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1977
In het afgelopen jaar is er veel gebeurd in onze vereniging. Zowel in de afde
lingen als landelijk was er veel activ ite it en een goede belangstelling van de 
kant van de leden.
Onze vereniging heeft in 1976 een gevoelig verlies geleden met het overlijden 
van onze erevoorz itte r de heer A. F. H. Buining, die geweldig veel heeft ge
daan voo r de lie fhebberij zowel als voor de vereniging.
Daarnaast ve rloo r de afdeling U trecht haar erelid, door het overlijden van de 
heer Dr. Florschütz, bij velen in onze vereniging bekend om zijn mooie lezingen. 
Er zijn in 1976 w eer nieuwe afdelingen opgericht n.l. één in de Achterhoek en 
één op Voorne en Putten. In totaal zijn er nu 29 afdelingen en naar ik meen 
te weten, w orden er nog op enkele andere plaatsen plannen gemaakt. Met 
belangstelling zie ik e igenlijk  ook uit naar onze leden in België. Er is daar 
een flink  aantal leden, die met e lkaar best wel één of twee afdelingen kunnen 
vormen.
Ons maandblad werd ook d it jaar weer heel goed verzorgd. Zoals u weet, 
zal de huidige redactie binnenkort verdw ijnen.
D it voorjaar zal een nieuwe redactie de werkzaamheden overnemen en ik 
tw ijfe l er niet aan, dat zij d it met de meeste voortvarendheid zal gaan uit
voeren.
V oor 1977 liggen bij het dagelijks bestuur w eer verscheidene plannen, die naar 
we hopen alle ten uitvoer kunnen w orden gebracht. Het zal weer een druk 
jaar w orden en met z ’n allen zullen we veel w erk moeten verzetten.
Veel voorspoed gewenst aan u allen, uw gezin en uw liefhebberij, in het 
nieuwe jaar 1977.

S. K. Bravenboer, voorzitter.

Van de redactie

W anneer we de jaargang 1976 van ons maandblad bekijken, dan va lt a ller
eerst op dat het aantal bladzijden aanzienlijk g ro ter is dan in voorgaande 
jaren. O ok in kw alita tie f opzicht heeft het blad zijn niveau weten te handhaven. 
Dat we d it zo durven te stellen, komt voo rt uit het fe it dat we dit slechts voor 
een gering gedeelte beschouwen als een verdienste van de redactie. Het is 
immers zo dat we merendeels afhankelijk zijn van onze medeleden voor wat 
be tre ft de bijdragen voo r ons blad.
D oordat de meesten van ons nog slechts in kleur fotograferen, komen bij de 
redactie nog maar w einig zw art-w it fo to ’s binnen. (Deze aflevering is daar 
een sprekend voorbeeld van.) Het is w ellich t goed er daarom nog eens op te 
wijzen dat ook van dia's uitstekende zw art-w it illustraties gemaakt kunnen 
worden, mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.
In het jaar dat thans voo r ons ligt, zal de redactie in andere handen overgaan. 
Hoe de samenstelling en de onderlinge taakverdeling precies zullen worden, 
is op het ogenblik nog niet geheel te overzien, maar binnen afzienbare tijd 
zult u daarvan op de hoogte gebracht worden.
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Rebutia (D ig itorebutia) iscayachensis Rausch spec. nova

Gimplex, globosa ad brevicylindrica, radice rapiformi carnosa, 20 mm 
diametens, atroviridis et valde fusco-violaceo-asperata; costis 11, recte ad- 
scendentibus vel paululum tortis, crenis transversis in gibberes ca. 4 mm 
longos et latos divisis; areolis ovalibus,, 2-3 mm longis, clare-fusco-to- 
mentosis; aculeis marginalibus 8-9 accumbentibus, 2-3 mm longis, flavidis, 
basi incrassata fuscis; aculeo centrali O. Floribus 35 mm longis et dia- 
metientibus; ovario roseo, receptaculo viridulo, squamis fuscis, pilis et 
setis albis tecto; phyllis perigonii exterioribus lanceolatis, violaceo-roseis, 
medio-viridi-striatis; phyllis perigonii interioribus spathulate-rotundis, ru
bris et intus violaceo-roseis; fauce violaceo-rosea, filamentis violaceis, stylo 
viridi, 22 mm longo, 6 mm eius cum receptaculo connato, stigmatibus 8 
viridibus. Fructu et seminibus Rebutiae pygmaeae (Fries) Br. et R. modo. 
Patria: Bolivia, apud Iscayachi, 3.500 m ait.
Typus: Rausch 335 B, depositus in Flerbario Collectionis Plantarum Suc

culentarum Municipali Turicensi, Helvetia.

Onvertakt, bolrond to t kort cylindrisch, met vlezige knolw orte l; 20 mm door
snee, opperhuid donkergroen en sterk bruinpaars gekleurd; ribben 11, recht 
of een beetje gedraaid, door dwarskepen in ±  4 mm lange en brede knobbels 
verdeeld. Areolen ovaal, 2-3 mm lang, lich tb ru in -v iltach tig ; randdorens 8-9, aan
liggend, 2-3 mm lang, geelachtig met verdikte, bruine basis. Geen m idden
doren.
Bloem 35 mm lang en in doorsnee; vruchtbeginsel roze en bloem buis groen
achtig met donkerbruine schubben, w itte  haren en borstels; buitenste bloem 
bladeren lancetvormig, paarsroze met groene m iddenstreep; binnenste b loem 
bladeren spatelvorm ig-rond, rood en van binnen paarsroze; keel paarsroze. 
M eeldraden paars, stam per (groen) 22 mm lang, waarvan 6 mm met de bloem
buis vergroeid; stempels 8, groen. V rucht en zaad als Reb. pygmaea (Fries) 
Br. & R.
V indplaats: Bolivia, bij Iscayachi op 3500 m. Type Rausch 335 B, gedeponeerd 
in de Stadtische Sukkulentensammlung Zürich.
Deze vorm onderscheidt zich van Rebutia pygmaea (Fries) Br. & R. door het 
dikke, kogelronde uiterlijk, de sterk roodgekleurde opperhuid en de grote 
rode bloem.

W. Rausch, Enzianweg, Wenen.

Succulentensafari in Kenia en Tanzania (slot)

FRANS NOLTEE

Na een kort ve rb lijf aan de prachtige kust van Kenia werd het langzamer
hand tijd  w eer aan de terugreis te gaan denken. Het tra ject van Mombasa 
naar Nairobi bleek nog een aantal interessante succulenten te herbergen; zo 
groeit hier bijvoorbeeld Sansevieria ehrenbergii, een soo rt met een korte 
stam en zeer lange, waaiervorm ig gerangschikte bladeren. O ok tro ffen we 
hier aan de eigenaardige Pyrenacantha m alvifolia, een plant met een knol van 
meer dan een meter hoog en in doorsnee, waaraan in de groeiperiode lange 
rankende takken ontspringen. Opvallend was dat de jonge exemplaren —  zo 
ongeveer te r g rootte  van een voetbal —  nauwelijks w orte ls bleken te hebben 
zodat ze heel gem akkelijk te verzamelen waren. (Het gew icht zorgt er echter 
weer voo r dat het meenemen to t enkele stuks beperkt b lijft!) Rauh verm eldt 
van deze soort dat het sappige vlees van de knollen graag door olifanten en



Sansevieria cf. ehrenbergii

Pyrenacantha malvifolia

neushoorns wordt gegeten. Dicht in de buurt van de Pyrenacantha's groeiden 
exemplaren van een leuke kleine Sansevieria met korte dikke bladeren in een 
rozet.
In de doornstruiksavanne van oostelijk Kenia komt ook een aantal Euphorbia- 
soorten voor, waaronder de bekende E. grandicornis, die hier meer dan mans
hoog wordt en de zeldzame E. cryptospinosa, een soort die zich met zijn vrij
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Ceropegia vo lub ilis
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Cer. vo lub ilis

dunne groenbruine, to t 2 m lange takken tussen de overige begroeiing ver
heft. Een andere soort uit d it geslacht die we op d it tra ject aantroffen was de 
mooie E. uhiigiana, een kleine soort met vierkantige, to t 15 cm. lange stengels 
en helder gele cyathiën. Deze groeide niet zoals de andere soorten in de 
vlakte, maar op een kleine geïsoleerde berg die door zijn harde gesteente 
de erosie had weten te weerstaan.
De laatste interessante vondst —  in de omgeving van Nairobi —  was Cero- 
pegia volubilis. Deze had zich „ve rscho len " in een lage Acaciastruik, waar 
hij zich met meterslange stengels als het ware doorheen vlocht. Volgens de 
literatuur komen in Kenia en Tanzania verscheidene soorten uit d it geslacht 
voor; dat ik  er daarvan maar één ontdekt heb —  en dat nog wel op de va l
reep —  lijk t me een uitnodiging van de C eropegia ’s om nog eens naar deze 
contreien terug te keren. W anneer u deze succulentensafari enigszins met 
mij hebt meebeleefd op papier en misschien ook bij een van mijn lezingen 
erover, zal het u niet verbazen dat ik nog eens aan die stilzw ijgende u itnodi
ging gehoor hoop te geven. D it deel van A frika  is immers niet alleen voor 
wat betreft de succulenten, maar ook in velerle i andere opzichten zeer boei
end en interessant, zodat het verlangen naar een hernieuwde kennismaking 
regelmatig de kop opsteekt.

Van maand tot maand
Th. NEUTELINGS

De laatste decade van de maand oktober is aangebroken en daarmede ge
le ide lijk  aan ook de periode van wat kouder weer. Op een van de ochtenden 
constateerde ik in mijn muurkasje een minimumtemperatuur van 6° C. Dat 
was voor mij aanleiding de binnenkant van de kas met (dubbel) p lasticfo lie  te 
bekleden. D it is een rede lijk  goedkoop isolatiem iddel dat warm teverlies van 
binnenuit en koude-instraling van buitenuit aanzienlijk tegenhoudt. Het idee 
van dubbele beglazing dus, dat in deze tijd  uit hoofde van energiebesparing 
hoe langer hoe meer opgeld doet (enige weken geleden zag ik op een ten
toonste lling in de Kölner Messe zelfs een bloemenkas met dubbele beglazing 
staan!).
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Het is wel een „a fknapper”  dat er nu practisch geen cactusbloei meer te be
speuren valt. De enige die zich geen steek van het aanstaande w interseizoen 
aantrekt, is du idelijk  Mammillaria bocasana. Deze doet mij denken aan het 
madeliefje dat zelfs in hartje w in ter de kans schoon ziet zijn bloempjes tentoon 
te spreiden. Een drietal andere bloeiers zijn typ ische najaarsklanten die als 
zodanig de race volhouden: Mammillaria (Pseudomammillaria) decipiens, M. 
albescens en M. camptotricha. De met wat paars getinte w itte  bloempjes ervan 
zijn bescheiden van omvang en kunnen zich amper tussen de tam elijk  dicht 
bij e lkaar staande tuberkels ontplooien. Een ander kenmerk van deze Pseudo- 
mammillaria’s is dat de bloemen ervan vrij sterk geuren. Deze geur komt mij 
wat kunstmatig over, als die van een of andere deodorant. Sommige Gymno- 
calyciums produceren nog steeds bloemknoppen. D oor de beduidend afge
nomen hoeveelheid daglicht komen zij niet meer open. De kleinere knoppen 
komen zelfs niet meer to t wasdom en zullen komende w in te r wel grotendeels 
verdrogen.
Eén Mammillaria staat nu driftig  in knop: M. solisioides. Zes maanden sinds 
zijn laatste bloei is het nu net alsof d it exemplaar tegen beter weten in meent 
de lente te moeten annonceren, getuige het grote aantal aardig ontw ikkelde 
bloemknopjes. Toch gebeurt het wel eens dat d it schone cactusje in een zon
nig najaar enige bloemen volled ig doet ontluiken. De bloem is donkergeel en 
heeft een 0  van ongeveer 15 mm. Ofschoon de meeste bloemknoppen tijdens 
de w in terrust al verdrogend „naa r de knoppen gaan” , ziet d it exemplaar 
meestal kans in april daarop wederom getooid te gaan met een ring van prach
tige bloemen. Het is mij niet bekend wanneer d it uit Mexico (Petlalzingo, Pue- 
bla) afkom stige plantje in het land van oorsprong ze lf bloeit. Nog een cactus 
en wel een van de m ooist bedoornde, Mammillaria schiedeana, houdt het 
bloeien vol. Daarbij gaat d it plantje voorts maandenlang getooid met lange, 
licht-paarsvio lette zaadbessen. En daarmede is de bloei 1976 in mijn kas wel 
bekeken.
Nabeschouwend wil ik toch wat ervaringen weergeven die ik met een speciale 
groep M am m illaria ’s d it afgelopen groeiseizoen heb beleefd. Hiermede doel 
ik op de leden van het longifloratype, waarmede zoals de naam aanduidt, de 
exemplaren met grote, langbuisvorm ige bloemen van d it fraaie plantengeslacht 
bedoeld worden.
Ik mik h ierbij op het rijtje : M. longiflora, M. saboae, M. theresae, M. goldii, M. 
species nova LAU 777, M. guelzowiana, M. deherdtiana en M. dodsonii.
Waarom nu breng ik deze onder de aandacht, vooral voo r de „n ieuw e lingen” 
onder ons? Wel, in schoonheid qua bloei zijn deze stuk voo r stuk recordbre- 
kertjes. M ijn ondervinding is dat ze niet zo m oeilijk  in de verzorging zijn als 
wel eens door de heren schrijvers gesuggereerd wordt. De meeste ervan zijn 
eerst kortelings ontdekt, nochtans vrij gem akkelijk te verkrijgen. Eén verzor- 
gingsaspect hebben zij gemeen: zij kunnen pertinent er niet tegen te nat ge
houden te worden; rotting zal hun anders ten deel vallen.
M. (Krainzia) longiflora is een klein, m akkelijk  bloeiend kogelcactusje dat een 
krachtige bedoorning kent en waarvan de bloemen, met een doorsnee to t 40 
mm, een heerlijk roze kleur vertonen. De tuberkels zijn ca. 10 mm lang en 
voorzien van ongeveer 30, straalsgew ijs ingeplante, w itte , 10 mm lange rand- 
doorns en van v ie r roodbruine middendoorns, waarvan één haakvorm ig is (mijn 
exemplaar kent twee haakdoorns per areool). Het is afkom stig uit Mexico, 
provincie Durango.
M. theresae is ook uit dezelfde provincie afkom stig en werd in 1967 daar ont
dekt. De bloemen zijn 45 mm lang en hebben een doorsnee van 35 mm; de
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kleur is een intens prachtig magenta. Het uiterlijk van dit minuscule plantje 
heeft verder niet veel met de vorige gemeen. Het wordt ca. 5 cm hoog en tot 
3 cm breed, hetgeen dus op een cylindervorm duidt. De tuberkels zijn onge
veer 4 mm lang. Bovenaan is het plantelichaam door de fraaie bedoorning niet 
zichtbaar; meer naar onderen wel: er speelt een purperachtige gloed omheen, 
vooral in zonlicht. De bedoorning is zeer opmerkelijk: geen middendoorns, 
doch alleen ca. 30 even lange, gevederde, halfdoorschijnende, witte, slappe 
doorntjes welke amper een lengte van 2 mm halen. Drie jaar geleden kocht 
ik dit plantje dat na vijf maanden er slecht begon uit te zien. Tijdig consta
teerde ik een begin van rotting. Gelukkig had het een niet aangetast zij- 
spruitje, dat ik met succes op jusbertii entte. Dit onderstammetje is bij mij 
slechts 2 cm hoog; dit om te voorkomen dat de ent zich buitenmatig zou gaan 
ontwikkelen, waardoor het zijn natuurlijke schoonheid zou verliezen doordat 
de tuberkels te ver uit elkaar gaan staan. Mijn exemplaar heeft afgelopen 
zomer negen bloemen voortgebracht.
Ongeveer uit dezelfde tijd van ontdekking stamt M. saboae, die nog kleiner 
is dan de vorige, maar gemakkelijker spruit. Het plantelichaam is eveneens 
weekvlezig en heeft ook kleine tuberkels welke ongeveer 21/2 mm lang worden. 
Het heldergroene plantje is veel beter zichtbaar dan het vorige, doordat de tot 
ca. 25, straalvormig gestelde, 2 mm lange, glasachtig witte randdoorns er vrij 
zicht op laten. De bloem wordt 40 mm lang en idem in doorsnee en bezit een 
prachtig roze kleur die in het midden van de bloembladen dieper van tint wordt. 
Afkomstig uit het zuidwesten van Chihuahua, Mexico. Zowel qua bloem, vrucht 
als zaad is er veel overeenkomst met M. longiflora. Dit plantje heb ik niet ge- 
ent; het groeit tot heden probleemloos op eigen wortel.
M. goldii; dit eveneens nietige plantje heeft iets weg van de twee vorige. Mijn 
exemplaar groeit omgekeerd eivormig, is ca. 3'/2 cm hoog en 21/2 cm breed en 
spruit vrij uitbundig. De groene kleur wordt bijna geheel overstemd door de
zelfde purpertint als bij M. theresae. De tuberkels zijn aan de basis wat plat 
en ook maar een paar mm lang. De 25 tot 30 witte randdoorntjes geven onge
veer hetzelfde beeld als die van M. saboae. De bloem is van een schier on
gekende pracht; de kleur loopt vanaf de bloemrand naar binnen toe vanaf 
magenta tot licht roze. Het is afkomstig uit het noordelijk gedeelte van Sonora, 
Mexico. Van mijn exemplaar, dat op een vrij korte jusbertii geënt staat, heb ik 
afgelopen zomer een zijspruit met succes laten bewortelen.
Overigens een grappige „ervaring” : zodra de bloemknoppen van de laatstge
noemde drie redelijk goed zichtbaar zijn, doen zij mij door hun stompe, wat af
geplatte vorm enigszins denken aan het uiterlijk van een vlinderpop.
M. sp.n. LAU 777: in tegenstelling tot de vorige ervaar ik hier met een snelle 
groeier van doen te hebben, welke voorts een overdaad aan zijspruiten (32 
stuks!) verschaft. Mijn exemplaar is thans 7 cm lang en heeft een blauwgroene, 
glanzende opperhuid. De ronde tuberkels zijn ca. 3 mm lang en ook voorzien 
van straalvormig ingeplante, ca. 2 mm lange, glasachtig witte, dunne, stijve 
randdoorntjes, ongeveer 40 in getal. De vuilgeelachtige, ovaalvormige areolen 
meten 11/2 mm en zijn groter dan bij de vorige twee. Dit op jusbertii geënte 
exemplaar heeft dit jaar niet willen bloeien, ofschoon ik in het voorjaar knop- 
vorming vermoedde. Jammer vond ik dat, omdat ik nu (nog) niet weet hoe de 
bloem eruit ziet. Ik vermoed dat door het vele spruiten de lust tot bloeien ver
gaan is. Begin augustus heb ik met succes een stek laten bewortelen en 
misschien dat deze mij volgend jaar wel de vreugde van tot bloei geraken zal 
verschaffen. Tot dusver heb ik geen enkele beschrijving van dit exemplaar 
gezien. Opgemerkt kan hier nog worden dat de vorm op eigen wortels com-
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pacter is dan in geënte toestand; de tuberke ls zijn kleiner, de bedoorning slu it 
meer op elkaar aan en de tin t van het plantelichaam is du ide lijk  purperachtig. 
Het ongeënte plantje lijk t daardoor wat meer op M. goldii, alhoewel de ver
schillen toch beduidend zijn.
V o lg t thans in de rij M. (Krainzia) guelzowiana, welke al veel langer bekend 
is, afkom stig uit Durango, Mexico. Deze heeft een bolvorm  die wat u ite rlijk  be
tre ft veel overeenkom st vertoont met de huis-tu in-en-keukencactus M. bo- 
casana. Doch zodra de grote, vio le trode bloemen, welke een lengte van 50 
mm en een doorsnee van 60 mm weten te bereiken, zich ontvouwen, w ordt 
de toeschouwer sterk door deze bloempracht geïmponeerd. De bol w ord t ca. 
6 cm hoog en ongeveer 7 cm breed en spru it vrij gem akkelijk  aan de basis. 
D it laatste geldt naar mijn ervaring vooral voor de varië te it superba, welke in 
plaats van een rode, een gele haakvorm ige m iddendoorn heeft. Naar eigen 
ondervinding bewortelen afgesneden zijspru iten na droging van de snijwon- 
den gemakkelijk.
M. deherdtiana en M. dodsonii zijn chronologisch gezien de vierde, resp. de 
v ijfde  vondst (eind zestiger jaren) van de soorten die to t het longifloratype 
horen. Z ij zijn afkom stig uit Oaxaca, Mexico en nauw aan elkaar verwant. 
Beide bolcactusjes kan ik met moeite uit e lkaar houden. Helaas heb ik geen 
van de twee to t bloei weten te krijgen. De eerstgenoemde heeft twee z ijspru i
ten gemaakt, waarvan ik er een met succes op pachanoi geënt heb.
D oor bovenstaand verslag zal het eenieder du ide lijk  zijn waarom ik de longi- 
florae een warm hart toedraag. Ik kan ze elke beginner die wat toew ijd ing aan 
de dag w eet te leggen, van harte aanbevelen.
W erk is nooit af. V rij spoedig na het op schrift stellen van d it verhaal vond ik 
het tweemaandelijkse periodiek „The Journal o f the Mam millaria S ocie ty", vol. 
XVI, nr. 5, O ctober 1976, in de brievenbus. Een zekere G. M. Adamson schrijft 
daarin op pagina 53, begin tweede alinea: ,,l cannot obtain M. saboae or M. 
goldii but I have the plant sp. Lau 777 which I am sure w ill turn out to be 
M. goldii; it is so lita ry and 3 cm high".
De strekking van deze zinsnede is dat de schrijver er zeker van is dat M. LAU 
777 in fe ite  M. goldii is. Op grond van persoonlijke waarnemingen meen ik 
deze ste lling te moeten aanvechten. M oge lijk  dat er sprake is van een nauwe 
verwantschap, doordat de een o f de ander een varië te it is. O f zou het zijn dat 
van meet af aan een verkeerd steeketiket bij de plant gevoegd was en de 
schrijver inderdaad een M. goldii in zijn potje heeft?
Weissenbruchstraat 92, Roosendaal.

Echeveria D. C. Historie en nomenclatuur - 2 -

J. C. van KEPPEL

Met de Engelsman John G ilbert Baker, die leefde van 1834-1920 en die van 
1866-1899 verbonden was aan het Kew Herbarium, treden we een nieuw tijd 
perk binnen om trent de kennis van het geslacht Echeveria. Baker was een 
enorm veelzijd ig botanicus. In zijn welbesteed leven publiceerde hij over de 
meest uiteenlopende plantenfam ilies en -geslachten. Hij schreef o.a. handboe
ken over de Amaryllidaceae, Bromeliaceae, Iridaceae, Liliaceae, varens en 
flo ra ’s van M auritius en de Seychellen. V oor ons is van belang zijn monogra
fie die hij publiceerde over het geslacht Echeveria. Dat deze to t stand kwam
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J. G. Baker

Pachyphytum bracteosum

is niet in de laatste plaats te danken aan de grote steun die hem werd ver
leend door Wiison Saunders, kweker en groot plantenliefhebber te Reigate 
in Engeland. Deze gaf zelfs een eigen periodiek uit, het bekende „Saunders 
Refugium Botanicum”, waarin vele nieuwigheden werden beschreven, o.a. 
vondsten van Thomas Cooper, die in opdracht van Saunders vier jaar in 
Afrika verbleef om daar planten te zoeken. Hoewel Echeveria's uit Amerika 
afkomstig zijn, bleek Saunders dank zij vele relaties een voor die tijd zeer
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belangrijke Echeveria-collectie te bezitten. D oor het goede samenspel van 
Saunders en Baker, verscheen in 1869 de beste monografie over Echeveria 
sinds de eerste ontdekking van deze planten. In 1870 volgde de beschrijving 
door Baker van nog twee nieuwe Echeveria’s, w at het totaal der door Baker 
genoemde soorten op 36 bracht. Baker erkende Echeveria slechts als onder
geslacht van C otyledon en bracht hier twee Pachyphytums bij onder en v ijf 
soorten die later to t Dudleya zouden worden gerekend. In fe ite  beschreef hij 
dus 29 Echeveriasoorten. A ls system aticus zag Baker niet voldoende versch il
len in de drie geslachten die De Candolle opgesteld had uit het oude geslacht 
Cotyledon, n.l. C otyledon voor de A frikaanse, Um bilicus voo r de Europese en 
Echeveria voor de Amerikaanse soorten. Baker was to t zijn conclusie gekomen 
na grondige studie van De C andolle ’s om schrijving van de drie groepen, die 
hij niet voldoende steekhoudend vond om Echeveria van Cotyledon af te sp lit
sen. Evenals De Candolle zag hij echter een ook door deze niet genoemd 
kenmerk van Echeveria over het hoofd, n.l. de okselstandige, dus zijdelings 
aan de plant ontstaande bloeiwijze. Cotyledon en Um bilicus bloeien eind- 
standig, d.w.z. de bloeiw ijze ontstaat doordat de bebladerde stengel(s) als de 
plant bloeibaar is, aan de top overgaan in een bloeiwijze. O ok het door Klotzch 
opgestelde geslacht Pachyphytum erkent hij niet. Hij neemt hierbij dus het
zelfde standpunt in als de system atici Bentham en Hooker, die Echeveria en 
Pachyphytum ook to t Cotyledon rekenden.
Baker m erkt terecht op in de inleiding van zijn monografie, dat de kenmerken 
van vetplanten in herbariumexem plaren veelal verloren gaan en verw acht dat 
zijn kle ine(l) monografie daarom bruikbaar zal blijken te zijn. De kwekers, zo 
sch rijft hij, zijn de botanici ver vooru it en veel planten die bij kwekers reeds 
lang goed zijn ingeburgerd, zijn w etenschappelijk vaak nog niet du ide lijk  be
schreven. Al beschouwt hij Echeveria dus slechts als een ondergeslacht, dat 
neemt niet weg dat hij in het tijdperk  vóór 1900 verreweg de belangrijkste 
bijdrage to t de kennis van deze planten leverde. A lle  soorten die hij kent be
schrijft hij volgens één systeem van benaming der kenmerken, w aardoor de 
onderlinge verge lijk ing van de door hem beschreven soorten vergem akkelijk t 
wordt. Tenslotte geeft hij ook nog 18 gedeelte lijk  gekleurde afbeeldingen, 
meest van minder bekende planten. H ier vo lg t zijn indeling, met enkele op
merkingen mijnerzijds.

Ech. linguaefolia
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Verenigingsnieuws
"SUCCULENTA" is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van 
cactussen en andere vetplanten.

DAGELIJKS BESTUUR:
Voorzitten S. K. BRAVENBOER, Kwartellaan 34, Vlaardingen.
Vice-voorzitter: Ir. G. E. M. UIL, Cuperstraat 3, Bemmel.
Sekretaris: J. DE GAST, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo, tel. 077 - 17535.
2e sekretaresse: Mevr. A. BOENDER, Beneluxlaan 53, Beverwijk, tel. 02510 - 30746.
Penningmeester: G. Link, Memlingstraat 9, Amersfoort. Postrek. 680596 t.n.v. Succulenta te Amersfoort, 
resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland (ABN) t.n.v. Succulenta te Amersfoort.
2e penningmeester: J. ORLEMANS, Heemskerkerweg 288, Beverwijk.
Algemeen bestuurslid: J. H. VOSTERMANS, Schoolweg 55, Venlo.
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland en België f2 5 ,—  en voor leden in het buitenland f  30,—  per 
jaar inkluslef maandblad 'Succulenta’ . Inschrijfgeld voor nieuwe leden f  5,— .

