugani. Deze laatste zou van de reis niet terugkeren: hij stierf op de thuis
reis in Gondar, een plaats dicht bij het Tanameer in Ethiopië.
Aangezien het gebied dat hij wilde bereizen door plaatselijke stamoorlogen 
niet toegankelijk was, koos Bruce de zeeroute over de Rode Zee (zie kaartje), 
waar hij in september 1769 landde in Massawa; pas 2 maanden later kon hij 
dit onherbergzame oord (in de handen van een bende piraten) verlaten en 
het binnenland intrekken.
Het is juist op die route van Massawa naar Aksum (zie kaartje) dat hij de 
grote bestanden zag van een succulente Euphorbia, die hij „Kol Quall” noem
de en welke hij uitvoerig beschrijft.
Hierop komen wij nog terug, maar eerst de verdere lotgevallen van Bruce en 
zijn medereizigers op hun tocht door Ethiopië. Zij komen bij Gondar, t.n. van 
het Tanameer, welks oevers hij langs gaat aan de westelijke zijde van het 
meer. Zijn krachtige, dominerende persoonlijkheid voorkwam niet alleen ge
weld van de daar levende heersers, doch maakte zelfs dat hij als een geëerde 
gast werd ontvangen; bovendien kwamen zowel zijn kennis van de medische
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wetenschap als van de plaatselijke taal en het Arabisch hem zeer te pas. Hij 
hielp de koningin-moeder met het bestrijden van de pokken in haar paleis, 
flirtte met haar mooie dochter Ozaro Eshter en het werd hem toegestaan 
de naaste omgeving van het Tana meer te verkennen.
Zelfs meende Bruce hierdoor in de nabijheid van de bronnen van de Nijl te 
komen, hetgeen een verkeerde veronderstelling was; het zou nog een eeuw 
duren alvorens die netelige geografische kwestie zou zijn opgelost. Zij von
den de Tisisat watervallen, welke gevormd worden door de kleine Abai, die
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la ter in de Blauwe Nijl uitkomt. Hij keerde daarop naar Gondar terug; mala
ria (?) hield hem echter vast to t oktober 1770. Hij was zozeer in de gunst 
van de vo rs t dat hij zelf de eretite l kreeg van gouverneur van Shish, het ge
bied rond de Kleine Abai. Hij beklom de berg aldaar en een gids wees hem 
een klein eilandje, waarop zoiets als een altaar was opgericht waar de „bron 
van de N ijl"  zou zijn.
Het zou te ve r voeren alle belevenissen van Bruce op zijn verdere reis naar 
het noorden hier op te sommen. In maart 1773 zeilde hij naar Europa terug, 
nadat hij zes jaar was weggeweest!

Ondanks de vele ontberingen en inderdaad zeer vele interessante medede
lingen die Bruce van zijn reizen kon vertellen, bleef men in Engeland scep
tisch staan t.o. van zijn waarnemingen. Hij werd meer beschouwd als een 
soort Baron von Münchhausen dan een w etenschappelijke onderzoeker!
In 1788 nadat hij in Schotland was hertrouwd en w eer weduwnaar geworden, 
begon hij ernst te maken met het opschrijven van zijn belevenissen. In een 
zekere B. H. Latrabe, een predikant uit M oravië vond hij een man die alles 
wat hij d icteerde to t een boek zou omwerken! Hij begaf zich hiertoe naar 
Londen, waar hij kamers betrok in Buckinghamstreet. In juni 1789 was dat 
w erk gebeurd en wachtte Benjamin Latrabe op de betaling voor een jaar 
werk. Hij werd afgescheept met v ijf guineas!
Zo ondankbaar Bruce was met deze werknemer, geen beter lot onderging de 
Italiaan Balugani, die hem op zijn reis vergezelde en daar het leven liet!

James Bruce 
(1730-94) naar een 
portret van Pompeo 
Batoni met 
toestemming van de 
,.National Galleries 
o f Scotland", 
Edinburgh.
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,,Ko l Q u a li"  (Euphorbia abyssin ica Gm el).
Plaat uit J. B ruce 's „T rave ls  to d iscover the sources of the N ile . . deel V .

Bruce vermeldt hem niet in zijn grote reiswerk 3) dat tenslotte verscheen in 5 
flinke kwarto-delen met de titel: , .Travels to discover the sources of the Nile, 
in the years 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 en 1773” by James Bruce of Kin- 
nard Esq. F.R .S. Edinburgh 1790, opgedragen aan George I I I.
De hetze tegen Bruce ging in zijn eigen land onverminderd door 4), deson
danks dacht men er in het buitenland anders over! Er verschenen Franse en 
Duitse vertalingen van; vooral de Duitse verkorte vertaling is voor ons van 
belang, omdat deze is voorzien van ,,Zur Naturgeschichte gehörigen Be- 
richtigungen und Zusatzen versehen von J. F. Gmelin. 5) Het is juist deze 
Gmelin die de auteur wordt van de door James Bruce gevonden, beschreven 
en afgebeelde plant:

„Kol Quall”
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,,Kol Q u a li"  (Euphorbia abyssinica Gmel).
Plaat uit J. Bruce's „Travels to discover the sources of the N ile  . . deel V.

In het vijfde deel beschrijft Bruce uitvoerig (dl. V, p. 41 ff) hoe hij de Kol Quall 
vond. Hij bevindt zich in het kustgebied van Ethiopië, ju is t ongeveer 12 km 
van A cru r 6):
,,ln that memorable day when leaving the Salimar, o r low fla t perched country, 
which form s the seacoast of Abyssinia, and turning westward, we came to 
the foo t o f that stupendous mountain Taranta, which we were to pass in order 
to enter into the high land o f Abyssinia, we saw the whole side of that pro- 
digious mountain covered from top to bottom w ith this beautiful tree ” .
,,De vruchten waren rijp en werden gevonden aan het eind van de takken, de 
bomen stonden dicht opeen” .
De schrijver gaat dan door de tak zelf nauw keuriger te beschrijven, door
snede 6 duim, 8-kantig met geschulpte kanten die aan de top tezamen komen;
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de hoogte van de tak omstreeks 31/2 vt.
Hij merkte ook de ogen op die op deze geschulpte ribben zitten, „out of every 
one of wich came five thorns, four on the side and one in the centre, scarce 
half an inch long, fragil and of no resistance, but exceedingly sharp and 
pointed". 7)
Deze laatste bewering heeft heel wat verwarring gesticht. Gmelin gaat zelfs 
zover dat hij bij zijn bemerking over de Kol Quall de zinsnede „aculeis quinis 
opneemt.
L. Croizat heeft zich ook met de Kol Quall bezig gehouden 8) en zegt dat 
het volgens hem alleen om een waarnemingsfout gaat (l.c. 126); hij merkt 
terecht op, dat de plant op de platen zeer goed is vastgelegd; deze platen 
zijn naar Balugani's schetsen ter plaatse vervaardigd.
Dit is de plant die J. F. Gmelin de naam Euphorbia abyssinica gaf en die nu 
nog steeds zo heet.
Ruim 100 jaar later bezoekt een andere ontdekkingsreiziger — botanicus, Dr. 
Georg Schweinfurth, dezelfde plaatsen. Daarover in het volgende gedeelte.

1) A. Moorehead, The Blue Nile (Hamish Hamilton, London, rev.ed. 1972).
2) Dit baantje was niet bepaald een pretje; de bey van Algiers, Ali Pasha, was een wrede oude kerel 

die aan weinig anders dacht dan vreemde consuls in de kerkers werpen en de bemanningen van 
gekaapte schepen in slavernij wegvoeren.

3) Hij toonde koning George III, Balugani's tekeningen als die van hemzelf!
4) De avonturen van Baron von Münchausen werden herdrukt met de smalende titel: ..Gulliver 

Reviv’d: the Singular Travels Campaigns, Voyages and Sporting Adventures of Baron Munnik 
houson, commonly pronounced Munchhausen; as he relates them over the bottle when surrounded 
by his friends. Or the Vice of lying properly exposed” . Opgedragen aan James Bruce!

5) James Bruce, Reisen in das Innere von Africa, nach Abyssinien an die Quellen des Nils, übersetzt 
von C . B. Cuhn. 2 Bde 8 vo. Leipzig 1791 bei Johann Ambrosius Barth.
Gmelin, Johann Friedrich, D. (1748-1804), professor te Göttingen, bewerkte de 13de editie van Lin- 
naeus’ , , ,Systema naturae" (1791-93).

6) Deze landstreek behoort tot Eritrea, dat toen met Abyssinië één geheel uitmaaktel
7) Gmelin p. 60 ff.: ..Aussen an den Kerben waren kleine Beulen, aus welchen fünf spröde, kaum einen 

halben Zoll lange, sehr leicht nachgebende aber sehr scharfe und spitzige Domen, er eine ganz 
in der Mitte, zwischen den übrigen, hervorkamen".

8) L. Croizat, De Euphorbia Antiquorum atque Officinarum, New York 1934 p. 105 ff.

Een gal op Sempervivum
WIM RUBERS
In de afgelopen herfst ontdekte ik op een van mijn Sempervivums een eigen
aardige misvorming van enkele bladeren. Deze waren namelijk sterk ver
lengd en enigzins bleek van kleur. In de loop van de winter verschenen 
hierop pukkels, die later openbarstten en waaruit oranje sporen naar buiten 
kwamen.
Met behulp van het „Gallenboek” kwam ik meer te weten over de oorzaak 
van deze afwijking. Het betrof hier een zogenaamde „gal” veroorzaakt door 
de roestzwam Endophyllum sempervivi.
Gallen zijn abnormale groeiverschijnselen van planten die ontstaan onder 
invloed van dieren, (bijv. muggeiarven, mijten) of planten (meestal schimmels, 
maar soms ook bacteriën). Het meest bekende voorbeeld is wel de galappel 
die op het blad van de eik voorkomt, zo groot als een flinke knikker kan 
worden en veroorzaakt wordt door een galwesp.
Ook roestzwammen (soms roesten genoemd) kunnen gallen veroorzaken. 
Meestal zijn dit opzwellingen van stengels of bladeren en gaat het gepaard 
met de vorming van zgn. aecidiën, kleine oranjekleurige bekertjes waaruit 
sporen te voorschijn komen. Soms kunnen er ook heksenbezems gevormd
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Schematische weergave van de levenscyclus van Endophyllum sempervivi.

Gal veroorzaakt door de roestzwam Endophyllum sempervivi op S. arachnoideum

worden. Roestzwammen zijn parasitaire schimmels, die zich in het planten
rijk  onderscheiden door hun wel zeer ingew ikkelde levenscyclus. Soms kun
nen twee gastheren noodzakelijk zijn en zijn er wel v ijf verschillende typen 
sporen te onderscheiden. Het is niet doenlijk om d it hier uitgebreid w eer te 
geven. Endophyllum doet het echter relatief eenvoudig.
In de aangetaste bladeren bevinden zich schim meldraden die hier overw in
teren en in het vroege voorjaar w orden er bolvorm ige omhulsels gemaakt, 
die er aan de buitenkant als knobbeltjes uitzien. Zo 'n knobbel is een zgn. 
te leutosorus Deze is bij Endophyllum in bouw te vergelijken met het aecidium 
zoals andere roesten dat hebben, maar het is gebleken dat de sporen die hier
uit komen een ander stadium in de levenscyclus vertegenwoordigen.
De teleutosorus barst open en de teleutosporen komen naar buiten. Deze 
kunnen weer een Sempervivum-blad infecteren maar vorm en niet meteen 
een gal. Er zijn eerst enkele tussenstadia noodzakelijk. Een van deze stadia, 
het zgn. spermogonium, is te herkennen als een klein druppeltje op het blad
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Detail van Sempervivumblad met rijpe teleutosori Afbeeldingen van de schrijver

waar enkele schimmeldraden uit steken (loupe), de zgn. receptieve hyphae, 
en vele eencellige spermatia. Komt nu een spermatium van een ander sper- 
mogonium op zo'n receptieve hyphe terecht, dan treedt versmelting van de 
celkernen op en er worden schimmeldraden gemaakt die opnieuw een gal 
kunnen vormen.
De gallen zijn op meerdere soorten Sempervivum gevonden; bij mij ver
schenen ze op S .arachnoideum
Geraadpleegde literatuur: . .. . nfl „  ,Buhr, H. (1965). Bestimmungstabellen der Gallen (Zoo- und Phytocecidien) an Pflanzen Mittei- 
und Nordeuropas. Bd. II. Fisher Verlag, Jena.
Docters van Leeuwen, W. M. (1957): Gallenboek. Thieme, Zutphen.
Smith, G. (1955). Cryptogamic Botany I. Algae and Fungi. Mc Graw-Hill Company London.
Winter, G. (1884). Die Pilze Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz I. In Rabenhorst, Krypto-
gamen-Flora I. Leipzig. 
Johan Frisoplaats 6a, Tricht.

Haworthia (IX)
B. VAN GELDER
Een heel andere indruk maken een vrij groot aantal Haworthia s die „parels 
op hun biadoppervlakte vertonen, terwijl van vensters geen sprake is. Het 
Griekse woord voor parel is „margaritès" en redelijkerwijs zou men dus alle 
beparelde Haworthia's moeten aantreffen onder sectie IX, die der Margariti
ferae oftewel pareldraagsters. M aar. . . heb ik u gezegd dat mijn verhaal een
tonig is? . . . ook hier weer is de beschrijving der sectie zo, dat sommige dui
delijk met pareltjes getooide soorten, geen toegang konden krijgen, maar bij 
andere secties terecht moesten komen. De beschrijving luidt nl. „stamloos of 
zeer kortstammig . . . bladeren beiderzijds of alleen aan de onderkant bepareld 
(letterlijk staat er „bepukkeld”). Daardoor vallen dus planten met alleen puk
kels aan de bovenzijde vanzelf af, evenals planten met wat langer stammetje. 
Maar waar ligt de grens tussen zeer kort, kort, een beetje kort, een klein beetje 
lang, een beetje lang, lang, zeer lang . . .? In ieder geval behoren H. reinwardtii 
en zijn 22 door Jacobsen gesignaleerde variëteiten niet tot de sectie der Mar
garitiferae, al zijn ze allemaal van top tot teen bepareld en al is de var. kaffer- 
driftensis begenadigd met de zwaarste en schitterendste parels van het hele 
geslacht, omdat ze nou eenmaal niet een „zeer kort” stammetje hebben, maar 
een minder kort. . .! Daartegenover zou de vraag helemaal niet ongerijmd zijn, 
of de dikke dwarsbanden op de bladeren van H. fasciata wel echte „parels" 
zijn! Nou ja, H. reinwardtii behoort er niet bij en H. fasciata wel, hetgeen niet
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beslist wordt door de bepaarling, maar door het feit dat H. fasciata een 
wortelstandige rozet vormt en H. reinwardtii een stammetje.
Genoemde H. fasciata is misschien wel al te bekend geworden, zodat we niet 
meer zien wat een juweel van een plantje het is. De schitterend witte parels 
aan de rugzijde van het blad zijn samengegroeid tot dikke horizontale banden: 
een soort richels of wallen, precies als bij H. limifoiia, alleen hiér zijn ze zuiver 
wit en daar donkergroen; de lancetvormige bladeren zijn aan de buikzijde 
(binnenkant) glad groen; hij maakt gemakkelijk uitlopers, zodat de vermeer
dering geen problemen opwerpt.
Veel overeenkomst met H. fasciata vertoont H. subfasciata, die veel minder 
uitlopers maakt, zich echter wel in tweeën splitst; hij is veel groter dan H. fas
ciata en wat doffer van kleur, met enigszins wrattige bladranden. Ook H. atte
nuata, een oudje dat sinds 1790 bekend is, vertoont sterke gelijkenis met de 
beide voorgaande planten; H. attenuata vormt echter, vooral op latere leeftijd 
een stammetje; de bladeren punten naar buiten; de parels zijn slechts bij een 
gedeelte der vele variëteiten (13 volgens Jacobsen) tot dwarsbanden verenigd; 
ze liggen altijd wel netjes op rijtjes; bij sommige variëteiten komen de parels 
alleen aan één zijde voor; bij andere echter aan beide zijden der bladeren. 
Een schitterende plant is de vrij zeldzame H. attenuata v. ciariperla, met zeer 
geprononceerde krijtwitte parels over de bladeren verspreid; die op de boven
kant zijn veel kleiner dan die op de onderkant; vaak zijn ze tot banden samen
gegroeid.