BELANGRIJKE ADRESSEN:
Ledenadministratie, propagandafolders, aanmeldingskaarten voor het lidmaatschap en nummers van „Succulenta" 
van de lopende jaargang: P. DEKKER, St. Pieterstraat 27, Middelburg.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, Strijen. Katalogus f  1,50.
Clichéfonds: G. J. M. LINSSEN, Jacob Catsstraat 61, Venlo.
Diatheek: H. M. S. MEVISSEN, Dinantstraat 13, Breda, tel. 076 - 875076.
Oude nummers van „Succulenta" tot en met december'76: H. B. HOOGHIEMSTRA, Reyerdijk 115, Rotterdam 26. 
Redakteur: FRANS NOLTEE, Octant 92, Dordrecht, tel. 078- 73970.
2e redakteur: A. DE GRAAF, Zinnia 8, Dordrecht, tel. 078 - 72617.
Rullen Zonder Huilen: kontaktadres: Middelburgsestraat 35, Scheveningen.
Succuientarium: aanmelden voor bezoek bij dhr. W. Ruysch, tel. 08370 - 19123 toestel 87, of I.V.T., t.a.v. 
dhr. W. Ruysch, Mansholtlaan 15, Wageningen.
Vragenrubriek: Cactussen en algemeen: dhr. ÜIL, 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 niet langer verantwoord, brieven te beantwoorden wanneer geen postzegel 
ia bijgevoegd.

SLUITINGSDATA:
Kopij voor het MAARTnummer moet uiterlijk 1 FEBRUARI bij de redaktie zijn.
Mededelingen voor verenigingsnieuws uiterlijk 20 FEBRUARI bij het sekretariaat; afdelingen gelieve hun 
mededelingen te zenden aan Mevr. A. BOENDER, Beneluxlaan 53, Beverwijk.
Advertentie opgaven uiterlijk 25 JANUARI bij J. de Gast, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo

CONTRIBUTIE 1977
Tot mijn genoegen kan ik U mededelen dat de contributie voor 1977 niet verhoogd behoeft te 
worden. Dit dank zij het nog steeds stijgende aantal leden. De contributie voor 1977 is dus 
f 25,—  voor de leden in Nederland en België. De contributie voor de buitenlandse leden is 
f 30,— . Jeugdleden t/m  18 jaar betalen de helft.
U hebt in het begin van het jaar weer een acceptgirokaart ontvangen voor de betaling. Deze 
kunt U gebruiken als overschrijvings- of als stortingskaart of eventueel bij Uw bank inleveren, 
die dan voor betaling zorgdraagt.
De leden in BELGIË wordt verzocht zoveel mogelijk per postgiro of postwissel te betalen, 
aangezien bij betaling per bank minstens ƒ 5,—  kosten in rekening worden gebracht. Mocht 
U toch per bank of bankcheque betalen, dan moet U deze ƒ5,—  meer overmaken.
Ik dank U voor een vlotte medewerking.

G. Link.

SUBSCRIPTION 1977
The subscription for 1977 is Dfl. 30,— < Please be so kind to remit this amount to our treasurer 
Mr. G. Link, Memlingstraat 9, Amersfoort as soon as possible. If possible please pay by 
postal-cheque account Nr 680596 of Succulenta at Amersfoort, or by money-order in Dutch 
Florins.
If not possible and you want to pay by your bank or by bankcheque, you have to increase your 
subscription by Dfl. 5,—  because the bank charges us for this sum.

JAHRESBEITRAG 1977
Der Jahresbeitrag für 1977 ist festgestellt worden auf Hfl. 30,— . Wir bitten Sie diesen Betrag 
möglichst bald unserem Kassierer Herr G. Link, Memlingstraat 9, Amersfoort zu überweisen. 
Zahlung wird erwünscht auf Postcheckkonto Nr. 680596 von Succulenta, Amersfoort oder 
Postanweisung in Holl. Gulden.
lm Falie dies für Sie nicht möglich ist und Sie über die Bank zahlen, mussen Sie die uns in 
Rechnung zu stellen Bankkosten in Höhe von Hfl. 5,—  mit überweisen. Vorkommendenfalls 
bitten wir Sie auch in Hfl. zu überweisen.



MEDEDELINGEN VOOR DE AFDELINGSBESTUREN
1. Algemeen.
Voor de jaarlijks terugkerende werkzaamheden o.a. ter voorbereiding van de Algemene Ver
gadering vraagt het dagelijks bestuur weer de medeweking van de afdelingsbesturen. Het D.B. 
vestigt er uw aandacht op, dat ter bespoediging van de afhandeling een kleine wijziging is 
aangebracht in die zin, dat niet alles meer naar één adres gezonden moet worden. Wij rekenen 
op uw aller medewerking.
De ledenadministratie gaat zijn bestand kontroleren aan de hand van de situatie in de afdelin
gen per 1 januari 1977. Daarom ziet dhr. P. Dekker, St. Pieterstraat 27, Middelburg de 
ledenlijst van alle afdelingen in duplo —  zonder de huisgenoot-leden en donateurs — gaarne 
vóór 15 februari a.s. tegemoet. Wilt u hierop aangeven welke leden voorzitter, sekretaris en 
penningmeester zijn?
De 2e-sekretaresse, die zoals u weet de afdelingszaken behartigt, stelt voor de Algemene 
Vergadering het jaarverslag van de afdelingen op. Daarom ziet zij van elke afdeling het jaar
verslag graag uiterlijk 1 maart 1977 in haar brievenbus. Wilt u dit verslag vergezeld doen 
gaan van de samenstelling van uw afdelingsbestuur: naam, adres, telefoonnummer en funktie? 
De penningmeesters van de afdelingen gelieven het financieel verslag over 1976 en de be
groting voor 1977 van hun afdeling vóór 1 maart 1977 te zenden aan de algemeen penning
meester dhr. G. Link Memlingstraat 9, Amersfoort. Wil de afdeling in de loop van 1977 een 
verzoek om subsidie voor één of ander evenement, b.v. tentoonstelling, indienen bij het hoofd
bestuur dan moet daarvoor vooraf een aparte begroting worden ingediend bij de algemeen 
penningmeester.
Wilt u de penningmeester tevens opgeven welke kontributie in de afdeling wordt geheven?

2. Algemene Vergadering 1977.
In 1977 viert de afdeling Rotterdam zijn 50-jarig bestaan. Naar aanleiding hiervan wordt de 
Algemene Vergadering dit jaar in Rotterdam gehouden. Hij vindt plaats op 14 mei.
Iedere afdeling heeft het recht een afgevaardigde en een plaatsvervangend afgevaardigde te 
benoemen. De reiskosten van één afgevaardigde per afdeling worden vergoed door de 
vereniging. De namen der afgevaardigden worden ingewacht uiterlijk 1 april a.s. bij de pen
ningmeester, dhr. G. Link, Memlingstraat 9, Amersfoort.
Volgens art. 10 van het Huishoudelijk Reglement is de voorzitter, dhr. S. K. Bravenboer aan 
de beurt van aftreden. Dhr. Bravenboer heeft zich bereid verklaard een nieuwe kandidatuur te 
aanvaarden. Het Dagelijks Bestuur stelt voor hem opnieuw in deze funktie te benoemen. 
Tegenkandidaten kunnen gesteld worden tot uiterlijk 1 maart 1977 door schriftelijke mede
deling aan het algemeen sekretariaat. De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een 
schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij/zij bereid is de funktie te aanvaarden.
De afdelingen, de leden der afdelingen en de verspreid wonende leden hebben het recht 
voorstellen te doen voor de Algemene Vergadering. De voorstellen moeten, voorzien van een 
korte toelichting, ingediend worden vóór 1 maart 1977 bij het algemeen sekretariaat, Graaf 
Gerhardstraat 10, Venlo.

3. SAMENSTELLING HOOFDBESTUUR
Volgens art. 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:

J. P. E. Sperna Weiland, 
M. Jamin,
B. E. Knoope,
D. Abbenes,
J. A. van Willigen,
L. van Kampen,
R. Slikkerveer,
P. Dekker.

— Amersfoort
— Gorinchem/Den Bosch
— Gouda
— Den Helder
— Kennemerland
— Rijn- en Delfland
— Rotterdam
— Zeeland

Alle hoofdbestuursleden zijn herkiesbaar. De afdelingssekretarissen gelieven uiterlijk 31 maart 
1977 aan het algemeen sekretariaat mede te delen of het hoofdbestuurslid uit hun afdeling 
wederom benoemd is, dan wel wie voor de volgende drie jaar zitting heeft.
Omdat dhr. J. H. Vostermans lid van het dagelijks bestuur is geworden kan de afdeling 
Noord-Limburg een nieuwe vertegenwoordiger aanwijzen.
Afdelingen, die nog geen vertegenwoordiger in het hoofdbestuur hebben kunnen eveneens 
een vertegenwoordiger aanwijzen en vóór genoemde datum aan het sekretariaat bekend maken.



VERKOOP OUDE JAARGANGEN
In het februarinummer 1976 publiceerden wij een lijst van alle, voor verkoop aan leden, nog 
voorradige oude nummers van „Cactussen en Vetplanten” en „Succulenta".
Inmiddels is weer een groot aantal van de toen vermelde nummers uitverkocht. Een overzicht 
van de per december 1976 nog aanwezige nummers volgt hieronder.
U kunt deze bestellen bij H. B. Hooghiemstra, Reyerdijk 115, Rotterdam 26.
De vetgedrukte maandaanduiding geeft aan, dat van het betreffende nummer nog slechts 5 
of minder eksemplaren voorradig zijn.
De nummers van 1976 zijn pas na 1 februari a.s. bij bovenstaand adres verkrijgbaar.
Prijs per nummer ƒ 0,25 + verzendkosten:
Cactussen en Vetplanten:
1935: 7, 8, 9, 10, 11;
1936: 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10;
1937: 1;
1938: 1, 2;
1939: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7/8.
Succulenta:
1957: 4, 6, 8, 10;
1958: 8;
1959: 4, 6, 7, 8, 10, 11;
1960: 4, 6, 8, 10, 11;
1961: 3, 5;
1962: 4.
Prijs per numer ƒ 0,50 + verzendkosten:
Succulenta:
1964: 5, 6, 10, 12;
1965: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10;
1966: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
1967: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
1968: 7.
Prijs per nummer ƒ0,75 + verzendkosten:
Succulenta:
1969: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
1970: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12;
1973: 6, 9, 11, 12.
Prijs per nummer ƒ1,25 + verzendkosten:
Succulenta:
1974: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12;
1975: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12.
Succulentajaargang 1976 kompleet ƒ 22,50 + verzendkosten. Losse nummers ƒ1,75 per num
mer + verzendkosten.
Betaling na ontvangst van de nummers. H. B. Hooghiemstra.

AFDELINGSNIEUWS
Programma afd. Gorinchem-Den Bosch 1977
Maandag 7 februari te Werkendam, zaal Het Dorpshuis, aanvang 8.00 uur. Lezing door dhr. 
H. van Donkelaar.
Maandag 7 maart te Beusichem, zaal Het Veerhuis, aanvang 8.00 uur. Lezing door dhr. 
A. N. Bulthuis.
Maandag 4 april te Sprang-Capelle in Café Bax, aanvang 8.30 uur. Plantenkeuring en be
spreking.
Voorlopig verdere programma:
2 mei Heukelium. Spreker dhr. R. Slikkerveer.
4 juni Ruilbeurs te Berlicum.
6 juni Berlicum. Spreker dhr. B. van Gelder. Chel Jamin, sekretaris.

RECTIFICATIE
In „Terugblik op het Succulenta-Contactweekeind” door Mevr. A. Boender-van der Molen, 
voorkomend in Verenigingsnieuws-november 1976, komt de zin voor: —  het plotseling over
lijden van de heer Florschütz was daar een bijzonder onderdeel van. Dit had moeten zijn: 
was daar een bijzonder tragisch onderdeel van. Wij betreuren het zeer, dat deze fout is ge
maakt.



CLICHÉFONDS
Van de onderstaande nummers zijn de zaden uitverkocht. Er is nog meer dan voldoende van 
de overige soorten, (in Succulenta, dec. no. 1976) voorradig, waarvan U dan ook nog kunt 
bestellen.
1 t/m 10- 26 t/m 32; 35; 36; 71 t/m 109; 111; 122 t/m 128; 147 a; 149; 155; 163; 171; 172; 
179; 185 ’ 187; 188;222; 243; 244; 252; 260; 264; 265; 268; 270; 275; 279; 281; 282; 284; 295; 
298; 306; 311; 312; 318; 320 t/m 323; 327; 328; 331 t/m 336; 341; 343; 346; 349; 351 t/m 354; 
386; 423; 489; 490; 505 t/m 508; 511 t/m 518; 542 t/m 545; 564. G. Linssen.

NIEUWE LEDEN:
L. J. van Geest, Piet Heinstraat 54, Delft.
H. Langeweg, Margrietstraat 21, Poortugaal.
A. v.d. Schans, Campanulastraat 7, St. Michielsgestel. 
D. Elfferich, Dorresteinseweg 84, Amersfoort.
J. J. Treu, Veerseweg 65, Veere.
Mevr. J. H. Prudon-de Graaf, Narcissenlaan 24, 

Heemstede.
P. Veenema, Zadelmakersdonk 635, Apeldoorn. 
Succulenta Indonesia, Jalan Gereja 3, Bandung - 

Indonesia.
J. Kroeze, Korenbloemstraat 3, Nieuwegein.
Mevr. M. Buikstra-de Boer, Reigerlaan 30, Voorhout 

(Z.H.)
Ir. K. F. Zaunbrecher, Krakenbeek 107, Amsterdam.
G. W. A. Olijslager, Scheidingsweg 16, Lievelde
H. J. M. van Druten, J. F. Kennedylaan 8, Groenlo.
Dina Warners, Brouwerijweg 30, Domburg.
A. Kruizinga, Willem v.d. Veldelaan 66, Vlissingen.
A. Legierse, van Mallandstraat 13, Stampersgat.
J. Jobse, Wilhelminalaan 36, Oosterhout.
A. M. Sutin, Tollensstraat 17, Oosterhout.
J. G. Gielen, Linnaeusstraat 23, Utrecht.
A. H. Odermatt, ’s-Gravenweg 314a, Nieuwerkerk a /d  

IJssel.
J. Giuliano, Velsinkstraat 23, Doetinchem.
A. Hoekstra, Barent Fockesstraat 58, Leeuwarden.
Mevr. A. A. Volkers-de Ruyter, Kerklaan 6, Koudekerk 

a /d  R'in.
J. H. C. Kok, van Limburg Stirumstraat 8, Den Helder.
D. Bierenbroodspot, Argangelstraat 19, Zaandam.
Mevr. M. Boersen, Beatrixlaan 116, Den Burg, Texel. 
Mevr. J. de Boer, J. A. Wentelestraat 4, Den Helder.
J. A. van Oord, Leimuidenstraat 8 (II), Amsterdam.
Mevr. W. v.d. Werf, Boooert 32, Den Burg, Texel.
C. Witte, Herenstraat 57, Den Hoorn, Texel.
H. Pleiter, Galjoenstraat 19, Den He'lder.
J. A. Jonk, Jan in ’t Veltstraat 61, Den Helder.
Dhr. v.d. Puyl, Bernhardlaan 116, Den Burg, Texel.
Jan v.d. Hoorn, N. Jaagpad 14, Nieuwveen.
L. J. H. Gerards, Hertogstraat 67, Heerlen.
J. Molenaar, Louise de Colignystraat 20 hs., Amsterdam. 
J. Lammers, Pol 34, Spaarndam.
P. Hudécèk, van Marnixlaan 29, Amersfoort.
G. de Graaf, Paasloërweg 9, Paasloo.
Michel Zyde, Stoelmakersstraat 13, 8600 - Menen, 

België.
H. Hof, Batinge 33, Norg
L. C. Broer, Ruysdaelstraat 15, Goes.
Dieter Lindstedt, Petersbergstr. 1, D 6600 Saarbrücken,

B.R.D.
F. J. Polman, G. van Stellingwerfstraat 35, Amersfoort. 
Dr. R. C. H. M. Oudejans, Burg. Hoytema v. Konijnen-

burglaan 12, Scherpenzeel.
N. v.d. Hoeven, Galgeweg 42, Naaldwijk.
Mevr. J. E. Brandwich-v.d. Linden, v.d. Duynstraat 6, 

Den Haag.
Ton van der Hoorn, Jaagpad 15, Nieuwveen.
J. C. Sonneborn, 2e Vooruitgangstraat 35, Haarlem.
G. J. H. Bosveld, Bomstraat 62, Rotterdam 7.
Mevr. G. Wouters, Merodestraat 14, St. Oedenrode.
H. Weick, Anton v.d Venstraat 43, Son.
Martin Wissenburg, Steltsestraat 24, Lent.
Mevr. M. Lambrecht, Rodestraat 37, 9470 - Denderleeuw 

België.
F. Triep, Ie Oosterparkstraat 136 (I), Amsterdam.
Mevr. C. S. de Ruiter, Hoge Larenseweg 161, Hilversum. 
W. A. Driessen, Sandersweq 95, Maastricht.
H. Zandstra, De Stelle 100, Joure.
A. J. Lodder, Blokmakersstraat 12a, Rotterdam.
R. de Kruyk, Mr. M. C. van Hallstraat 25, Vianen.
P. Pijpers, Aidaplein 133, Alphen a /d  Rijn.
R. Leben, Laan v. Soestbergen 43, Utrecht.

TER OVERNAME GEVRAAGD:
Hobbykastje ca. 1,50x2 meter. 
Aanbiedingen aan:

Mevr. G. J. Menger-Helderman 
Kostverlorenstraat 31 
Zandvoort Tel. 02507-3163.

D. C. Erhardt, Admiralengracht 124, Amsterdam.
Sylvain v.d. Steen, Molenweg 6, 9201 - Massemen, 

België.
A. Timmermans, Mozartlaan 35, Drunen.
Marijke Wagner, Holtmeulen 65, Amsterdam.
Dominique Simoens, Markt 40 I, bus 10, 9800 - Deinze, 

België.
Mevr. M. Damen-Kerstens, Halsterseweg 184, Bergen op 

Zoom.
Mevr. P. Rozendaal, Parallelweg 13, Halsteren.
C. Alders, Bethlehemlaan 31, Hillegom.
J. van Hoeckel, Lucas van Hauthemlaan 2, Nuenen.
L. M. v.d. Adel, Revius Vondeel 402, Capelle a /d  IJssel. 
Mevr. Brinkman, Westerzicht 592, Vlissingen.
C. van Klinken, Kromwegesingel 6, Oost-Souburg.
Jack de Win, Dorpstraat 17, Leende.
Jos Stokkinoreef, Oude Postweg 8, Hertme.
Mevr. M. Snijders-Hanssen, Groenstraat West 73, Ubach 

over Worms.
Roger de Letter, Groenstraat 245, 9040 - Oostakker, 

België.
Matthy Calcoon, Wortegemstraat 70, 9700 - Oudenaarde, 

België.
Mevr. D. Visser, Dr. Cuypersstraat 9, Wijk bij 

Duurstede.
P. M. Peerdeman, Curagaustraat 37 (III), Amsterdam. 
Mevr. B. Buur, p /a  Rolandseck 64, Doorwerth.
J. R. Wijnen, Entersestraat 3, post Goor.
J. W. Bol, Diezestraat 25, Oost-Souburg.
Herman Schoenmakers, Marius de Langestraat 37, Oss. 
Wilma v.d. Ley, Kloosterlaan 27, Bergum.
Henri Misson, 72 Karei Deswertlaan, 8370 - 

Blankenberge, België.
Mevr. Zoeteman, Joubertstraat 55, Gouda.
K. Holkamp, Weewensestraat 18, Hellevoetsluis.
A. Jongejan, Lobeliaplein 29, Spijkenisse.
W. van Leeuwen, Snethlagerstraat 11, Hellevoetsluis.
A. Vrolijk, Lobeliaplein 27, Spijkenisse.
B. Marrée, De Rik 28, Brielle.
J. L. Boutkan, Rijksstraatweg 276, Hellevoetsluis.
L. Vemeer, Dorpsstraat 29, Hekelingen.
H. J. Guichelaar, Elkestraat 41, Assen.
Mevr. Schuitema, Hoofdstraat 74, Borger.
D. Blomsma, Eikenlaan 35, Blijham.
E. Dijkstra, Aquamarijnstraat 465, Groningen.
W. Hut, Ooftstraat 74, Een (gem. Norg).
Mevr. H. Bonefaas-Hoving, Hoofdweg 201, Bellingwolde. 
P. Dondersloot, Studentenlaan 30a, Groningen.
Mevr. Molenberg-Orsel, Populierenlaan 179, Groningen. 
J. A. T. de Lange, Haverschmidtlaan 24, Roosendaal. 
Paul van Oevelen, 1e Atjehstraat 61 (III), Amsterdam.
C. van Wylick, Bosschekampstraat 59, Sevenum.
Mevr. v.d. Berg, Flevoplein 16, Haarlem-N.
Van Mulders, Meerstraat 11, 3020 Wijgmaal (HerenO 

België.
Paul Caes, Kroonstraat 160, 3020 Wijgmaal (Herent), 

België.
P. J. Fr. Chapelier, Rotselaarsesteenweg 55, 3020 

Wijgmaal, België.
Mevr. Meynaerts-Lembrechts, St. Maartensdal Blok 3 

Ap. 265, 3000 - Leuven, België.
J. P. Vandoren, Koning Albertlaan 66, 3040 - Korbeek 10, 

België.



Baker verdeelt Echeveria in v ijf groepen:
1. Spicatae, bloeiw ijze een aar, kort- o f ongesteeld, alzijdig langs de onver

takte hoofdstengel.
2. Racemosae, bloeiw ijze een tros, gesteeld, a lzijd ig langs de hoofdstengel 

of de zijassen.
3. Secundae, bloeiw ijze een schicht, bloemen in 2 rijen, naar één zijde ge

keerd.
4. Gibbiflorae, bloeiw ijze samengesteld, meestal een tros van schichten.
5. Caespitosae, bloeiw ijze samengesteld, kelkbladen 2-6 x korte r dan de 

kroon, bloemkroon nauwelijks v ijfhoekig, bloemen meest geelachtig.
Tot groep 1, Spicatae rekent Baker 4 soorten: E: pubescens, coccinea, rosea, 
mucronata. Hiervan beschouw ik E. pubescens als een synoniem van E. cocci
nea.
Groep 2, Racemosae omvat 11 soorten: E. quitensis, sprucei, nuda, linguae- 
folia, nodulosa, canaliculata, subspicata, peruviana, lurida, carnicolor, atropur- 
purea. Tegenwoordig w ordt E. sprucei ook wel beschouwd als een var. van E. 
quitensis; E. racemosa als een synoniem van E. lurida. E. subspicata was Baker 
onvoldoende bekend. Tegenwoordig w ord t deze als een synoniem van E. 
b ico lo r beschouwd.
Groep 3, Secundae omvat 7 soorten: E. pachyphytum, adunca, bracteolata, 
secunda, glauca, pumila en stric tiflo ra . Hiervan zijn E. pachyphytum en adunca 
soorten van het geslacht Pachyphytum, nl. resp. P. bracteosum en P. hookeri. 
P. hookeri was in 1854 door Salm -Dyck (Allg. Gartenztg.) beschreven als 
D iotostemon hookeri. E. s tric tiflo ra  is de meest noorde lijk  voorkom ende Eche
veria en werd in 1852, tege lijk  met E. paniculata, door Asa Gray beschreven. 
E. glauca en E. pumila, die naast E. secunda worden genoemd, beschouw ik 
als variëteiten van laatstgenoemde.
Groep 4, Gibbiflorae bestaat uit 9 soorten. E. g ibb iflo ra  met de var. metallica 
en crispata; bracteolata, scheerii, stolonifera, fulgens, retusa, acutifolia, grayii, 
subilifo lia. E. g ibb iflo ra  is welbekend. Baker beschouwt E. grandifo lia  als een sy
noniem van eerstgenoemde. De var. metallica w ord t door hem beschreven en
Dudleya farinosa
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afgebeeld en het is onbegrijpe lijk  dat tegenw oordig zo vaak planten „m etal
lica”  worden genoemd die volkom en van Baker's plant afw ijken.
E. bracteolata w ordt thans beschouwd als synoniem met E. bicolor. O f d it w er
kelijk zo is zal een nadere studie van de Echeveria’s uit Venezuela nog 
moeten leren.
E. subilifo lia  =  E. teretifo lia , is de nog altijd grote onbekende. E. stolonifera 
is w aarsch ijn lijk  van hybride oorsprong. E. grayii =  E. paniculata. E. scheerii is 
een plant die bij ons niet in cu ltuur is. E. acutifo lia  is een p lant die volgens 
Baker d icht bij E. g ibb iflo ra  staat. O nder de naam acutifo lia  zijn planten in de 
laatste jaren uit Mexico geïm porteerd, die in het geheel niet op E. g ibbiflora 
lijken. Tenslotte E. fulgens en retusa, waarvan de laatste als een synoniem 
w ordt beschouwd van E. fulgens.
Groep 5, Caespitosae met 6 soorten: agavoides, caespitosa, californica, cy
mosa, farinosa en pulverulenta. Hiervan is E. agavoides de enige Echeveria 
in de huidige betekenis. De andere 5 soorten behoren nu to t het geslacht 
Dudleya. Baker zegt dat er nog vele andere soorten in de collectie  van Saun- 
ders zijn die hij in de toekom st nog hoopt te bespreken. In 1870 bespreekt hij 
nog twee soorten —  die reeds in bovenstaand overzicht zijn ve rw erkt —  en 
later (1874) beschrijft hij in The Gardeners C hronicle nog E. peacockii en E. 
corderoyi. De laatste is thans een varië te it van E. agavoides.
Dat de belangstelling voor Echeveria’s in die tijd  erg groot was b lijk t uit de 
vele publicaties die e lkaar in snel tempo opvolgden, al b lijk t dat de auteurs 
meer de lite ra tuur raadpleegden, dan dat zij, zoals Baker, de planten grondig 
bestudeerden.
In 1873 versch ijn t in de Hamburger Garten und Blumenzeitung van de hand 
van E. O tto een overzicht van het geslacht Echeveria, dat hoofdzakelijk ge
baseerd is op Baker's monografie. Op een be langrijk punt w ijk t O tto echter 
van Baker af: hij gebruikt w eer de geslachtsnaam Echeveria. Daarbij ziet hij
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echter over het hoofd dat Baker’s Cotyledon cooperi en C. rhombifolia — 
thans tot Adromischus gerekend — geen Echeveria’s zijn. Wel vermeldt hij 
E. pumila en E. glauca als variëteiten van E. secunda, waarmee zoals reeds 
gezegd wij het volkomen eens zijn. Verder brengt hij — op het gebied van ech
te soorten — niet veel nieuws. Wel doet hij dat zes jaar later met de beschrij
ving van een aantal Echeveria-hybriden, in de handel gebracht door de kweker 
Friedrich von der Heiden uit Hilden. In 1874 geeft Eduard Morren in La Belgi- 
que Horticole eveneens een overzicht van het geslacht, aangevuld met de be
schrijving of vermelding van een aantal hybriden uit catalogi van bekende kwe
kers uit die tijd, zoals De Smet, Veitch, Rendatler, Deleuil, Buil, Van Houtte, e.a. 
Vooral de kweker Deleuil uit Marseille bracht een groot aantal hybriden in 
de handel, waarvan enkele nog steeds in cultuur worden gevonden zoals E. 
x scaphylla, E. x mutabilis, etc. Het artikel van Morren werd vertaald in het 
Engels opgenomen in The Garden van 1874 en hierop wordt commentaar ge
geven door J. Croucher, die o.a. de collectie van Saunders had verzorgd en 
die ook E. peacockii voor het eerst op een tentoonstelling exposeerde. Ten 
onrechte vindt men in de literatuur vaak zijn naam vermeld als de auteur van 
deze plant. Hoewel Croucher deze naam het eerst gebruikte, was het Baker 
die de geldige beschrijving gaf. De beschrijving van dezelfde soort door Mor
ren als E. desmetiana werd pas later gepubliceerd en is dus een synoniem. 
Croucher corrigeert een aantal namen en beschrijvingen, waaruit blijkt dat hij 
de planten goed had geobserveerd.
Veel nieuwe soorten levert de periode van 1870-1900 niet op. Wel uiteraard 
een groot aantal hybriden, waarvan de meeste thans weer uit de cultuur zijn 
verdwenen, zodat een opsomming hiervan weinig zin heeft. De nomenclatuur 
van de hybriden vereist nog heel wat onderzoek door de vaak summiere be
schrijvingen en het voorkomen van dezelfde hybride onder meer namen.
De periode van 1900 tot heden zal ik een volgende keer de revue laten pas
seren.
Jonkerlaan 14, W assenaar. — Foto's Noltee. (wordt vervolgd)