H. fasciata
Foto’s van de schrijver
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Een zeer gezochte pareldraagster is H. margaritifera die echter veel minder 
voorkomt dan men denkt; heel vaak staat de naam H. margaritifera bij een 
plantje dat in feite een mooi uitgevallen vorm van H. attenuata is. De echte 
H. margaritifera, reeds sinds 1811 in cultuur, verliest gemakkelijk zijn wortels 
en krijgt ze moeilijk terug; hij vormt een stamloze rozet, die 15 cm 0 kan 
worden; de dikke bladeren zijn tot 8 cm lang en aan de voet 3 cm breed; aan 
de rugzijde is het bladeinde gekield; de bladeren zijn aan beide zijden met 
dikke parels overdekt; ook deze soort telt vele variëteiten en vormen en 
maakt gemakkelijk uiltopers.
Kleiner en minder bekend maar niet minder mooi dan H. margaritifera is 
H. papillosa; hij heeft ook minder bladeren; aan beide zijden daarvan staan de 
parels duidelijk in min of meer horizontale rijen; het blad is aan de rugzijde 
nogal bol en aan de buikzijde vaak hol en heeft een zeer spitse bladtop.
Een soortgelijke plant is H. radula, een nogal forse stamloze plant met zeer 
vele kleine pareltjes aan beide zijden der bladeren, die 8 cm lang en 2 cm 
breed worden, naar boven toe snel versmallen en in een lange spits eindigen.
In dit groepje hoort ook H. tuberculata thuis, die stompe bladeren heeft met 
een kromme top; de dikke pukkels kan men nauwelijks nog parels noemen, 
want ze zijn slechts zeer vaag wit; hij vormt vaak een stammetje; de 2 1/2 cm 
brede bladeren zijn aan de bovenzijde vlak en aan de onderkant gewelfd en 
gekield; op beide zijden de ruwe donkerkleurige wratten of pukkels; de 
bloempjes zijn hier geel! We kunnen deze soort dus min of meer zien als de 
overgang naar die pareldraagsters, die een stammetje vormen.
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MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING 

VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Melocactus helvolilanatus Buining et Brederoo species nova Foto: Buining
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M e lo c a c tu s  h e lv o lila n a tu s  Buin. et Bred. species nova

(helvolus =  beige; lana =  wol)

Corpus solitarium  sine cephalio fere globosum ad 15 cm diametitur, paulum 
glaucescenter v iride  est; radices ramosae sunt; cephalium applanate g lo
bosum ad 7 cm diam etitur et lana helvola saetisque brevibus subrubris 
instructum  est.
Costae 13 in pede plantae 3,5-4 cm latae 4-4,5 cm inter se distant; inter 
areolas acute securifo rm iter altatae sunt.
Areolae paene rotundae primum tomento cremeo-albo, deinde magis 
griseo instructae postremo nudae sunt; ad 2 cm in costa in ter se distant. 
Spinae primum rubescentes, mox griseae ad suggriseae acumine tenui atro; 
marginales 7 25-27 mm longae sunt, adhuc 1-3 spinulae adventiciae longitu
dine 8-18 mm adsunt; centralis una 27 mm longa est.
Flores tubulosi nudi sunt; pericarpellum  ovale album est; receptaculum 
tubulosum subviolaceo-roseum est, in parte suprema aliquae squamulae 
tenues sunt.
Caverna seminifera ovalis est; ovula in fascicu lis de duobus, placentae 
nudae sunt.
Camera nectarea late ovalis est, glandulae nectareae parietales sunt.
Folia perianthii transeuntia oblongata violacea sunt; exteriora ut transeun
tia, interiora lancealata vio lacea sunt; stamina primaria in pede vittifo rm ia  
3,5 mm longa alba anthera flava instructa sunt; secundaria in 7 coronis 
infima 3,5 longa, suprema 2 mm longa alba sunt anthera flava instructa. 
P istillum  album 12 mm longum est 4 stigmatibus instructum.
Fructus cuneiform is rosei- albus re liqu iis flo ris  appendentibus, 
semen galeriform e nitide nigrum margine hili augustiore co lliform i; testa 
praesertim  in acumine tuberculis concameratis rotundis ad oblongatis, quae 
in marginem hili planiora et minora fiunt, instructa est; pecten fortius 
creatum est; hilum ovale, basale circum micropylam tantum paulum de
mersum est, margo hili v ix introrsum curvata est; textura hili ochrea; em
bryo producte ovatum est, cotyledones bene discernuntur, perispermium 
deest.
Habitat ad Santa Antonio Piaui, Brasilia in altitudine 250 m. in rupibus 
paene nudis et planis.
Holotypus in Herbario U ltra jecti sub nr. H 444.

Lat. Diagn. J. Theunissen

Plant enkel, zonder cephalium vrijw e l bolrond, iets blauwachtig groen, met 
vertakte w orte ls; cephalium plat bolrond, met beige wol en korte lichtrode bor
stels. Ribben 13, aan de basis van de plant 3,5-4 cm breed, 4-4,5 cm van elkaar, 
tussen de areolen scherp b ijlvorm ig verhoogd. Areolen vrijw e l rond, 8, eerst 
met crème vilt, dan meer grijs  en tenslotte kaal, ca. 2 cm van e lkaar op de rib. 
Dorens eerst roodachtig, weldra grijs  to t lich tgrijs  met een fijn  zwart puntje; 
7 randdorens 25-27 mm lang, tevens 1-3 secundaire doorntjes lang 8-18 mm;
1 middendoren lang 27 mm. Bloem buisvormig, kaal; pericarpellum  ovaal, w it; 
receptaculum buisvorm ig, licht v io le t roze, bovenaan een enkel fijn schubje; 
zaadholte ovaal, ovules in bundels van twee, zaadstrengen kaal; nectarkamer 
breed ovaal, nectarklieren aan de binnenwand; overgangsperianthbladeren 
langwerpig, v io le t; buitenste perianthbladeren langwerpig, vio let; binnenste 
perianthbladeren lancetvorm ig, vio let; primaire meeldraden 3,5 mm lang, lin t
vorm ig aan de voet, w it, met geel anther; secundaire meeldraden in 7 kransen, 
eerst 3,5 mm lang, boven 2 mm lang, w it, met geel anther, stam per lang 12 
mm, wit, met 4 stempels.
V rucht w igvorm ig, roze-wit, met aanhangende bloemresten. Zaad helmvormig 
met kraagvorm ige, smallere hilumband, glanzend zwart; testa met vooral op 
de top gewelfde, ronde to t langwerpige knobbeltjes, naar de hilumrand v la k 
ker en kleiner, kam vrij s terk ontw ikkeld; hilum ovaal, basaal, slechts rond het
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A: b lo em doo rsnede  met pe rian thb lade ren . c s  =  zaadho lte , gn =  necta rk lie ren , cn ■= nectarkam er, 
sp  =  p rim a ire  m ee ld raden , s s  =  se cunda ire  m ee ld raden . A1: de stem pe ls . A2: lin ks: p rim a ire  
m ee ld raad , rechts: se cu n d a ire  m ee ld raad .

B: zaadknoppen . B1: rech ts: em bryo  met lege  p e rispe rm zak  (=  p), lin ks: em bryo, gehee l vrij, co  =  
co ty len . B2: v rucht. B3: zaad . B4: h ilum zijde , f  =  fun icu lu s , m =  m icropy le , pe =  kam.
C : a reoo l met do rens.

Teken ingen: A . J. B rede roo .
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m icropyle iets verdiept, hilumrand nauwelijks binnenwaarts gebogen, hilum- 
weefsel okerkleurig; embryo gerekt eivorm ig, cotyledons goed zichtbaar, 
zonder perisperm.
Habitat: bij Santa Antonio, Piaui, Brazilië, op 250 m. hoogte op vrijw e l kale, 
vlakke rotsen.
Holotype in Herbarium Utrecht, Nederland, onder nr. H 444.

Van maand tot maand

Th. NEUTELINGS

ln aflevering I I I verm eldde ik terloops iets over Mammillaria baxteriana, M. 
marshalliana en M. pacifica. Nu alle drie exemplaren in mijn kasje gebloeid 
hebben is het interessant erop terug te komen. In ,,The Mammillaria Hand- 
book”  van Craig, pagina 69 en 70 (uitgave 1973) worden deze drie soorten 
onder de tite l „M. baxteriana (Gates) Boedeker”  in één beschrijv ing behan
deld. De h ierbij op bladzijde 70 geplaatste foto lijk t geheel op M. marshalliana. 
Nu lu id t de laatste zin van Craig 's beschrijv ing le tte rlijk  als volgt: „These 
three species described from the Southern part of Baja Californ ia are so 
nearly identical that the s light variations are to be regarded as geographical 
varia tions". (Deze drie soorten, uit het zu ide lijk  deel van Nedercaliforn ië —  
Mexico —  afkom stig, lijken zozeer op elkaar dat de geringe afw ijk ingen als 
geografische variëteiten gezien dienen te worden.)
Ik heb mij nu eens de moeite gegeven na te gaan welke geringe verschillen 
tussen deze drie gebroeders onderling te ontdekken waren. Overigens, ik 
vind het merkwaardig dat de schrijver in dezelfde regel spreekt over „so o r
ten”  én van „va rië te iten " in één adem; volgens mij een contrad ictie  tenzij 
het tweede woord „va ria tions” ook als „a fw ijk ingen" vertaald dient te wor-
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den (?). (Dit laatste is o.i. juist; voor het botanische begrip variëteit gebruikt 
men in het Engels het woord variety. Noot red.)

Tuberkels:
mar. : staan zeer dicht tegen elkaar; wol in de jonge axillen niet of met veel moeite 

te zien.
bax. : minder tegen elkaar liggend en een slankere indruk makend t.o.v. voorgaande.

Axilwol in jonge axillen duidelijk waarneembaar, 
pac. : geheel zichtbaar; duidelijk is de brede basis ervan te zien evenals de wol in 

je jonge axillen. Boven- en zijkanten zijn duidelijk geribd. Maakt een plompe 
indruk.

Randdoorns:
mar. : vijf tot zeven meestal zes:

één recht naar beneden wijzend is het langst;
twee zijwaarts naar boven gericht, nog iets minder lang dan de vorige; 
twee zijwaarts naar boven gericht, nog iets minder lang dan de vorige; 
één naar boven gericht; het kortst van alle.
De kleur is krijtwit; de onderste drie hebben een duidelijke zwartkleurige 
punt. Bij de overige niet of nauwelijks zichtbaar. Bij ouder worden, wijzen de 
twee zijwaarts naar bovengerichte doorns vaak naar beneden, 

bax. : het aantal randdoorns bedraagt negen tot tien, soms elf. Ze zijn langer dan 
die van de vorige. De kleur is hetzelfde. Goed zichtbaar is dat de naar boven 
gerichte doorns dunner zijn dan de neerwaarts gestelde. Alle zijn vrij recht, 
alhoewel de zijwaarts gerichte vaak een knik vlak bij de basis vertonen, 

pac. : Zes randdoorns in perfecte opstelling en wel zodanig dat ze paarsgewijs in 
eikaars verlengde liggen. Het lijken zespuntige sterretjes. De kleur is wit ter
wijl de punten zwart zijn. Ze zijn voorts kaarsrecht, het kortst en het dikst in 
vergelijking met de twee andere.

Middendoorns:
mar. : één, ca. 14 mm lang, via een bocht naar boven wijzend. De kleur is van 

bovenaf zwart, via grijszwart naar krijtwit verlopend, 
bax. : één tot twee stuks, ca. 22 mm lang. De tweede, indien aanwezig, is een paar 

mm korter en staat onder de bovenste. De kleur is okergeelbruin. Licht ge
bogen.

pac. : één middendoorn, ca. 7 mm lang, recht. Punt is zwart, via grijs naar wit ver
lopend.

Wat de overigens mooie, vrij grote gele bloemen betreft, heb ik geen opval
lende verschillen kunnen ontdekken, behalve dan dat ik ervoer dat de stamper 
van marshalliana geelgroen en dat die van de beide andere lichtgeel waren. 
Uiteraard had ik geen zin mijn exemplaren via het ontleedmes te slachtofferen. 
Anders had ik dan meer gegevens over de bouw van het plantelichaam e.d. 
kunnen verschaffen, zomede lengtes, breedtes etc. Gedurende het verzamelen 
van bovenstaande gegevens heb ik eerst recht bewust respect gekregen voor 
al diegeneh die beschrijvend werk qua morfologische waarnemingen verrichten. 
Het lijkt mij, ondanks routine, een tijdrovende arbeid.
Het jaar 1976 zal ongetwijfeld in de annalen van de Westeuropese meteorolo
gische diensten geboekstaafd worden als een recordjaar aan uren zonneschijn. 
Wat voor een effect heeft dit tropische weertype gehad op cactussen? Bij mij 
is gebleken dat de nieuwe bedoorning wat krachtiger en langer werd; de plan- 
telichamen kregen een wat gedrongener karakter, ja sommige werden ondanks 
nieuwgroei kleiner! Ten aanzien van de bloei heeft het vele zonlicht ook dui
delijk invloed gehad. Begon de bloei al vrij vroeg, zo heb ik exemplaren die nog 
steeds, vanaf april, onafgebroken tot nu (tweede helft van juli) doorbloeien, 
zoals ik in een vorige aflevering met het noemen van enkele soorten reeds be
richtte.
Andere exemplaren hebben een duidelijke tweede bloei, waarvan de eerste in 
de maand mei viel. Om enkele voorbeelden — per medio juli — te noemen;
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Mammillaria theresae: in mei bloeide dit schier 4 cm. lange plantje met vier 
bloemen; thans is de eerste van de vijf knoppen opengegaan. Mammillaria bul- 
lardiana en M. pseudoalamensis, beide eveneens met grote bloemen bloeiend, 
zitten weer onder de nieuwe knoppen. Duidelijk is daarbij vast te stellen dat 
zij uit de in het voorjaar ontstane axillen ontspruiten.
Turbinicarpus kiinkerianus (geënt) bloeit vanaf april praktisch ononderbroken; 
voor mij is dat een raadsel. Het is een tweekoppige, geënte plant, die al ruim 
40 bloemen geproduceerd heeft. Ook het aantal bloemen bij de Gymnocaly- 
ciums is groot.
Een nadeel is dat de duur van de bloei vrij aanzienlijk door de ontstane hitte 
bekort wordt, waartegenover weer een groter aantal bloemen staat. De gemid
delde maximum temperatuur in mijn kas bedroeg 42 a 44" C. Dat zon toch wel 
van belang is voor het wel en wee van de meeste cactussen, moge blijken uit 
het herstel van mijn Mammillaria humboldtii: deze overigens zeer moeilijk te 
houden soort zag er in maart j.l. vergeeld en half verdroogd uit en stond bij mij 
op de nominatie om verwijderd te worden. Deze inspanning stelde ik telkens 
uit, ik plaatste zelfs dit exemplaar vlak achter het glas, waarna er een herstel 
intrad. Dit zeer mooi bedoornde cactusje (geënt) glorieert weer in al zijn 
schoonheid; alleen onderaan het plantelichaam is nog iets van het droeve ver
leden te bespeuren.
Nog een nadeel is het mankeren van regenwater. Noodgedwongen neem ik 
derhalve leidingwater dat ik met een beetje verdund zwavelzuur aanzuur, om 
aldus het zich in het leidingwater bevindende calcium en magnesium te binden. 
In plaats van dit gemene zuur kan men ook gebruik maken van citroenzuur of 
wijnsteenzuur dat in de vorm van oplosbare kristallen bij de drogist te koop is. 
Daar per streek de hardheid van leidingwater varieert is het hier zinloos te 
vermelden welke hoeveelheden aan zuur ik pleeg te benutten. Misschien is het 
interessant dit onderwerp in clubverband te behandelen door de mate van het 
aanzuren van leidingwater proefondervindelijk vast te stellen. Met behulp van 
indicatorstrookjes kan op een eenvoudige wijze de verkregen zuurgraad (pH) 
vastgesteld worden*.

De schrijver haalt hier (zoals dikwijls gebeurt) twee verschillende begrippen door 
elkaar. N.l. de hardheid van het water en de zuurgraad.
Met het toevoegen van verdund zwavelzuur wordt wel een deel van de calcium-be- 
standdelen die zich in het water bevinden gebonden, doch het water wordt er vrijwel 
niet ,.zachter” door. Beter is om gedemineraliseerd water te gebruiken als de hardheid 
van het leidingwater boven de 10 a 12 graden Duitse hardheid (°D.H.) uitkomt. Indien 
u niet weet welke hardheid het leidingwater in uw woonplaats heeft, kunt u dit het 
beste even vragen bij het waterleidingbedrijf.
Het „uit de losse hand” toevoegen van een beetje zuur houdt het grote gevaar in dat 
u de zuurgraad (pH) van de potgrond ontoelaatbaar wijzigt.
Overigens moet men de hardheid van leidingwater niet als een verschrikkelijk groot 
en onontkoombaar kwaad zien. Slechts bij extreem grote hardheid (hetgeen maar in 
enkele delen van ons land het geval is), bij langdurig ontbreken van regenwater of de 
onmogelijkheid gedemineraliseerd water te gebruiken, kan enige schade ontstaan in 
de vorm van een minder fraai glanzend uiterlijk van uw planten. Het dikwijls vermelde 
ontstaan van kalkuitslag op de oudere doorns is o.i. waarschijnlijk veel meer een ge
volg van de aanwezigheid van een overmaat aan voedingszouten en kalk in de grond 
dan van te hard water. Ook bij pas geïmporteerde planten komen deze verkalkte 
doorns voor!
Goed florerende planten, opgepot in een gezond grondmengsel, vertonen geen ver
kalkte doorns, ook al wordt er altijd met hard leidingwater gegoten. Het is dan wel 
zaak de planten elk jaar te verpotten, omdat door het gieten met leidingwater op den 
duur niet alleen allerlei kalkachtige bestanddelen doch ook nog andere stoffen als 
kopersulfaat in de potgrond terechtkomen. (Noot red.).
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Een ander gevolg van veel zonlicht: het verkleuren van veel cactussen. Zo heb 
ik thans een Mammillaria plumosa welke paarszwart is geworden, ondanks de 
het gehele plantelichaam bedekkende, s ie rlijk  gevederde randdoorns. U ge
lieve dan te bedenken dat zo'n cactus niet afgeschreven behoeft te worden. 
Om te voorkom en dat de tem peratuur al te hoog oploopt is permanent luchten 
een onverm ijdelijke noodzaak. Medio ju li bezocht ik een kweker die er een 
pracht van een particu liere kas op na houdt. Hij had zelfs ondanks luchten een 
tem peratuur van 70° C als hoogste waarde geregistreerd. En bij een tem pera
tuur van 35° C en hoger gaan de cactussen in ruststand over. Deze kweker 
verwachtte dan ook bij vele exemplaren een tweede bloei.
D ichotom ie oftewel tweedeling houdt in de plantkunde in, dat een tak of stengel 
zich sp lits t in twee ge lijkwaardige stengels. D it verschijnsel doet zich ook bij 
cactussen voor. Menig lie fhebber werd daarmede ooit geconfronteerd. Elke 
plant heeft, uitgezonderd die welke een cristaatvorm groei kennen, één vege- 
tatiepunt (of groeipunt), van waaruit de stengel constant doorgroeit, voorzien 
van bladeren, doorns e.d., al naar gelang de soort plant. Op een gegeven mo
ment ontstaan bij sommige soorten uit dat ene groeipunt twee van dergelijke 
punten. Zo kan een cactusplant uit twee, vier, acht enz. koppen bestaan die in 
fe ite één gem eenschappelijk basisstuk hebben. Let wel, ik doel niet op cactus
sen die zijscheuten vorm en: in dat geval is er gewoon sprake van zijtakken, 
hetgeen bij dichotome deling niet het geval is.
Deze wat theoretische inleiding v ind t zijn oorzaak in het fe it dat ik vorig jaar 
ju li getuige was van een aanvang van een dergelijke tweedeling en wel bij een 
Mammillaria, welke ik via een ruilbeurs drie jaar geleden bekwam. Op het etiket 
stond de naam M. dorispina, die ik helaas niet geverifieerd kreeg. In C raig 's 
Mammillaria Handbook vond ik wel de naam M. durispina. Daar de beschrijving 
en bijhorende afbeelding grotendeels klopte heb ik de naam op het etiket 
m iddels verandering van een letter gew ijzigd. In de maand oktober daaropvol
gend stond de groei stil i.v.m. de nakende w interrustperiode. In de maand 
maart van d it jaar trok  de groei weer aan. Helaas gaf slechts één groeipunt 
gevolg aan de natuurlijke drang to t doorgroei; het andere bleef slapend. De 
vraag waar ik thans mee zit is wat daarvan de oorzaak kan wezen. Ik heb wel 
eens van een collega-am ateur vernomen en getoond gekregen dat een vege- 
tatiepunt kan ophouden te bestaan. Dus m.a.w. einde van de doorgroei. Is er 
iemand die via ons periodiek wat meer licht over d it onderwerp kan laten schij
nen? Een klassiek voorbeeld van tweedeling is wel Mammillaria parkinsonii, 
maar er zijn er uiteraard meer.

#  -w-

#

De negende maand bracht een totale ommekeer in het zo zonnige, tropische 
leven van mijn cactussen. De meeste begonnen weer te groeien. Immers de 
constant hoge tem peraturen overdag van deze, ju is t geëindigde onverge
te lijke  zomer hadden de planten to t rust gedwongen.
Toch is het oppassen geblazen met het w ater geven. Op de eerste plaats is 
de atm osfeer thans beduidend vochtiger geworden, waardoor het cactusplan- 
telichaam toch al weinig zal afstaan. Is dan het vochtaanbod via het w orte l
gestel ook nog groot, dan is het niet denkbeeldig dat plantecellen in een 
cactus gaan barsten: de druk is te groot geworden. D it manifesteert zich in 
scheuren zoals bij rijpe pruimen en kersen na regenval. De cactus w ordt 
daar niet mooier van en wat bovendien erger is, de kans op infectie wordt 
daardoor sterk vergroot. D it ontstaan van kloven heb ik to t mijn verdrie t zelf
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moeten ervaren: Twee vertegenw oordigers uit het geslacht Turbinicarpus 
(men tre ft ook wel de geslachtsnaam Toumeya aan) vertoonden op een ge
geven dag zulke vertica le kloven. Gelukkig zijn deze zonder verdere nare 
consequenties geheeld. Omdat ik vrij matig in het toedienen van w ater ben, 
vermoed ik dat het bijzonder goed ontw ikkelde w ortelgestel van de onder
stammen (Eriocereus jusbertii) debet aan de te grote druk is geweest. En toch 
ju is t vanwege het aanwenden van onderstammen bij d it geslacht bloeien en 
groeien de representanten ervan vaak vanaf de lente to t in de herfst toe. O n
getw ijfe ld verschaf ik de tegenstanders van enten ongevraagd een argument 
te r ondersteuning van hun standpunt. Het komt mij inderdaad voor dat een 
cactus geënt op een exemplaar met een w ortelgestel dat op de uitgroei van 
een hoger, zuilachtig plantelichaam is ingesteld, een tegenstrijd igheid inhoudt. 
En zo kan er een reactie als hierboven bedoeld ontstaan, ju is t vanwege zo'n 
onnatuurlijk  ingrijpen van de mens! En als je in de lite ra tuur leest dat geënte 
exemplaren vochtiger dienen te staan dan de niet geënte, ga je toch wel een 
beetje in verw arring raken.
Teveel vocht kan ook nog to t andere, soortge lijke  gevolgen leiden: Zo heb 
ik verleden jaar ervaren dat een Mam millaria neoschwarzeana begon te bloe
den doordat er tuberkels gingen splijten, w aarbij d ik melkachtig sap naar 
buiten trad en nadien, al bruin verkleurend, zich verhardde. Het be tre ft hier 
geen geënt exemplaar, d it even voor de goede orde.
De bloei is eind septem ber er toch wel, op wat uitzonderingen na, uit. Het is 
mijn gewoonte de uitgebloeide en verdroogde bloem resten zoveel mogelijk 
met een pincet te verw ijderen. Vooral bij vochtig, warm w eer hebben deze 
droge bloem resten de eigenschap vocht uit de atm osfeer te absorberen.
Z ij vormen dan een gerede kweekbodem voor schimmels, zoals ik wel eens er
varen heb. Zo begon eens een zeer bloeilustige Turbinicarpus lophophoroides  
opeens aan de kop te rotten. Deze cactus stond geënt op een vrij korte jus
bertii. Deze kop zag er bij de ontdekking van de aantasting donkerbruin van 
kleur uit. Toen ik er nu op drukte drupte er een waterige, bruinige pulpmassa 
door de opperhuid heen. De aangetaste kop verw ijderde ik met een scherp 
mes. Maar het ogenschijn lijk  gezond lijkende onderstuk was ook al ten dode 
opgeschreven: het vatenstelsel van de centrale as vertoonde roodbruine punt
jes, een teken dat men de plant dan ook maar in zijn geheel d ient te ve rw ij
deren. De onderstam mankeerde nog niets. Vooral bij deze Turbinicarpus 
staan de bloemen en dus ook de resten van de uitgebloeide exemplaren in 
een grote pluk w it dons waarmede de kop van deze schone cactus getooid is. 
D it d ikke donskleed geeft nu volgens mij aanleiding to t een soort van broei 
en schim melvorming in de bedoelde bloem resten bij vochtig weer.
In het begin van mijn cactuslie fhebberij liet ik de verdroogde bloem resten zit
ten als een soort zichtbare trofee dat de betreffende exemplaren daadwer
ke lijk  gebloeid hadden. Immers als beginner is het (voor jezelf) indrukw ek
kend dat je exemplaren to t bloei hebt kunnen brengen en nadien daarvan een 
tastbaar bewijs kunt leveren, zelfs lang na de bloei zelf!

Eind septem ber: w ij moeten onze planten langzamerhand op de komende 
w interperiode gaan voorbereiden. De dagen zijn merkbaar korte r geworden en 
vanwege de vele bewolking is het aantal zonne-uren drastisch verlaagd. D it 
heeft d irect zijn weerslag op de knopvorm ing en bloei. De bloemen die thans 
nog to t ontplooiing komen zijn reeds kle iner dan normaal; kleine knoppen 
ontw ikkelen zich niet meer verder en verdrogen. De volwassen knoppen van 
het geslacht Gym nocalycium gaan amper open.
O ok de interessante periode van het stekken is nu voorb ij; het lukt praktisch
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niet meer in de herfst. Ik heb ervaren dat de maanden juni en juli wel de beste 
stekmaanden zijn. Om een voorbeeld te noemen: deze zomer was mijn Mam
millaria guelzowiana, gele middendoornvariëteit, te groot geworden vanwege 
een enorm aantal zijspruiten. Voor een deel sneed ik deze af, zoveel mogelijk 
tot aan de moederplant. Na ongeveer 14 dagen begonnen aan de stekken de 
eerste worteltjes te komen. Na het afsnijden had ik de stekken droog, doch 
uit de zon, weggelegd. En wel eerst op hun zijkant, zodat de snijwonden goed 
konden opdrogen. Zodra ik bemerkte dat het droogproces zich voltrokken 
had, had ik vervolgens de stekken met een pincet (vanwege de haakdoorns!) 
in een plastic bakje rechtop gezet. Immers stekken staan bij voorkeur rechtop 
en dit verzekert wortelvorming vanuit de onderkant van de plant in plaats van 
uit de zijkant.
Wat verder naast het stoppen van de watergift van groot belang is: Veel, zeer 
veel luchten in dit jaargetijde. Niet alleen dat daardoor de kans op schimmel
vorming wordt teruggedrongen, ook worden de cactussen in staat gesteld 
zich voor te bereiden op de komende rust en op de lagere temperaturen.
Nu het wat rustiger in onze cactuskwekerij wordt is het zinvol weer eens wat 
literatuur door te nemen. Juist nu de zelf opgedane ervaringen te toetsen aan 
wat anderen zeggen en schrijven is zeer interessant en werkt verdiepend. Im
mers zulks geeft weer aanleiding tot nieuwe of gewijzigde ideeën voor het 
komende groei- en bloeiseizoen.
Weissenbruchstraat S2, Roosendaal.

Caralluma frerei Rowl
FRANS NOLTEE
Zo moeilijk als vele Stapelia-achtigen in niet bloeiende toestand te herken
nen zijn, zo gemakkelijk is dat bij deze soort. Het is nl. de enige uit deze groep 
die duidelijke bladeren heeft. Om die reden werd hij dan ook steeds als ver
tegenwoordiger van een apart geslacht beschouwd, onder de naam Frerea 
indica Dalz. Omdat de bloembouw echter niet afwijkt van die bij sommige 
soorten Caralluma, werd hij in 1958 door Rowley bij dat geslacht ingelijfd. 
Daarbij werd aan de soort de naam C. frerei gegeven, aangezien er al een 
C indica bestond.



Tekening naar een reproductie van Dalzell in „The Journel of the Linnaean Society", 1895 in White 
en Sloane ,,The Stapelieae".
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Hoewel we de plant nogal eens (meestal onder de oude naam) in de litera
tuur tegekomen, zien we hem maar zelden in levende lijve. Dit is eigenlijk 
vreemd, want in tegenstelling tot vele van zijn naaste familieleden is hij een
voudig te kweken.
De groenachtige stengels zijn min of meer rond en ongeveer 2 cm dik bij een 
lengte van 10 cm. (De laatste maat wordt in de cultuur overigens nogal eens 
overschreden). De vrij dikke, kortgesteelde bladeren zijn langwerpig ovaal en 
2-3 cm lang, bij een breedte van 1 cm. De fluwelige, roodbruine bloemen staan 
afzonderlijk aan de toppen van de stengels en zijn ±  1 cm doorsnee. De 
breed-driehoekige bloemslippen zijn ieder getekend met een onregelmatig ge
vormde, gele of witachtige vlek.
De behandeling is zoals gezegd niet moeilijk, mits men de volgende regels 
in acht neemt. De naar verhouding grote bladeren (die in de winter meestal 
afvallen) wijzen er al op dat de plant meer vocht nodig heeft dan de meeste 
van zijn soortgenoten. In de zomer kan men hem dan ook matig vochtig hou
den. In sept./okt. verschijnen de eerste knoppen; zodra dat gebeurt wil de 
plant wat meer water hebben. Bij een niet te lage temperatuur (’s winters 
liefst niet onder de 20°C) kan men dan wekenlang van de prachtige bloemen 
genieten. Na de bloei vrij droog houden tot het begin van de nieuwe groei
periode en vooral ’s winters oppassen voor tocht.
Foto v .d . sch rijver. Tekening De Graaf.