O n g e d ie rte  in d e  su c c u le n te n k a s
SIMON KOOY JR.
SPINT (Tetranichus)
Spint is een aantasting die door spintmijten veroorzaakt wordt. Deze mijten 
hebben afhankelijk van de soort, een gelige, groenige, oranje of rode kleur. 
De vorm van het lichaam is peervormig. Spintmijten bezitten spinklieren en 
terwijl ze lopen komt er een spindraad uit de kop te voorschijn. Spint, met de 
zoölogische naam Tetranichus telarius of T. althaceae, is bijzonder onaan
genaam. Wij ontdekken hem pas als hij zijn vernietigende werk al reeds is 
begonnen. Met het blote oog is het diertje moeilijk waar te nemen, want zijn 
lengte bedraagt slechts % mm. Zijn meest geliefde operatiezone is wel de 
schedel van de plant, speciaal als er nieuwe groei is. De mijt zuigt, evenals bij 
de bladluis, het sap uit de plantecellen. In de lege cellen legt de spintmijt zijn 
eieren, die worden afgedekt door een gelig spinsel. Door dit spinsel waar te 
nemen bemerken wij zijn optreden. De plant gaat, doordat hij geen voedsel 
meer krijgt, misvormingen vertonen. Bemerken wij het optreden, dan moeten 
wij direkt maatregelen nemen willen we voorkomen dat onze gehele verzame
ling door deze diertjes wordt aangetast. Isoleer de planten onmiddellijk. 
Gelukkig zijn heel wat planten niet zo vatbaar voor spint, maar cactussen als 
Rebutia, Coryphantha, Chamaecereus en andere soorten met een weke huid,

18



zijn zeer gevoelig voor spint. Wij kunnen deze planten gebruiken als indicator 
in onze verzameling, want als deze planten aangetast zijn dan worden wij 
gewaarschuwd.
Hoe komen de mijten in onze verzamelingen? De mijten worden door de lucht 
aangevoerd en door luchtramen en geopende deuren komen zij bij ons binnen. 
Een warme meimaand draagt sterk bij tot de ontwikkeling van de mijten. In 
deze maand moeten wij zeer op onze hoede zijn en de verzameling vaak con
troleren. Is er bij u in de buurt of in de tuin een vruchtboom, en dan vooral 
een bloesemdragende, dan heeft u langer last van mijten.
Hoe kunnen wij proberen de spint uit onze verzameling te houden? Allereerst 
kunnen wij ervoor zorgen dat de luchtvochtigheid in de kas hoog is, want als 
een spintmijt ergens een hekel aan heeft, dan is dat wel aan vochtige en ge
spannen lucht. De larven kunnen zich dan niet ontwikkelen. Dit doen zij wel 
in droge lucht. Denk maar aan de wintermaanden. Dan is er wel geen nieuwe 
groei bij onze planten, maar de larven kunnen zich in de droge atmosfeer volle
dig ontplooien. Spuiten kunnen we doen met fosforpreparaten, die echter zo 
verdund moeten zijn dat de vloeistof in alle hoeken van de plant kan doordrin
gen. Als we gaan spuiten dan moeten we terdege rekening houden met het zeer 
sterke resistentievermogen van de mijten. Afwisseling van spuitmiddelen is 
niet alleen nodig maar een bittere noodzaak. Ik geef slechts een paar voor
beelden van goede bestrijdingsmiddelen. Ik noem Keltan, zwavelpreparaten, 
Aglukon plantenspray. In enkele oude boeken wordt nogal gedweept met 
Parathion. Dit raad ik zeer sterk af omdat het zeer giftig is en bij verkeerde 
behandeling voor gebruiker en voor verzameling ernstige gevolgen kan heb
ben. Later bij bestrijdingsmiddelen kom ik op dit gif terug.
In deze tijd van milieubescherming is er bij de tuinbouw een andere vorm van 
bestrijden van ongedierte opgekomen, namelijk de biologische bestrijding. 
Dit wil zeggen dat de schadelijke spint met behulp van zijn natuurlijke vijanden 
bestreden wordt. Voor de kleine liefhebber is het misschien te moeilijk, maar 
grotere liefhebbers kunnen het eens proberen. Bij een bevriende liefhebber 
heb ik het toegepast gezien en binnen de kortste keren was hij van zijn spint 
af. Het is moeilijk voor liefhebbers in de stad om aan de diertjes te komen, die 
vooral bij komkommerkwekers steeds meer gebruikt worden. Ook kunt u 
eens langs een goede speciaalzaak voor de tuinbouw gaan en daar informeren. 
In onze verzameling zien wij ook wel eens de zeer nuttige rode spin die iets 
groter is dan de spint. Door het gebruik van chemische middelen wordt ook 
dit beestje, dat te herkennen is aan zijn snellere manier van voortbewegen, 
gedood.
van D ijckstraat 34, De Lier.

V o o r b e g in n e rs  (? )  -15-
COR v.d. WOUW
EERST SCHADUW, DAN LICHT.
In het vorige artikel zijn reeds een aantal verdedigings- en soms aanvals
wapens van planten genoemd. Er zijn er nog veel meer en wanneer u daarin 
geïnteresseerd bent dan kan ik u zeker ,,Uit de plantenwereld", Palladium- 
reeks nr. 15 aanbevelen. Na de eerste moeilijke woorden begrepen te hebben 
leest het boek prettig verder en gaat er een nieuwe wereld voor u open. Dat 
is mij tenminste overkomen.
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In Israël, een land met een a ltijd stralende zon, op de scheiding van twee 
continenten en onder andere daardoor in het bezit van een van de rijkste 
fauna's te r wereld, hadden vrienden van ons een grote palm voor het huis 
staan, welke door honderden fraaie vogeltjes, daar w aarsch ijn lijk  betite ld met 
een synoniem voo r mus, werden bezocht. Duizenden zaden vielen op de bo
dem, geen kokosnoten, maar zo’n 5 mm in doorsnee. Toch groeide er in de 
w ilde tuin onder deze palm geen enkele jonge plant! S terker nog, onze vrien
den waren er nog niet in geslaagd om uit het gem akkelijk kiemende zaad 
grotere planten te kweken. Hoe nu? Ik nam de uitdaging aan, stopte zo’n 20 
zaden in mijn ko ffe r en begon te denken. Ik zaaide ze uit, alle tw intig  kwamen 
op en 19 heb ik er weggegeven. Ondertussen heb ik natuurlijk de oplossing 
gevonden, welke ik u graag zal meedelen. O f kunt u de oplossing vinden aan 
de hand van de voorp laat van het ju linum m er van 1974, waar enkele eenzame 
boomvormige Euphorbia’s zich handhaven in een kaal landschap, maar ook 
hier géén jonge planten!
Er zijn twee essentiële voorwaarden voor het groeien van jonge planten. Dat 
is op de eerste plaats schaduw en een vochtige omgeving. Op de tweede 
plaats een gedurende redelijk lange tijd  vochtige bodem om snel de wortels 
door te kunnen laten groeien naar het d ikw ijls  diep verzonken grondwater. 
M erkwaardig genoeg w ord t ju is t op de NATUURLIJKE groeiplaats niet aan 
deze voorwaarden voldaan! Slechts een hoogenkel zaadje va lt gelukkig in een 
beschaduwde richel en maakt een aantal „n a tte ”  jaren na e lkaar mee. Het 
zou me niet verbazen wanneer b lijk t dat in zo'n dor steppeland alle grotere 
alleenstaande planten en bomen even oud zijn. Ik ben maar een amateur, maar 
erg nieuwsgierig naar de ervaringen van onze reizende vrienden.
In ieder geval lukte het mij om deze palmen —  in de schaduw —  voorspoedig 
te doen kiemen en groeien door een GROTE dosis w ater en een diepe pot, 
iets wat mijn vrienden te r plaatse, in een veel gunstiger klimaat zou je denken, 
niet lukte. Het miraculeuze van deze lie fhebberij is —  geloof ik —  het fe it dat 
w ij in staat zijn een veel beter klimaat voo r zaailingen te scheppen dan de 
natuur hun kan bieden.
K ijk  maar naar uw zaailingen van het eerste en tweede jaar. De eerste zijn 
donkergroen, bolvorm ig en lijken sprekend op elkaar. Die van het tweede jaar 
kunnen nog wel een groen onderstuk hebben, maar de uite indelijke vorm en 
de uite indelijke kleur beginnen zich af te tekenen. De uite indelijke kleur w ordt 
vaak bepaald door een waslaag welke de plant tegen uitdrogen beschermt. 
De jonge zaailing heeft echter haast.

In het vorige artike l hebben we uitstoelende planten te r sprake gebracht. 
Hetzelfde geldt gedeelte lijk  ook voor planten die uitsluitend zaad vóórtbreng
en. Jonge planten kunnen immers slechts in de schaduw groeien en in een 
vlak land is alleen de m oederplant in staat wat schaduw en bescherm ing te 
bieden. Daarom vinden we —  ook van uitslu itend zaadvormende planten —  
d ikw ijls  d ichte zoden o f heuvels omdat de jonge planten ook groeien in het 
binnenste van de gevormde kring, waar de oudste het begeven hebben. 
U iteraard zijn de zaden van succulenten in zo'n dor land beter af dan b ij
voorbeeld een beukenootje, dat nog vóór het kiemen het loodje gelegd zou 
hebben, maar nu weet u tenm inste waarom zaailingen beschaduwd en vochtig 
moeten staan, óók de zaailingen van de zogenaamde ultrasucculenten, zoals 
van Lithops!
M ocht u het bovenstaande niet w etenschappelijk genoeg vinden, bedenk dan 
dat het oppervlak van een succulente plant toeneemt met het kwadraat van de 
grootte, de inhoud —  en daarmee de hoeveelheid reservevoedsel en w ater —
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met de derde macht. Een bolcactusje van 4 cm. doorsnede heeft een 16 x zo 
groot oppervlak — en dus 16 x zoveel verdamping — dan eentje van 1 cm. 
doorsnee, maar daar staat tegenover dat de inhoud 64 x zo groot is geworden! 
En om het verhaal helemaal volledig te maken moet een grotere plant dus 
ook aanzienlijk meer water hebben dan een kleinere. In ons voorbeeld zowat 
16 x zoveel, maar dat zult u zelf al ontdekt hebben.
Maricollenweg 63, Grubbenvorst

(wordt vervolgd)

M e sem b ry a n th e m a c e a e
FRANS NOLTEE

Een aantal jaren geleden publiceerde ik in het Belgische tijdschrift „Cactus” 
een reeks artikelen over deze intrigerende groep van planten. Omdat slechts 
weinig Succulentalezers deze artikelen zullen kennen, leek het mij goed ze 
— in iets gewijzigde vorm — ook in ons blad te laten verschijnen. Op die 
manier hoop ik een steentje bij te dragen tot grotere kennis van en belang
stelling voor deze belangrijke familie, terwijl bovendien de redactie daardoor 
kan beschikken over een fikse voorraad kopij.
De opzet van de serie is de volgende: Na een inleiding waarin iets wordt 
verteld over de geschiedenis van onze kennis der familie zal ik behandelen: 
het milieu, de geografische verspreiding, de aanpassing van de Mesems aan 
het milieu, de bouw van bloem en vrucht en de behandeling. Na dit algemene 
gedeelte volgt dan een kortere of langere beschrijving van de belangrijkste 
geslachten.

INLEIDING
Mesems is de populaire benaming voor de familie der Mesembryanthema
ceae. Deze plantengroep, die op het ogenblik bijna 2.500 soorten telt, ver
deeld over plm. 125 geslachten, behoorde vroeger tot de Aizoaceae maar 
wordt tegenwoordig door de meeste botanici als een zelfstandige eenheid 
beschouwd. In het grote systeem van het plantenrijk behoren de Mesem
bryanthemaceae tot de orde van de Caryophyllales of Centrospermae. Ande
re families uit deze orde, dus nauw verwant zijn aan onze planten zijn 
o.a. Chenopodiaceae (suikerbiet, zeekraal, spinazie), Portulacaceae (Ana- 
campseros, postelein), Caryophyllaceae (anjer) en Cactaceae.
De geschiedenis van onze kennis der Mesems begint bij de botanicus Paul 
Hermann. Nadat Jan van Riebeek in 1652 gouverneur van Kaap de Goede 
Hoop was geworden, bracht Hermann als eerste plantkundige een bezoek 
aan de Kaap. In 1689 geeft Jacob Breyne aan onze planten de naam Mesem- 
brianthemum. Deze naam is afgeleid van het Griekse mesembria (=  mid
dag) en anthemon (=  bloem) en betekent dus middagbloem, een toepas
selijke naam voor de meeste soorten. Daar er echter ook een aantal nacht- 
bloeiers onder is, verwerpt Dillenius in 1732 de naam en verandert hem zo
danig dat ook deze soorten binnen de betekenis van de naam vallen. Dille
nius leidde de nieuwe naam nl. af van mesos (=  midden), embryon 
(=  stamper) en anthemon (=  bloem). Hiermee werd dus de naam die zo 
treffend de meeste soorten omschreef gewijzigd in een nietszeggende term. 
Immers ontelbare bloemen hebben de stamper in het midden.
Helaas nam Linnaeus de spelling met y over, zodat we verplicht zijn de 
naam aldus te schrijven.

21



Foto's van de schrijver

Antegibbaeum fissoides

Lithops gracilidelineata 
var. waldronae

Oscularia deltoides

Cheiridopsis aspera



Titanopsis fu lle ri

HOOFDSTUK I — DE MESEMS IN DE NATUUR

I A HET MILIEU

Daar het aan slechts weinig succulentenliefhebbers gegeven is hun ge
liefde planten in de natuur te zien, is het niet verwonderlijk dat velen onder 
ons een verkeerde voorstelling van zaken hebben wanneer ze aan de na
tuurlijke groeigebieden der succulenten denken. Het is ongetwijfeld van

M itrophyllum  dissitum
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belang iets te weten over het vaderland van onze planten om ze daardoor 
beter te leren kennen en beter te kunnen behandelen; daarom stel ik u voor 
met me mee te lezen in het boek „De Flora van de Egyptisch-Arabische 
Woestijnen” . Dit werk is geschreven door G. Volkens, een man die zijn 
gehele leven heeft besteed aan de studie van de woestijnen.
Hij zegt het volgende: „De meeste mensen hebben een foutieve voorstelling 
van een woestijn of althans een zeer eenzijdige. Het wezenlijke idee is voor 
hen een grote vlakte die zich uitstrekt zover het oog reikt, met eeuwige zon
neschijn, een zee van zand, soms gegeseld door orkanen, en waarop niets 
te zien is dan de verbleekte beenderen van mensen en dieren. Dit alles 
maakt zeker deel uit van het beeld, maar het is niet compleet. De woestijn 
is doods en dor, maar niet overal en in alle opzichten eenvormig . . .  Vanaf 
de Nijlvallei en zich verheffend als terrassen, ziet men een chaotische men
gelmoes van bergen en steile rotsen, van diep uitgesleten ravijnen en val
leien, die zich zoals een rivierdelta splitsen en weer samenkomen, zijtakken 
vormend en op het landschap de stempel drukkend van een wilde vernie
tigende kracht. Nergens kan men vlakten zien, nergens verbreken vriende
lijke oases het beeld van de dorre woestijn. Heuvel na heuvel, zover men 
kan zien, berg na berg.
Nergens in de Egyptisch-Arabische woestijnen vindt men een rots met humus 
erop; slechts de verweringsprodukten, zo ze al niet zijn weggespoeld, leve
ren een substraat waarop een open plantengemeenschap kan existeren. 
Het spreekt vanzelf dat wanneer de rots verandert, de aarde ook anders 
wordt en niet alleen in samenstelling maar ook in relatieve diepte; dit ver
klaart de verschillende bodemtypes die, hoewel ze vaak in elkaar overlopen, 
toch verdeeld kunnen worden in hoofdgroepen.
Het is niet iedere reiziger gegeven de woestijnvalleien te zien functioneren 
als stroombedding; men kan het treffen als men er gedurende winter en lente 
verblijft; dan zal iemand, als regel, tenminste eenmaal per jaar dit schouw
spel te beurt vallen. Op zo’n dag zullen plotseling zwarte wolken het eeuwi
ge blauw bedekken; gele bliksemflitsen, vergezeld van duizendmaal weer
kaatsende donderslagen, schieten als pijlen in alle richtingen door de lucht 
en nu openen zich de sluizen des hemels en een wolkbreuk zoals die onbe
kend is in onze streken, barst los. In ontelbare beekjes en ravijnen stroomt 
het water omlaag van de kale rotsen, het verenigt zich in reusachtige berg
stromen en rolt tenslotte als een razende stortvloed hetzij naar de Nijl, het
zij naar de Rode Zee.
Behalve deze geduchte stortbuien zijn er de meer of minder talrijke regen
buien gedurende de periode van december tot april. Zij overstromen niet het 
land, zoals de hierboven beschreven wolkbreuken, maar ze doen het water 
vloeien in de oppervlakkige beddinkjes in de grond en aangezien ze langer 
duren zijn ze van meer belang voor de vegetatie. De regentijd duurt zelden 
voort na het begin van april.
Licht en lucht in de woestijn schijnen volkomen anders te zijn dan in het 
klimaat thuis. Onder de vrijwel wolkenloze hemel is men omgeven door zo’n 
overvloed aan licht dat het verblindend is.
Voor de planten van de woestijn bestaat er, in het algemeen gesproken, 
slechts een afwisseling tussen de regentijd en de daarvan volkomen af
wijkende droge tijd van het jaar. Zelfs als de zware dauw van herfst en win
ter het mogelijk maakt dat er een paar zaailingen verschijnen of frisse scheu
ten of zelfs bloemen ontspringen aan plantenmateriaal dat tot de wortel is 
afgestorven, toch wordt het beeld dat de vegetatie het grootste deel van het
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iaar biedt niet wezenlijk veranderd. In de lente echter is het anders. Nauwe
lijks is januari voorbij, wanneer dichte nevels het begin van de regentijd 
hebben aangekondigd en de eerste buien zijn gevallen, of de vele struiken 
die daar bijna of geheel bladloos hebben gestaan, bekleden zich met nieu
we bladeren. Overal schieten zaailingen van voordien afwezige eenjarige 
planten op uit de grond en spreiden zich over de dorste hellingen en de 
kaalste zandige plekken, als een grillig briesje, een glinstering van teer 
groen. De dalen zijn niet langer de enige plaatsen waar planten te vinden 
zijn; ook de zand- en kiezelwoestijnen dragen een vergankelijk schouwspel 
van schoonheid. In een verbazingwekkend korte tijd produceren knoestige 
stronken, waaruit alle leven scheen te zijn verdwenen, bladeren of nieuwe 
scheuten en beloven een overvloed aan bloemen die de struiken veranderen 
in grote boeketten: aldus bereikt de vegetatie van de woestijn het hoogtepunt 
van zijn ontwikkeling. Van dan aan, tegen het begin van mei, begint zelfs 
de frisheid die was opgeroepen door de lenteregens te verflauwen.
Onder de toenemende hitte voeren de steeds dieper wordende scheuren in 
het oppervlak van de grond het leven-gevende vocht af, de meeste een
jarige planten verwelken en van de duizenden jonge zaailingen van over
jarige planten die waren ontkiemd blijven er misschien twee of drie over, nl. 
die welke dankzij een gelukkige groeiplaats, bijzonder krachtig zijn gewor
den en voorzien van een goed ontwikkeld wortelgestel. De hoogten en de 
hellingen vertonen eens te meer een drukkend en somber bruin; een hete 
wind, de khamsin, volgt en de groene dalen worden eentoniger naarmate 
meer en meer van de planten, die voorbestemd zijn de zomer te overleven, 
door het opdrogen van hun bladeren en de toppen van hun takken verande
ren in harde, houtachtige, vaak stekelige struiken, of een blauw-grijs uiterlijk 
aannemen door een bedekking van was en haren.”
Tot zover deze prachtige beschrijving van het landschapstype dat we ken
nen als woestijn. Wat kunnen we nu hieruit leren? Sommige lezers zullen 
terecht opmerken dat het wel plezierig is iets te weten over de woestijn maar 
dat de meeste Mesems niet groeien in echte woestijnen maar in zgn. half- 
woestijnen, en niet op het noordelijk maar op het zuidelijk halfrond. Toch 
geloof ik dat, wanneer we het beeld dat de schrijver hier voor ons oproept 
goed tot ons laten doordringen, we daaruit veel kunnen leren over het vader
land van onze planten. Er is nl. m.i. in klimatologisch opzicht slechts één 
verschilpunt tussen de hierboven beschreven woestijn en de halfwoestijn 
der Mesems en wel de hoeveelheid neerslag.

(wordt vervolgd)

BEGIN HET NIEUWE JAAR GOED; STUUR DIA’S NAAR DE DIATHEEK!

Boekbesprekingen
W. Cullmann, Cactussen, uitg. W. Thieme. 270 blz., 60 fo to ’s in kleur, 332 in zw -w it en 
enkele tekeningen. Prijs ƒ4 5 ,— .
Een goed boek met nogal wat gebreken. Zo zou men in een paar woorden de Neder
landse uitgave van d it oorspronkelijk  Duitse w erk kunnen beschrijven. Het eerste dat 
bij het doorlezen van d it boek opvalt is het grote aantal drukfouten. O ok staan er ve r
scheidene passages in die voor een simpele ziel als ik m oeilijk (of helemaal niet) te 
begrijpen zijn. Een mooi voorbeeld daarvan is te vinden op blz. 72: „Een ideale hobby- 
kas is b.v. de Artola-kas. De reden dat vooral Eden aluminium hobby kweekkassen bij 
u itstek geschikt zijn voor succulenten". Nog zo iets fraais (bij het bespreken van het 
zaaien in de kas en het zaaien in de kamer): „In  de kas met zijn ramen in het dak, is
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veel meer licht, dan een kasje, dat in huis zelfs voor het raam geplaatst, kan ontvangen . 
Dat op blz. 188 de beschrijv ing van Mamm. sempervivi tweemaal te vinden is, lijk t mij 
een ander voorbeeld van de slord igheid waarmee d it boek is samengesteld. Die s lo rd ig 
heid is des te sp ijtige r omdat het boek inhoudelijk wel goed is. De hoofdstukken over 
m orfologie en anatomie en over de verzorging bieden veel nuttige informatie, ook al 
is de schrijve r h ier en daar nogal breedsprakig. Het hoofdstuk over geslachten en soor
ten lijk t mij ook voor de beginnende lie fhebber van grote waarde, al hadden bij vele 
geslachten de cultuuraanwijzingen wel w at u itgebreider mogen zijn. W elisw aar is —  zo
als we allemaal weten —  de behandeling sterk a fhankelijk van de omstandigheden (in
c lusie f het temperament van de liefhebber), maar het is bijv. toch wel prettig te weten of 
een bepaalde plant 's w inters warm o f ju is t koud moet staan. Het doet in ieder geval 
w at vreemd aan dat deze temperatuuraanduidingen soms vrij nauwkeurig zijn gegeven, 
te rw ijl ze elders geheel ontbreken.
O ver de illustra ties va lt het volgende op te merken. De kleurenfoto s zijn merendeels 
goed; de zw art-w it fo to 's  zijn van aanzienlijk m indere kw alite it, w at voor een deel zeker 
aan het gebruikte papier te w ijten is. ,
Het zal u na lezing van het bovenstaande wel du idelijk  zijn dat ik d it boek niet zonder 
meer kan aanbevelen. Het is bepaald te hopen dat aan een eventuele volgende druk 
meer aandacht w ordt besteed. Persoonlijk zie ik althans niet in waarom een boek dat 
is uitgegeven vóór amateurs er ook moet uitzien a lsof het is uitgegeven dóór amateurs.

Frans Noltee

*  *  *

In augustus 1975 deden enkele Engelse liefhebbers in eigen beheer een m onografie 
over het geslacht Notocactus het licht zien. Het werk bevat de to t nog toe beschreven 
soorten van genoemd geslacht, voorzien van de Engelse vertaling van de oorspron
kelijke beschrijv ing eventueel aangevuld met eigen waarnemingen van de samenstellers. 
Verder is vrijw e l elke behandelde soort voorzien van een foto o f pentekening.
Naast de gebruikelijke drukfouten kent d it boekje de fouten, die typerend zijn voor een 
w erkstuk, w aarvoor te weinig geld en te weinig mankracht beschikbaar is. N iet onder 
gewone drukfouten vallen zaken als foutieve nomenclatuur. Inplaats van buenekeri, ca- 
rambeiensis, a lbisetus en sellow ii w o rd t zeer regelmatig o f zelfs consequent gesproken 
over bueneckeri, caram biensis, a lb isetis en selow ii. Bij de algemene indeling zou het 
taalkundig beter zijn om te spreken over alacriportani, horstin i, w igginsiae, eriocacti en 
brasilicacti i.p.v. a lacriportanae, horstae, w igginsia, eriocactus en brasilicactus. Verder 
zou een consequente codering voor het aangeven van vindplaatsen in tijdschriften  niet 
misstaan. W at moet je denken van b.v. op blz. 21 „Succulenta, 6, 1, 1975 en op blz. 
26 „Succulenta, 49, 108, 1970?" D ergelijke tekorten hadden bij een intensievere eind
redactie uitgeschakeld kunnen worden.
In plaats van Notocactus arechavaletai, groep W igginsia, zou ik liever gezien hebben; 
Notocactus neoarechavaletai, om verw arring met de reeds lang bekende Notocactus 
(ottonis var.) arechavaletai te verm ijden. O ok grapjes zoals op blz. 37, waar de schrijver 
zegt „F low er not as b ig ”  en de u itgever eraan toevoegt: (Ed. As what?) zijn in het 
kader van een serieus opgevat w erkstuk niet op hun plaats. Het is mij ve rder niet 
helemaal duidelijk, waarom de samenstellers wel het w erk van Backeberg volgen in de 
variëteiten van b.v. scopa en floricom us, maar d it niet doen bij een soort als ottonis. 
O ok van deze soort geeft Backeberg immers een aantal goed te onderscheiden vormen 
o f variaties. Geheel mis ik Notocactus bommeljei van V liet, die wel z ijdelings vermeld 
w ordt bij muricatus, doch daar een plaats k rijg t als hybride in het concinnus- apricus- 
tabularis complex.
Dat i.p.v. Kreuzinger Verzeichnis op blz. 41 gesproken w ordt van Krezinger . . .  en op blz. 
49 zelfs van K ra in z in g e r. . . kan nauwelijks op gewone drukfouten teruggevoerd worden. 
O ok zijn naar mijn mening de tekeningen van submammulosus var. pampeanus en 
mammulosus verw isseld. Inconsequent w ordt HU 51 op blz. 51 haselbergii var. luteoalbus 
genoemd en op blz. 79 var. gracilispinus.
De stellingen dat Notocactus schlosseri in co llecties verbreid is onder Notocactus spec. 
Schl. 151, en dat Notocactus erem iticus (op blz. 80 synoniem genoemd van Notocactus 
elegans) ondergebracht moet worden bij Notocactus vanvlietii var. gracilis, lijken mij 
alleen u it de pen van iemand die de planten niet naast e lkaar gezien heeft, te kunnen 
komen.
Ondanks al deze kritische noten zou ik niet w illen stellen, dat d it w erkstuk de moeite 
niet waard is; mijn k ritiek  is ju is t het gevolg van het feit, dat ik deze monografie met 
erg veel interesse gelezen heb. En zeker omdat d it werk op het gebied van Notocactus 
bij mijn weten uniek is, is het voor de geïnteresseerde liefhebber alleszins de moeite
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waard het aan te schaffen.
Notocactus by A. Mace, prijs: £ 2,—  incl. verpakking en porto. Te bestellen door intern, 
postwissel aan:
Mr. R. C. Holt 
26 Green Ridge 
Brighton BN1. 5LL.
Sussex England J. Theunissen

Meer dan 2000 soorten
ZAAD LIJST  1977

zaden van Vraag deze lijst aan bij:
cactussen, mesems en andere succulenten. Gerhard Köhres,

6106 Erzhausen,
Bahnstrasse 101, 
West-Duitsland.

ZAADLIJST 1977
Onze nieuwe, uitgebreide en rijkelijk geïllustreerde zaadlijst bevat 971 
soorten, waaronder enkele nieuwigheden en ettelijke zeldzaamheden, 
o.a.:
Turbinicarpus lauii, Mammillaria heidiae, M. oteroi, M. tayloriorum, Mamil- 
lopsis senilis, Ariocarpus scapharostrus, Gymnocactus beguinii v.n. (abri
koos bloeiend!), Thelocactus conothelos v. aurantiacus, Thelo. con. v. 
argenteus, Discocactus horstii, Austrocephalocereus estevesii, Neochi- 
lenia andreaeana, Matucana roseo-alba, en vele andere zeldzame soor
ten.
Bij het aanvragen van een lijst, gelieve ƒ5,—  voor onkosten te willen 
insluiten (aftrekbaar indien een bestelling volgt)!
Indien vooruitbesteld, kunnen zaadbestellingen op de kwekerij afgehaald 
worden!
GEBR. DE HERDT
Bolksedijk 3 E, B-2310 RIJKEVORSEL, België.
Vanaf heden telefonisch bereikbaar onder nr. 031 - 146942.

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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CACTUSKWEKERIJ

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

karlheinz uhlig -  kakteen
U i t  o n z e  p l a n t e n l i j s t :

I m p o r t p l a n t e n DM
Astrophytum coahuilense 12,— - 25,—
Discocactus boliv iensis...................................................... 10,— - 28,—
Lophophora williamsii var. caespitosa <f>.............................. 6,— - 7,—
Mammillaria schw artz ii...................................................... 8,— - 16,—
Mammillaria glassii ............................................................ 8,— - 25,—
Pelecyphora a s e l l i f o r m is ................................................ 10,— - 25,—
Pelecyphora p seudopectina ta .......................................... 8,— - 10,—
Pilocopiapoa solaris var. lu te isp ina.................................... 15,— - 30,—
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Trichocereus candicans...................................................... 6,— - 9,—
Ceropegia d ic h o to m a ...................................................... 8,— - 15,—
Euphorbia a g g r e g a t a ...................................................... 3,— - 4,—
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Rebutia (Aylostera) zecheri Rausch species nova Foto: Rausch
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R eb utia  (Aylostera) zech eri Rausch spec. nova

Simplex, globosa, ad 25 mm diametiens, glauca, radice rapiform i carnosa; 
costis 12-13, recte ad sp ira lite r adscendentibus, crenis transversis in 
gibberes 3-4 mm longos, verrucosos d iv is is; areolis ovalibus, 2 mm longis, 
a lbo-tom entosis; aculeis marginalibus 9-11, radiantibus, setosis, albis, ad 
3 mm longis; aculeo centrali 0.
F loribus 30 mm longis et diametientibus; ovario et receptaculo olivaceo, 
squamis fuscis, p ilis  albis et setis fuscis tecto; phyllis perigonii exterio ri
bus vio laceo-roseis, m ed io-virid istria tis; phyllis perigonii interioribus ro
tundis, aurantiacis, m edio-vio laceo-roseo-stria tis; fauce violaceo-rosea, f i
lamentis roseis et sursum albis, stylo manubrii modo cum receptaculo con
nato, flavo, stigm atibus 6 flavis.
Fructu globoso, 5 mm diametiente, ochraceo, p ilis  et setis albis tecto. 
Sem inibus Aylosterae typo, paulum maioribus et tunica arillosa reliqua 
tectis.
Patria: Bolivia, prope Iscayach apud Pueblo V ie jo, 3.600 m ait.
Typus: Rausch 650, depositus in Herbario C o llection is Plantarum Succu

lentarum M unicipali Turicensi, Helvetia.

Onvertakt, kogelrond, to t 25 mm in doorsnee, blauwachtig groen; met vlezige 
penwortel; ribben 12-13, recht to t spiraalvorm ig, door dwarskepen in 3-4 mm 
lange, w rattige knobbels verdeeld; areolen ovaal, 2 mm lang, w itv iltig ; rand- 
dorens 9-11, stralend, borstelig, w it, to t 3 mm lang; m iddendorens 0.
Bloem 30 mm lang en in doorsnee; vruchtbeginsel en buis o lijfg roen met bruine 
schubben, w itte  haren en bruine borste ls; buitenste bloembladeren violetroze 
met groene m iddenstreep, binnenste bloembladeren rond, oranjerood met 
vio letroze m iddenstreep; keel vio le troze; meeldraden roze en van boven w it; 
stam per steelvorm ig met de bloembuis vergroeid, geel, stempels 6, geel. 
V rucht kogelvorm ig, 5 mm in doorsnee, okerkleurig met w itte  borstels en ha
ren. Zaadtype als Aylostera, maar iets g ro ter en bedekt met huidresten. 
V indplaats: Bolivia, nabij Iscayach bij Pueblo V ie jo op 3600 m hoogte.
Type Rausch 650, gedeponeerd in de Stadttische Sukkulentensammlung Zü- 
rich.
Deze soort behoort met Ayl. huasiensis Rausch en Ayl. tarijensis Rausch to t 
dié grootzadige A y loste ra ’s waaraan men ook nog doorlopende ribben kan 
herkennen. D aaruit b lijk t de problem atiek van onze cactussystematiek, aange
zien men zulke vorm en ook als D ig itorebutia  zou kunnen betitelen. Deze 
slechts op een klein terre in groeiende soort benoem ik te r ere van Ernst 
Zecher, die mij herhaaldelijk op mijn reizen vergezelde.

W. Rausch, Enzianweg, Wenen.

RECTIFICATIE.

In 2 eerdere nieuwbeschrijv ingen van de heer Rausch is helaas een fout ge
slopen. H ieronder de correctie ;
Acanthocalycium ferrarii (Succulenta 55, no. 5, mei 1976):
Typus: Rausch 572, depositus in Herbario C ollection is Plantarum Succulen
tarum M unicipali Turicensi, Helvetia.
Rebutia friedrichiana (Succulenta 55, no. 6, juni 1976):
Typus: Rausch 646, depositus in Herb. Coli. Plantarum Succ. Municipali Turi
censi, Helvetia.
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In te re ssa n te  en w e in ig  b e k e n d e  s u c c u le n te n  
uit E th io p ië  (II)

FRANS NOLTEE

A d e n ia  venenata Forsk.
Van het geslacht Adenia, dat behoort tot de familie der Passifloraceae, worden 
19 soorten en ondersoorten als succulent beschouwd. Deze komen voor in het 
zuiden, oosten en noord-oosten van Afrika. Het geslacht werd in 1775 opge
richt, met A. venenata als type-soort.
Tijdens onze tocht door Ethiopië kwamen we A. venenata voor het eerst tegen 
ongeveer halverwege tussen Nazareth en Metahara. De planten groeien daar 
in een gebied van vulkanische rotsen, die vrij veel succulenten herbergen. Hoe
wel A. venenata met zijn dikke, manshoge stammen direct opvalt, wordt de 
aanblik van de begroeiing toch vooral gedomineerd door Euphorbia nigrispina. 
Dit is een slanke kandelabereuphorbia, die zo’n 3 V2 m hoog wordt. Verder 
groeien hier o.a. Aloë trichosantha, Cissus quadrangularis en C. rotundifolia, 
Kalanchoe lanceolata, een succulente Senecio spec. en twee succulente Co- 
leussoorten, waarvan ik nog geen naam weet. Ook verder naar het oosten, tot 
nabij Awash Station, komen zulke terreinen voor, maar die hebben we slechts 
vluchtig bekeken. Het was een hele verrassing A. venenata later enkele hon
derden kilometers oostelijker aan te treffen, in de streek tussen Harar en Dire 
Dawa. Dit is nl. een gebied dat zowel landschappelijk als qua bodemsamen
stelling volkomen afwijkt van de eerder genoemde groeiplaats.
Volgens de literatuur komt deze soort overigens voor van Zaïre en Soedan tot 
in de Hoorn van Afrika.
A. venenata vormt een knotsvormige, 2 m hoge groene stam met zweep-

Twee vormen van Adenia venenata op lavabodem tussen Metahara en Nazareth.



Euphorbia n igrispina bepaalt het aspect van de begroeiing op deze vindplaats.

achtig verlengde takken, die met behulp van hechtranken kunnen klimmen. 
Soms zijn deze takken kort, maar ze kunnen ook meterslang worden (vergelijk 
de beide standplaatsopnamen). De donkergroene bladeren zijn in omtrek 
cirkelrond tot ±  breed eirond en hebben 3-5 (soms 7) lobben. Deze hebben 
een ronde top. Opvallend is de mooie rode klier aan de basis van de blade
ren. De bloemen zijn bij Adenia’s meestal eenslachtig/tweehuizig en — in ver
houding tot de grootte van de planten — klein en onopvallend. Bij A. venenata 
zijn ze gegroepeerd in bijna zittende bloeiwijzen langs zeer korte zijscheuten. 
De vrouwelijke bloemen zijn d= 3-5,5 cm lang en hebben een 2-3 mm brede 
buis. De mannelijke bloemen zijn slechts 1,5-2,5 cm lang bij een breedte van 
3-4 mm. De vruchten zijn ovaal tot ellipsachtig-spoelvormig, vaak ruw en groen
achtig tot paarsachtig geaderd (afmetingen 2-4,5 cm bij 1,5-3 cm).
Over de behandeling valt het volgende te zeggen.
Het zijn planten die niet moeilijk te kweken zijn; wel moeten ze ’s winters een 
minimumtemperatuur van 12 a 15° C hebben; ze worden dan droog gehouden.
Detail van A. venenata met hechtranken.



Tak van A. venenata.

In de rusttijd laten de planten zowel bij ons als op de natuurlijke standplaatsen 
hun bladeren vallen, terwijl dan ook de dunne takuiteinden vaak afsterven.
De takken kunnen gestekt worden en zouden bij A. venenata sneller dan bij 
andere soorten uit het geslacht de kenmerkende gezwollen stam vormen. Dit 
is ons het afgelopen jaar nog niet gelukt zodat we hopen dit jaar meer succes 
te hebben. Immers, ondanks de gemakkelijke cultuur en het grote versprei
dingsgebied is A. venenata nog steeds een zeer zeldzame verschijning in 
onze verzamelingen.
Tenslotte nog iets over de naam. Venenata betekent giftig. Het schijnt echter 
niet zeker te zijn of deze plant werkelijk giftig is*. Wel wordt hij door de in
heemse bevolking medicinaal gebruikt (o.a. behandelt men wonden met het 
geschaafde hout). Om deze reden wordt hij door de bevolking ook aangeplant.
Literatuur
Aan de volgende boeken en tijdschriften werden gegevens ontleend.
A. D. O. Agnew, Upland Kenya W ild  Flowers, 1974.
M. G. G ilbert, C ollecting Succulents in Ethiopië, NCSJ, Vo l. 25, nr. 3, september 1970.
C. Glass en R. Foster, The Succulent Passion Flowers, Cactus and Succ. Journal (U.S.), Vol XIV, 
nr. 2, 1973.
H. Jacobsen, Lexicon of Succulent Plants, 1974.
Urania Pflanzenreich, Höhere Pflanzen 2. 1971.
B. Verdcourt en E. C. Trump, Common Poisonous Plants of East A frica, 1969.
* In Verdcourt (1969) worden wel andere A iiden ia ’s als g iftig  vermeld (A. volkens, digitata, gummifera, 
lobata en schweinfurthii).

(wordt vervolgd)

V a n  m a a n d  tot m a a n d
TH. NEUTELINGS
We hebben (wederom) de drempel van de twaalfde maand gepasseerd; echter 
de officiële winter moet nog beginnen. En als het goed is hebben wij onze 
cactussen al ongeveer twee maanden met rust gelaten, dus geen vocht meer, 
laat staan groeimiddelen, toegediend. Immers, rust en nog eens rust is het 
enige dat de meeste onder hen wensen, willen zij het komende seizoen zich 
weer opmaken voor datgene wat wij zo gaarne zien: de bloeiende pracht als 
bekroning voor onze goede, maar niet overdreven, zorgen. Waarop behoren 
wij te letten als wij onze verzameling, hoe groot of klein dan ook, goed door 
het kwade jaargetijde willen loodsen? Het zijn de navolgende basiselementen 
die wij behoorlijk in de gaten moeten houden:
temperatuur, vochtigheid van de grond, luchtvochtigheid en atmosfeer, licht 
en parasieten.
Maar eerst de uitzonderingen, want er zijn in onze cactuswereld exemplaren 
die persé in dit donkere seizoen willen bloeien. Indien men een buitenkas
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heeft, wordt het moeilijker deze uitzonderingen als zodanig te behandelen. Zij 
wensen een warmere plaats en zoveel mogelijk licht. Toch is dat wel te be
reiken door deze planten zo hoog mogelijk in de kas te plaatsen. Daardoor pro
fiteren zij van een optimale hoeveelheid licht. Doordat warmte nu eenmaal in 
een besloten ruimte zich in het hoogste punt verzamelt, wordt en passant van 
dit natuurkundig verschijnsel geprofiteerd. Een alternatief is onze bloeiwillige 
uitzonderingen in een verwarmd vertrek, en wel zo licht mogelijk, te plaatsen 
als men ervan overtuigd is dat het vorenstaande niet voldoende garanties 
biedt voor het beoogde doel.
Temperatuur: mijn persoonlijke ervaring is dat tussen 8° en 12° C de beste 
overwinteringstemperatuur ligt. Waarbij ik dan tijdens een vorstperiode uit de 
grond van mijn hart hoop dat het gemeentelijk energiebedrijf mij niet in de 
steek laat.
Vochtigheid van de grond: einde september had ik voor het laatst water ge
geven. Mijn cactussen staan in grote plastic bakken. De grond erin is afge
dekt met vrij grove klinkerisoliet. Mijn ondervinding met dit materiaal is dat 
het de verdamping van het vocht in het substraat goed tegenhoudt. Daardoor 
wordt vaak gieten, ook in een warme periode (wat hadden wij toch een gewel
dige cactuszomer in 1976!) overbodig. Voorts biedt dit materiaal een uit
stekende bescherming voor de vaak zo vochtgevoelige wortelhalzen.
De situatie in deze laatste kalendermaand is thans zodanig dat de grond zeer 
matig vochtig is. Ik houd er niet van de grond kurkdroog te laten worden en 
wel om twee redenen. Ten eerste om te vermijden dat de fijne haarworteltjes 
zouden afsterven; hierdoor duurt het straks in het voorjaar langer eer de plant 
weer aantrekt. Anderzijds omdat ik wortelluis niet al te veel kans in een lekker 
droog grondmilieu wil geven.
Luchtvochtigheid en atmosfeer: men zorge ervoor dat het niet vochtig wordt in 
de kas en als de buitentemperatuur het toelaat, dan zoveel mogelijk luchten. 
Een vochtige atmosfeer veroorzaakt vrij gemakkelijk rotting. Dat kan men goed 
merken aan dode plantendelen zoals bloemresten die snel beschimmelen. 
Licht: ongetwijfeld hebben planten in rusttoestand niettemin behoefte aan licht. 
Jammer is het dat door de korte, vaak sombere dagen daaraan niet voldaan 
kan worden. Toch is dat niet zo erg, als ze maar krijgen wat er nog te bieden 
valt. Kunstmatig kan men via kunstlicht van bepaalde kleurtemperatuur de 
hoeveelheid dagelijks licht nog opvoeren, zo men dit wil. In de literatuur is 
daar voldoende over te lezen.
Parasieten: hierover behoeft weinig vermeld te worden omdat men het gehele 
jaar door daarop attent behoort te zijn. Echter in deze tijd van rust pleegt onze 
dagelijkse aandacht te verminderen, hetgeen door ongedierte uitgebuit kan 
worden.
Het is mijn ondervinding dat met behulp van bovenstaande, niet zó veeleisen
de, gedragslijnen men zijn stekeiig-succulente have goed door de winter heen 
leidt. Liggen nu alle activiteiten in de kas schijnbaar stil, voor mij geldt dit be
paald niet. Zo werd ik medio november geconfronteerd met het feit dat de on
derstam van mijn geënte Mammillaria napina „glazig” werd. Gelukkig bleek de 
ent zelf in nog puike conditie en werd terstond door mij opnieuw op een pa- 
chanoi geënt, die ik aan de groei had gehouden. Voorts entte ik in dezelfde tijd 
nog Turbinicarpus lophophoroides, Blossfeldia minima, Gymnocalycium denu
datum hybride, G. bodenbenderianum, G. baldianum hybride, G. friedrichii en 
een mij nog onbekende Gymno.
Als onderstammen wendde ik pachanoi en jusbertii aan en zette deze enten
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binnenskamer op een kast alwaar een goede tem peratuur en een droge atmos
feer heerst.
Ook het stekken lukt v rij goed binnenshuis in de w in tertijd . D it heb ik ervaren 
met een Mammillaria polythele, die ik ca. twee jaar geleden als kleine zaailing 
entte. Half november haalde ik deze ent, welke van de zomer gebloeid had, van 
diens onderstam af. Op 8 december d.o.v. vorm den zich de eerste w ortels. Na 
droging van het sn ijv lak had ik de ent namelijk los in droog, kle inkorre lig  klin- 
keriso lie t op de vensterbank weggezet. Overigens, de reden dat ik deze ent 
op eigen benen w ilde laten staan was dat de plant beduidend gro ter dan de 9 
cm lange onderstam was.
Toch zit ik niettem in met een probleem w at het laten bewortelen betreft. Het 
gaat om een op eigen in itia tie f twee jaar geleden geïm porteerde Melocactus 
macrocanthus welke het tropische eiland Curagao verlie t om tegen zijn zin in, 
in het koude Europese rijksdeel gevestigd te worden. Dat laatste bleek over
du idelijk  door het afsterven van de wortels. Deze cactus is 13 cm in diameter 
en 10 cm hoog (zonder de grote doorns mee te rekenen). Op allerle i manieren 
had ik getracht een nieuw worte lgeste l in het leven te roepen, zonder dat mij 
enig succes werd vergund. Echter de bol ze lf heeft e r to t heden niet onder 
geleden. Verbazingwekkend is deze zucht to t zelfbehoud: geen rim peltje, niets. 
Thans ben ik een nieuw middel om de beworteling op gang te brengen aan het 
proberen. Ik heb namelijk een hyacinthenglas to t een cm onder de rand met 
w ater gevuld. De onderzijde van deze cactus heb ik grondig schoongemaakt 
en hem aldus op dat glas gezet. D it geheel heeft vervolgens een plaatsje op 
een verw arm ingsradiator gekregen. M ijn hoop is nu dat het verdampende wa
te r de onderzijde zal prikkelen to t het vorm en van w ortels. Zodra deze metho
de to t succes mocht leiden zal ik u daarvan deelgenoot maken.
Al mijn artike ltjes onder de slogan ,,Van maand to t maand" hadden als uit
gangspunt de beginners onder ons, cactofie len, enigermate te stimuleren dan 
wel te motiveren. Immers een dergelijke interessante hobby brengt niet alleen 
vaak andere interessen voort, het legt voorts  de basis voo r verdere contacten. 
In komende schrijfse ls w il ik —  zo de redactie van ons maandblad d it idee 
onderschrijft —  (uiteraard! Red.) wat dieper ingaan op de zin van de vele 
plantefuncties. Daarbij zal ik zoveel m ogelijk de cactus als uitgangspunt aan
houden. Ik hoop daarmede veel interessante achtergronden voo r de beginners, 
vooral die vroeger niet zozeer met de leer der plantkunde geconfronteerd w er
den, naar voren te halen. Daarnaast zal ik trachten verdere ervaringen uit 
eigen kas, die w e llich t de moeite waard zijn, te b lijven weergeven.

Echeveria D. C. Historie en nomenclatuur -3-

i. C. VAN KEPPEL.

Aan het eind van de 19e eeuw gaan ook de ogen van de Am erikanen open en 
beginnen zij belangstelling te tonen voor de Echeveria’s. Tot die tijd  was de 
kennis van deze planten praktisch uitslu itend een Europese aangelegenheid 
en waren Echeveria’s door Europese expedities ontdekt en door Europese ge
leerden o f andere experts beschreven. Slechts enkele planten waren to t nu 
toe beschreven door Amerikanen, zoals b.v. E. paniculata en E. s tric tiflo ra  door 
prof. Asa Gray van de Harvard universite it. D it is na tuurlijk  niet zo verw on
derlijk. De Europeanen hielden zich al eeuwen met planten bezig voordat 
Amerika ontdekt was en in Amerika hadden de kolonisten andere dingen aan 
hun hoofd dan het bestuderen van de w ilde flora. Vanaf rond 1890 trokken
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E. australis.

Amerikaanse expedities of soms zelfs alleenwerkende botanici met hun hel
pers steeds verder naar het zuiden en drongen door tot in Mexico of nog zui
delijker. Enkele van de belangrijkste plantenzoekers uit die tijd waren o.a.: Dr. 
Carl Anton Purpus (1853-1914), in feite een Duitser, die echter de laatste 50 
jaarvan zijn leven grotendeels in Mexico doorbracht. Vandaar zond hij de door 
hem gevonden planten naar de Verenigde Staten, maar ook naar zijn broer in 
Europa, Joseph Anton Purpus (1860-1932), die 44 jaar lang, tot aan zijn dood, 
hoofd van de botanische tuin van Darmstadt was. Dr. Cyrus G. Pringle (1838- 
1911), wiens naam nog voortleeft in E. pringlei, stond evenals de gebroeders 
Purpus in nauw contact met Dr. Joseph Nelson Rosé (1862-1928), verbonden 
aan het U. S . National Herbarium. Dr. Rosé heeft zelf ook vele expedities ge
maakt en in samenwerking met Dr. Nathaniel Lord Britton (1859-1934), directeur 
van de botanische tuin, een monografie van de Echeverioideae gemaakt.
In 1903 beschreef Dr. Rosé in Bulletin New York Botanical Garden 12 nieuwe 
Echeveria’s, waarvan E. minutiflora in 1911 door Britton en Rosé in een nieuw 
geslacht: Thompsonella werd geplaatst. De overige 11 soorten zijn: E. pulvi
nata, montana, australis, maculata, platyphylla, tenuis, humilis, obtusifolia, hete- 
rosepala, cuspidata en palmeri. Dr. Rose brengt tevens drie als Cotyledon 
beschreven planten (gebaseerd op materiaal verzameld door Pringle), bij 
Echeveria onder. Dit zijn: E. pringlei, schaffneri en subrigida. Daarnaast be
schrijft hij het nieuwe geslacht Oliverella met één soort O. elegans. Uit priori- 
teitsredenen werd deze naam later veranderd in Oliveranthus. Door Nelson en 
Macbride werd deze plant in het geslacht Echeveria geplaatst als E. harmsii 
(Bot. Gazette 1913). Hij beschrijft tevens een nieuw geslacht: Urbinia, waarin 
worden opgenomen de twee „oude” Echeveria’s E. agavoides en E. corderoyi 
en een nieuwe soort: E. obscura (thans synoniem met E. agavoides). Het ge
slacht Urbinia is thans weer bij Echeveria ondergebracht (zie Succulenta 55: 
(9), 166-74, 1976). Samen met Dr. Britton stelt hij het geslacht Dudleya op. 
Hierin worden naast nieuwe, ook enkele oude soorten ondergebracht, die tot 
dan tot het geslacht Echeveria werden gerekend.
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E. elegans.

In de monografie van de Crassulaceae in North American Flora 22, deel 1, 1905 
door Britton en Rose, te lt het geslacht Echeveria 59 soorten. M et de soorten 
beschreven in de geslachten O liveranthus, Urbinia en Courantia (dit laatste 
geslacht met één soort C. rosea (syn. E. rosea Lindi.), die nu w eer bij Echeveria 
zijn ondergebracht, komt d it op een totaal van 62 soorten. A ls nieuw werden 
hierin de volgende soorten beschreven: E: goldm anii, subsessilis, byrnesii, p i
netorum, turgida, tolucensis, elegans, simulans, rubrom arginata, lozanii, m ulti
caulis, walpoleana, scopulorum, expatriata, purpusii en pulchella Berger.
Van deze soorten is het volgende op te merken:
E. subsessilis is een synoniem van E. peacockii. E. scopulorum  is een varië te it 
van E. obtusifo lia . E. pinetorum is een varië te it van o f synoniem met E. ses- 
siliflora. E. to lucensis en E. byrnesii zijn variëte iten van E. secunda. E. purpusii 
werd later om priorite itsredenen om gedoopt in E. m icrocalyx. E. pulchella be
schreven door Berger (Gartenflora, 1904), is een hybride van onbekende oor
sprong. Van 1908-1928 beschrijft Rosé nog een aantal nieuwe soorten: E. gua- 
tem alensis en E. maxonii (Contr. U.S. Nat. Herb. 1908), beide gevonden door 
Mason in Guatemala. E. bifurcata en E. trianthina (id. 1909). Samen met J. A. 
Purpus beschrijft hij E. setosa, subalpina en gigantea (id. 1910). E. crenulata, 
gloriosa, holwayi en p ittie ri (id. 1911). Hiervan w ord t E. gloriosa thans be
schouwd als synoniem met E. rubrom arginata. Volgens W alther is E. holwayi 
synoniem met de niet goed bekende E. acutifo lia Lindley. U it de botanische 
tuin van Edinburg ontving ik in 1974 een stek onder de naam E. holwayi (nr. 
124/43), die nog afkom stig zou zijn van Dr. Rosé.
Deze plant heeft inm iddels gebloeid en is du ide lijk  een vorm  van E. g ibbiflora  
en totaal verschillend van E. acutifo lia  verspreid door de I.S.I. onder nummer 
172. E. p ittie ri is afkom stig uit Guatemala. Het is een epifiet, verw ant aan de 
Mexicaanse E. rosea. E. lutea (Journ. Wash. Ac. Sci. 1911) was de eerste
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E. simulans.

Foto's: Buining 40 links.
v. Keppel 36, 40 rechts. 
Noltee 37, 38, 39, 41.