O n g e d ie rte  in de  su c c u le n te n k a s  (V )
SIMON KOOIJ JR .

Wants.
Wantsen of Heteroptera zijn insekten die behoren tot de familie der half- 
vleugeligen (Hemiptera), waarbij dus ook de trips en de bladluis zijn inge
deeld. Met deze insekten heeft de wants gemeen het hebben van zuigorganen, 
die ze in de weke planten of vruchten steken waar ze de plantesappen weg
zuigen.
Er bestaan water- en landwantsen. De meeste op het land levende soorten 
belagen de planten. Een zeer grote groep van de landwantsen wordt gevormd 
door de schildwantsen, die vijfledige sprieten hebben en een schild dat na-
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genoeg het gehele achterlijf bedekt. Een karakteristieke bouw hebben de 
voorvleugels. Deze liggen plat over het lichaam en zijn gedeelte lijk  leerachtig 
en gedeelte lijk  vliesachtig. De vliezige uiteinden van de beide voorvleugels 
liggen over elkaar, de verharde delen vormen een driehoekje, het schildje. 
Doordat de wants de plantesappen uitzuigt ontstaan er droge plekken. In de
ze droge plekken legt de wants zijn eieren. Is een plant goed sterk aangetast 
dan zijn de gevolgen veel ernstiger. De plant vergeelt, somt treedt rotting op 
en de verwondingen maken de weg vrij voor andere schimmels.
In de land- en tuinbouw waar deze beesten ook veelvuld ig voorkom en worden 
ze bestreden met de uiterst, althans bij onkundig gebruik en dat is dus de 
liefhebber, g iftige preparaten Parathion en andere contactgiften.
A ls liefhebbersm iddel gebru ikt men Aglukon dat Malathion bevat, wat op zich 
ook gevaarlijk is, maar in de kleinere percentages zoals die in de flesjes 
zitten geen schadelijke gevolgen heeft. (w ordt vervolgd)
Van D ijckstraat 13, De Lier.

Voor beginners (?) -14-
COR v.d. W OUW

EERST GROEIEN, DAN BLOEIEN
Hoewel het bij vele plantesoorten net omgekeerd gebeurt en daarom ook zo 
in de boeken w ordt gepresenteerd, zal het in het algemeen toch beter zijn zich 
eerst om de groei te bekommeren. Per s lo t van rekening w illen we onze 
levende handel niet te gronde zien gaan. Laten we eens bekijken wat de voor
waarden zijn om planten goed aan de groei te houden.
Vele plantesoorten zijn al m iljoenen jaren oud en hebben al die tijd  de con
currentiestrijd  met de omgeving gewonnen. Dat geldt natuurlijk  ook voor de 
concurrenten! Laten we eens zien hoe zo ’n strijd toneel eru it ziet. (de biologen 
noemen zoiets fytocoenologie of vegetatiekunde)
Bekijken we het zonovergoten gazonnetje van de buren dan komen we meest
al to t de conclusie dat het gras bij de buren a ltijd  groener is (en het spreek
woord vervo lg t dan met ,, . . . en de eigen dochters m ooier” , maar dat va lt 
buiten het kader van d it artike ltje). Dat komt doordat we tegen de om hoog
groeiende grassprieten aankijken, waardoor de kle iner blijvende onkruiden 
als klaver en weegbree niet opvallen. Ons gazon kan beschreven worden als 
een fytocoenose, mits we regelmatig maaien en niet alle onkruid uittrekken. 
De maaimachine neemt dan de functie over van de koe in het weiland of het 
rund in het w ild. (N iet vergeten om korre ltjes te strooien, want we moeten 
ook de in natuur geproduceerde gram mofoonplaten vervangen!).
U it het voorgaande leren we drie dingen:
1. Door regelmatige begrazing w ordt het gras NIET uitgeroeid.
2. K laver handhaaft zich door zijn lagere groeiw ijze.
3. W eegbree verdring t het omringende gras door het uitspreiden van zijn 

brede bladeren.
Er kan nog veel meer gebeuren en in de ,,na tuurlijke” tuinen van Le Roy, de 
Nederlandse pionier op d it gebied, vinden we daarvan vele voorbeelden. Hij 
maait b ijvoorbeeld het gras niet. Het schiet daardoor hoog op, ve rs tik t alle 
onkruid en na een jaar of zes ook zichzelf! Dan krijgen andere plantesoorten 
weer een kans.
De bekende heksenkringen van paddestoelen zijn ook een voorbeeld van het
zelfde mechanisme. D oor de groei van het ondergrondse mycelium verandert 
de samenstelling van de bodem zodanig dat vruchtlicham en alleen aan de 
rand gevormd kunnen worden, zodat de paddestoelen in een kring komen te
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staan. Zo 'n kring w ord t ieder jaar groter, maar het duurt w eer een hele tijd  
voordat in het binnenste van de kring zich een nieuwe heksenkring kan ont
w ikkelen. Dat gebeurt ook met brandnetels, een overbekende plant, welke 
alles in zijn buurt ve rs tik t en zich steeds verder uitbreidt, maar u ite indelijk  
binnenin een kale plek achterlaat.
Er zijn zeer vele manieren waarop planten zich in een natuurlijke omgeving 
kunnen handhaven. Eén daarvan is bijvoorbeeld om in het voorjaar sneller 
dan andere planten te groeien om daarna te ruste te gaan in de vorm van een 
w orte lstok welke voldoende reservevoedsel voor het volgend voorjaar bevat. 
Vetplanten handhaven zich in een omgeving waar andere planten het loodje 
leggen doordat w ater en voedingsstoffen niet beschikbaar zijn. Dat zijn niet 
alleen woestijnen, maar ook onherbergzame poolstreken en hooggebergten, 
waar door bevriezing w ater en voedingsstoffen niet opgenomen kunnen w or
den. Denk maar eens aan de Sem pervivum soorten (Huislook) en de Sedums! 
In het bovenstaande hebben we het voornam elijk gehad over zodevormende 
of uitstoelende planten. Planten kunnen nog op een andere manier hun om
geving te slim af zijn, b ijvoorbeeld  door het vorm en van zaad. D aardoor kun
nen éénjarige planten overleven, maar nog be langrijker is dat in het nauw 
gedreven planten kunnen „springen”  naar een nieuwe en betere 'omgeving. 
Dat geldt natuurlijk  ook voo r de sporeplanten en zoals reeds opgem erkt kan 
na een aantal jaren een nieuwe heksenkring zich ontw ikkelen. „S pringen” 
door middel van zaad kan ook to t gevolg hebben dat parasieten zoals luizen 
en virussen uit de weg gegaan worden. Bij e lkaar genomen is het aantal mo
gelijkheden enorm en de meeste planten hebben bovendien meer dan één 
verdedigings- o f aanvalsmechanisme. Zo nemen de grassoorten —  bij uitstek 
zodevorm ende planten —  de kans onm iddellijk  waar om zaad te vormen wan
neer we ze voldoende groot laten worden. Daarmee voorkom en ze verstikking 
van zichzelf en scheppen tevens de m ogelijkheid om te gaan pionieren in 
nieuwe gebieden.
Bij vele vetplanten en ook een groot aantal cactussen lig t het wat anders. 
Hoe beter de verzorging, hoe harder ze groeien en hoe meer uitlopers ze 
maken, maar bloeien (?) ho m a a r. . .
Daar zijn we dan meestal niet erg gelukkig mee, maar het is een heel na
tuurlijk  en logisch verdedigingsstelsel. Zolang het zo’n plant goed gaat groeit 
hij zo hard. Hij neemt zoveel m ogelijk plaats in, verm eerdert zich in alle rich
tingen en verdring t zoveel m ogelijk concurrenten. Pas wanneer de situatie 
ONGUNSTIG w ord t gaat zo’n plant bloemen vormen en zaad zetten om de 
kom m ervolle tijd  w elke kennelijk aanbreekt door te kunnen komen.
Cactussen vorm en meestal bloemen en zaad na zo’n kom m ervolle tijd  —  de 
beroemde rustperiode —  zetten snel zaad en gaan dan pas groeien. Dat be
tekent niet dat we cactussen maar aan hun lo t over kunnen laten! We zullen 
tenm inste moeten zorgen dat de plant in de periode voorafgaand aan de rust
kuur voldoende w ater en reservevoedsel heeft kunnen opslaan om to t bloeien 
te komen na die kom m ervolle tijden!
Eigenlijk houdt het daarom grote ris ico ’s in wanneer we proberen in de on
natuurlijke omgeving waarin onze lievelingen staan ze aan te zetten to t bloem- 
vorm ing! V oor een aantal planten is bloeien immers een laatste poging om 
er het leven niet bij in te schieten! Vandaar de spelregels in het vorige artikel. 
Ze zijn niet geschikt om verrassende resultaten te boeken, maar vormen, nog
maals gezegd, de basisopstelling voor ingew ikkelde varianten.

(w ordt vervolgd)

M aricollenweg 53, Grubbenvorst.
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Verenigingsnieuws
" S U C C U L E N T A ”  is  h®t ve ren ig in g so rg aan  van de N e d e r ia n d s -B e lg is ch e  v e ren ig in g  van  lie fh ebbe rs  van 
cac tu ssen  en andere  ve tp lanten .

D A G E L IJK S  B E S T U U R :
V oo rz itte r: S .  K . B R A V E N B O E R , K w a rte llaan  34, V la a rd ing en .
V ice -vo o rz it te r: Ir. G . E. M . U IL , C upe rs tra a t 3, Berom el.
S ek re ta r is : J. D E  G A S T , G raa f G e rha rds traa t 10, V en lo , te l.  077 - 17535.
2e sek re ta re sse : M evr. A .  B O E N D E R , B ene lu x la an  53, B eve rw ijk , te l. 02510 - 30746.
Penn ingm eester: G . L ink , M em lin g s tra a t 9, A m e rs foo rt. P o s tre k . 680596 t.n .v . S u ccu le n ta  te  Am ers foo rt, 
re sp . bankrek. 55.32.38.981 bij A lg em en e  B ank  N ede r land  (A B N ) t.n .v . S u ccu le n ta  te  A m e rs foo rt.
Het lidm aa tschap  ko st vo o r leden  in N ede r land  en B e lg ië  f 25,—  en vo o r leden  in  het bu iten land  f  30,—  per 
jaa r in k lu s ie f m aandb lad  'S u c cu le n ta ’ . In sch rijfg e ld  v o o r  n ieu w e  led en  f  5,— .

B E L A N G R IJK E  A D R E S S E N :
Leden adm in is tra t ie , p ropagan da fo lde rs  en aan m e ld ingskaa rten  v o o r  het lidm aa tschap: P . D E K K E R , S t . P ie te r- 
straa t 27, M id de lbu rg .
B ib lio th e e k : J. M agn in , O o ie va a rs tra a t 13, S tr ijen . K a ta lo g u s  f  1,50.
C lic h ó fo n d s : G . J. M . L IN S S E N , Ja cob  C a tss tra a t 61, V e n lo .
D ia theek: H. M . S . M E V IS S E N , D inan ts traa t 13, B reda , te l.  076 - 875076.
O ude  nrs van 'S u c cu le n ta ’ : H . H O O G H IE M S T R A , R e ye rd ijk  115, Rotterdam-26.
Redakteu r: F R A N S  N O LT E E , O c tan t 92, D ord rech t, te l.  078 - 73970.
2e redakteur: A . D E  G R A A F , Z in n ia  8, D ord rech t, te l.  078 - 72617.
R u lle n  Zo n de r H u ilen : kontaktadres: M id de lb u rg se s tra a t 35, S ch even in g en .
Su ccu len ta r ium : aanm e lden vo o r be zoe k  bij dhr. W . Ruysch , te l.  08370- 19123 to e s te l 87, o f I.V .T ., t.a .v . 
dhr. W . Ruysch , M an sho lt la an  15, W agen ingen .
V ragenrub riek: C a c tu sse n  en a lgem een: dhr. Ü IL , V e tp lan ten : dhr. B R A V E N B O E R .

D R IN G E N D  V E R Z O E K :  W ilt  u b|J a l uw k o rre spon den tie  een  p o s tze g e l vo o r an tw oo rd  in s lu ite n ?  In ve rband  
m et de  hoge po rto ko sten  is  het n ie t lange r ve ran tw oord , b rieven  te bean tw oorden w anneer geen  po stzege l 
la  bUgevoegd.

S L U IT IN G S D A T A :
K o p ij vo o r het feb ruarinum m er m oet u ite r lijk  1 janua ri b ij de  redak tie  z ijn .
M ede d e lin g e n  vo o r ve re n ig in g sn ie u w s u ite r lijk  20 janua r i b ij het sek re ta riaa t; a fd e lin g en  g e lie v e  huft 
m edede lin g en  te zenden  aan M evr. A .  B O E N D E R , B ene lu x la an  53, Beverw ijk .
A d ve rte n t ie  opgaven u ite r lijk  25 decem ber bij J. de  G a s t, G raa f G e rha rds tra a t 10, V e n lo .

U itb re id in g  v a n  het D a g e lijk s  B e s tu u r
Omdat de hoeveelheid werk, d ie  het Dage lijks Bestuur moet verrichten steeds toeneemt is in 
de Hoofdbestuursvergadering op 9 oktober 1976 besloten het aantal leden van het Dage lijks 
Bestuur met twee uit te breiden. H iervoor zijn benoemd de heren:
—  J. Orlemans, Heem skerkerweg 288, Beverw ijk en
—  J. Vosterm ans, Schoolw eg 55, Venlo.
Eerstgenoemde zal de heer L ink a ls tweede penningmeester bijstaan, de laatste za l als 
algemeen bestuurslid de helpende hand bieden waar dit nodig is.

H e ru itg a v e  v a n  „W a t b e te k e n d  d ie  n a a m ” d o o r  L. C . K o re v a a r
Zoa ls  U regelmatig in ons maandblad hebt kunnen lezen, is het boekje van Korevaar over de 
beteken is van de latijnse namen reeds geruime tijd uitverkocht. Ongeveer twee jaar geleden 
zijn enkele leden van onze veren ig ing begonnen aan een herziening, maar enerzijds omdat het 
aantal namen s inds de eerste uitgave nogal is uitgebreid en anderzijds, omdat het (geringe) 
aantal m edewerkers is afgenomen en zij dit w erk in hun vrije  tijd moeten doen, is men nog 
niet erg hard opgeschoten.
Om dat het toch wel een goede zaak is om iedereen in de gelegenheid te ste llen te weten, wat 
de naam, die men aan zijn planten geeft, e igen lijk  betekent, w illen  wij proberen de heruitgave 
wat te bespoedigen. D it kan alleen indien de taak, d ie momenteel in fe ite op de schouders 
van 2 mensen rust, wat meer verdee ld zou kunnen worden. En om d it te bereiken zoeken wij 
naar een aantal leden van onze verenig ing die: 1. bereid zijn om een deel van hun vrije tijd 
be lange loos op te offeren voo r een algemeen goed, 2. besch ikken over enige botanische 
kennis, 3. vo ldoende kennis van het latijn hebben, om de ju isthe id van de betekenis bij 
Korevaar te beoordelen en eventueel ze lf de betekenis te  achterhalen.
W ij zouden het ten zeerste op prijs stellen, indien degenen, die hieraan mee w illen  werken 
in het belang van onze liefhebberij, z ich  sch rifte lijk  o f te lefon isch w illen  melden bij dhr. 
S . Bravenboer, Kwartellaan 34, V laard ingen, tel. 010-342106.
Het materiaal, dat U nodig heeft om te kunnen werken zoa ls: een exem plaar van Korevaar, 
systeemkaarten e.d. zullen u door de veren ig ing ter hand gesteld worden. W e llich t zijn enkele 
bijeenkomsten nodig van het vo lta llige  team; de hieraan verbonden re iskosten zullen eveneens 
door de verenig ing gedragen worden.