E. subalpina.



zuiver geel bloeiende Echeveria. E. hoveyi (1911), als soort beschreven, is 
een bontbladerige hybride. A fkom stig uit Bolivia beschrijft hij E. whitei (Addin- 
sonia, 1925) en tenslotte  E. venezuelensis (Gentes Herb. 1930) uit Venezuela. 
Deze soort, die dus na de dood van Dr. Rosé werd gepubliceerd, is mogelijk 
synoniem met E. bicolor.
Als onderdeel van een monografie over de Crassulaceae van de hand van 
A lw in Berger (1871-1931) versch ijn t in 1930 een nieuw overzicht van het ge
slacht Echeveria. A lw in Berger was een beroem de Duitse succulentenkenner, 
die de leiding had over de bekende Hanbury Gardens ,,La M orto la ”  in Ven- 
tim ig iia  (Italië). M et alle waardering voor de grote algemene kennis van suc
culenten en zijn groot system atisch inzicht en kennis van de lite ra tuur is zijn 
w erk wat be tre ft Echeveria heden ten dage van weinig betekenis voor de ken 
nis van de soorten. Wel is zijn w erk van belang om een goed inzicht te ve r
krijgen in de onderlinge samenhang van de vele geslachten in de fam ilie der 
Crassulaceae. Berger introduceert een nieuwe indeling van Echeveria in zeven 
ondergeslachten. H ieronder vallen v ijf door Britton en Rosé opgestelde ge
slachten: O iiveranthus, Urbinia, Dudleya, S tylophyllum  en Thompsonella en het 
door Lemaire opgestelde geslacht Courantia (voor E. rosea Lindi.). Het zeven
de ondergeslacht Euecheveria Berger omvat alle overige Echeveria's. De onder
verdeling van Echeveria is gebaseerd op Baker’s indeling. Baker’s groep Caes- 
pitosae (thans Dudleya) is vervallen. Wel is er een nieuwe groep: Paniculatae. 
Z ijn monografie is geheel tabellarisch opgesteld, maar heeft bij de huidige ken
nis en uitbreiding van het geslacht wat be tre ft Echeveria w einig waarde meer 
voor dieptestudie. Berger beschreef enkele nieuwe Echeveria’s, meest van 
hybride oorsprong.
Dr. Karl von Poellnitz (1896-1945) publiceert in 1935-36 in Fedde’s Repertorium 
twee artikelen gevolgd door een, het hele geslacht Echeveria omvattende, mo
nografie. Von Poellnitz, evenals Berger een Duitser, vatte zijn zaak u iterst se
rieus op en heeft het geslacht „g ründ lich ”  bewerkt. Naast een groot aantal 
n ieuwbeschrijvingen, meest naar herbariumm ateriaal heeft hij u itgebreide lite
ratuur- en herbarium verwijzingen. Z ijn beschrijving van de soorten en varië 
teiten is veel meer gedetailleerd dan van Berger en ook hier ontbreken de 
determ ineertabellen niet. Anders dan Berger heeft Von Poellnitz een diepere 
studie van het geslacht ze lf gemaakt en daardoor bevat zijn w erk ook thans 
nog w aardevolle gegevens voor de studie van de Echeveria’s. Toch is het dui
de lijk  dat Von Poellnitz meer een theoreticus was, die vrijw e l uitslu itend met
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herbariummateriaal heeft gewerkt. Ook zijn nieuwbeschrijvingen zijn alle op 
herbariummateriaal gebaseerd. Achtera f is gebleken dat de meeste van zijn 
n ieuwbeschrijvingen van reeds beschreven soorten zijn gemaakt of zelfs to t 
andere geslachten behoorden. Hoewel zijn monografie 90 soorten bevat, waar
onder 12 soorten door hem als nieuw beschreven, w ordt d it aantal weer gere
duceerd door de vele synoniemen. Van de door hem beschreven soorten en 
variëte iten zijn in de cu ltuur bekend: E. chihuahuaensis, E. elegans var. kessel- 
ringiana, door W alther m.i. te recht to t soort verheven onder de naam E. albi
cans. E. colombiana afkom stig uit Colombia (met twee o ’s) is in Colombia te 
ruggevonden. Hoewel W alther meent dat deze soort met de door Von Poellnitz 
naar herbariummateriaal van Dr. Rosé beschreven E. aequatorialis en E. pacho- 
noi to t E. quitensis behoort, ben ik van mening dat E. colombiana een aparte 
soort is. De door hem beschreven E. minutifoliata is Graptopetalum pachyphyl- 
lum Rose; E. neglecta is E. chiclensis (Ball) Berger; E. tepeacensis is Thomp- 
scneila minutiflora; E. discolor de Smet descr. emend. is E. nodulosa; E. an
gusta is E. subrigida (Rob. et Seaton) Rose; E. buchtienii is E. peruviana 
Meyen; E. backebergii behoort w aarsch ijn lijk  to t E. chiclensis (Ball) Berger. E. 
cuencaensis, afkom stig uit Peru, is niet in cultuur, maar w aarsch ijn lijk  wel een 
zelfstandige soort.
Aan de andere kant reduceerde Von Poellnitz een aantal soorten to t variëteiten, 
of bracht w ijz ig ingen aan in de sport waartoe de variëte iten moeten worden 
gerekend. Zo verh ie f hij E. glauca weer to t soort, hoewel deze terecht door 
Carrière reeds in 1869 en door O tto in 1873 als een varië te it van E. secunda 
werd beschreven. E. pumila ( =  E. secunda var. pumila) combineerde hij als var. 
van E. glauca. Hoewel ik W alther’s w erk in een volgend artikel zal bespreken 
is het wel nuttig h ierbij te verm elden dat hij weer E. glauca als een var. van 
E. pumila beschouwt!



E. chihuahuaensis
E. byrnesii Rose daarentegen beschreef Von Poellnitz als variëteit van E. se
cunda. Ook E. tolucensis Rosé beschouwt hij als een var. van E. glauca. Hier
voor is m.i. de juiste naam E. secunda var. tolucensis (nom. prov. van K.). 
Daar al deze zo naverwante planten duidelijk tot één soort behoren, moet de 
eerst beschreven plant, dus E. secunda, als de soort worden beschouwd. E. si
mulans Rose beschouwde Von Poellnitz m.i. ten onrechte als een var. van E. 
elegans. Met zijn nieuwe combinaties E. agavoides var. corderoyi en E. obtusa 
var. scopulorum ben ik het eens. Over zijn combinaties E. quitensis var. spru- 
cei en E. nuda var. montana kan ik niet oordelen, omdat ik deze planten nog 
onvoldoende ken. Zeer waardevol zijn de opgaven in zijn monografie over de 
synoniemen en de benaamde hybriden met vermelding van hun herkomst (zo
ver hem bekend). Ongetwijfeld heeft hij vele oude catalogi van de succulenten
kwekers persoonlijk doorgezien en dit deel van zijn werk vormt voor mij de 
basis voor de studie van de Echeveriahybriden.
Daar dit een hoofdstuk apart is zal ik hierop nu niet nader ingaan maar er 
zeker te zijner tijd, aangevuld met door mij ontdekte oude gegevens die zelfs 
Von Poellnitz niet bekend waren, uitvoerig op terugkomen.
Resumerend kunnen we vaststellen dat Von Poellnitz's monografie ook thans 
nog waardevol is bij de studie van het geslacht Echeveria.
In het volgend artikel komt de grote Echeveriakenner Eric Walther en zijn werk 
aan de beurt om te worden besproken.

(wordt vervolgd)
Jonkerlaan 14, Wassenaar.

Echinocactus grusonii cv. ’L.J. van Veen’
J. A. JANSE
In de kwekerij van de cactuskweker L. J. van Veen te Honselersdijk (West- 
land) ontstond enkele jaren terug in een zaaisel van Echinocactus grusonii 
deze vreemde „kortdoornige” vorm.
Het zaaisel omvatte ±  10.000 zaden en het aantal kortdoornige planten was 
slechts een dertigtal.
Dit is géén wilde vorm; in de literatuur wordt er niet van gerept en wij hebben 
hier dus te doen met een vorm, die tot de categorie van „kweekvormen"
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(cultivars) moet worden gerekend. In 1975 zond ik wijlen de heer Buining een 
kleurenfoto en vroeg om zijn mening; hij antwoordde mij dat het zeker een 
kweekvariant was en geen in het wild bekende plant.
Wil men deze aardige vorm, die zeker de liefhebbers zal aanspreken, apart 
onderscheiden, dan komt dus een cultivar-naam in aanmerking, (dus geen 
naam in Latijnse vorm) geschreven met een hoofdletter aan het begin en ge
plaatst tussen enkele aanhalingstekens (om te voldoen aan de regels gesteld 
in de ,,International Code of Nomenclature for cultivated plants”).
Het ligt voor de hand de naam van de kweker L. J. van Veen hierin te ver
eeuwigen.
Intussen is mij gebleken dat in „Kakteen u.a. Sukkulenten" 23: 107 (1972) door 
Heinrich Wageringel ook zo’n „kurzstachlige” vorm is beschreven onder de 
naam subinermis.
Deze naam is helaas om drie redenen illegitiem:
1e ontbreekt de Latijnse diagnose,
2e wordt er geen type genoemd dat gedeponeerd werd in een herbarium,
3e ontbreekt de voorgeschreven beschrijving.
Indien de auteur de plant als „cultivar” had willen beschrijven, dan is de 
Latijnse naam (althans bij een nieuwe naam) ongewenst en moet aan de voor
waarden worden voldaan waarop hierboven al nader is ingegaan.
Uit de begeleidende tekst blijkt wel dat het om een cultuurvorm gaat; het was 
een mutatie (?) ontstaan in 1964 en de auteur kreeg uit 500 importzaden van 
Schenkel slechts 2 „kortdoornige” plantjes. Ook wordt hier de witdoornige 
vorm, dus afwijkend van de normale goudgele kleur, beschreven als albispinus; 
ook deze naam is illegitiem en ik laat het gaarne aan de auteur over hiervoor 
een passende cultivarnaam uit te denken.
Opmerkelijk is dat de cv. ,L. J. van Veen’ in vergelijking met even grote „nor
male" planten van Echinocactus grusonii veel vroeger ribbenvorming vertoont. 
Er zijn al planten van net 7 cm in 0  die al duidelijk rondom regelmatig geribd
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"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, Cuperstraat 3, Bemmel.
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, 
resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland (ABN) t.n.v. Succulenta te Am ersfoort.
2e penningmeester: J. ORLEMANS, Heemskerkerweg 288, Beverwijk.
Algemeen bestuurslid: J. H. VOSTERMANS, Schoolweg 55, Venlo.
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, aanmeldingskaarten voor het lidmaatschap en nummers van „S uccu lenta" 
van de lopende jaargang: P. DEKKER, St. P ieterstraat 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 nummers van „Succulenta”  to t en met december ’76: H. B. 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.
Rullen Zonder Huilen: kontaktadres: M iddelburgsestraat 35, Scheveningen.
Succulentarium: aanmelden voor bezoek bij dhr. W. Ruysch, te l. 08370 - 19123 toestel 87, o f I.V.T., t.a.v. 
dhr. W. Ruysch. Mansholtlaan 15, Wageningen
Vragenrubriek: Cactussen en algemeen: dhr. LIIL, 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 aprilnummer moet u ite rlijk  1 maart bij de redaktie zijn.
Mededelingen voor verenigingsnieuws u ite rlijk  20 maart bij het sekretariaat; afdelingen gelieven hun medede
lingen te zenden aan Mevr. A. BOENDER, Beneluxlaan 53, Beverwijk.
Advertentie-opgaven u ite rlijk  25 februari bij J. de Gast, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo.

Bewaarbanden, handleidingen, enz.

Het Dagelijks Bestuur heeft besloten voor het bestellen van artikelen, die door de vereniging 
verkocht worden, een aparte girorekening te openen.
Helaas is dit nummer nog niet bekend. Wij verzoeken u dus nog even geduld te hebben met 
bestellen.
De nieuwe banden zijn gereed. De handleidingen worden midden februari verwacht.
Wij verzoeken u dringend geen geld meer over te maken op girorekening 1141175.

UIT DE AFDELINGEN.

Tot ons genoegen hebben een aantal afdelingen bij het begin van het jaar ons hun programma 
voor 1977 —  voor zover dit vast staat —  toegezonden.
Van de ene afdeling is dit zeer summier, van de andere uitgebreid. Elk programma is in zijn 
geheel overgenomen. Ook de reeds voorbije data zijn vermeld, zodat een indruk verkregen 
kan worden omtrent de aktiviteit van een afdeling.
Mogelijk brengt het lezen van deze programma's een verspreid wonend lid ertoe eens een 
kijkje te gaan nemen bij een afdeling bij hem in de buurt, een bezoek, dat uit kan groeien tot 
het lidmaatschap van de afdeling.
Mogelijk ook spoort het verspreid wonende leden aan in een streek, waar geen afdeling be
staat, te gaan werken aan de oprichting ervan. Het bestuur zal u hierbij gaarne behulpzaam 
zijn. Het onderlinge kontakt tussen liefhebbers is van onschatbare waarde. Leren van elkanders 
ervaringen voorkomt veel teleurstellingen; samen zaaien, planten ruilen, ekskursies maken, e.d. 
levert veel meer plezier in de hobby.
In de volgende maanden zullen in deze afdelingsagenda alleen de data van de eerstvolgenoe 

afdelingsbijeenkomsten herhaald worden.



AFDELING DORDRECHT

10 februari

10 maart 

14 april

12 mei 

9 juni

11 augustus

8 september

13 oktober 

10 november

8 december

Programma over winter- en voorjaarsbloeiers.
Een ieder die in het bezit is van een‘ bloeiende plant wordt verzocht deze 
mee te brengen.
Praatje over bestrijdingsmiddelen.
Lezing door de heer R. Slikkerveer.
Onderwerp: Inleiding Algemeen voor beginners en gevorderden. 
Plantenkeuring.
Quiz door de heren van Egeren en Zijderveld.
Praatje door de heer Ottevanger over de opstelling van de planten.
Tevens dia's inleveren voor de wedstrijd (3 stuks per deelnemer). 
Diskussieavond.
Uitslag van de diawedstrijd.
Plantenkeuring.
Quiz door de heren Noltee en den Boef.
Vertoning van dia’s van de leden.
Zaailingenkeuring.
Ruilbeurs.
Lezing door de heer Noltee over Ethiopië.
Dia’s inleveren voor de wedstrijd in november.
Uitslag van de diawedstrijd.
Praatje door de heer Kooijman over stapelia’s.
Bonte-avond.
Lezing door de heer de Looze.

L. J. den Boef
Mr. Heemskerkstraat 24
Ridderkerk.

AFD. GOUDA EN OMSTREKEN.

Bijeenkomsten: elke 3e zondag van de maand in „Het Witte Paard” , aanvang 8 uur. 
Nadere inlichtingen bij de secretaresse:

C. J. van Schieveen-Schraa 
Wateruit 60 - Gouda 
Tel. 01820-11851.

AFD. DEN HELDER

Plaats van samenkomst: Kantine van de Gemeentelijke Plantsoenendienst, Soembastraat 83, 
Den Helder.
Programma voor de eerste helft van 1977:
Zaterdag 8 januari, half 3 — Jaarvergadering.
Zaterdag 12 februari, half 3 — Bijeenkomst.
Vrijdagavond 11 maart, half 8 — Bijeenkomst.
Zaterdag ... april — Excursie, datum nader vast te stellen.
Zaterdag 14 mei, half 3 — Bijeenkomst.
Zaterdag 11 juni, half 3 — Laatste bijeenkomst van het seizoen.

AFD. HOEKSEWAARD.

Donderdag 13 januari:
Jaarvergadering.
Verslag penningmeester en secretaris.
Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar de heren Visser, De Heer en Heemskerk. 
Inleveren zaadbestellingen voor Gebr. De Herdt.
Vaststelling van data voor zaaiwedstrijd, plantenkeuring en excursie.
Donderdag 10 februari:
Plantenvergelijking.
Zoveel mogelijk meebrengen: Mamm. schiedeana, Parodia sanguiniflora, Cephalocereus senilis, 
of hiermede zeer nauw verwante soorten.
Bestellen potgrond — de heer Engels.
Uitreiking zaden van De Herdt.



Donderdag 3 maart of donderdag 17 maart:
Lezing door de heer F. Noltee te Dordrecht over het 2e deel van zijn reis door Ethiopië, met 
dia's van land en volk, planten- en dierenleven.
De juiste datum is afhankelijk van de beschikbaarheid van de school.
Donderdag 13 april:
Bespreking van het geslacht Echinocactus (10 soorten volgens Backenberg) door de heer 
Heemskerk. Als u planten van dit geslacht hebt, breng ze dan mee.
Bestellen van vloeibare cactusmest, de uitvoering zal worden verzorgd door de heer en mevr. 
Daver.
We besteden verder aandacht aan het 5-jarig bestaan van de vereniging met een extra mooie 
collectie voor de verloting.
Donderdag 12 mei:
Quiz. Samenstelling door de heer J. de Heer.
Diaserie door de heer J. Magnin.
Donderdag 9 juni:
Discussiegroepen met als speciaal onderwerp de voorlopige resultaten van de uitzaai in dit 
voorjaar.
Vragenuurtje, waarin alle problemen kunnen worden aangedragen en gezamenlijk naar een 
oplossing zal worden gezocht.
Natuurlijk is er op iedere vergadering de gebruikelijke plantenverloting en verder rekent het 
bestuur op uw aller medewerking door deelname aan de discussie en het aanvoeren van nieuwe 
ideeën.
De bijeenkomsten worden gehouden in de Landbouwschool te Klaaswaal.

AFD. KENNEMERLAND.

Bijeenkomsten: elke laatste donderdag van de maand in ,,Het Cultureel Centrum", IJmuiden. 
Aanvang 8 uur.

27 januari Jaarvergadering.
24 februari Inleiding te houden door de heer A. Bongaards uit De Lier.
31 maart In en uit eigen kring.
28 april 2e Deel Ethiopië, door de heer Frans Noltee.
26 mei In en uit eigen kring.

mei Excursie.
30 juni De heer B. van Gelder neemt ons mee, aan de hand van voordracht en dia's,

naar Engeland, 
juli Vacantie.

secr. A. Boender van de Molen.

AFD. IJSSELSTREEK.

25 februari

25 maart

29 april 
27 mei 
17 juni 
27 augustus

In Zutphen, D.W.K. gebouw, Leeuweriklaan 19.
De heer A. B. Pullen gaat een lezing houden over algemene planten botanie. 
Feestavond ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de afdeling „IJssel- 
streek” .
In Zutphen bijeenkomst (lezing).
In Goor van Kollaan 70 (lezing).
In Zutphen een praatavond.
In Zutphen in het D.W.K. gebouw, de jaarlijkse Succulenten-Beurs van het 
Oosten.

M. P. M. van den Berg 
De Braamkamp 78, Zutphen.

AFDELING GOUDA EN OMSTREKEN, TWEE JAAR GROEI.

Tijdens de oprichtings vergadering op 19 september 1974 kon niemand van de 24 aanwezigen 
voorspellen dat deze afdeling in zo’n behoefte zou voorzien.
De groei was meer dan stormachtig.
Was 1975 al voorspoedig met een ruime verdubbeling van het aantal leden, 1976 leverde 
wederom een verdubbeling op zodat de afdeling ruim tachtig enthousiaste leden telt.
Het bestuur heeft dan ook niet stil gezeten en de ene „happening” na de andere georgani
seerd; een aantal excursies in eigen land en naar België, vele kundige gastsprekers tijdens de



druk bezochte avonden en tenslotte nog een goed geslaagde ruil- en verkoop beurs in het oude 
Gouda zelf.
Bij deze beurs werden liefhebbers uit het hele land aangetroffen, ja, zelfs vanuit België was 
men gekomen.
Een goed idee was het uitgeven van een eigen periodiekje, het „SUCCELTJE” , samengesteld 
door en voor eigen leden.
En zo is iedereen binnen de afdeling dik tevreden, zelfs de exploitant van ons eigen „Witte 
Paard” ziet met genoegen zijn omzet stijgen door het gigantische aantal kopjes koffie, fris- en 
andere dranken dat de leden tijdens de bijeenkomsten verwerken.
Met grote voldoening constateren wij dat de invloed van contactavonden, wijze raadgevingen 
en leerzame voordrachten merkbaar wordt.
Het aantal liefhebbers in het „Goudsche” groeit gestadig, de succulenten groeien en bloeien.

C. J. van Schieveen-Schraa, 
Gouda, december 1976.

Adressen A fdelingssecretariaten

AFDELING:
De Achterhoek
Amersfoort
Amsterdam
Arnhem
Delfzijl
Dordrecht
Eindhoven

Gooi en Eemland

Gorinchem - Den Bosch
Groningen
Hoekse Waard

IJsselstreek
Kennemerland

Nijmegen 
Noord-Limburg 
Rijn en Delfland

Rotterdam
Tilburg
Utrecht
West-Brabant
West-Friesland
Zaanstreek
Zeeland
Zuid-Limburg
Zwolle
Den Helder

Gouda

Hoogeveen
Voorne-Putten-Roozenburg

H. J. Arendsen 
H. van Olderen 
A. J. Brederoo 
D. J. v. Ginkel 
P. Westerhuis
L. J. den Boef 
Mevr. J. v.d. Ven-van 
Gerwen
N. G. Hafkamp

M. Jamin
Mevr. C. Pik-Nieuwenhuis 
Mevr. A. M. Heemskerk- 
Verduijn
M. P. M. v.d. Berg

Pr. Clauslaan 147 
Zonnedauw 17 
G illis Steltmanstraat 38 
Pr. Willem Alexanderl. 104 
Prof. de Blécourtstraat 24 
Mr. Heemskerkstraat 24 
St. Janstraat 51

van Amstellaan 10

Braakven 116 
Julianastraat 39

Lochem
Leusden C, tel. 033-42759 
Amsterdam W 16 
Bennekom, tel. 08389-7551 
Appingendam 
Ridderkerk
Oerle N.Br., tel. 04905-1207

Loenen a/d Vecht,
tel. 02943-3009 

Berlicum N.Br.
Hoogkerk

Gladiolenstraat 13 Sommelsdijk
De Braamkamp 78 Zutphen, tel. 05750-20104

Mevr. A. Boender-v.d. 
Molen
P. Giepmans 
H. Lodewijks 
J. Snelleman

H. Hooghiemstra
E. J. M. Jacobs
J. W. Minjon
E. A. Janssens
Mevr. L. Dekker
Mevr. A. Hoekstra-Tuyn
P. Dekker
Mej. A. Kisters
Mevr. J. Hellenthal-Zielman
Mevr. J. v.d. Schoor-
Abbenes
Mevr. C. J. van
Schieveen-Schraa
B. Boontje
Mevr. H. Vriezendorp-van 
Aalderen

Beneluxlaan 53 
Heilige Stoel 48-20 
Sparrenstraat 13 
Conradkade 11

Rayerdijk 115 
Jacob Weverstraat 35 
Westerlaan 40 
Bergen 17
Simon Koopmanstraat 220 
Burgm. v.d. Stadtstraat 61 
St. Pieterstraat 27 
Europalaan 19 
Fisselerstraat 15

Landmetersweg 41

Waterruit 60 
de Woerd 13

Ligusterlaan 2

Beverwijk, tel. 02510-30746 
Wijchen, tel. 08894-4269 
Venlo, tel. 077-25425 
’s Gravenhage,

tel. 070-6383650 
Rotterdam, tel. 010-325099 
Tilburg
De Bilt, tel. 030-761730 
Terheijden, tel. 01693-2269 
Wervershoof
Zaandam, tel. 075-350322 
Middelburg, tel. 01180-14726 
Geleen
Hasselt Ov., tel. 05209-1842 

Den Helder, tel. 02230-22890 

Gouda
Emmen, tel. 05910-23103 

Oostvoorne, tel. 01885-3114



zijn. Het afgebeelde exemplaar, gefotografeerd in 1974, meet nu 9 cm 0 . Het 
komt mij voor dat deze opvallende plant recht h e e fto p  een w ettige naam.

Auszug
Die von W ageringel in K.u.a.S. 23: 107 (1972) veröffentliche ,,kurzstachlige" 
Form von Echinocactus grusonii unter dem Namen subinerm is ist illegitim , weil 
keine lateinische Diagnose dabei gegeben w ird, kein Typus angewiesen und 
in einem Herbar deponiert worden ist. A ls „C u ltiva r”  is t die Schreibw eise in 
einer lateinischen Form unzulassig (nam entlich bei neugebildeten Namen), die- 
se sollen dagegen nicht lateinisch und mit Kapital und zwischen einfachen An- 
führungszeichen geschrieben werden.

v. Ittersumlaan 32, Bennebroek.

Foto van de schrijver.

S ch e ts e n  v a n  de  b o ta n is ch e  e x p lo ra tie  v a n  
O o s t-A fr ik a  (II)
J. A. JANSE

De ju iste citering van Euphorbia abyssinica
W ij zagen de laatste keer (Succulenta 55: 254) dat J. F. Gmelin de plant uit 
Bruce's reiswerk de naam Euphorbia abyssinica had gegeven. Hij is de eerste 
auteur van die naam; hij publiceerde de plant in de 13de editie van Linnaeus’ 
„System a naturae”  in 1791. *)
Léon C roizat zegt in zijn reeds eerder aangehaalde boekje 2) over de succu
lente Euphorbia’s: (B ruce’s w ork) . . . includes an excellent description and two 
fine plates upon which material the binomial was established both by Gmelin 
and Raeuschel. The fo rm er’s authorship has precedence in time (Systema 
Naturae, 1796, 759) upon that of Raeuschel (Nom. Bot., 1797, 139) but may not 
be accepted because Gmelin diagnoses the form as carrying five spines” .
Ten eerste is de publicatiedatum van Gmelin hier verkeerd opgegeven! F. A. 
Stafleu in „Taxon. Litt. nr. 412” : Pubi. Botany in tom us 2 as fo llow s: pars I (pp. 
1-884) late Sept.-Nov. 1791; pars II (pp. 885-1661) late A pril-O ct. 1792.
Ten tweede is er geen enkele reden aan de citering van Raeuschel de voor
keur te geven boven die van Gmelin omdat Raeuschel alleen de namen opsomt 
zonder enige beschrijving, laat staan een verbeterde beschrijv ing! Het is dus 
zinloos om te schrijven: E. abyssinica Raeuschel (non Gmelin), zoals C roizat 
dat doet op pag. 99 van genoemd werkje.
Gmelin beschreef de plant zich baserend op de twee w erke lijk  uitmuntende 
platen en Bruce's „exce llent descrip tion”  (waar dan toch maar de verkeerde 
waarneming over de v ijf s tekeltjes in zat), Gmelin had geen herbarium-mate- 
riaal en moest le tte rlijk  afgaan op de tekst van Bruce en de tw ee platen. 4)

Georg S chw einfurth5) (1836-1925)

Deze to t de grootsten onder de ontdekkingsreizigers van het donkere w ere ld
deel behorende, stamde uit Riga. Reeds als jongen w ilde hij naar A frika  om 
ontdekkingen te doen. Hij rustte zich daartoe uit met een grondige studie van 
aardrijkskunde, botanie en alle hulpwetenschappen die hem daarvan  pas zou
den komen.
Van 1864-1866 reisde hij al naar het ooste lijk  gedeelte van de Soedan, be
zocht Kassalè en Khartoem en de kustgebergten van de Rode Zee. H ier boekte
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Dr. Georg Schweinfurth

(1836-1925)

(met toestemming
van het Frobenius-instituut
te Frankfurt —  am-Main)

hij zulke uitmuntende resultaten, vooral op plantengeografisch gebied, dat de 
Pruisische Academie van W etenschappen hem de opdracht gaf het nog vrijw e l 
onbekende Bahr-el-Ghasal gebied te onderzoeken. Hij kwam hier tussen 1868 
en 1872 in het netwerk van waterlopen aan de weste lijke N ijloever. De inboor
lingen gaven hem de erenaam ,,p lan tenvre ter'\ Op deze reis nam hij de pyg
meeën (Akka ’s) waar, w aardoor de mededelingen van de oude G riek Hero
dotus over dwergvolken toch geloofwaardigheid verkregen.
O ver zijn reizen schreef hij een 2-delig w erk ,,lm Herzen von A frika (1874) e). 
Planten verzam elde Schweinfurth zeer ijverig ; het is goed vertegenwoordigd 
in het reusachtige herbarium van Kew, waar ik verscheidene malen gelegen
heid had het te bekijken; de laatste maal in november 1975 tezamen met Mrs. 
Susan Holmes die een van de m edewerksters is aan de nieuwe editie van de 
flora van O ost-A frika. 7)
Hoewel materiaal dat zo lang geleden verzam eld is, niet zelden nogal wat ge
leden heeft, betekent dat allerm inst dat w ij van de exemplaren van Euphorbia 
abyssinica de identite it niet zouden kunnen vaststellen.
Schweinfurth was twee maal in het gebied waar E. abyssinica voorkom t en in 
het herbarium bevinden zich exemplaren verzameld in maart 1891 en in de 
periode van 1 - 6 april 1892. D it laatste materiaal verzamelde hij samen met Dr. 
D. Riva. 8)
N iet alleen de gedroogde exemplaren maar ook veel fotom ateriaal is in d it her
barium bewaard en w ij prijzen ons gelukkig dat de bewaarder van d it herbarium
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Euphorbia abyssinica Gmelin 
Eritrea, Acrur P. R. O. Bally 1949

E. abyssinica Gmelin 
Sudan, Red Sea H ilis , Erkowit
F. W. Andrews ju li-aug. 1942
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E. abyssinica Gmelin
Sudan, Red Sea H ilis , Erkowit
F. W. Andrews ju li-aug. 1942

Zaailingen van E. abyssinica Gmelin 
met 4 to t 9 ribben, die evenwijdig of 
spiraalvorm ig gedraaid zijn.
O o iI. P. R. O. Bally 1949

voor Succulenta vier foto’s ter illustratie van dit artikel heeft afgestaan.
Hierop ziet men dat E. abyssinica een flinke boom wordt met een dikke hoofd
stam en kandelaberachtig opstrevende takken, die een dichte kroon vormen. 
Bijzonder interessant is de foto van Dr. P. R. O. Bally, die al vele jaren de 
flora van Oost-Afrika bestudeert en naast vele publicaties ook ontzaglijk veel 
herbariummateriaal heeft verzameld; ook maakte hij veel foto's en prachtige 
aquarellen van de planten die hij te velde heeft bestudeerd.
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Op de foto met de jonge zaailingen ziet men dat deze niet alleen in het jeugd- 
stadium sterk bestekeld zijn maar ook met golvende kanten die bij sommige 
exemplaren spiraalvormig gedraaid zijn. Ook bij cultuurexemplaren kunnen wij 
dit verschijnsel vaak goed waarnemen, waardoor oude planten er zo anders 
uit zien dan de jonge planten dat ze zelfs aparte namen kregen.
Dr. Bally, de onvermoeibare onderzoeker van deze interessante flora, die ik 
het genoegen had op het laatste I.O.S.-congres te Barcelona te ontmoeten, 
vertelde mij nog dat zijtakken van een boom gesneden, nooit de vorm van de 
hoofdstam aannemen; ook dit kan de oorzaak van zoveel verwarringen zijn. 
Een volgende maal hopen wij een paar plaatjes te laten zien van een andere 
in Oost-Afrika voorkomende soort, nl. E. obovalifolia die in de populaire boek
jes over Euphorbia’s weinig of nooit genoemd wordt.
! )  Caro lo  a Linné . . . System a Naturae, per regna tria naturae, secundum c la sse s , ord ines, genera, 

spec ies , cum characteribus, d ifferentiis. Tomus II , editio decima tertia , aucta, reformata. Cura Jo. 
Frid Gm elin . Leipzig (1791 (-1792), in totaal 3 delen, (7 banden) 1783-1793. S tafleu . Tax . L itt. nr. 412.

2) Z ie  noot l.c . 254.
3) Raeuschel, Nomenclator botanicus, ommes plantas ab il i . Carolo von Linné descriptas, a liisque 

botanicis temporis recentioris detectas enumerans, Ed. I I I .  L ip s ia , Feind. 1797, 8, x ii , 414 p. (Sunt 
priores editiones anonymae Lipsiae  annorum 1772 et 1782).

4)  In het exemplaar van C ro iza t’s boekje in de bibliotheek van het Kew  Herbarium is het citaat , .Raeu
schel non G m elin" doorgehaald en eronder geschreven (in C ro iza t’s  handschrift?): , , quoad nom en".

5) G edeelte lijk  ontleend aan: K . Hassert, D ie Erforschung A frikas , Leipzig (1941), p. 123 ff.
6) G . Schweinfurth, lm Herzen von Afrika, Reisen und Entdeckungen im Centralen Aequatorial-Afrika 

wahrend der Jahre 1868 b is 1871. (Deutsche O rig inal Ausgabe), 2 The ile  1874.
7) Nieuwe bewerking van: Flora of Tropical A frica , edited by S ir  W . T . Thiselton Dyer, etc . (Euphorbia 

in vo l. 6, sect. 1) 1913.
8) Dr. Domenico R iva , It ., reisde met prins Ruspoli (1866-1893) naar A frika . Z ijn vriend en leider Rus

poli werd in Afrika door een woedende olifant aangevallen en doodgetrapt; R iva werd na dit tra
gische ongeval geestelijk  gestoord en pleegde na zijn terugkeer in Italië  (1894) zelfmoord.

(wordt vervolgd)

Het le lijk e  e e n d je  dat een  w o n d erm o o ie  zw aa n  
w erd
O. VAN SOLDT SR.
Al een jaar keek ik met misprijzen naar een plant die de naam Ceropegia 
stapeliaeformis droeg. Het was een grauwbruine tak waar niets moois aan te 
zien was. Tot. . . half augustus, want toen werden er tientallen knoppen ge
vormd en uit iedere knop kwam een ongelooflijk mooie bloem! De foto geeft 
slechts een flauwe indruk van de werkelijke schoonheid, vooral als u bedenkt 
dat er soms tien bloemen tegelijk open waren.
Tot half september heeft hij er zeker 80 geproduceerd. Ik zal als leek trachten 
dit wonder te beschrijven:
De bloem heeft vijf slippen, inwendig fluweelachtig wit. Uitwendig donker 
paarsbruin en bedekt met kleine witte haartjes. Bloembuis inwendig voorzien 
van haarfijne paarse strepen in de lengte van de bloembuis. Deze bloembuis 
is ongeveer 5 cm lang; van buiten panterachtig gevlekt. Wonderlijk is dat on
der in die lange smalle bloembuis één minuscuul klein stampertje staat, be
staande uit 5 omgebogen kolommetjes. Toen ik een bloem opensneed zat de 
honingkamer vol met kleine zwarte vliegjes (ong. 2 mm groot), die allemaal een 
geel (stuifmeel?) knopje op hun lichaam hadden.
Het is mij als leek nog niet gelukt om vast te stellen waar en hoe de stuifmeel- 
knoppen zitten, of zijn dat die 10 kleine bekertjes die om de stamperkolom 
staan?
Het vruchtbeginsel wordt aan de buitenkant omvat door 5 groene slipjes die 
op een ring zitten. De bloembodem is geel, terwijl de binnenkant met naar
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Foto Van Soldt Sr.

ONDER gerichte w itte  haartjes is bekleed. O ok de stam perkolom m etjes zijn 
aan de top met die 2 mm lange w itte  haren bekleed. W ellich t kan een mede- 
liefhebber die er wat meer van weet, het hoe en waarom van al dat voor mij 
w onderlijke uitleggen.

# # #
De heer Van Sold t heeft zijn Ceropegia heel goed bekeken en ook de moeite 
genomen om het inwendige van de bloem te bestuderen. Hij schrijft dan wel 
dat hij er nog niet in geslaagd is vast te stellen waar en hoe de helmknoppen 
zitten, maar hij heeft het toch wel zo ongeveer bij het rechte eind met zijn ver
onderstelling dat dat de 10 kleine bekertjes zijn.
Het bestuivingsproces, en daarmee samenhangend het geslachtsapparaat, van 
de Asclepiadaceae (waartoe Ceropegia behoort) is nogal ingewikkeld. M oeder 
Natuur s te lt ons op deze punten evenwel d ikw ijls  en in ontelbare variaties voor 
vele boeiende verrassingen en soms grote raadsels.
Centraal ingeplant op de bloembodem staat een kolom, de geslachtszuil o f gy- 
nostegium genaamd (ook wel gespeld gynostemium). Deze zuil is 5-hoekig of 
vrijw el rond in doorsnee. Rondom deze zuil bevinden zich de 5 stempels. De 
kop van de zuil, die veelal voor de stempel w ord t aangezien, is steriel en w ordt 
de stam perkop genoemd. De vorm is ongeveer v ijfhoekig en er bovenaan be
vinden zich de helmknoppen die min o f meer ingesloten zijn door de binnenste 
bijkroon oftewel binnenste corona. De binnenste slippen o f hoornsegmenten 
van deze binnenste corona staan bij vele geslachten rechtop, w aarbij de punten 
elkaar d ikw ijls  raken. H ierdoor w ord t de stam perkop grotendeels aan het oog 
onttrokken.
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A =  doorsnede van de geslachtszuil (schematisch)
B =  bovenaanzicht van idem
C =  pollin ia  met translatoren en klemlichaam (sterk vergroot)
1 =  stuifm eelklom pjes (pollinia)
2 translatoren
3 =  klemlichaam
4 =  stamperkop
5 =  binnenste hoornsegmenten van binnenste bijkroon
6 == stempels
7 =  vruchtbeginsel Tekeningen De Graaf.
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A lso f de bouw van de bloem en met name van de geslachtsorganen nog niet 
ingewikkeld genoeg is, is er met het stuifmeel ook nog iets bijzonders aan de 
hand. Het stuifm eel bevindt zich namelijk niet los in de helmhokjes van de 
helmknoppen, maar is samengeklonterd in een wasachtige massa to t stuifm eel
klompjes (pollinia). A lleen bij de orchideeënfam ilie komen overeenkom stige ge
slachtsorganen voor.
Bij de C eropegia ’s —  net als bij de meeste Asclepiadaceae —  hebben de 
bloemen een aasgeur. Bij de ene soort s te rker dan bij de andere, maar ken
nelijk wel een aantrekke lijk  geurtje  voo r allerlei kleine insekten als vliegjes 
e.d. De kleine v lieg jes die in de nectarkamer gevonden werden en alle voo r
zien waren van stuifm eelklom pjes zijn, aangetrokken door de geur, de bloem- 
buis binnengedrongen in de veronderste lling een goede plaats gevonden te 
hebben om eieren af te zetten, dan wel om te snoepen van de nectar. Om daar 
bij te kunnen komen moeten ze hun kop e n /o f snuit tussen een merkwaardig 
onderdeel van het geslachtsorgaan steken, namelijk het zogenaamde klem li- 
chaam. D it bestaat uit een klemmetje met twee „trans la to ren”  (overbrengers 
van bewegingen) met aan het eind van iedere transla tor een stuifm eelklompje. 
Bij het terugtrekken van zijn kop treedt het klemmetje in werking en worden 
de stuifm eelklom pjes aan de snuit, de kop, of aan een poot van het insekt ge
hecht. Z ij b lijven daar zitten to tdat het v liegje een volgende bloem bezoekt. 
Om bij de nectar te komen moet de vlieg zich wederom in de kleine opening 
wringen aan de onderkant van de stamperzuil, onder twee stuifm eelklom pjes. 
De kleverige stempels, die zich rondom de stamperzuil, d irect boven het 
vruchtbeginsel bevinden, nemen het stuifmeel over en de bestuiving is een feit. 
D it is in grote trekken het principe van de bestuiving van de Asclepiadaceae, 
waarop nog wel wat varianten zijn, o.a. bij bloemen die de vlieg jes vasthouden 
tussen stugge, naar beneden gerichte, haren en zodoende zelfbestuiving in de 
hand kunnen werken. In de meeste gevallen worden de insekten echter zolang 
vastgehouden to tda t de bloem verw elkt. Het v lieg je  komt dan vrij en kan bij 
bezoek aan een volgende, verse bloem voor bestuiving zorgdragen.
W at door de heer Van Sold t als een minuscuul stam pertje w ord t betite ld is 
echter de geslachtszuil met de naar e lkaar toegebogen slippen van de binnen
ste b ijkroon. H iertussen bevindt zich dus de sterie le stamperkop. Aan de rand 
van de stam perkop, doch grotendeels o f helemaal eronder, bevindt zich een 
5-tal echte stem peltjes, v lak achter de opening bij het klem lichaampje. Slechts 
deze 5 stem pels zijn ingericht en in staat om stuifmeel aan te nemen en daar
door bevrucht te worden. U ziet dat de plaats van de stem pels zeer „ve rn u ftig " 
is.
De schematische tekeningen verdu ide lijken w e llich t de tekst. T.z.t. komen we 
nog eens terug op deze interessante, maar ingew ikkelde bestuivingsm anier in 
een wat u itvoeriger artikel.

A rie de Graaf

Mesembryanthemaceae (II)
FRANS NOLTEE

De klimaatsomstandigheden
Heel g lobaal bekeken krijgen  we het vo lgende beeld van de klim aatom stan
digheden waarm ee de Mesems te maken hebben, (de versch illen  tussen 
de d iverse groe igebieden onderling  w orden besproken in de paragraaf over 
de geogra fische verspre id ing).
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De gemiddelde zomertemperatuur bedraagt in het grootste deel van het ver
spreidingsgebied tussen 20 en 25 graden C en de gem. watertemperatuur 
tussen 10 en 15 graden C. (Ter vergelijking: in Nederland is de gem. tem
peratuur in juli 17 graden C en in januari 3 graden C). De temperatuur 
wordt beïnvloed door de relatief koude Benguelastroom aan de westkust en 
het warme water van de Indische Oceaan aan de oostkust. Dat de nabij
heid van de zee een nivellerende invloed op het dagelijkse temperatuurver- 
loop heeft, blijkt wel uit de volgende gegevens: het gemiddelde tempera
tuurverschil tussen dag en nacht is aan de oostkust 5 graden C en aan de 
westkust 8 graden, terwijl het in het hooggelegen binnenland 17 graden be
draagt. (Bovenstaande gegevens zijn vnl. ontleend aan het boek „Succu
lents in the Veld" door Rolf Rawe. Andere auteurs, o.a. Rauh, vermelden 
een gem. luchttemperatuur van 40 graden C. Het is mij niet duidelijk waar
aan dit verschil te wijten is.) Bodemtemperaturen van 50-60 graden C zijn 
volgens sommige schrijvers geen zeldzaamheid.

Gibbaeum
heathii
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Lithops
ju li i var. reticulata

Faucaria paucidens

Stomatium fu lle ri

Dorotheanthus bellid iform is

SjS
rJf



Glottiphyllum
n e ilii

Over het geheel genomen is het groeigebied van onze planten min of meer 
vorstvrij. Toch hebben vooral de hooggelegen delen van Zuid-Afrika regel
matig te lijden van nachtvorst. Deze gebieden worden echter door slechts 
weinig succulenten bewoond en zijn bovendien ’s winters volkomen droog. 
De gebieden waar het ’s winters regent bevinden zich nabij de kust. Hier
door zijn ze niet alleen laaggelegen maar ondergaan ze bovendien de mati
gende invloed die het zeewater op de temperatuur uitoefent. Door deze twee 
factoren treedt hier vrijwel nooit vorst op.
De gemiddelde jaarlijkse regenval bedraagt in het grootste deel van het 
Mesem-areaal minder dan 250 mm. Hoe weinig dit wel is zal u duidelijk zijn 
wanneer u weet dat de gemiddelde neerslag in Nederland 720 mm per jaar 
is*.
Foto's Noltee en De Graaf.

(wordt vervolgd)

Boeken!
Haage Schone Kakteen richtig pflegen ƒ 5,50
Backeberg Das Kakteenlexikon ƒ 46,50
Bovenstaande boeken, GEEN andere, kunt u bestellen UITSLUITEND cfcsor 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. 
Het eerstgenoemde boekje kan dus uitsluitend gecombineerd met het andere boek be
steld worden. Ook is het vanzelfsprekend mogelijk bijv. per afdeling 3 of meer exem
plaren van Haage tegelijk te bestellen.
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.
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B o e k b e sp re k in g
J. C. van Keppel en W. Koesen, Groot cactussen en vetplanten boek, Amsterdam Boek, 
1976, 4to, geb. met 70 zw.-w. en 175 kleurillustraties.
Alweer een nieuw boek over cactussen en vetplanten! De uitgevers zien er kennelijk 
wel wat in, want er verschijnen — en niet alleen in ons land — telkens weer nieuwe 
boekjes en boeken.
De auteur J. C. van Keppel is in onze liefhebberij algemeen bekend,, vooral als specia
list voor Echeveria. Hij is een vakman, die voortreffelijke artikelen schrijft en in dit boek 
ook in staat blijkt te schrijven voor de gewone liefhebber. In dit boek heeft hij het 
practische en het beschrijvende gedeelte voor zijn rekening genomen en dit is in dit, 
overigens mooi uitgevoerde, boek een goed stukje werk geworden.
De heer van Keppel is een practicus met grote ervaring en zijn cultuurbeschrijving is 
in elk opzicht betrouwbaar, bovendien voorzien van goede en instructieve afbeeldingen. 
In het hoofdstuk „Van A tot Z ” geeft van Keppel een kort overzicht van cactussen en 
vetplanten; ondersteund door leuke, duidelijke en in het algemeen goede kleurenplaatjes 
laat hij de grote verscheidenheid zien en geeft wat informatie over elke groep. Ook 
dit gedeelte is erg goed (alleen wordt Euphorbia grandicornis niet 15 maar slechts 1,5 m 
hoog, kennelijk een drukfout).
Over het verhaal van W. Koesen ben ik minder te spreken. Het ziet er zo op het oog 
wel aardig uit. W. Koesen schrijft vlot, hij is tenslotte journalist, maar op de keper be
schouwd, is hier iemand aan het woord, die kennelijk géén vakman is. Ik zou hier van 
„Wahrheit” en „Dichtung" willen spreken. Er zijn toch naar mijn smaak te veel onnauw
keurigheden en zelfs onjuistheden in. Hier had na het zetten van de tekst een des
kundige de drukproef moeten controleren!
Een paar voorbeelden: Agave salviana moet A. sisalana zijn. Op ,pag. 22: Espostoa is 
géén Mexicaanse cactus! Pag. 52: Ook Cleistocactus komt niet in Mexico voor, is dit 
plaatje een Cleistocactus? Pag. 27: Wie is Gastner, overigens wat is „aristocratisch" 
aan Cels en Kunth? Het verhaal van Browningia candelaris op St.-Helena klopt niet; 
deze Chileense plant kennen wij pas sinds 1833, toen was Napoleon al twaalf jaar dood! 
De foto op pag. 77 is zeker geen Euphorbia virosa, die in Zuidwest-Afrika thuishoort en 
geen boom vormt. Pag. 78: Wat de Romeinen met Anacampseros te doen hadden ontgaat 
mij volkomen; ze kenden die plant niet eens, want we leerden die pas in het begin van 
de 18de eeuw kennen uit Zuid-Afrika.
Het is jammer dat dit niet onbelangrijke gedeelte van het boek ontsierd wordt door 
dit relaas, dat meer op fantasie dan op gedegen kennis van de materie berust!, 
Wellicht kan in een tweede druk zo’n stuk geheel herzien en herschreven worden?

J. A. Janse

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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CACTUSKWEKERIJ

GEBR. DE HERDT
Bolksedijk 3E (aan de weg 
van Rijkevorsel naar Wortel) 
B -2310 Rijkevorsel - België 
Tel. 031-146942

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 NK ELA AR
Laantje 1A, Werkendam 
Tel. 01835- 1430

De sortiments- en zaadlijst nr. 15 
blijft ook dit jaar volledig gehand
haafd en wordt U toegezonden na 
storting van f  2,50 op girorekening 
1509830.
Aanvullingslijsten f  1,— .
Complete stellen f 3,50.
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

V A N  S P IJK  

uw  d r u k k e r

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

's Zondags gesloten

karlheinz uhlig -  kakteen
Uit onze plantenlijst:
I m p o r t p l a n t e n DM

Astrophytum c o a h u ile n s e .......................................................... 12,— - 25,—
Discocactus b o liv ie n s is ................................................... 10,— - 28,—
Lophophora williamsii var. caespitosa 0 ..................................... 6,— - 7,—
Mammillaria s c h w a rtz ii.................................................................. 8,— - 16,—
Mammillaria g la s s i i ......................................................................... 8,— - 25,—
Pelecyphora a s e l l i f o r m is .......................................................... 10,— - 25,—
Pelecyphora p s e u d o p e c t in a ta ................................................... 8,— - 10,—
Pilocopiapoa solaris var. lu te is p in a ............................................
Roseocactus kotschoubeyanus var. macdowellii 0

15,—  
6,—

' 30,—

Trichocereus ca n d ica ns .................................................................. 6,— - 9.—
Ceropegia d ic h o to m a .................................................................. 8,— - 15,—
Euphorbia a g g r e g a t a .................................................................. 3,— - 4,—
Euphorbia c a n a r ie n s is .................................................................. 2,— - 4,—
Euphorbia o b t u s i f o l ia .................................................................. 6,— - 14,—
Tillandsia p lu m o s a ......................................................................... 10,— - 14,—
7053 ROMMELSHAUSEN KRS. WAIBLINGEN
W.-Duitsland
Onze zaadlijst 1977 is verschenen.
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(De ju is te  c itering van Euph. ahyssinica.) —  J. A. J a n s e .........................................................................43
Het le lijke  eendje dat een wondermooie zwaan werd —  O. van Soldt S r.........................................47
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Echeveria D. C Historie en nomenclatuur -4-
J. C. VAN  KEPPEL

Hoewel de Amerikaan Eric W alther (1892-1959) reeds vóór Von Poellnitz over 
Echeveria’s publiceerde, bespreek ik zijn w erk na laatstgenoemde, omdat 
Von Poelln itz’s m onografie 35 jaar eerder verscheen dan die van W alther. 
W alther’s m onografie „Echeveria”  werd pas 13 jaar na zijn dood, in 1972 dus, 
uitgegeven. Vanaf 1931 to t 1959 verscheen van zijn hand een groot aantal 
publicaties over Echeveria in de ruim ste zin des woords. O ngetw ijfe ld  is hij 
de meest productieve onderzoeker geweest, die behalve in enkele andere tijd 
schriften vooral veel heeft geschreven in het Amerikaanse „C actus and Succu
lent Journal’ '. Eric W alther werd in Dresden (Duitsland) geboren en emigreerde 
op 17-jarige leeftijd naar Californië. Zonder enige vooropleiding, maar ken
nelijk met een enorme w ilskracht om iets te bereiken koos hij de tuinbouw als 
beroep. In 1918 deed hij als gewoon m edewerker zijn intrede in het Golden 
Gate Park in San Francisco, om in 1957 deze d ienst te verlaten als directeur 
van het S trybing Arboretum , dat onder zijn leiding to t stand kwam. W alther 
was zeer leergierig en men kon hem dan ook vaak in de bib lio theek o f het 
herbarium van het Golden Gate Park vinden. Z ijn parate kennis was enorm 
en waar tuinbouwers bijeen waren was W alther de grote au torite it op het 
gebied van cultuurplanten, die op vrijw el iedere vraag een antwoord w ist te 
geven. Hem onbekende planten w ist hij vaak louter op zijn geheugenkennis 
van beschrijvingen en afbeeldingen te determineren. Z ijn interesse voor succu
lenten werd in 1929 gew ekt toen hij drie maanden in de Huntington Botanical 
Gardens verb lee f om de daar aanwezige collectie  succulenten op naam te 
stellen. In 1930 kreeg hij bijzondere interesse in Echeveria’s en naaste ver 
wanten. Hij bezocht alle grote herbaria van de Verenigde Staten te r onder
steuning van zijn studie van d it geslacht. In 1934-35 trok  hij door Mexico 
voor de noodzakelijke veldstudie, hetgeen hij na zijn pensionering in 1958-59 
herhaalde.
In 1931 startte hij met een artikel over Pachyphytum, gevolgd door een aantal 
artikelen over Echeveria-hybriden en zijn reisbeschrijvingen van zijn tochten 
door Mexico. In 1935 publiceerde hij zijn „N otes on the genus Echeveria”  als 
voorloper van zijn m onografie in boekvorm, die pas zoveel later zou ve r
schijnen. In 1935 bouwde hij aan een nieuwe indeling van Echeveria, die hij 
echter in 1959 met de publicatie van zijn „C onspectus Serierum ”  in „Leaflets 
of W estern Botany”  w eer volledig had verlaten.
In 1935-36 verdeelde hij het geslacht Echeveria in v ie r secties, die hij weer 
onderverdeelde in groepen. Deze secties waren:
1. Bracteolata: b loeiw ijze een alzijdige tros, planten kaal
2. Vestita : behaarde planten, bloeiwijzen verschillend
3. Secundiflora: planten kaal, b loeiw ijze een schicht (bloemen in 2 rijen)
4. C lavata: voor planten niet onder te brengen bij 1-3.
In 1935 beschrijft hij de volgende nieuwe soorten en variëte iten E. crassicaulis, 
longipes, gracilis  Rose ex W alth., potosina, gilva (hybride), runyonii en var. 
macabeana, harmsii var. m ultiflora ( =  longissima), alpina en elatior. In 1938 
nog E. longissim a, grisea en pallida. In Phylogeny of Echeveria (1936) geeft 
W alther een interessante hypothese van de evolu tiona ire  ontw ikkeling van het 
geslacht Echeveria, die hij in een diagrammatische familiestamboom weer
geeft. Hij veronderste lt dat in de fam ilie der Crassulaceae uit de onderfam ilie 
Sedoideae, die zowel in de Oude als Nieuwe W ereld voorkom t, de zesde 
onderfam ilie, de Echeverioideae, zich langs evolutionaire lijn heeft ontw ikkeld.
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Hoewel dit natuurlijk allemaal theorie is, zien we toch een frappante over- 
gang van de Mexicaanse Sedumsectie Pachysedum (Bergerosedum) via 
Sedum cremnophila (Cremnophila nutans) en de primitieve E. linguaefolia 
naar Echeveria. Opmerkelijk is ook b.v. de uiterlijke overeenkomst van 
E. macdougallii met sommige Pachysedums. Dergelijke convergenties zien wij 
echter ook tussen succulenten die geen enkele verwantschap vertonen zoals 
cactussen en Euphorbia’s. Behalve met de beschrijving van E. craigiana in 
1952 en het hybridegeslacht X Sedeveria in 1953 houdt Walther zich pas weer 
actief bezig met Echeveria’s in 1957, als hij gepensioneerd is. Hij maakt weer 
enkele reizen naar Mexico en start in 1958-’59 met een nieuwe serie publi
caties in het Amerikaanse Cactus Journal getiteld „Further Notes on Eche
veria” . Hierin beschrijft hij de volgende nieuwe soorten en var.: E. violescens, 
hyalina, ballsii, johnsonii, macdougallii, halbingeri, affinis, semivestita var. 
floresiana, albicans, amphoralis, penduliflora, sedoides, viridissima, globulifera,



megacalyx, juarezensis, parrasensis, longiflora. In het Mexicaanse tijdschrift 
beschrijft hij bovendien E. goldiana en E. meyraniana.
Zijn plotselinge dood overviel hem midden in de laatste voorbereiding van 
zijn levenswerk, de monografie „Echeveria” . Kort voor zijn dood had hij 
echter bepaald dat de Californian Academy of Sciences zijn werk mocht uit
geven. Het manuscript was helaas nog niet geordend, evenmin als de foto’s 
en andere illustraties. Het was de moeilijke taak van zijn vriend John Thomas 
Howell om Walther's aantekeningen tot een verantwoord geheel te smeden. 
Bij de redactie van het boek ondervond deze hulp van Dr. Reid Moran, de 
Amerikaanse Echeveriaexpert, die ook een groot aantal foto’s ter beschikking 
stelde. Een moeilijkheid was dat aan de feitelijke inhoud van Walther’s 
manuscripten niets mocht worden veranderd of toegevoegd. Door de lange 
periode die verstreek tussen Walther's dood en het verschijnen van het boek 
in 1972 was het toen helaas niet „up to date” . Dit wordt door ieder die zich 
in Echeveria’s verdiept ten zeerste betreurd. Dit neemt niet weg dat „Eche
veria” de beste samenvatting is van het geslacht, waarin 143 soorten en 12 
variëteiten worden beschreven en grotendeels afgebeeld. Het bevat 44 soor
ten en 9 variëteiten door Walther sinds 1935 zelf beschreven, dat is het hoog
ste aantal nieuwbeschrijvingen van Echeveria, ooit door één auteur gepu
bliceerd. Daar Walther’s soortbegrip nogal nauw begrensd was, is het wer
kelijke aantal soorten wel iets lager, maar door het bekend worden van nieuwe 
soorten die tussen 1959 en 1972 door andere auteurs zijn beschreven blijft 
het totaal wel ongeveer gelijk. Het is zeker geen miskenning van Walther’s 
autoriteit op dit gebied als andere specialisten van mening zijn dat zijn mono
grafie op een aantal punten moet worden gecorrigeerd. Als men Walther’s 
eigen publicaties vergelijkt kan men zien dat hij zichzelf zo nodig ook corri
geerde. Er is nu eenmaal een groot aantal twijfelgevallen waarbij men op 
een gegeven moment de knoop moet doorhakken wil men tot publicatie komen. 
Taxonomie is een wetenschap die altijd in beweging blijft. Wat vandaag als 
vaststaand wordt aangenomen, wordt morgen door het bekend worden van