De D iatheek in 1976
leder lid van Succulenta kent nu wel het bestaan van een diatheek ten behoeve van de leden 
van onze vereniging. Hieronder een verder verslag van het wel en wee van deze instelling 
sinds het vorige verslag in Succulenta van februari 1975.
In het afgelopen jaar nam het dia-bezit toe tot ongeveer 1000 stuks. De diatheekcommissie 
hoopt altijd dat dit aantal snel zal stijgenl De verwachtingen zijn terecht groot omdat nog al 
wat mensen beloofd hebben hun dia's eens door te nemen om te kijken of er geen te missen 
exemplaren tussen zitten! Want u weet het: het zijn de leden die de diatheek groot moeten 
maken. Vergeet u het niet?
Schenkers of schenksters van dia’s sinds de laatste vermelding in het succulenta-nummer 
van februari 1975 zijn: mej. H. Ponte uit Delft, de heren J. Maasdam uit Oegstgeest, P. v.d. 
Leer uit H.I.Ambacht, L. van der Hoeven uit de Lier, G. van der Wouden uit Berg Ambacht, 
K. H. Brinkmann uit Luenen (BRD), P. de Waal uit Lochem, mevr. W. van Kasteel uit Amster
dam en de dia's van wijlen de heer de Boer uit Haren. U ziet het: zelfs uit Duitsland werden 
ons dia’s toegestuurd! Aan al deze gevers onze hartelijke dank. Hopelijk volgen vele leden 
hun goede voorbeeld. Tussen haakjes, wanneer u dia’s opstuurt, stuur ze dan gerust niet 
ingeraamd: het bespaart u portokosten en ons werk, want alle dia’s worden in een uniform 
raampje ingeraamd.
Ook het uitlenen is het afgelopen jaar op gang gekomen, 9 x werd van de diatheek gebruik 
gemaakt. Nog niet zoveel, maar hopelijk neemt het wel toe. U begrijpt wel, een naamlijst van 
alle beschikbare dia’s is nog niet aanwezig. Maar indien u speciale wensen hebt, dan is het 
beste, dat u zich in verbinding stelt met de heer Mevissen wiens adres en telefoonnummer 
in dit en andere nummers van Succulenta te vinden zijn. De diatheek heeft voor afdelingen een 
paar series samen gesteld b.v. een serie cactussen en vetplanten, een serie cactussen, een 
serie vetplanten. Nogmaals: hebt u speciale wensen, stelt u zich in verbinding met de heer 
Mevissen. De portokosten zijn voor rekening van de aanvrager. Bij elke dia is een kaart met 
summiere gegevens. U begrijpt wel het vertonen van dia’s zonder meer is nog al droog. 
U moet zelf er wat bij vertellen en toelichten. Dat vraagt een zekere voorbereiding. Een 
geluidsband zou uitkomst brengen, maar zover is de diatheek nog niet! Een complete lezing 
dia’s en geluid is een wens waar wij nog niet aan toe zijn! De diatheek beschouwt het voor
alsnog als haar eerste taak dia’s te verzamelen en te catalogiseren.
Tot slot nogmaals een beroep op onze leden de diatheek te steunen door dia's te sturen 
(liefst met zoveel mogelijk gegevens). U helpt ons er mee. Zoveel dia's verdwijnen in de loop 
der tijd op de een of andere manier, bij de diatheek zijn ze (laat ons dat in elk geval hopen) 
voor lange tijd veilig en goed bewaard.
Ondergetekende hoopt u over enige tijd verder over de diatheek te berichten, 
i. H. Defesche, Kruislandseweg 20, Wouw.

S u ccu le n te n b e u rs  van  het O osten .
Op zaterdag 28 augustus j.l. heeft de afdeling IJsselstreek haar jaarlijkse ruil- en verkoopbeurs 
gehouden.
Als bezoeker en deelnemer van deze beurs zou ik het volgende op willen merken.
De beurs was goed georganiseerd; ook de loterij, waarbij een aantal zeer mooie planten te 
winnen waren.
Er werden folders verstrekt van Succulenta en de Botanische Tuin van Steyl „Jochum Hof” 
(ik kan u aanbevelen deze tuin eens te bezoeken, dit is echt de moeite waard).
Uit de gehouden enquête kunnen gegevens verzameld worden betreffende de ruilbeurs enz. 
„Succulentenland", het eigen tijdschrift van de afdeling IJsselstreek, is een voorbeeld voor 
andere afdelingen.
Wat ik persoonlijk spijtig vond, was, dat de mogelijkheid tot ruilen, waarvoor ik in hoofdzaak 
naar deze beurs gekomen was, erg klein en moeilijk was. Niettemin heb ik toch een twintigtal 
planten kunnen ruilen. Voor een volgende beurs is het misschien aan te raden, hiervoor de 
gelegenheid te scheppen, bijvoorbeeld het eerste uur.
Door de grote deelname moesten een twintigtal deelnemers buiten een plaatsje zoeken. Het 
is te overwegen voor de toekomst uit te kijken naar een grotere ruimte.
De weergoden waren de organisatoren goedgezind. Behoudens een paar donderslagen en 
een paar druppels bleef het droog.
Graag zou ik andere succulenten-liefhebbers eens willen aanraden om deze ruilbeurzen eens 
te bezoeken. Er zal altijd wel een aantal planten naar uw smaak zijn en, wat nog beiangrijker 
is, men kan bij dergelijke gelegenheden kontakten leggen, praten met liefhebbers over 
onze hobby, kennis, gegevens en ervaringen uitwisselen en nog veel meer.
Dank aan de organisatoren en succes voor het volgend jaar. J. H. Vostermans

Schoolweg 55 Venlo



Verslag van een gemeenschappelijke cactusm arkt

Th. NEUTELINGS

Het was dan weer 20 ver, de jaarlijkse ruilbeurs. In een ruime achterzaal van één van de 
tamelijk veel taveernes in het Roosendaalse. Het adresnummer in de opgegeven lange straat 
was niet te missen, getuige de hoeveelheid, aan weerszijden van de straat geparkeerde, auto s 
waarmede ruilers/verkopers hun succulente waar hadden aangevoerd. Een fijn sfeertje heerste 
er in dat staminé, genaamd „Meulentiend” . Als een van de aspirantkopers trad ik behoedzaam 
de zaal binnen, om nog net enige flarden van de openingstoespraak van onze beminnelijke 
afdelingsvoorzitter te vernemen. Het oudere „establishment liep rustig koutend met een 
koel glas bier rond, de provisorische uitstallingen terloops monsterend, her en der praatjes 
aanknopend en hun vakantieervaringen uitwisselend. Veel jeugd zat achter de keurig opge
stelde tafelkraampjes, hun oogjes staande op steeltjes in de hoop op serieuze gegadigden. Ter
wijl hun respectievelijke ouders, aldus hun eigen waar goed beschermd wetend, met de nodige 
geroutineerdheid ruilen en kochten.
Voorgenomen had ik mij eerst een grondige rondgang te maken om zodoende te inventariseren 
wat er zoal den volke te koop werd aangeboden. Daarbij vergat ik in het geroezemoes echt 
niet de aanwezige bestuursleden de hand te drukken, collega s een vriendelijke knik te ver
schaffen. Prima georganiseerd was het allemaal. Op elk tafeltje stond een kartonnetje met de 
naam en plaats van herkomst van de aanbieder alsmede daarop vermeld de minimale tot 
maximale prijzen, waartegen men bereid was tot verkoop over te gaan. Aan het einde van mijn 
eerste passage ontwaarde ik een tafeltje met een drietal jonge gezusters, dat in grote 
spanning op serieuze reflectanten zat te wachten. Commercieel gezien hadden zij het goed 
bekeken: Hun naamplaat met prijzenindicaties was blind gedraaid (of was het toch per on
geluk?). In hun uitgebreide koopwaar trof ik een schoon uitziend exemplaar van een Cochemiea 
setispina aan. Ik vroeg om de vraagprijs welke twee gulden bleek te bedragen, voorwaar toch 
een koopje. De eerste aanwinst werd door mijn, mij seconderende, zoon Rob in een plastic 
draagtas gevleid. Zo’n assistent is heel prettig; je hebt je handen vrij voor het bestuderen 
van de steeketiketten, voor het hanteren van het bierglas en het gemanipuleer met wisselgeld. 
Het was een gezellige mengeling van Brabanders, Zeeuwen, Vlamingen, Hollanders en (ex-) 
Limburgers. Vooral de Vlaamse kooplieden hadden (voor mij) zeer fraaie exemplaren in keurig 
verzorgde uitvoering. Zo vond ik bij hen Mammillaria beneckii, M. magnifica, M. moelleriana 
en M. sheldonii tegen bijzonder attractieve prijzen. Een Zeeuw verschafte mij een Leuchten- 
bergia principis, voorwaar ietwat pittiger in prijs. Het aanbod in Gymnocalyciums vond ik tot 
mijn teleurstelling vrij lauw, daar het hier een van mijn favoriete cactusgeslachten betreft. 
Opeens zag ik een jong meisje achter haar uitstalling gezeten, haar passerende vader aan
klampen om hem, zichtbaar teleurgesteld, toe te vertrouwen dat zij nog niets verkocht had. Hij 
adviseerde haar dan maar de standwerkerstechniek toe te passen. Helaas, de schroom 
weerhield haar. Voorts zag je enige scharrelaars die lopend wat los plantgoed hadden aan te 
bieden, doch wie het lidmaatschap van onze vereniging vreemd was, mitsgaders de opkoop- 
jongens uit de harde business.
Toen ik de voor mij wat te warm geworden zaal verliet, zag ik terug op een geslaagde ruil
beurs, geslaagd vanwege de gezellige sfeer, vanwege de riante ruimte, de goede organisatie. 
Mijn complimenten! Ik zou er dan ook een grote voorstander van zijn als een dergelijke 
Gemeenschappelijke Cactusmarkt tweemaal per jaar georganiseerd kon worden.

Weissenbruchstraat 92 - ROOSENDAAL.

Ruilbeurs in Roosendaal
Op 28 augustus 1976 organiseerde de afdeling West-Brabant haar jaarlijkse ruilbeurs.
Omdat de zaal bij Merks, Brugstraat 57, Roosendaal, door de grote drukte in 1975, te klein 
bleek geworden, moesten wij uitzien naar een grotere zaal. We slaagden bij Meulentient, 
Spoorstraat 330 te Roosendaal.
Vele vrienden uit diverse delen van ons land waren aanwezig, evenals onze zuiderburen.
Er was wederom een ruime sortering planten en plantjes aangevoerd, leder had dit jaar vol
doende ruimte voor zijn of haar stand of standje.
Niettegenstaande de zaal Meulentient ver van het centrum was gelegen was er een grote 
belangstelling van liefhebbers en publiek. Ondanks de grote drukte kon ieder nu de planten 
voldoende bekijken. Vele planten wisselden door ruil of verkoop van eigenaar.
Iedere liefhebber, die iets te ruilen of verkopen had, kreeg een kaart uitgereikt, waarop naam, 
ruilen, ruilen en verkoop of alleen verkoop en prijs kon worden ingevuld. Deze kaart kon 
voor de stand worden geplaatst. Het zal voor ieder een vreugde zijn geweest, dat dit jaar 
alles op ordelijke wijze kon verlopen.
Afdelinq West-Brabant zal hiernaar in de toekomst blijven streven. E. A. Janssens, secr.

tel. 01693-2269.



KALEN D ER  1977
De maandkalender met 13 kleurenfoto's —  24 x 24 cm —  uit de wereld der succulente 
planten, elke foto met een korte beschrijving, kunt u verkrijgen door storting of over
schrijving van ƒ12,50 op gironummer 1141175 t.n.v. J. de Gast, Graaf Gerhardstraat 10, 
Venlo. De toezending geschiedt direkt na ontvangst van uw betaling.
Een kalender die langer dan twaalf maanden meegaat, want nog jaren later zal men met 
genoegen de planten bekijken.

NIEUWE LEDEN

H. W. J. Kollé, Noorderstraat 10, Noordlaren.
H. J. Geubels, Reddingiusweg 60, Hoogkerk.
Mevr. j. Tholen-Mollen, Versterstraat 24, Vught.
Mej. M. Peters, Loevestraat 72, Horst (L.).
Mevr. C. M. Pluimers-den Toom, Memlinckstraat 33, 

Maassluis.
S. Sulaiman, Jl. Pegangsaan Barat nr. 20, Jakarta-Pusat. 
Mevr. Rewinkel-Evers, Ds. de Graaffweg 25, Drempt.
A. v.d. Lede, Vinkebuurt 45, Zwammerdam.
Mevr. M. A. Dekker-de Ruiter, Grensweg 42, 

Vriezenveen.
R. Langereis, Sophiaweg 67, Zandvoort.
Dhr. Kolvenbach, Azurietstraat 40, Nijmegen.
H. de Jong, Wingerdstraat 26, Den Helder.
J. de Waard, Jan Campertstraat 53, Zwijndrecht.
L. Wiggers, Vechtstraat 152 (II), Amsterdam.
Mevr. M. C. M. P. de Bruin-Pijs, Zandspui 95, Etten-Leur. 
Mevr. A. Ehlhardt-Kaandorp, Sportlaan 21, Limmen. 
Mevr. G. J. Menger-Helderman, Kostverlorenstraat 31, 

Zandvoort.
H. A. de Vos, Albregt Engelmanstraat 48, Rotterdam.
P. Wischhoff, Robroekstraat 16, Rotterdam.
H. Schoemaker, Kapteynlaan 81, Veldhoven.
J. M. Boonstra, Bordewijklaan 28, Groningen.
J. L. Willekens, Dyckpotingen 31, Vierpolders.
G. Jacobs, Spechtenlaan 2, Odiliapeel.
José Cesar Knijnik, Rua Hilario Ribeiro, 35-apto 402, 

90.000 - Porto Alegre R.G.S. - Brasil.
J. Kraa, Vincent van Goghlaan 6, Muiderberg.
D. J. Onink, Ruysdaelstraat 2, Lienden.
J. v.d. Boorn, Bosscherweg 34 b, Maastricht.
Mevr. B. v.d. Rijdt-van Hout, Bomenweg 5G, Emmeloord. 
Mevr. G. Blokzijl-Steenbergen, Meerstraat 276, Emmen. 
J. de Groof, Egelantierlaan 5, Nuenen.
Jan Claesen, Eendekkerlaan 22, 1150 Brussel.
Mevr. C. Schillemans, Piet Mondriaanstraat 10, Meppel.
L. A. Veldhuizen, Mieddijk 76, Menaldum.
R. van Haren, Past. Deckersstraat 1, Venlo.
P. Hoenen, Keramiekstraat 338, Tegelen.
Mevr. W. Verkoelen, Scheperstraat 7, Beegden.
A. Peeters, Hogeweg 218, Venlo.
Mej. S. Tinnemans, Speelheuvelstraat 50, Someren.
P. Nijssen, Hoogstraat 6a, Beesel.
J. Joosten, Potkuilenstraat 67, Tegelen.
Mevr. J. M. de Ruiter-Veenman, Spoorlaan 51, Vreeland. 
P. Smit, Galjoenstraat 81, Den Helder.
Mevr. G. Vermeeren-v.d. Werf, m.s. ,,Orca‘ \  

Londensekaal, Middelburg.
M. W. B. de Groot, Genbroekstraat 97, Venlo.
F. Proost, Jongeweer 27, Wijdenes.
G. van Lampe, Kaarder 37, Hoorn.
J. A. M. Stultjens, Zwaluwstraat 41, Horst (L.).
Engel Heiner, Medingerstrasse 36, D3118 Bad Bevensen. 
A. van Dixhoorn, Westsingel 42, Axel.
C. A. Rijneveld, Ossenwegstraat 17, B 3440, Zoutleeuw. 
L. A. Habraken, Capucijnenstraat 94, Tilburg.
Mevrouw van Pagee, Duinweg 56, Oostkapelle.
J. van Oene, Flemingstraat 24, Zandvoort.
Mevr. M. Post-Olthof, Sparrenstraat 3, IJmuiden.
Mevr. Joblin-Franssens, Tiensestweg 81, 3372 - Blnkom. 