60



E. pulidonis Foto Buining

nieuwe feiten weer verworpen. Men mag d it betreuren, maar niet negeren. 
In d it lich t moet men dan ook de kritische aantekeningen zien, door mij ge
plaatst in deze serie artikelen over Echeveria. Het is mijn persoonlijke visie op 
het geslacht Echeveria, gebaseerd op een jarenlange observatie van de plan
ten en studie van de literatuur over d it onderwerp. W anneer door het bekend 
worden van nieuwe feiten zou blijken dat bepaalde zaken door mij verkeerd 
zijn beoordeeld zal ik nooit schromen mijn standpunt te herzien.
In „Echeveria”  (1972) worden nog de volgende nieuwe soorten en variëteiten 
door W alther beschreven: E. agavoides var. multifida, ag. var. prolifera, angus- 
tifolia. bella var. major, colorata, cornuta, dactylifera, elegans var. hernandonis, 
el. var. tuxpanensis, erubescens, lindsayana, moranii, nodulosa var. minor, 
proxima, pulidonis, pumila var. glauca, reglensis, sanchez-mejoradae, sayulen- 
sis, shaviana, skinneri, tenuifolia, westii.
De volgende opmerkingen zou ik w illen maken bij W alther's nieuwbeschrij- 
vingen (in chronologische volgorde). E. crassicaulis w ijk t zo weinig af van 
Schlechtendal's E. mucronata dat hij hoogstens als een varië te it van deze 
soort kan worden beschouwd. E. longipes is slechts een armbloemige varië te it 
van E. maculata Rose. Sedum bicolor H.B.K. w ord t in Echeveria ondergebracht 
met de var. subspicata (syn. Cotyledon subspicata Baker). E. gracilis Rose (in 
manuscript) w ord t door W alther gepubliceerd, echter aan de hand van een 
cultuurplant (met foto), die niet identiek is met de afbeelding van Rosé (zie 
Echeveria 1972). Sedum chilonense Kuntze w ordt door W alther in Echeveria 
geplaatst als E. chilonensis. Dat E. whitei een synoniem is van eerstgenoemde 
is een groot vraagteken. In Echeveria worden beide soorten weer apart ge
noemd. W alther beschrijft E. harmsii var. multiflora naar herbariummateriaal. 
In 1938 corrigeert hij z ichzelf door de beschrijv ing van E. longissima. Deze 
merkwaardige Echeveria met zijn meer dan 3 cm lange bloemen is thans in 
mijn collectie  aanwezig, ontvangen uit Mexico, maar heeft nog niet gebloeid. 
E. potosina is in Europa nog steeds een mysterieuze plant. Meerdere planten
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komen hier foutief onder deze naam voor. Dit jaar hoop ik origineel materiaal 
uit Mexico te ontvangen. De door Walther naar een cultuurplant beschreven 
E. gilva is geen soort maar een hybride van E. agavoides met E. elegans, zoals 
ik aan de hand van kruisingsproeven heb kunnen vaststellen. (Zie ,,Some 
observations on E. x gilva Walth. in N.C.S.J. 23:12-13, 1968). E. runyonii Rosé 
ex Walth. is in Mexico als cultuurplant gevonden. De afwijkende var. 
macabeana werd voordien beschouwd als een cultuurhybride. Zover ik weet 
is E. runyonii niet in het wild teruggevonden. E. heterosepala, in 1931 door 
Walther als Pachyphytum chloranthum beschreven, wordt omgedoopt in Pachy- 
phytum heterosepalum. In Echeveria (1972) is het weer E. heterosepala. 
E. schaffneri (Cotyledon s. Watson) en E. bifurcata Rose worden gecombineerd 
als var. van de twijfelachtige E. teretifolia De Candolle. In Echeveria worden 
ze weer als zelfstandige soorten opgenomen. Beide soorten zijn hier niet in 
cultuur. De twee nieuwe soorten E. alpina en E. elatior kunnen wij gevoeglijk 
als standplaatsvormen van E. secunda beschouwen. E. grisea is hier niet in 
cultuur. E. pallida is de welbekende lichtgroene Echeveria, verwant aan E. 
gibbiflora. E. craigiana is een afwijkende soort met langwerpige halfbolronde 
bladeren, die in cultuur nogal gevoelig is voor wolluis. De eerste soort(?) die 
Walther in 1958 beschrijft is E. violescens. Hij doet dit aan de hand van een 
cultuurplant, uit het „Metallica-complex” . Hij verwijst evenwel naar een af
beelding gemaakt voor Dr. Rosé door F. A. Walpole in Smithonian Scientific 
Series „Old and New Plantlore” 11, plate 21. Deze afbeelding is gemaakt 
naar een niet al te best gekweekte cultuurplant in Washington (waar men de 
kunst van Echeveria’s kweken niet verstond, wat uit al de afbeeldingen van 
Dr. Rosé blijkt). Maar de naam E. gibbiflora var. metallica die er bij vermeld 
stond was wel goed. E. violescens is naar mijn mening een hybride van E. 
gibbiflora var. metallica. E. hyalina is een plant die Walther in 1936 nog voor 
E. cuspidata hield. Hij lijkt echter meer verwant aan E. simulans Rose en is 
mogelijk een variëteit van deze soort. E. ballsii en E. johnsonii zijn resp. af
komstig uit Colombia en Ecuador en mij niet bekend. Wel ontving ik uit Enge
land planten onder de naam „johnsonii” , maar naar mijn mening behoort dit 
materiaal tot E. quitensis. E. johnsonii is overigens ook afkomstig uit het 
groeigebied van E. quitensis. E. macdougallii is een interessante soort die in 
niet-bloeiende toestand sprekend op een Sedum lijkt. Walther beschrijft 
trouwens ook nog een afwijkende vorm als E. sedoides, maar volgens de ont
dekker Thomas MacDougall is het één grote soort, die op de natuurlijke groei
plaatsen zeer variabel is. E. halbingeri is een vrij kleinblijvende, sterk sprui
tende blauwberijpte Echeveria, die duidelijk is te onderscheiden. E. affinis is 
de mooie, in de volle zon bijna zwartbladerige Echeveria, met bijna tuilvormige 
bloeiwijzen met rode bloemen. De soortnaam „affinis” , volgens Walther om
dat de plant lijkt op de Boliviaanse E. chilonensis, is echter misleidend, om
dat de plant daar geen enkele overeenkomst mee vertoont. E. elegans var. 
kesselringiana wordt door Walther terecht tot soort verheven onder de naam 
E. albicans. E. amphoralis is een fijnbehaarde, struikvormige soort met zeer 
grote, roodgele bloemen. E. penduliflora heeft hangende bloemen in lange 
trossen. E. semivestita Moran var. floresiana wijkt van de soort af doordat de 
plant geheel onbehaard is. E. viridissima, een struikvorm, is nog nauwelijks in 
cultuur. E. globuliflora is niet in cultuur. E. megacalyx is een moeilijk te kweken 
soort, die ik niet lang in leven kon houden. E. juarezensis is een soort verwant 
aan E. fulgens en nog niet algemeen in cultuur. Met de beschrijving van 
E. parrasensis heeft Walther voor een ingewikkelde puzzel gezorgd door deze 
te onderscheiden van E. cuspidata Rose en zelfs in een andere groep van
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verwante planten te plaatsen. Hij gaat zelfs zo ver dat hij een afbeelding bij 
een artikel van Purpus (die toch zeer nauwe contacten met Dr. Rosé onder
hield) die door Purpus E. cuspidata werd genoemd, wijzigde in E. parrasensis. 
Dat E. parrasensis dicht bij E. agavoides var. corderoyi zou staan, zoals Wal- 
ther vermeldt, acht ik onjuist. E. longiflora, verwant aan E. gibbiflora en be
schreven naar een plant van onbekende herkomst, is niet in cultuur. Als 
E. goldiana beschrijft Walther een meer groene vorm van E. sanchez-mejoradae. 
E. meyraniana, evenals voorgaande gepubliceerd in het Mexicaanse tijdschrift, 
lijkt op E. subalpina die in hetzelfde groeigebied voorkomt. Mogelijk is het 
een natuurhybride tussen deze en E. amoena. (wordt vervolgd)
Jonkerlaan 14, Wassenaar

Nieuwe cactussen uit Zuid-Amerika
Omdat tegen de verwachting in, verschillende omstandigheden lange tijd de 
publicatie van de resultaten van mijn twintigjarig onderzoek betreffende de 
cactussen van Zuid-Amerika vertragen, publiceer ik nu de Latijnse diagnosen 
van een aantal species novae en var. novae.
Zeer uitvoerige beschrijvingen en afbeeldingen zult u te zijner tijd aantreffen 
in het 4-delige werk dat hierover zal verschijnen.
De typen van onderstaande planten worden gedeponeerd in het Herbarium 
van de Rijksuniversiteit te Utrecht.

Friedrich Ritter

Rebutia torquata Ritter et Buining spec.nov.
Viridis, columnaris, 2-3 cm crassa; costae 8-10, ca. 3 mm altae, incisae ad mediam 
altitudinem, tuberculis dense seriatis; areolae 1 mm longae, lana alba instructae, 1 mm 
usque ad contagionem inter se remotae; spinae 6-10, solum marginales, pectinatae, 
1-2 mm longae, albae, basi crassa, rufa.
Flores 3 cm longi, externe squamis atris et lana alba instructi; stylus cum tubo 3-4 mm 
coalitus, superne viridis; camara nectarifera 3 mm longa, angusta; tubus floralis supra 
eam 8 mm longus; filamenta superne flaveola, inferne viridula; insertiones sine lacuna; 
petala interna spathulata, ignea, basi pallide flava, externa mucronata, apice pulla. 
Semina 1,2 mm longa, atrobrunnea.
Habitat Mal Paso, prov. Sud-Chichas, Bolivia.
Nr. collect. FR 1117

Plantelichaam groen, zuilvormig, 2-3 cm dik; 8-10 ribben, ca. 3 mm hoog, 
met insnijdingen tot op de halve hoogte, voorzien van dichte rijen knobbeltjes; 
areolen 1 mm lang, voorzien van witte wol, onderling 1 mm of minder ver
wijderd, soms elkaar rakend; 6-10 dorens, alleen randdorens, kamvormig aan
liggend, 1-2 mm lang, wit, met verdikte rode voet; bloemen 3 cm lang, aan de 
buitenzijde voorzien van zwarte schubben en witte wol; stijl 3-4 mm vergroeid 
met de bloembuis, van boven groen; nectarkamer nauw, 3 mm lang; de bloem- 
buis hierboven 8 mm lang; meeldraden van boven gelig, van onderen groenig; 
inplantingen zonder tussenruimte; binnenste bloembladen spatelvormig, vuur
rood met bleekgele voet, buitenste bloembladen puntig met grauwzwarte top; 
zaden 1,2 mm lang, zwartbruin; groeiplaats Mal Paso, Prov. Sud-Chichas, 
Bolivia. Veldnummer: FR 1117.

Rebutia leucanthema Rausch var. cocciniflora Ritter var. nov. 
syn. Reb. melachlora Ritt. et Buin. nom. nud. var. melachlora
Solitaria vel paulum proliferans, obscure viridis, 2-4,5 cm crassa, radice paulum rapacea; 
costae 10-17, profunde crenatae tuberculis 2,5-3 mm altis, basi 4-8 mm diam.; areolae 
1,5-2 mm longae, lana alba instructae, 4-7 mm inter se remotae; spinae marginales

63



7-12, 4-8 mm longae, lateraliter vel paulum externe directae, fuscae vel pullae, postea 
griseae, basi crassa fusca vel pulla; interdum 1-2 centrales similiter.
Flores ca. 3 cm longi; ovarium lana et saetis albis instructum; stylus cum tubo paucis 
mm coalitus; filamenta rubra; stylus viridis, stigmata flava; petala oblanceoiata, coccinea. 
Fructus inferne crassus, superne tenuis; semina 1,2 mm longa, tenuiter tuberculata. 
FHabitat Camargo ad septentriones versus, prov. Nor-Cinti, Bolivia.
Nr. collect. FR 772/FR 935

Niet- of weinig spruitende plant; plantelichaam donkergroen, 2-4,5 cm dik, 
met een enigszins peenvormige wortel; 10-17 ribben, diep gekarteld door 
2,5-3 mm hoge knobbeltjes met een voet van 4-8 mm diam.; areolen 1,5-2 mm 
lang. voorzien van witte wol, 4-7 mm van elkaar verwijderd; 7-12 randdorens, 
4-8 mm lang, zijdelings of enigszins naar buiten gericht, donkerbruin of grauw- 
zwart, later grijsachtig met een dikke donkerbruine of grauwzwarte voet; 
soms 1-2 middendorens op gelijke wijze; bloemen ca. 3 cm lang; vrucht
beginsel voorzien van wol en witte borstels; stijl enkele mm vergroeid met 
de bloembuis; meeldraden rood; stijl groen, stempels geel; bloembladen 
omgekeerd lancetvormig, scharlakenrood; vrucht van onderen dik, van boven 
dun; zaden 1,2 mm lang, enigszins knobbelig; groeiplaats ten Noorden van 
Camargo, Prov. Nor-Cinti, Bolivia. Veldnummer FR 772/FR 935.

Rebutia cajasensis Ritter spec.nov.
Solitaria, globosa, 3 cm crassa, radice rapacea; costae ca. 18, dissolutae tuberculis 
2,5 mm altis; areolae oblongae, lana brunneola exigua obtectae, 1-1,5 mm diam., 2-3 
mm inter se remotae; spinae rectae, asperae; marginales 10-11, lateraliter directae, 
2-3 mm longae, flaveolae, postea albae; centrales 1-3, robustiores, brunneae, 3-5 mm 
longae; Flores ignoti.
Fructus 5-7 mm longus, 4-5 mm crassus, superne angustus, pallide violaceus, squamis 
0,5-1 mm longis, lana exigua alba et interdum 1 saeta instructus.
Semina 0,8 mm longa, 0,6 mm crassa, atra, tenuiter tuberculata.
Flabitat Cajas, Prov. Mendez, Bolivia.
Nr. collect. FR 1141

Niet-spruitende plant, bolvormig, 3 cm dik, met knolachtige wortel; ca. 18 rib
ben verdeeld door 2,5 mm hoge knobbeltjes; areolen langwerpig, bedekt met 
korte bruinige wol, 1-1,5 mm diam., 2-3 mm van elkaar verwijderd; dorens 
recht en ruw; 10-11 randdorens, zijwaarts gericht, 2-3 mm lang, gelig, later 
wit; 1-3 middendorens, steviger, bruin, 3-5 mm lang; bloemen onbekend; 
vrucht 5-7 mm lang, 4-5 mm dik, van boven nauw, bleek violet, voorzien van 
0,5-1 mm lange schubben met korte witte wol en soms 1 borstel; zaden 
0,8 mm lang, 0,6 mm dik, zwart, enigszins knobbelig; groeiplaats Cajas, Prov. 
Mendez, Bolivia. Veldnummer FR 1141.

Rebutia robustispina Ritter spec.nov.
Plerumque solitaria, globosa, viridis, 13-50 mm crassa, radice vix rapacea; costae 
ca. 16, dissolutae tuberculis 2-3 mm altis; areolae fere orbiculares, lana alba vel 
brunneola instructae, 1-2 mm diam., 3-6 mm inter se remotae; spinae marginales 10-15, 
tenues, albae, lateraliter directae, 3-7 mm longae, rectae; centrales 2-6, fuscae, robustae, 
10-25 mm longae, interdum deorsum pandae.
Flores 38-45 mm longi; ovarium squamis parvis, lana exigua et aliquot saetis albis 
instructum; stylus 10-14 mm cum tubo coalitus; sulcus nectarifer 1-2 mm longus; tubus 
floralis 3-4 mm longus; filamenta alba, biseriata; stylus pallidus, stigmata flaveola; 
petala 18-20 mm longa, 4-6 mm lata, spathulata, cinnabarina, interna ignea.
Semina 0,9 mm longa, atra, tenuiter tuberculata.
Habitat Tarija, Bolivia.
Nr. collect. FR 763

Meestal niet-spruitende plant, bolvormig, groen, 13-50 mm dik, met een 
nauwelijks knolachtige wortel; ca. 16 ribben, verdeeld door 2-3 mm hoge
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knobbeltjes; areolen vrijwel cirkelrond, voorzien van witte of bruinige wol, 
1-2 mm diam., 3-6 mm van elkaar verwijderd; 10-15 dunne, witte randdorens, 
zijwaarts gericht, 3-7 mm lang, recht; 2-6 middendorens, donkerbruin, stevig, 
10-25 mm lang, soms naar beneden gebogen; bloemen 38-45 mm lang; 
vruchtbeginsel voorzien van kleine schubben, korte wol en enkele witte bor
stels; stijl 10-14 mm met de bloembuis vergroeid; nectargroef 1-2 mm lang; 
bloembuis 3-4 mm lang; meeldraden wit, in 2 rijen geplaatst; stijl bleek, 
stempels gelig; bloembladen 18-20 mm lang, 4-6 mm breed, spatelvormig, 
vermiljoen-rood, de binnenste vuurrood; zaden 0,9 mm lang, zwart, enigszins 
knobbelig; groeiplaats Tarija, Bolivia. Veldnummer FR 763.

Rebutia robustispina Ritter var. minor Ritter var.nov.
Ab var. robustispina recedit corpore minore (ad 35 mm crassa); spinis crassioribus, 
aliquot paucioribus, omnibus primum fuscis, postea griseis; floribus minoribus, petalis 
cinnabarinis vel coccineis.
Habitat Cajas, Prov. Mendez, Bolivia.
Nr. collect. FR 763 a.

Verschilt van de var. robustispina door een kleiner plantelichaam (tot 35 mm 
dik); dikkere dorens, enigszins nninder talrijk, alle aanvankelijk donkerbruin, 
later grijs; kleinere bloemen met vermiljoen- of scharlakenrode bloembladen; 
groeiplaats Cajas, Prov. Mendez, Bolivia. Veldnummer FR 763 a.

Rebutia sanguinea Ritter spec.nov.
Solitaria, globosa, 2-4 cm crassa; costae 15-17, dissolutae tuberculis 2-2,5 mm altis; 
areolae 1,5-2,5 mm longae, lana brunneola instructae, 2-4 mm inter se remotae; spinae 
marginales 10-14, pectinatae, lateraliter directae; centrales absentes vel 1-2 brunneae. 
Flores 33-55 mm longi; ovarium lana alba et paucis saetis albis instructum; stylus
4- 10 mm cum tubo coalitus; sulcus nectarifer 1-2 mm longus; tubus floralis 4-5 mm 
longus; filamenta alba, biseriata; stylus et stigmata flaveola; petala 20-30 mm longa,
5- 7 mm lata, linearia, obtusa vel paucum mucronata, rubra, interna colore 7, externa 9. 
Semina 1 mm longa, tenuiter tuberculata.
Habitat Angosto, propinque Tarija, Bolivia.
Nr. collect. FR 760.

Niet-spruitende plant, bolvormig, 2-4 cm dik; 15-17 ribben, verdeeld door 
2-2,5 mm hoge knobbeltjes; areolen 1,5-2,5 mm lang, voorzien van bruinige 
wol, 2-4 mm van elkaar verwijderd; 10-14 randdorens, kamvormig, zijwaarts 
gericht; geen of 1-2 middendorens, bruin; bloemen 33-55 mm lang; vrucht
beginsel voorzien van witte wol en enkele witte borstels; stijl 4-10 mm met de 
bloembuis vergroeid; nectargroef 1-2 mm lang; bloembuis 4-5 mm lang; meel
draden wit, in twee rijen geplaatst; stijl en stempels gelig; bloembladen 
20-30 mm lang, 5-7 mm breed, lijnvormig, stomp of een weinig gepunt, rood, 
(kleur 7 de binnenste, 9 de buitenste); zaden 1 mm lang, enigszins knobbelig; 
groeiplaats Angosto, dichtbij Tarija, Bolivia. Veldnummer FR 760.

Rebutia sanguinea Ritter var. minor Ritter var.nov.
Ab var. sanguinea recedit corpore minore, costis dissolutis 13, areolis obscurius 
brunneis.
Habitat Tarija ad meridio-occidentem.
Nr. collect. FR 760 a.

Verschilt van de var. sanguinea door een kleiner plantelichaam, 13 verdeelde 
ribben, areolen donkerder bruin; groeiplaats ten Z-W van Tarija. Veldnummer 
FR 760 a.
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Rebutia vulpina Ritter spec. nov.
Proliferans, 3-5 cm crassa, viridis; costae ca. 20, dissolutae tuberculis 1,5-2 mm altis; 
areolae suborbiculares, 1-1,5 mm longae, lana alba obtectae, 2-3 mm inter se remotae; 
spinae asperae; marginales 10-14, paulum externe directae, tenuiores albae, ceterae 
rufae, 3-15 mm longae; centrales 1-7, rufae; flores 25-30 mm longi; ovarium lana alba 
et saetis instructum; stylus 5-6 mm cum tubo coalitus; sulcus nectarifer 0,5-1 mm 
longus; tubus floralis 3 mm longus, nudus; filamenta alba, sine lacuna insertionum; stylus 
albidus, stigmata 3-4 flavida; petala miniata terminis coccineis, 16-20 mm longa, 5-7 mm 
lata, linearia, obtusa.
Semina atra, 1,2 mm longa, subtiliter tuberculata.
Habitat Tarija ad occidentem versus, Prov. Mendez, Bolivia.
Nr. collect. FR 939
Spruitende plant, 3-5 cm dik, groen; ca. 20 ribben, verdeeld door 1,5-2 mm 
hoge knobbeltjes; areolen bijna cirkelrond, 1-1,5 mm lang, bedekt met w itte 
wol, 2-3 mm van elkaar verw ijderd ; dorens ruw; 10-14 randdorens, een weinig 
naar buiten gericht, de dunnere w it, de overige bruinrood, 3-15 mm lang; 
1-7 middendorens, bru inrood; bloemen 25-30 mm lang; vruchtbeginsel voor
zien van w itte  wol en borste ls; stijl 5-6 mm met de bloembuis vergroeid; 
nectargroef 0,5-1 mm lang; bloembuis 3 mm lang, naakt; meeldraden wit, 
zonder tussenruim te ingeplant; s tijl w itachtig, 3-4 bleekgele stempels; bloem
bladen menierood met scharlakenrode uiteinden, 16-20 mm lang, 5-7 mm 
breed, lijnvorm ig, stomp; zaden zwart, 1,2 mm lang, fijn knobbelig; groeiplaats 
ten W. van Tarija, Prov. Mendez, Bolivia. Veldnumm er FR 939.
Vertaling Lat. beschrijvingen; H. Horsch.
H e l g es lach t K ra in z ia  Backg.
J. L. DEN BOEF
Het geslacht Krainzia omvat twee soorten b ijzonder mooie Mam millaria-achtige 
planten met grote bloemen. De typeplant, K. longiflora (Br. & R.) Backg., (zo 
genoemd naar de lange bloembuis) is een bolvorm ige plant van 6 cm hoog 
en 5 cm doorsnee (in de cu ltuur worden beide planten wel g ro ter dan in de 
beschrijving staat aangegeven); soms spruitend; met lange tepels en kale 
areolen, die ca. 30 w itte  randdorens dragen en 4 geel to t roodbruine midden
dorens waarvan er 1 gehaakt is. De bloemen zijn ±  4,5 - 5 cm lang en 4 cm 
in doorsnee; roze met een donkerder m iddenstreep. Er zouden ook planten 
voorkom en met een w itte  bloem; deze heb ik echter nog nooit gezien. De 
vrucht is een lange ronde, opdrogende bes met zwarte zaden.
De andere soort, K. guelzowiana (W erd.) Backg., is nog mooier dan de vorige.

K. longiflora



K. guelzowiana

Foto’s van de schrijver

Op het eerste gezicht lijk t het een dichtbehaarde Mam millaria bocasana; de 
bloem verraadt echter wat anders en ook is de cu ltuur wat m inder eenvoudig. 
Deze soort vorm t bollen van 7 cm hoog en 6 cm in doorsnee en maakt later 
ook spruiten, met lange tepels en kale axillen. De areolen zijn geelviltig, met 
to t ca. 80 haarachtige, 1,5 cm lange randdorens en 1 gele o f roodbruine mid
dendoren, gehaakt, to t 1 cm lang. De geelbedoornde vorm  w ord t vaak als var. 
splendens aangeboden. B ijzonder mooi zijn de purperrode bloemen, die 5 cm 
lang zijn en een doorsnee van 6 cm kunnen bereiken. Deze kunnen de plant 
wel met 5 of meer tegelijk  sieren en bij niet te hoge tem peratuur 4 - 5 dagen 
goed blijven.
Deze u it M exico (Durango) afkom stige planten worden nogal eens geënt, maar 
zijn met wat voorzichtigheid ook wel op eigen w orte l te kweken. Ze nemen 
genoegen met een normaal cactusgrondm engsel. Men moet de planten niet 
over de kop gieten, zeker de behaarde niet; het beste is w atergeven van on
der af. In de w in ter drooghouden en zo m ogelijk een lichte plaats geven. Bij 
8 - 1 0  graden is d it echter niet noodzakelijk. Bij die tem peratuur zijn de planten 
goed de w in ter door te brengen en zal K. longiflora reeds in januari o f fe 
bruari knopzetten. De andere soort b loeit enkele weken in midzomer.
Men kan de planten zaaien, maar het is niet zo eenvoudig de kleine plantjes 
de eerste w in ter door te krijgen; het is echter zeker het proberen waard.
Mr. Heemskerkstraat 24, Ridderk