België.
Frangois de Backer, Steenweg gr. Haacht251,

1030, Brussel, België.
Gilain Benoot, Stroelputstraat 58, 8211 Veldegem, 

België.
H J. Arendsen, Prns Clauslaan 147, Lochem.
Mevr. E. Dekker-den Teuling, Metelerkampweg 24, 
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H. cassytha

H aw o rth ia  -X- (slot)
B. VAN GELDER
Onder die stamvormen is stellig de bekendste soort H. reinwardtii, tevens de 
meest variabele van alle Haworthia's; Jacobsen noemt niet minder dan 23 
herkenbare variëteiten, waaronder vooral H. reinwardtii v. kafferdriftensis op
valt door een uitzonderlijke schoonheid der parels. H. reinwardtii wordt tot 25 
cm. hoog, of beter lang, want hij heeft dan bijna altijd een schuine, kruipende 
stand aangenomen: liggend met opgeheven hoofd; hij maakt gemakkelijk uit
lopers; de stugge bladeren liggen enigszins spiralend om de stam, dakpans
gewijs over elkaar heen, zijn donkergroen en scherp gespitst; de talrijke pa
rels staan enigszins op rijen. Bij H. reinwardtii v. chalwinii zijn de bladeren aan 
de top naar binnen gekromd, zodat de top van de plant een afgeronde indruk 
maakt.
Een aantal soorten vertoont meer of minder overeenkomst met H. reinwardtii; 
zo bijvoorbeeld H. coarctata, die bladeren heeft die aan de bovenzijde glad 
zijn; soms zijn de pukkels of parels in lengterijen geordend; ze zijn groenwit 
van kleur. H. armstrongii blijft korter (tot 12 cm), heeft breder blad, dat aan

H. reinwardtii var. chalw inii



de bovenkant iets bol is en aan de onderkant gekield; kiel en bladranden met 
fijne wratjes overdekt; de plant maakt een wat grijze, berijpte indruk. H. eyliae 
is slanker dan H. armstrongii en weer wat langer; minder berijpt en met de 
pukkels in lengterijen. H. greenii wordt 15 cm. lang, groeit kruipend en min of 
meer zodevormend; de stugge bladeren staan in meerdere rijen spiralend om 
de stam, ze zijn wat naar binnen gekromd en beiderzijds bezet met langwer
pige witachtige pukkels. De wat kleinere, veel voorkomende, H. cassytha, tot 
12 cm. lang, is zeer waarschijnlijk een hybride van H. lisboënsis en H. tortuosa. 
Zeer opvallend van uiterlijk zijn een aantal stamvormende Haworthia’s die 
hun bladeren in drie rijen hebben staan in spiraalorde. Ze worden door Berger 
samengevat als de Sectie XX der Trifariae (=  driekantige). Hoewel won
derlijk mooie plantjes, zijn ze toch betrekkelijk zeldzaam gebleven.
H. nigra vormt geen of slechts zeer korte stam, maar de bladrozet staat wel 
prachtig in 3 spiralende rijen; hij wordt tot 10 cm. hoog. De zeer donkergroene 
bladeren hebben harde stekende spitsen en vrij zware parels op beide zijden; 
ook de bladranden zijn met pukkels bezet. H. viscosa (de kleverige) heeft vele 
variëteiten (Jacobsen noemt er 10) en talloze overgangen; het is een zeer 
slank plantje, tot 20 cm. hoog, met lancetvormige, bijna driehoekige bladeren, 
die stug en stekelig zijn, aan beide zijden met pukkeltjes overdekt, aan de 
top donkerder groen. Bij H. viscosa v. concinna spiralen de vuilgroene bla
deren niet, maar staan in drie rechte rijen.
Bijzonder mooi is ook H. cordifoiia (met hartvormig blad) die vaak beschouwd 
wordt als een variëteit van H. viscosa; de driehoekige donkergroene bladeren
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zijn aan de bovenkant zeer hol, terwijl de bladpunten horizontaal naar buiten 
steken; de bladeren staan in drie elkaar overlappende rijen, zodat ze gedeel
telijk onder elkaar en over elkaar heen liggen. H. asperiuscula vormt weer 
helemaal geen stam: een wonderlijk drie-rijig dwergje van 2 cm. 0  en 5 cm. 
hoog. Zeer veel overeenkomst vertoont ook H. tortuosa (die niet tot de sectie 
der Trifariae wordt gerekend); 5 cm. 0  en 12 cm. hoog; vertakt zich aan de 
basis; duidelijk spiralend; de stugge gekielde bladeren met hun ruwe opper
vlak liggen als dakpannen over elkaar; ook de bladranden en de kiel zijn puk
kelig.
Tenslotte nog even aandacht voor een paar prachtige planten die eigenlijk 
nergens bij onder te brengen zijn. H. marginata (= gerand) wordt 12 cm. 0  
en vormt een stamloze rozet van slechts weinig bladeren, die stug zijn, lang, 
toegespitst naar een stekende bladtop, rond aan de rugkant en met een scher
pe kiel. Eigenaardig is dat de in feite donkergroene bladeren bedekt schijnen 
door een bijna apart zichtbare witte opperhuid; de bladrand vormt een witte 
hoornachtige lijn, die bij nauwkeurige waarneming blijkt te zijn ontstaan door 
aaneengroeiing van witte papillen.
Ook H. limifolia is een stamloze rozet in spiraalvorm; deze groeit langzaam en 
vormt slechts spaarzaam een uitlopertje; rozet 10 cm. 0  met spiralende, 
horizontaal uitstaande, prachtig bronsgroene bladeren; deze zijn vrijwel drie
hoekig van vorm en scherp toegespitst; de bovenzijde is overdekt met tot 
dwarsbanden vergroeide groene papillen, die daardoor enigszins in golfprofiel 
verlopende richels vormen; vandaar de naam: Latijn „limes” = wal, dorpel 
of richel; limifolia betekent dus „richelbladig” ; men zegt dat de vorming van 
zijscheuten wordt bevorderd door beschadiging van de wortels, wat gemak
kelijk verkregen wordt door er onkruid bij te laten groeien en dat dan wat ruw 
te verwijderen; ik heb het niet gecontroleerd omdat het me een bakerpraatje 
leek; maar wie weet.. .  Er bestaat een prachtige variëteit van deze schoon
heid onder de Haworthia's: H. limifolia v. koelmaniora, die ik verder niet ken. 
Last but not least: H. tessellata; al een heel oude bekende met niet minder 
dan 15 variëteiten; een stamloze rozet, waarvan de vrij brede, driehoekige, 
vlezige, olijfgroene bladeren spiralen om de wortelstoel; op de bladeren staan 
een aantal lijnen vrijwel rechthoekig op elkaar, waardoor een fraai ruitwerk 
ontstaat, dat min of meer aan een schaakbord doet denken; de rozet wordt 
10 cm. 0 ; soms zijn de lijnen rozig wit en kleuren de bladeren roodachtig; de

H. tessellata
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achterkant der bladeren heeft vele groene wratjes, terwijl de bovenkant ge
welfd is- de bladranden zijn iets getand. Een dergelijk lijnenmotief als van 
H tessellata komt ook voor bij H. recurva (maar minder duidelijk) en H. para-

Wie zich verder mocht willen verdiepen in het wondere wereldje van de Ha- 
worthia’s kan met voorgaande gegevens zelf de weg wel verder vinden en ik 
wens haar of hem daarbij evenveel plezier toe als ik eraan beleefde.
A53, Heurne, Ruurlo.

Othonna lepidocaulis

JAAP MIERAS
Toen ik in het voorjaar van 1975 een bezoek bracht aan de kwekerij van Van 
Donkelaar, ontdekte ik een nauwelijks 1'/2 cm. groot, afgezien van een klem 
blaadje doods uitziend plantje, dat luisterde naar de naam Othonna lepido
caulis. Na er een —  in verhouding tot de grootte — aanzienlijk bedrag voor 
te hebben betaald, toog ik trots met deze nieuwe aanwinst naar huis, waar 
mijn vrouw met verbazing zich afvroeg, of ik voor dat geld met meer, of geen 
grotere, mooier uitziende plant had kunnen aanschaffen. Maar ik wist dat ik
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iets bijzonders op de kop had getikt. Deze plant werd immers nog in 1970 in 
Succulenta „een der grootste zeldzaamheden van het geslacht”  genoemd. 
Deze, door Schlechter beschreven plant, on tw ikke lt zich to t een —  in de 
natuur (Klein Namaqualand, Zu id-A frika) —  15-25 cm. hoog dw ergstruikje, 
met korte, dikke, met gladde glanzend-hoornachtige bladvoetresten bedekte 
takjes, die ju is t door die bladvoetresten op kleine denne-appels gelijken. T ij
dens de rusttijd, d.w.z. van april to t eind augustus, is ook niet meer van de 
plant te zien. Deze typerende stam bedekking geeft een uitstekende bescher
ming tegen de in de zomer sterke verdam ping. In de nazomer beginnen, aan
vankelijk schuchter, later rijke lijk, de to t 6 cm. lange en ’/ 2 cm. brede, succu
lente blaadjes in kleine rozetjes uit de wat w ollige  top van de takjes te ont
spruiten. Aan de voet zijn de bladsteeltjes to t een dikke schub vervorm d; het 
is deze schub die later, na „verhoornd” te zijn, de plant het typische denne- 
appel-karakter geeft. In de w in ter komen dan van tussen de blaadjes de 
relatief lang gesteelde, kleine gele bloem pjes in groten getale te voorschijn. 
Dan w ord t ook du idelijk  dat deze plant to t de Com posieten behoort.
Bij het kweken van de plant meet du idelijk  rekening gehouden worden met 
het feit, dat het bij uitstek een w in tergroe ier en -b loe ier is, iets dat geldt 
voor alle stamsucculente Othonna's. D it w ordt begrijpe lijk  als men weet, dat 
in het groeigebied de neerslag, al is die gering, grotendeels va lt in de w in ter
periode. In de w in ter verlangt de plant een vrij hoge tem peratuur en redelijk 
wat water; als in het voorjaar de blaadjes gaan verdorren, kan de w aterg ift 
snel worden verm inderd, terw ijl u er in de zomer helemaal niet naar om hoeft 
te kijken. De plant geeft zelf wel aan, wanneer vocht weer op prijs w ordt 
gesteld: hij laat dan de eerste, nog kleine blaadjes weer zien.
Als u de plant in de w inter een lichte, warme standplaats, b.v. een zonnig 
raam in een verwarmde kamer, kan geven, is hij mede door de in dat bloem- 
arme jaargetijde rijke bloei, aanschaf ten vo lle  waard.

Het Zwanevlot 87, Zutphen

Foto Wonnink



O ok bij c a c tu s s e n  kom en v iru s in fe c t ie s  vo o r (slot)

C. P. v.d. BEEK

Begin 1958 werd door Brandes en Uschdraweit (geciteerd door Brandes en 
Wetter, 1959) bij electronenmicroscopisch onderzoek het tweede cactusvirus 
ontdekt dat voorlopig Cactusvirus II genoemd is. Het virus is ongeveer 650 nm 
lang en heeft een breedte van 15 nm. Tot op heden zijn er over dit virus eigen
lijk geen nadere bijzonderheden bekend. In 1961 werd door wijlen Irene M. 
Sammons en Chessin in de Verenigde Staten het derde cactusvirus ontdekt. 
Het werd samen met CaXV gevonden in Opuntia-soorten die gekweekt werden 
in Arizona, Montana en Californië. De afmetingen van het staafvormige virus
deeltje dat, ter nagedachtenis van één van de auteurs, de naam Sammons 
Opuntia virus (SOV) meekreeg werden in 1965 door Brandes en Chessin vast
gesteld op 317x18 nm. Volgens Chessin (1965) en Milbrath, Nelson en Wheeler 
(1973) kunnen bij met SOV geïnfecteerde planten soms als zichtbare symp
tomen chlorotische ( — gele) kringen voorkomen. Of de chlorotische kringen 
ook werkelijk symptomen van SOV zijn is echter nog niet bewezen. Dergelijke 
symptomen ontstaan namelijk ook indien bepaalde insecten de planten aan
prikken en zich dan gedurende een bepaalde tijd voeden met het sap. Ook 
SOV kan als microscopische symptomen celinsluitsels veroorzaken, doch dit 
is geen wet van Meden en Perzen zoals dit wel het geval lijkt te zijn bij CaXV. 
SOV is in de familie der Cactaceae tot nu toe alleen bij Opuntia-soorten ge
vonden doch, net als bij CaXV kunnen met SOV ook een aantal niet tot de 
familie der Cactaceae behorende kruidachtige gewassen worden geïnfecteerd. 
In 1969 werd door Casper en Brandes in een symptoomloze Zygocactus x 
Schlumbergera hybride (kerstcactus) CaXV en een tot dan toe onbekend 
cactusvirus gevonden. Dit nieuwe virus werd Zygocatus virus (ZyV) genoemd. 
Het kan electronenmicroscopisch moeilijk van CaXV onderscheiden worden 
omdat z’n lengte van 580 nm maar weinig van die van CaXV (519 nm) afwijkt. 
ZyV is echter aan de hand van symptoomvorming op kruidachtige gewassen 
wel goed van CaXV te onderscheiden. ZyV kan bijvoorbeeld wel Nicotania 
glutinosa infecteren maar CaXV niet en op Chenopodium quinoa geven de 
twee virussen verschillende symptomen.
In 1970 vonden Casper, Lesemann en Bartels ZyV in een exemplaar van 
Opuntia tuna monstruosa. Verder bleek in dit exemplaar nog een cactusvirus 
voor te komen nl. CaXV en bovendien waren ook mycoplasma s ) aanwezig. 
De zaak werd nog ingewikkelder toen vanuit deze plant ook nog een bolvormig 
virus op Petunia’s leek te worden overgedragen. Men kon echter met de elec- 
tronenmicroscoop geen bolvormige virusdeeltjes ontdekken in O. tuna. 
Lesemann en Casper beschrijven in 1973 dat het overdrachtsexperiment van 
Opuntia tuna monstruosa naar Petunia na deze ene keer niet meer lukken 
wilde. Wel ontdekte men de virusdeeltjes later in onbehandelde Petuniaplanten 
die uit dezelfde zaadvoorraad waren opgegroeid als de eerste partij Petunia s. 
Het virus was dus blijkbaar geen cactusvirus maar een Petuniavirus dat met 
het zaad7) of door een onbekende vector8) in de Petunia's terecht was ge
komen.
In 1971 werden nog eens twee nieuwe cactusvirussen beschreven. Casper en 
Lesemann isoleerden uit een symptoomloze Aporocactus flagelliformis een 
bolvormig virus dat in later onderzoek (1973) een stam bleek te zijn van het
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Arabis mozaïek virus, een virus dat in de grond door aaltjes van plant to t plant 
kan worden overgedragen. Van d it v irus is verder alleen nog maar bekend dat 
het overdraagbaar is op een aantal kruidachtige gewassen.
M ilbrath beschreef in hetzelfde jaar een bolvorm ig virus van 32 nm dat voor
komt in de Saguaro cactus (Carnegiea gigantea). Het v irus veroorzaakt geen 
symptomen en ook komen geen celinslu itse ls voor. Het is merkwaardig dat de 
organen die dienen voor de voortp lanting van de plant zoals de bloemen en 
vruchten de hoogste concentratie aan virus bevatten. In de omgeving van 
Tucson in de Amerikaanse staat Arizona bleken ongeveer 40%  van de Saguaro 
cactussen met dit v irus besmet. Analoog aan de situatie  bij de andere cactus
virussen kan de aanwezigheid van het Saguaro virus (SV) ind irect aangetoond 
worden door sap van een besmette Saguaro cactus te inoculeren op bladen 
van bijvoorbeeld Gomphrena globosa waarna wel symptomen ontstaan. Cheno- 
podium capitatum w ordt door SV system isch geïnfecteerd en deze plant w ordt 
dan ook gebruikt voor snelle verm enigvuldiging en zuivering van het virus.
In 1972 ontdekten Giri en Chesin in een Zygocactus sp. het 7e cactusvirus dat 
aanvankelijk een lengte leek te hebben van 464 nm. In 1975 w ord t deze waarde 
door hen gecorrigeerd en vastgesteld op 519 nm, even groot als CaXV. Het 
Zygocactus X virus (ZyXV) zoals het nieuwe virus genoemd werd kan in 
tegenstelling to t CaXV alleen C henopodium -soorten infecteren.
De m ogelijkheid b lijft echter bestaan dat ZyXV geen apart virus is maar een 
stam van CaXV9) die sterk a fw ijk t van de andere stammen van CaXV. 
Serologisch onderzoek19) aan ZyXV en een aantal stammen van CaXV zou 
deze mogelijkheid misschien kunnen bevestigen. Het voorlop ig  laatst ontdekte 
cactusvirus werd in ju li van vorig  jaar (1975) beschreven door G iri en Chessin. 
Het werd gevonden in een in het w ild  groeiende Beavertail Cactus (=  Bever- 
staart cactus): Opuntia basilaris in Arizona (USA). Electronenm icroscopisch 
onderzoek wees uit dat het Beavertail cactusvirus (BCV) even lang was als 
het Tabaksmozaïekvirus nl. 300 nm (zie fo to  1).
U it serologisch onderzoek bleek dat BCV een nieuwe stam was van het 
Tabaksmozaïek virus.
Men kan zich nu de vraag stellen: Is BCV nu een cactusvirus o f een tabaks
virus wat zich ook in cactussen kan verm enigvuldigen. Zoals we door d it hele 
verhaal heen gezien hebben kunnen plantvirussen vaak meerdere waardplan- 
ten infecteren. Eigenlijk is het dus onju ist om van een cactusvirus of van een 
tabaksvirus te spreken. Beter zou bijvoorbeeld zijn om van een in cactus of 
in tabak voorkom end virus te spreken.
De naam van een plantevirus bestaat meestal u it de naam van de plant waarin 
het virus voor het eerst ontdekt werd en een aanduiding over de symptoom- 
vorm ing door het virus op die plant. Nieuwe stammen van een virus die af
w ijkende symptomen geven of andere waardplanten infecteren blijven toch de
zelfde naam houden. Het BCV w ordt dan ook o ffic ieel aangeduid als de 
Beavertail cactus stam van het Tabaksmozaïekvirus.
Enkele dagen voor ik d it stuk naar de redactie op zou sturen ontdekte ik in 
een tijdsch rift dat Biological Abstracts heet nog een Engels uittreksel van een 
Tsjechisch artikel waarin een zekere mevrouw Prochazkova enkele eigen
schappen beschrijft van een virus dat Cactus mozaïekvirus genoemd w ordt. 
Het virus veroorzaakt uiterlijke symptomen op Zygocactus truncatus en boven
dien komen in de epiderm iscellen celinslu itse ls voor. Zowel Chenopodium 
quinoa als Chenopodium am aranticolor kunnen met het sap van zieke planten 
system isch geïnfecteerd worden. Nader onderzoek (met name electronen
m icroscopisch onderzoek naar de afmetingen van het v irusdeeltje) zal moeten 
uitwijzen o f we hier met een nieuw cactusvirus te maken hebben.
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Figuur 2: C elins lu itse ls  zoals die kunnen ontstaan in de epiderm iscellen van Zygocactus truncatus 
na infectie met cactus-X-virus. Vergroting: +  500 x.
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Ik hoop dat ik met dit artikel wat inzicht heb verschaft in de door velen waar
schijnlijk niet vermoede relatie tussen cactussen en virussen; een relatie die 
meer iets heeft van een vredig samenleven dan van een gevecht op leven en 
dood tussen de plant en zijn belager.
i) 1 nanometer is 1/1000 deel van 1/1000 millimeter.
2Ï  Epidermiscellen =  buitenste laag cellen van een stengel of blad.
3) In 1885 werd de naam Epiphylium voor veel meer planten gebruikt dan thans het geval is. Door 

Molisch worden genoemd:
Epiphylium truncatum Pfr. (thans: Zygocactus truncatus)
Epiphylium altensteinii Pfr. (thans: Z . truncatus var altensteinu)
Epiphylium russelianum Hook (thans: Schlumbergera russeliana)
Epiphylium hookeri Haw. (thans: nog dezelfde naam).

4) Berkefeldsfilter =  filter dat bacteriën tegenhoudt maar virusdeeltjes doorlaat doordat die kleiner
zijn dan de "poriën in dat filter. .5) Inoculeren =  met virus besmetten. Dit wordt over het algemeen uitgevoerd door met carborunaum 
bepoederde bladen met een virusoplossing in te wrijven.

6) Mycoplasma's =  kleine levende organismen met afmetingen die kunnen variëren tussen 50 en 800 
nm. Zie ook Succulenta mei 1976.i)  Sommige virussen kunnen met het zaad op de volgende plantegeneratie worden overgedragen.

8) Vector =  organisme dat een virus kan overdragen van de ene gastheer naar een andere gastheer, 
zonder er zelf veel last van te hebben. Bladluizen zijn bijvoorbeeld vectoren van een aantal 
plantevirussen.9) Van CaXV zijn een aantal stammen bekend (Plese en M ilicic, 1966). Deze stammen van CaXV 
hebben dezelfde fysisch-chemische eigenschappen en kunnen allen dezelfde waardplanten infec
teren. Twee stammen onderscheiden zich van elkaar doordat ze op een bepaalde waardplant onder
ling verschillende symptomen geven. Zo vormt de stam K11 van CaXV op Chenopodium amaranti- 
color necrotische lesies (=  bruine vlekjes) terwijl de stam MON op deze plant chlorotische lesies 
(=  gele vlekjes) geeft.

i° ) Serologisch onderzoek =  een techniek waarmee o.a. verwantschappen tussen virussen kunnen 
worden aangetoond.

Li I LnM i uun,
De door de schrijver opgegeven literatuurlijst is zo omvangrijk (62 nummers) dat wij belangstellenden 
hiervoor gaarne naar hem verwijzen.
Laboratorium voor Virologie van de Landbouwhogeschool, Binnenhaven 11, Wageningen.

Ju lie n  M arn ie r-Lap o sto lle  t
Op 18 februari stierf na een lang ziekbed toch nog vrij onverwachts de heer 
Julien Marnier-Lapostolle in de ouderdom van 71 jaar.
Met hem verloren we helaas een van de grootste plantenkenners en -liefheb
bers van deze tijd. Gelukkig blijft niet alleen zijn naam voortleven in de plan
ten, waarvan vele soorten en een geslacht (Marniera) naar hem zijn genoemd, 
doch blijft eveneens de herinnering aan hem levendig.
Van zijn vader, die eveneens een groot plantenliefhebber was, erfde hij het 
bijna 14 ha grote landgoed dat eens had toebehoord aan Koning Leopold I I van 
België. De ligging van dit terrein op het schiereiland Cap Ferrat bleek door 
de warme golfstroom zeer gunstig te zijn en maakte het mogelijk vele tropische 
en subtropische gewassen in groten getale te acclimatiseren.
Mr. Julien Marnier had een grote voorliefde voor cactussen en andere succu
lenten, wat al spoedig leidde tot de aanleg van het z.g. „Mexicain” . Op het 
warmste gedeelte van de tuin werd een enorme cactussen- en vetplantencol
lectie, op dezelfde fraaie manier als de pas later aangelegde Jardin Exotique 
van Monaco, aangelegd. Voor de meer gevoelige soorten liet hij grote kassen 
bouwen, waarin de planten zich praktisch ongestoord konden ontwikkelen. 
Die passie voor de ons zo na aan het hart liggende plantengroep heeft hij tot 
zijn dood behouden en resulteerde er uiteindelijk in dat hij de grootste collec
tie bezat ooit ergens bijeen gebrachtlAlleen al de enorme verzameling Cono- 
phytum, die in speciale bakken werden gekweekt, was een betoverend 
schouwspel, vooral wanneer ze bloeiden.
Buiten dit verzamelde hij vrijwel alles en wanneer botanici, van waar ook ter 
wereld, iets speciaals zochten, konden zij er verzekerd van zijn het bij hem te 
vinden.
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M arn ie ra  ch rysoca rd ium

Een ander zwaartepunt in zijn collectie waren de Bromeliaceae, waarvan hij tot 
op heden de meest complete verzameling heeft.
Met alle botanici van naam onderhield hij een uitgebreide correspondentie, 
betr. nomenclatorische vraagstukken, determinaties, etc., waarbij hem 2 secre
taresses behulpzaam waren, evenals bij het bewerken van een omvangrijk fo
toarchief, waarvan het materiaal door zijn vrouw Suzanne werd vervaardigd.
In de vroegere residentie van Koning Leopold I I bracht hij gestadig een om
vangrijke bibliotheek bijeen, met zowel antiguarische als moderne standaard
werken. Door de enorme omvang werd een speciale ruimte op de bovenste 
verdieping van de villa bijgebouwd. Van hieruit had men een fascinerend uit
zicht op de aan de overkant van de baai gelegen dorpen Villefrance sur Mer en 
Beaulieu, terwijl naar het zuiden Monaco en delen van Italië zichtbaar waren. 
Bij mooi helder weer was zelfs Corsica te zien! Van hieruit was tevens de grote 
vijver te aanschouwen, waarin zonder enige andere verwarming dan de zon, de 
Victoria cruziana zichzelf uitzaaide en met z'n enorme bladeren het gehele bek
ken gedurende de zomermaanden begroeide, te midden van vele kleurrijke tro
pische waterlelies en andere tropische en subtropische water- en moeras
planten.
Naast de vele kassen voor de cultuur van allerlei plantengroepen was er o.a. 
het „Tropical” , een tropisch regenwoud, waarin vele exoten in de volle grond 
stonden uitgeplant. Zo zijn er enorme grote boomvarens te bewonderen met 
op de stammen groeiende orchideeën en bromelia’s, terwijl deze op de takken 
van grotere bomen eveneens zijn uitgeplant en vooral wanneer ze bloeien een 
fraai schouwspel vormen.
Langzamerhand had hij de leiding van zijn Société des Produits Grand Marnier, 
die o.a. de zo beroemde likeur ,,Grand Marnier produceert, aan zijn kinderen 
overgedragen.
De laatste jaren woonde Mr. Julien Marnier steeds op ,,Les Cèdres", waar hij
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de gelegenheid had zich steeds met z’n planten bezig te houden, waarbij hij 
werd geassisteerd door een 20-tal tuinlieden.
Hij had nu ook wat meer gelegenheid botanici te ontvangen, met wie hij uren
lang door zijn botanische tuin van wereldfaam kon dwalen, of op een bank, in 
de schaduw van boomvarens, palmen o.i.d. uren over planten kon praten, zodat 
het niet zelden voorkwam dat hij vergat te gaan lunchen, waarbij een grote bel 
dan werd geluid om hem hieraan te herinneren.
Omdat de tuin voor het publiek niet toegankelijk is, is het er aangenaam toe
ven, waarbij in alle rusteen bepaald deel van de collectie kan worden bekeken, 
omdat voor bezichtiging van het geheel vele dagen nodig zijn!
De laatste jaren van z'n leven ondernam hij samen met zijn vrouw vele reizen. 
Zijn voorkeur ging vooral uit naar Zuid-Amerika, waar hij vele cactussen en 
Bromeliaceeën verzamelde. Daarnaast financierde hij vele expedities en droeg 
er in belangrijke mate toe bij, dat vele planten voor uitroeiing werden behoed. 
Naarmate Mr. Julien Marnier ouder werd, werd ook de zorg voor het voortbe
staan van zijn tuin groter. Nu, enige tijd na zijn dood, weten we dat de tuin in 
zijn geest zal worden voortgezet door zijn vrouw Suzanne en zijn kinderen.
Het zou inderdaad een groot verlies zijn geweest, wanneer de tuin en de col-
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lecties niet meer in stand gehouden zouden kunnen worden, en de planten ver
strooid zouden zijn naar alle windstreken.
Diegenen die gelegenheid hadden Mr. Julien Marnier en zijn plantenparadijs, 
de vermaarde botanische tuin ,,Les Cèdres" te mogen leren kennen, zullen hem 
eeuwig in herinnering houden, zoals ook door de vele planten die zijn naam 
dragen, de naam Julien Marnier-Lapostolle in de botanische wereld een begrip 
zal blijven!
Daan Smit, Hortus Botanicus V II, Amsterdam.

R u ilb e u rz e n
P. J. A. GIEPMANS
In ons maandblad wordt regelmatig geadverteerd onder het motto „Ruilbeur
zen” . De organiserende afdelingen roepen de leden op hieraan deel te nemen, 
waarbij dan als onmiddellijke voorwaarde daaraan verbonden wordt dat het in 
de eerste plaats gaat om ruilen. Soms wordt verkoop toegestaan na een be
paald tijdstip; er wordt dan echter uitdrukkelijk bepaald dat de prijzen dan wel 
.aantrekkelijk” moeten zijn. Ik neem aan dat de organiserende afdeling dan 
bepaalt wat zij onder aantrekkelijk verstaat. Ik ben zo vrij te concluderen dat 
in de meeste gevallen de organisatoren tegenstanders zijn van verkoop doch 
wel begrijpen dat dit niet geheel is uit te sluiten, aangezien daarmede mogelijk 
tevens de interesse voor de beurs zou kunnen verdwijnen. Ik ben overigens 
van de goede bedoelingen van de organisatoren overtuigd en ik neem aan dat 
zij bij hun beslissingen door idealistische standpunten bezield zijn. Ik meen 
echter dat deze uitgangspunten niet reëel zijn. Door dit soort voorwaarden 
zijn er na afloop van de beurs meer teleurgestelde dan gelukkige verzamelaars. 
Ik zal u daar eens een voorbeeld van geven: A heeft een Testudinaria elephan- 
tipes meegebracht en wil deze ruilen bij B voor een bepaalde Euphorbia. Deze 
op zijn beurt heeft in zijn geheel geen interesse in een Testudinaria, doch wil 
wel een Copiapoa cinerea, die hij bij C heeft gezien. Deze echter wil alleen 
cactussen ruilen. Zo ontstaat een zenuwachtig heen en weer gedraaf. Het eind 
van de geschiedenis is teleurstelling, die voorkomen had kunnen worden, 
indien geld was gebruikt als ruilmiddel inplaats van planten. De organisatoren 
dienen er dan wel van uit te gaan dat het de bezoeker van de beurs niet te 
doen is om winst te maken. In de gevallen waarin dit toch de bedoeling is zal 
dit tussen de overige prijzen toch wel opvallen. Ik kan me echter zeer goed 
voorstellen dat een amateur die er in geslaagd is enkele zeer exclusieve 
planten te kweken, deze schat kostbaarder acht dan enkele pachanoi planten 
bij een buurman (zonder overigens aan de waarde van de pachanoi iets te kort 
te willen doen). Verschil in prijs zal er altijd wel zijn. Ook de grootte van de 
plant is van belang. Denkt u, het vorenstaande lezend, nu niet dat ik een tegen
stander ben van ruiling. Ik vind het prachtig, zolang het gaat. Het gaat er mij 
om, dat indien afdelingen de deelname van leden aan hun ruilbeurzen willen 
stimuleren, zij deze beurzen beter niet te veel moeten omlijsten met reglemen
ten en voorwaarden vooraf. De animo zal toenemen naarmate er minder voor
geschreven wordt. Ik heb nog een ander en zeer belangrijk motief voor mijn 
opvatting dat „ruilen” alleen, of in de eerste plaats niet reëel is; immers, op 
het ogenblik zijn er zoveel nieuwe leden, dat het als irreëel mag worden be
schouwd te denken dat deze nieuwelingen naar een ruilbeurs gaan met een 
voorraadje succulenten bij zich. Deze leden zijn geheel afhankelijk van giften 
en gelegenheid tot koop. Voor mij is de beurs een ontmoetingscentrum, weer 
iedereen vrij moet zijn in zijn keuze, of hij wil kopen, verkopen, ruilen dan wel

286



gewoon weggeven. In d it kader stel ik e r prijs op te verklaren dat de „R uil
beurs van het O osten" voor mij, en zoals bleek tijdens de laatste vergadering 
ook voor de afdeling Nijmegen, een ontm oetingscentrum  is waar to t nu toe 
ieder van ons met plezier naar toe gegaan en van teruggekom en is.
Heilige Stoel 48-20, Wijchen.

V E M A K A S
De NAAM die garant staat 
voor een kw alite itskas!

W ij leveren U: uit eigen fa
briek standaard- en afw ijkende 
maten kasjes.
W ij im porteren:
Aluminium kasjes, 
WHITE-HOUSE Hexa-Light 
kasjes,
HUMEX autom atische broe i
kasinstallatie en bodem ver- 
warmde zaaibakken e.d., 
TROPEX schermmatten.

Vraag ook eens onze p rijs lijs t aan voo r materialen voor de „DO E HET 
ZELVERS” .
Op onze show-tuin staan 7 modellen kasjes welke in bedrijf zijn, op
gesteld.
W ij zijn alle dagen geopend; OO K ’s zaterdags van 9 —  5 uur.
V oor schrifte lijke of telefonische inform atie:

V E M A K A S
Pletering 1-3, Postbus 6 
O O STW O UD  (N-H) tel. 02291-325

TUINCENTRUM " A R I Z O N A "

Gespecialiseerd in cactussen en vetplanten
Grote collectie  met veel aparte soorten.

Concurrerende prijzen. Aalsmeerderweg 93, naast Peugeot-garage
Aalsmeer —  Tel. 02977 - 26133

TE KOOP GEVRAAGD:

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

CACTUS BOETIEK —  Ganzcweide 117 —  Heerlerheide (L.)

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

TROPISCHE EN SUB-TROPISCHE PLANTEN 
SPECIAAL: CACTUSSEN EN VETPLANTEN
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CACTUSKWEKERIJ

G EBR. DE HERDT
Bolksedijk 3E (aan de weg 
van Rijkevorsel naar Wortel) 
B-2310 Rijkevorsel - België

Regelmatig uitbreiding 
van cns assortiment

GEOPEND:
's zaterdags van 9.00 tot 19.00 uur 
en dinsdags van 13.00 tot 19.00 uur.

De redactie wenst u een 
VOORSPOEDIG 1977

Succulentenkwekerij 
H. v a n  D O IM K ELA A R  
Laantje 1A, Werkendam 
Tel. 01835 - 1430

Sortiments- en zaadlijst 1976 wordt 
u toegezonden na storting van f  2,50 
op girorekening 15 09 830.
Deze lijsten bevatten zeer vele soor
ten, waaronder bijzonder zeldzame, 
zowel cactussen als andere succu
lenten.
Regelmatig nieuwe importen.
’s Zaterdags na 3 uur en ’s zondags gesloten

CACTUSSEN - SUCCULENTEN
A. N. BULTHUIS EN CO.

Cothen - Groenewoudseweg 14 
Postbus 12 - Tel. 03436-1267
Sortimentslijst wordt na storting van ƒ 1,— 
toegezonden. Girorekening 124223.

's Zondags gesloten

karlh e in z  uhlig - kakteen
Uit onze plantenlijst:
Importplanten d m

Astrophytum coahuilense 
Discocactus boliviensis .
Lophophora williamsii var. caespitosa 0 
Mammillaria schwartzii .
Mammillaria glassii . . . .  
Pelecyphora aselliformis 
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Roseocactus kotschoubeyanus var. 
Trichocereus candicans 
Ceropegia dichotoma 
Euphorbia aggregata 
Euphorbia canariensis 
Euphorbia obtusifolia 
Tillandsia plumosa

dowelli
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—  famatimensis, 239, 240
—  klingleriana, 3, 3 

Epiphyllopsis gaertneri,, 211 
Eriocereus jusbertii, 174, 269

—  martinii, 210 
Escobaria, 115

—  bella, 116, 116
—  chaffei, 116, 128, 128
—  hesteri, 129
—  nellieae, 116, 117
—  roseana, 128 

Espostoa ulei, 227
Euphorbia abyssinica, 252, 253, 254

—  aggregata, 158
—  robecchii, 199, 199, 200
—  stenoclada, 28, 29

Ferocactus viridescens, 183 
Frailea aureinitens, 61, 62 e.v.

—  chiquitana, 2, 3
—  pullispina, 2, 66
—  pygmaea, 27 
—  Sant Roboré, 2
—  II, 2

Frerea indica, 270, 271
Gasteria, 10

—  haworthioides, 11
—  liliputana, 148, 149
—  plicatilis, 11
—  truncata, 11 

Gymnocalycium, 13
—  anisitsii, 75
—  capillaense, 177
—  damsii, 75, 91
—  leeanum, 27
—  mihanovichii, 75, 91, 211, 212
--------var. friedrichii, 177
--------'Black Cap’, 91
—  ragonesei, 44, 45



Haworthia, 10
Angustifolia var. Liliputana 278

—  arachnoidea, 35
—  armstrongii, 35, 275, 276
—  asperiuscula, 277
—  atrovirens, 208
—  attenuata, 257, 258, 259 
 var. clariperla, 257
—  baccata, 11
—  bolusii, 71, 207, 208
—  cassytha, 275, 276
—  chlorantha, 10
—  coarctata, 71, 275
—  cordifolia, 276
—  cuspidata, 71, 186, 206
—  cymbiformis, 35, 185, 206
—  eyliae, 276
—  fasciata, 256, 257, 257
—  greenii, 12, 276
—  herbacea, 35, 208, 208
—  herrei, 10
—  iimifolia, 257, 277, 278 
 var. koelmaniora, 277
—  lisboensis, 276
—  mantelii, 186, 186
—  margaritifera, 35, 258, 259
—  marginata, 35, 277
—  maughanii, 147, 184, 185, 186
—  mirabilis, 35
—  mucronata var. limpida, 34
—  nigra, 276, 276
—  obtusa, 185, 186, 187
----- var. dielsiana, 127, 186
----- var. pilifera, 186, 187
—  papillosa, 258, 259
—  paradoxa, 278
—  pilifera, 186
—  planifolia, 207
—  radula, 259
—  ramosa, 185
—  recurva, 35, 278
—  retusa, 34, 126, 127
—  reinwardtii, 275
----- var. chalwinii, 275, 275
----- var. kafferdriftensis, 275
—  sampaiana, 146
—  sessiliflora, 185
—  setata, 207
----- var. bijleana, 207
----- var. gigas, 208
—  subfasciata, 257
—  tesselata, 71, 277, 277, 278
—  tortuosa, 12, 35, 276, 277
—  translucens, 208
—  truncata, 147, 184, 185, 185
—  —  var. crassa, 186
----- fa. tenuis, 127, 147, 186
----- fa. truncata, 186
—  truncata x cuspidata, 186
—  tuberculata, 259
—  turgida, 71
—  umbraticola, 206, 207 
 var. hilliana, 207
—  viscosa, 35, 276, 276
----- concinna, 276
----- var. torquata, 72
—  vittata, 71, 185 

Hoornbloemaloe, 10

Kalanchoe beharensis, 158 
Kol-quall, 249, 252, 253, 254 
Krainzia longiflora, 76, 150

Liliaceae, 10 
Lipbloemaloe, 10 
Lobivia cumingii, 240

—  famatimensis, 220, 239, 240

Mammillaria baumii, 76, 151
—  baxteriana, 108, 265 e.v.
—  blossfeldiana, 204, 205
—  bocasana, 209
----- var. rosa, 209
----- var. splendens, 209
—  boolii, 76
—  bullardiana, 267
—  durispina, 268
—  erectohamata, 209
—  erythrosperma, 209
—  gilensis, 209
—  guelzowiana, 270
—  hirsuta, 76, 150
—  humboldtii, 267
—  insularis, 76, 150, 151
—  kunzeana, 76, 150
—  longicoma, 209
—  longiflora, 76, 150
—  magallanii, 148, 149
—  marshalliana, 108, 265 e.v.
—  mollihamata, 209
—  monancistracantha, 151
—  multiceps, 209
—  neoschwarzeana, 269
—  pacifica, 108, 265 e.v.
—  parkinsonii, 268
—  pennispinosa, 152
—  plumosa, 152, 268
—  prolifera, 209
—  pseudoalamensis, 267
—  pusilla, 209
—  saffordii, 151
—  schiedeana, 76, 209
—  sempervivi, 76
—  sheldonii, 76
—  shurliana, 177
—  solisioides, 90
—  spinosissima, 76, 150
—  surculosa, 76
—  theresae, 267
—  wildii, 209
—  wrightii, 76
—  zeilmanniana, 209, 210
—  zephyranthoides, 76 

Marniera chrysocardium, 284 
l/lelocactus amoenus, 242

—  amstutziae, 243
—  axiniphorus, 193, 194 e.v.
—  azureus, 244
—  bellavistensis, 241
—  caesius, 243, 244
—  communis, 242
—  curvispinus, 243
—  diersianus, 243, 244
—  ernestii, 242, 243
—  guitarti, 242
—  H 182, 242, 243 
—  H 301, 242 
—  H 404, 243



—  heivolüanatus, 261, 262, 263
—  macrocanthos, 242, 244
—  matanzanus, 244
—  melocactoides, 244
—  mulequensis, 46, 47, 48, 49, e.v.
—  onychacanthus, 244
—  salvadorensis, 242

Nooporteria reichei, 239, 240 
Notocactus blaauwianus var. blaauwianus, 

108 e.v., 111 e.v.
—  blaauwianus var. enormis, 113
—  caespitosus, 27
—  cobrensis (H80), 8, 9
—  eugeniae, 24, 25
—  mammulosus, 27
--------var. paucicostatus (H339), 8,

9
—  ottonis, 27

Opuntia boliviensis, 188
—  phaeacantha, 74
—  polyacantha, 74 

Othonna lepidocaulis, 278, 279

Pachyphytum bracteosum, 235 
Pachypodium ambongense, 191

—  baronii, 190
--------var. windsori, 190
—  bispinosum, 191
—  brevicalyx, 190
—  brevicaule, 145, 188
—  cactipes, 190
—  champenoisianum, 145
—  decaryi, 189
—  densiflorum, 189, 190 
 var. brevicalyx, 190
—  drakei, 190
—  geayi, 141, 144, 144, 145
—  giganteum, 143
—  glabrum, 191
—  griquense, 191
—  horombense, 190
—  jasminiflorum, 191
—  lamerei, 144, 145 
 var. ramosum, 145
—  lealii, 143
--------var. saundersii, 143
—  menabeum, 145
—  meridionale, 189
—  namaquanurn, 143, 143
—  ramosum, 145
—  rosulatum, 189, 190
------- - var. gracilis, 190
--------var. horombense, 190
—  rutenbergianum, 188
--------var. meridionale, 189
--------var. sofiense, 188
—  saundersii, 144
—  sofiense, 188
—  succulentum, 191
—  tomentosum, 191
—  tuberosum, 191
—  windsori, 191 

Pelecyphora aselliformis, 28, 29 
Pilocereus leucocephalus, 222

—  leucostele, 226
—  luetzelburgii, 226, 227 

Poellnitzia rubriflora, 12

Pseudopilocereus nobilis, 222
—  sartorianus, 223

Rebutia calliacantha, 211
—  camargoensis, 41, 42
—  carminea, 236
—  einsteinii var. steineckii, 236
—  friedrichiana, 101, 103
—  haagei, 236 
—  Lau 477, 236
—  margarethae, 240
—  marsoneri, 211
--------var. sieperdainana, 236
—  minuscula, 75, 211
—  padcayensis, 240
—  senilis, 211
--------var. kesselringiana, 211
--------var. sieperdainana, 211
—  steinbachii, 240
—  sieperdaiana, 236
—  violaciflora, 211 
 fa. carminea, 236
—  xanthocarpa, 211

Reicheocactus pseudoreichanus, 239 240 
Rhipsalidopsis gaertneri, 211 
Rosularia serrata, 231

Schlumbergera gaertneri, 211 
Sedum acre, 72

—  album, 72
—  bicolor, 231
—  quitense, 231
—  reflexum, 72
—  sempervivoides, 72
—  spathulifolium var. purpureum, 72
—  spicatum, 231
—  teretifolium, 231 

Sempervivum allionii, 73
—  arachnoideum, 72, 255, 256
—  calcareum, 72
—  tectorum, 72 

Senecio johnstonii, 21, 22, 23 
Setiechinopsis mirabilis, 90 
Solisia pectinata, 121, 122 
Stephanocereus leucostele, 227 
Submatucana madisoniorum, 96, 97

Thelocactus viereckii, 204, 205 
Trichocereus alacriportanus, 27

—  macrogonus,, 174
—  pachanoi, 174
—  spachianus, 174 

Turbinicarpus klinkerianus, 267
—  lophophoroides, 269

Urnbloemaloe, 10

Weingartia corroana, 240
—  cumingii, 240
—  fidaiana, 240
—  hajekiana, 240
—  hediniana, 88, 89
—  multispina, 240
—  neocumingii, 240
—  neumanniana, 240
—  pulquinensis, 240
—  sucrensis, 240 

Wigginsia macrocanthus, 27

/ucca aloifolia, 74
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