Van maand tot maand
TH. NEUTELINGS

Zoals 'be loo fd ’ zal ik op bescheiden schaal voorlop ig  een vervolg op deze 
rubriek geven en daarin enige verm eldenswaardige ervaringen samenvatten. 
M et het 's w inters in de kas houden van D olichothele (M ammillaria) beneckii 
heb ik zeer slechte ervaringen. In de w in ter van 1975/76 had ik een geënt en 
een ongeënt exemplaar, die beide in januari vanuit het hart begonnen te rotten. 
Eind decem ber j.l. ondervond ik met een in de zomer gekocht exemplaar pre
cies dezelfde ellende. Bij nadere inform atie bij een te goeder naam en faam 
bekende Belgische kweker, bij w ie ik wederom een op eigen w ortel groeiend 
exemplaar kocht, bleek dat deze cactus tijdens de overw intering slechts een 
zeer droge atm osfeer verdraagt. Nu is het in de w in ter in mijn kasje bepaald 
niet vochtig, maar b lijkbaar toch nog teveel voo r deze soort. Derhalve houd 
ik d it uit M exico afkom stige cactusje tijdens het koude seizoen nu netjes in 
de huiskam er op de vensterbank, v lak boven de radiator. Overigens, deze
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cactus b loe it met grote, prachtig gekleurde bloemen. Z ij worden 20 mm lang 
en to t 40 mm breed. De buitenste bloembladeren zijn violetroze, de binnenste 
goudoranjegeel. Helaas, een m akkelijke b loe ier is het niet. Wel vorm t hij snel 
zijspruiten, die gem akkelijk  te verw ijderen zijn en al spoedig bewortelen, al
thans naar mijn ondervinding. Het enten op jusbertii geeft geen problemen. 
De van o.a. haakdoorns voorziene tuberkels zijn weekvlezig en in permanente 
zonneschijn verkleuren zij ge le ide lijk  aan van groen to t diep bruinpaars.
Zo heb ik nog een andere cactus die tijdens de w in ter temperaturen onder 
10° C m oeilijk  verdraagt. Het be tre ft hier Buiningia aurea, waarvan de ge
slachtsnaam ve rw ijs t naar onze onvolprezen, onlangs overleden ex- en ere
voorzitter, de heer A. F. H. Buining. De soortnaam ’aurea’ duidt op de w er
ke lijk  prachtig goudgele, to t 5 cm lange doorns die, bij jonge exemplaren, 
enigszins binnenwaarts gebogen het plantelichaam op kunstige wijze gans 
omhullen. Omdat verleden w in te r deze uit Brazilië (ten noordoosten van Minas 
Gerais) afkom stige schoonheid van „koude en e llende” overleed, heb ik bij 
een Zuid lim burgse cactushandelaar een nieuw exemplaar gekocht. O ok deze 
mag nu in de huiskamer achter het vensterglas het boze w in tergetij aan zich 
voorb ij laten gaan. Ik verm oed dan ook dat in de streek van oorsprong van 
nature geen lagere tem peraturen voorkom en.
Tenslotte heb ik meermalen m oeilijkheden ondervonden met Mammillaria 
viperina, een klein, ca. 15 mm smal plantje, dat al kruipend en spruitend groeit. 
Het heeft een fraaie, zeer d ichte bedoorning waarin een roodpaarse gloed 
speelt, vooral bij zonnig weer. In de zomers van verleden en eerverleden jaar 
rotten de exemplaren in mijn kas weg. De kweker die mij deze cactus verkocht 
snapt daar desgevraagd niets van, aangezien hij deze niet als een lastige 
plant kent. U iteraard heb ik wederom een nieuw exemplaar aangeschaft, 
waarvan ik inm iddels de kop afgesneden en geënt heb. Ik ben benieuwd hoe 
het in deze aanstaande zomer met zowel het geënte als het op eigen wortels 
staande exemplaar zal gaan. D it uit Mexico (Puebla) afkom stige plantje bloeit 
met ca. 15 mm lange en to t 20 mm w ijde bloemen die karm ijnrood zijn. Ook de 
besjes zijn van dezelfde tint. Toch wel de moeite waard d it exemplaar in 
kweek te hebben. Overigens heb ik niettem in een vermoeden van de oorzaak 
van het niet w illen gedijen. Op zijn natuurlijke vindplaats groe it deze soort op 
een humusvrije kalkbodem. Het substraat van mij bevat daarentegen delen 
humus. B lijft voor mij de vraag onbeantwoord waarom de kweker dan d it soort 
in humusbevattende grond oppot.
Nu, half januari, is mijn Mammillaria backebergiana du idelijk  bezig met de 
knopvorm ing. D oordat ik deze plant pas sinds enige maanden in mijn bezit 
heb, w eet ik niet wanneer de b loe itijd  aanvangt. In tegenstelling to t de thans 
aanwezige bloemknoppen van mijn Mammillaria solisisoides groeien deze wel. 
De knopjes zijn lichtrood. Bij het raadplegen van de literatuur vond ik nadere 
gegevens in het w erkje  „In te resting  Newer M am m illarias”  van de hand van 
W. F. Maddams op pagina 3. De klokvorm ige bloemen worden ca. 20 mm lang 
en 13 mm breed, aldus deze schrijver. De binnenste bloembladeren zijn rood, 
naar beneden toe in magenta overgaand. In „D as Kakteenlexikon”  van 
C. Backeberg (naar w ie deze cactus benaamd is), va lt te lezen dat de bloem 
1,8 cm lang w ord t en een diam eter van 6,5 cm (!) heeft. Dat laatste zal wel 
als mm gelezen moeten worden, maar dan is die maat exact de helft van wat 
Maddams verm eldt. O ver de bloeibaarheid ervan zegt deze laatste: .......Infor
mation on its flo riferousness is sparse, but there is an authentical case of 
blooms on a tw o year old seedling.”  W ij zullen zelf maar eens gaan meten 
en ervaren hoe een en ander uitpakt.
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Tenslotte zit ik meteen Mammillaria die ik verder nog nergens tegengekomen 
ben. Een jaar of vier geleden kocht ik deze toevalligerwijs in Tilburg in een 
bloemenzaak. Toen fascineerde het mij in de maand februari zo'n bloeiend 
exemplaar te zien. Het plantelichaam doet mij aan een ondermaats uitgevallen 
Mammillaria spinosissima denken, zo ook de bedoorning. De bloemen die eind 
februari verschijnen (tot begin mei toe) lijken qua vorm en kleur veel op die 
van Mammillaria bocasana. De meeldraden zijn geel en de vierlobbige stempel 
is lichtgeel. Voor de bezitters van het boek ,,The Mammilaria Handbook” van 
R. Craig, uitgave 1973 moge ik naar bladzijde 359 verwijzen, alwaar een foto 
(no. 300) is afgebeeld van Mammillaria species no. 1095. Daar lijkt mijn exem
plaar veel op. Helaas is op deze foto de vorm van de tuberkels moeilijk te 
zien en terzake de bloem weet men slechts dit te vermelden: ,,(from dried 
perianth only, outer perianth somewhat reddish)” . Het is dan ook tussen haak
jes gezet. Dat „reddish" zou kunnen wijzen op de bruinrode middenstreep. 
Is er iemand die mij nadere informatie kan verschaffen?
Weissenbruchstraat 92, Roosendaal

*  *  *
Van een medeliefhebster ontving de redactie een mooi verhaal over hoe sommige men
sen met hun plantjes kunnen omgaan. Het verhaal heeft als titel:
Hebt u het ooit zo zout gegeten?
Afgelopen zomer heb ik aan een kennis een zogenaamde Banaan-cactus, 
(chlorofylloze Chamaecereus silvestrii) cadeau gedaan. Ze was er verrukt van 
en het plantje werd goed verzorgd en floreerde best.
Helaas gebeurde er enige weken geleden een ongelukje. De cactus viel van de 
vensterbank en jawel, de „banaan” was van zijn entstam af. Wat nu. Goede 
raad was duur maar het bovenstuk moest en zou op het onderstuk terug. Eerst 
werd het geprobeerd met onvervalste Velpon, maar dit bleek al direct een mis
ser en de Velpon werd er weer snel afgeveegd. Er werd echter een nieuw plan 
geboren en direct uitgevoerd. Ze nam een stuk breinaald van zo'n 6 cm lang 
en drukte dit stevig voor de helft in de onderstam. De „banaan" werd vervol
gens op het overblijvende stuk breinaald geprikt en ziedaar, de cactus was 
weer in zijn oude glorie hersteld (dacht ze).
Maar helaas, na enige tijd begon het „banaantje” bruine vlekken te vertonen. 
Dat dit een kwalijk teken was wist ze en toen ik haar weer eens een bezoekje 
bracht, kreeg ik de zielepoot dan ook direct voorgezet met de vraag of ik hem 
maar even wilde redden. Ik heb haar aan het verstand moeten brengen dat iets 
of iemand die door het hart geprikt is, reddeloos verloren is, dus ook haar 
cactus.
Het stuk breinaald heb ik met een tang moeten verwijderen, kun je nagaan! 
De onderstam heeft ze bewaard, want die zag er nog prima uit en kreeg ook 
al uitlopers.
Ze snapt nog niet goed dat haar (goedbedoelde) mishandeling toch echt het 
droevige einde van haar plantje betekende.

Marian

A g a v e  e lle m e e tia n a  Jac.
J. A. JANSE
Agave ellemeetiana Jac. in Hamb. Gartens. (1865) 457; Berger, Agaven, 125 (1915) 
Een niet zo bekende soort, die door de gave bladranden erg veel gelijkt op 
A. attenuata Salm. Deze laatste is echter nogal verschillend door de hoge 
maar omgebogen bloeiwijze die geheel boogvormig naar beneden buigt.
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Bij A. ellemeetiana staat de bloeiwijze, die tot 41/2 m. hoogte kan opgroeien, 
geheel rechtop.
Hoewel het vaderland van Agave ellemeetiana niet met zekerheid bekend is, 
is het toch vrij wel zeker dat het een Mexicaanse plant is; daar komt de ver
wante A. attenuata ook vandaan.
Berger deelde beide soorten in zijn sectie Anoplagave in.
De auteur generaal Georg Albano von Jacobi (1805-1874) was een amateur- 
botanicus, die zich bijna uitsluitend met de studie van Agave bezig hield. 
In de Hamburger Gartenzeitung en later vervolgd in de „Abhandlungen der 
Schlesischen Gesellschaft für Vaterlandische Cultur” , publiceerde hij een 
„Versuch einer systematischen Ordnung der Agaven", een publicatie die naar
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Verenigingsnieuws
MEDEDELING. Wegens plaatsgebrek is deze maand de gebruikelijke lijst met gegevens ver
vallen en verwijzen wij u voor de agenda van de afdelingen naar het februarinummer.
"SUCCULENTA”  Is h«t verenigingsorgaan van de Nederlands-Belglsche vereniging van liefhebbers van 
cactussen en andere vetplanten.

DAGELIJKS BESTUUR:
Voorzitter S. K. BRAVENBOER, Kwartellaan 34, Vlaardingen.
Vlce-voorzitter: Ir. G. E. M. UIL, Cuperstraat 3, Bemmel.
Sekretaris: J. DE GAST, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo, tel. 077 - 1753S.
2e sekretaresse: Mevr. A. BOENDER, Beneluxlaan 53, Beverwijk, tel. 02510 - 30746.
Penningmeester: G. Link, Memlingstraat 9, Amersfoort. Postrek. 680596 t.n.v. Succulenta te Amersfoort 
resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland (ABN) t.n.v. Succulenta te Amersfoort.
2e penningmeester: J. ORLEMANS, Heemskerkerweg 288, Beverwijk.
Algemeen bestuurslid: J. H. VOSTERMANS, Schoolweg 55, Venlo.
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, aanmeldingskaarten voor het lidmaatschap en nummers van „Succulenta" 
van de lopende jaargang: P. DEKKER, St. Pieterstraat 27, Middelburg.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, Strljen. Katalogus f  1,50.
Cllchéfonds: G. J. M. LINSSEN, Jacob Catsstraat 61, Venlo.
Diatheek: H. M. S. MEVISSEN, Dinantstraat 13, Breda, tel. 076 - 875076.
Oude nummers van „Succulenta”  to t en met december '76: H. B. HOOGHIEMSTRA, ReyerdUk 115, Rotterdam 26. 
Redakteur: FRANS NOLTEE, Octant 92, Dordrecht, tel. 078 - 73970.
2e redakteur: A. DE GRAAF, Zinnia 8, Dordrecht, tel. 078 - 72617.
Ruilen Zonder Huilen: kontaktadres: Middelburgsestraat 35, Scheveningen.
Succulentarium: aanmelden voor bezoek bij dhr. W. Ruysch, tel. 08370- 19123 toestel 87, of I.V.T. t.a.v 
dhr. W. Ruysch, Mansholtlaan 15, Wagenlngen
Vragenrubrlek: Cactussen en algemeen: dhr. ÜIL, Vetplanten: dhr. BRAVENBOER.
DRINGEND VERZOEK: W ilt u bil al uw korrespondentie een postzegel voor antwoord Inslulten? In verband 
met de hoge portokosten is het niet langer verantwoord, brieven te beantwoorden wanneer geen postzegel 
Is bijgevoegd.

SLUITINGSDATA:
Kopij voor het aprilnummer moet uiterlijk 1 maart bij de redaktie zijn.
Mededelingen voor verenigingsnieuws uiterlijk 20 maart bij het sekretarlaat; afdelingen gelieven hun medede- 
lingen te zenden aan Mevr. A. BOENDER, Beneluxlaan 53, Beverwijk.
Advertentie-opgaven uiterlijk 25 februari bij J. de Gast, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo.

EXCURSIE VERSPREID-WONENDE LEDEN OP 21 MEI 1977
Gezien de grote belangstelling voor de verleden jaar gehouden excursie, meenden we er 
goed aan te doen ook dit jaar weer iets dergelijks te organiseren. Gingen we verleden jaar 
naar België, nu dachten we het te moeten zoeken in eigen land.
We vonden de bedrijfsleider van de kwekerij Edelman in Reeuwijk bereid ons te ontvangen. 
Het is interessant zó n immens groot bedrijf te bezichtigen en plezierig is, dat voor een zeer 
billijke prijs planten kunnen worden gekocht; die toestemming hebben we, daar zijn we erg 
blij mee, want bij Edelman wordt in de regel niet aan particulieren geleverd.
Na de lunch brengen we 's middags een bezoek aan de kassen van dhr. Bulthuis in Cothen; 
ook daar kunt U zeker iets van Uw gading vinden. Dhr. Bulthuis is gespecialiseerd in 
Mammillaria’s, maar heeft aan vetplanten ook veel bijzonders te bieden.
We beloofden verleden jaar aan de deelnemers uit de oostelijke en noordelijke provincies het 
voor hen iets makkelijker te maken. We doen nu als volgt:
Heel vroeg, om 6 uur al, vertrekt de bus van Beverwijk naar Zwolle; deelnemers, die dat 
willen kunnen dus in Beverwijk instappen.
Vertrek uit Zwolle 7.45 uur; vertrek uit Utrecht 9.00 uur.
Aankomst Utrecht + 17.00 uur; aankomst Zwolle ±  18.15 uur; aankomst Beverwijk ±  20.00 uur 
Kosten voor de gehele excursie (lunch en koffie inbegrepen) f  30,— . Te storten voor 1 mei 
op postrek. 3534519 t.n.v. mevr. A. Boender-v.d. Molen, Beneluxlaan 53, Beverwijk 1600 
met vermelding van: aantal personen - plaats van instappen - wel of geen lid'van een afdeling. 
Volledig programma wordt aan de deelnemers toegezonden.
De excursie is in de eerste plaats bedoeld voor de verspreid-wonende leden en hun huis
genoten; als er plaats genoeg is zijn afdelingsleden ook van harte welkom.

A. Boender-v.d. Molen



AFDELING VOORNE, PUTTEN EN ROZENBURG
De nieuwe afdeling Voorne, Putten en Rozenburg is goed op weg. We houden elke tweede 
dinsdag van de maand een bijeenkomst in de Lagere Agrarische Schooi „De Goote" aan 
De Rik 28, te Brielle, aanvang 19.30 uur. Op 19 april houdt de heer de Vries een lezing 
over Rebutia’s; op 17 mei komt: Enten in de praktijk; op 14 juni houdt de heer Büter een 
lezing over de andere succulenten; in juli is er geen bijeenkomst vanwege de vakantie.

BEWAARBANDEN
Bewaarbanden voor 12 nummers van Succulenta kunnen besteld worden door storting of 
overschrijving van ƒ 10,75 op girorekening 3742400 van Succulenta afd. Verkoop, Beverwijk. 
Bij bestelling van 10 stuks en meer ƒ9,50 per stuk.

„RUILEN ZONDER HUILEN”
Door omstandigheden buiten onze schuld is de Ruillijst dit jaar later uitgekomen dan wij 
gehoopt hadden Wij vertrouwen dat hij u inmiddels bereikt heeft.
Indien u meent recht te hebben op de Ruillijst en u hebt hem nog niet ontvangen, dan graag
even bericht. „  , ,

O. C. v. Soldt sr., Middelburgsestraat 35, Scheveningen, tel. 070-550423

CLICHÉFONDS 1976-1977
ZADEN VAN CACTUSSEN EN VETPLANTEN
Zoals wij reeds in het decembernummer 1976 vermeldden, werden er, om te voorkomen dat 
iemand geen zaad zou kunnen krijgen, veel meer zaden ingekocht dan ooit het geval is 
geweest Daarom is er nu nog zaad in voorraad, (je kunt n.m. nooit van te voren plannen 
wat de liefhebbers allemaal willen bestellen). Bijna alle zaden zijn geïmporteerde, waaronder 
zeer mooie en ook zeldzame soorten, waarbij wij tevens de nog overgebleven zaden uit de 
reservelijsten aanbieden.
Van alle genoemde nummers is nog voldoende voorraad.
Speciaal afdelingen etc. die zaaiwedstrijden wensen te organiseren kunnen wij aanbevelen
om te bestellen. , „  „ , ., , , .
Van soorten waarvan normale porties voorradig zijn (20 a 25 z.p.p.) kunt U meerdere pakjes
aanvragen. , , . ,
Bestellen kunt U onder de bepaalde voorwaarden zoals genoemd in het december-nummer.

G. Linssen

De voorradige nummers zijn: 
LITHOPS

718a karasmontana 
718b herrei-hillii

ARGYRODERMA 
££726 luckhoffil

ASTROPHYTUM
££800 ornatum-glabrescens 10 z.p.p. 

801 gemengd 10 z.p.p.

ECHINOCEREUS 
££807 pectinatus 
££808 viridiflorus-cilindricus 

ECHINOMASTUS 
££809 durangensis 

ECHINOPSIS 
^t.810 hybride

(goede zaailingonderstam) 

FEROCACTUS 
££812 rataeliensis

HELIANTHOCEREUS 
££815 crassicaulis

zeer vroeg bloeiend

MAMMILLARIA
-££.822 elegans-schmollil

MELOCACTUS
££825 canescens

NOTOCACTUS
££829 herteri var. (wijnrode bloem) 
££830 ottonis-brasiliensis 
££832 scopa-elachisonthus 
££835 mueguelianus (zeer zeldzaam) 

PARODIA 
££839 steinmannii

(Angosto - Bolivia, zeldzaam) 
ECHINOMASTUS

.££.877 intertextus-dasyacanthus 10 zpp
ESCOBARIA

.££879 zilziana 10 zpp
££879a spec. S altilo  - Mexico

CEREUS
887 xanthocarpus

AUSTROCACTUS
££888 patagonicus 10 zpp

ECHINOCEREUS
££892 subinermis 10 zpp

GYMNOCACTUS
££895 gielsdorfianus

GYMNOCALYCIUM

10 zpp

££896 bicolor
££899 multiflorum

MAMMILLARIA

15 zpp

££904 candida
££905 elegans-schmollil
££908 mainae
££911 guerreronis-recta

PYRRHOC ACTUS

10 zpp

££917 bulbocalyx-crassispinus 15 zpp
££918 taltalensis-flaviflorus

SUBMATUCANA

15 zpp

££920 calliantha

HAWORTHIA

10 zpp

££924 pap i losa

NOTOCACTUS

10 zpp

927 ottonis-linkii
929 spec. afk. van Painel, Brazil
931 comarapana

De met een -|£ gemerkte zijn importzaden, uit dezelfde landen afkomstig als in de oude lijst 
vermeld staat.



Van de volgende reservenummers zijn nog zaden in voorraad.
1; 2; 4; 6; 7; 10; 13 t/m  15; 18; 19; 21; 22; 25 t/m  27; 30; 32; 36; 37; 40; 43; 52; 58; 69; 70; 
75; 77; 78; 91; 92; 94; 97; 100; 101; 105; 107; 112; 115; 119; 126; 128 t/m  133; 136 t/m  139; 
143; 144; 151; 153; 157 t/m  159; 161 t/m  163; 167; 174; 176 t/m  178; 180; 184; 186; 192 t/m  
194; 196; 198 t/m  201; 204; 206 t/m  208; 211 t/m  216; 219; 222; 224; 226 t/m  231; 233; 234;
236; 238; 242; 245 t/m  251; 253; 254; 271; 272; 274; 276; 278; 279; 283; 284; 292 t/m  295;
297; 300; 306; 309; 310; 312; 318; 319; 321 t/m  331; 333; 335; 339; 342 t/m  346; 348 t/m
351; 353; 355; 357 t/m  364 ; 366 t/m  369; 371 t/m  376; 380 t/m  384; 387; 388; 390; 392 t/m
398; 400 t/m  403; 405; 406; 412 t/m  414; 417; 423; 426; 427; 429 t/m  431; 435; 437; 440; 442;
445 t/m  447; 449 t/m  450; 452; 454; 456 t/m  468; 470 t/m  473; 475; 479; 482; 484 t/m  488;
491; 493; 494; 497; 499; 509; 510; 517 t/m  522; 524 t/m  526; 528 t/m  530; 534; 536 t/m
538; 540; 547; 555; 571; 574; 580; 582; 583; 598; 617; 619; 621; 623 t/m  625; 630; 635;
637.

Wijzigingen adreslijst afdelingssekretarissen.
Afdeling Noord-Limburg: J. A. Schraets, Tegelseweg 131, Venlo, tel. 077-10502. 
Afdeling Utrecht: Mevr. A. v.d. Pols, Eikstraat 7, Utrecht.

NIEUWE LEDEN

J. de Paqter, d'Arke 6, Westkapelle 
Fina Calewaert, Steenweg Waver 179, 1900 Overijse, 

België
Mevr. Geurten, Schuttershof 24, Berg en Terblijt 
W. H. Visser, Spoorstraat 90, Leeuwarden 
Margreeth Olthof, A. Mauvestraat 63, Schagen 
Mevr. M. A. C. Macor-van Veldhoven Manonstraat 20 

Hoogvliet
P. J. S. Strijbos, Th. van Aquinostraat 55, Tilburg 
J. van Woudenberg, Dorpsstraat 43, Gapinge 
Mevr. H. J. Nellen-Frencken, Kastanjelaan 49,

Bergen op Zoom
P. Dirven, Frans Halsstraat 22, Rucphen 
Mevr. A. M. Jongkind-Cramer, Stationslaan 101, 

Harderwijk
Carin de Wit, Roffart 23, Amsterdam
E. L. van Franquemont, Troelstrastraat 11, Steenwijk 
Dirk Hemelsoet, Hulleken 39, Evergem - 9050, België 
J. Redeker, Schepenenveld 204 Apeldoorn 
J. A. P. Brauckman Derdewoudstraat 44 Sneek 
Theo Jonqeling, Koolstraat 9, Beverwijk 
Cas van Beek, De Klinker 19, Kapelle-Biezelinge 
W. J. F. Eberhard, Burg. v. Tuyl v. Serooskerkenweg 30, 

Ruurlo
Mevr. te Walvaart, Nieuwstraat 18, Lievelde 
Mevr. Hemel, Jan Steenstraat 46, Lichtenvoorde 
Luuk Reinders, Ruiterstraat 9, Groenlo
A. Tuenter, Beggelderdijk 45, Dinxperlo 
Fam. Doornink, Zevenweg 55, Zelhem
Mevr. B. Bussink-Wisselink, Sinderenseweg 43, 

Varsseveld
B. Kreeftenberg, Burg. van Tuylstraat 1, Varsseveld 
H. Voerman Oostzanerdijk 49, Amsterdam
Mevr. A. Groot, Noorderkerkstraat 8, Zaandam
C. v.d. Velden, Uitweg 98, Krommenie
J. Brantenaar, Gorzenhof 12, Capelle a/d IJssel 
G. Breur, Hyacinthenstraat 14. Sommelsdnk 
Th. Broeren, Twijnmeer 37a, Gemonde
D. E. Balk, Wellingtonstraat 29, Den Haag
Luc v.d. Eeckhout, Molenstraat 5, 9280 - Overmere, 

België
R. van Beijnhem, Bosboom Toussaintplein 224, Delft
P. Vorage, Caumerbeeklaan 19. Heerlen
W. Esveld, Bloemenstraat 74, Ter Aar
Jeroen Bolding, Kelbergen 393, Amsterdam-Bijlmermeer
Mevr. G. Fabriek-Timmerman, Diedenw. 33, Wageningen
G. van Vugt, Eikenstraat 27, Venlo
J. Nijland, Oranjestraat 50, Rijssen
P. J. 't Hart, Valkenburgerlaan 51, Boskoop
G. J. Both, Oranjelaan 20, Waddinxveen
Erwin Heman, Heereweg 98, Schoorl

J. W. Donselaar, 2e Jac. van Campenstraat 80 (I),
Amsterdam

K. Komen, Akkersplein 145, Heerenveen
C. G. Oskamp, Margrietlaan 12, Langbroek
G. Piek, Schalkeroord 34, Rotterdam
F. C. C. G. Cools, Ereprijs 12, Veldhoven
Mevr. H. Schouten-Verfontein, Fred. Hendrikstraat 154a 

(III), Amsterdam
Karl Augustin, Wienerstrasse 102, A 2483 Ebreichsdorf, 

östenreich
C. A. de Jong, Odastraat 11, Klundert
C. v.d. Berg, Schefferweg 1, De Lier
D. M. A. van Dam, Heemskerkstraat 92b, Rotterdam 
Mevr. Verzee, Kalkoenlaan 50, Wondelgem - 9030, België 
B. M. Damen, Leeuwerikstraat 53, Mill
Drs. Ir. J. den Houdijker, J. Noordzijstraat 13a, 

Rotterdam
Frank Smedts, R. Verbelenstraat 67 , 2670 Puurs, België
H. J. Bijker, Odiliastraat 16, Heerlerheide
E. Jacobs, Acacialaan 29, Twello
Beni de Meester, Provinciebaan 25, 9420 - Mere, België
W. Bootsma, Kortinglaan 10a, Groningen
Mevr. T. Duit-Poelman, Oenenburgweg 194, Nunspeet
G. H. van Wordragen, Wijngaard 200, Lelystad
H. Klok, Clematisstraat 79, Coevorden 
A. F. C. Bach, Sperwer 24, St. Pancras 
H. van Ruiswijk( Hakselseweg 20, Ede
Mevr. A. Mulder-Bonke, Karekietstraat 21, Anna Paulowna 
A. Olsthoorn, Maasdijk 35a Maasdijk
F. P. Rijnders, Pieter Vreedestraat 4, Oosterhout 
J. H. Vliegen, Crapoel 9, Gulpen
R. W. M. Borst, Lisserweg 582, Lisserbroek
G. H. Huizing, Lageweg 23, Wedde
H. Weertman, Gagarinstraat 19, Krommenie
M. P. J. v.d. Lely, de Genestetweg 21, Bloemendaal
G. Wansing, Beltrumseweg 8, Eibergen
M. J. M. v.d. Lans, Schipborgstraat 1, Den Haag 
Mevr. F. Beugels-Roberts, Bosserveldlaan 6, Beek
H. M. A. Jacobs, Catharinastraat 58, Ulestraten 
Rob Esser, Massenetlaan 27, Tilburg
J. J. Manni, Hoornseweg 31, Woqnum
D. M. J. Zinnemers, Wijnand van Arnhemweg 30,

Oosterbeek
Giny Brouwer, Prinsstraat 3, Nieuwleusen 
Noël Naessens, Kerkstraat 35, Rol legem - 8548, België 
Hilaire Braem, Oude Leielaan 15, 8600 - Menen, België 
Mevr. Lipperts, Rennemigstraat 34, Heerlen
G. Terpstra, Camminghastraat 47, Franeker
E. Vellema, Meliere 35, Sneek
H. v.d. Veen, Inia Loane 8, Garijp



Johan Timmermans, Koopvaardijstraat 36, Den Bosch
W. Verstraelen, Waterschei 31, Melick
Dick Koedam, Schoppenhauerstraat 213, Apeldoorn
A. M. Waitekunaite, Sterrenstraat 10, Treebeek
Mevr. A. Boot, Nas Sinckelsant 7, Callantsoog
J. Bruin, Parnassiastraat 31, De Koop - Texel
Robert van Trigt, de Raadtweg 1, Hendrik Ido Ambacht
Ann Vanderschaeghe, Brukel 3, 2440 - Geel, België
H. Riemeijer, Appelhof 4, Oude Pekela
C. Tuyn, Genieweq 11, Assendelft
G. Huisman jr . , de Meenthe 61 Leeuwarden
A. Geritsen, Nieuw Komstraat 15, Lobith
Mej. H. K. A. Soleman, L. Couperusplaats 245,

Capelle a.d. IJssel
Mevr. R. Rietbergen, Marslaan 96, Nieuw Lekkerland 
G. J. Bakker, Dapperstraat 106 (III), Amsterdam 
Mevr. W. P. v.d. Berg-Bos, Laan v.h. Kinholt 681, 

Emmen
G. M. Elferink, Groenewoudseweg 234, Nijmegen 
Marianne v.d. Luqt, Kouwenoord 806, Amsterdam- 

Bijlmermeer
W. A. N. v.d. Vis, Rialaan 11, Oostvoorne 
Piet Steenbeek, Smitsweg 59, Hellevoetsluis 
M. J. H. van Eeten, Adm. Helfrichweg 11, 't Harde 
G. A. B. Lodders, Zilverberg 30 A, kamer 10, 

Amsterdam-Nieuwendam 
Bart Feijen, Chijnsgoed 2, Sterksel 
G. J. M. van Gelderen, Bolksbeek 108, Zaandam 
G. W. Leive, Prof. Fockema Andreaelaan 93, Baarn 
G. J. C. v.d. Wiele, Vest 65, Dordrecht 
Th. Effing, Horsterweg 250, Venlo
Walter Gugger, Postamt CH - 3600 - Thun (Zwitserland)
L. de Kruijff, Egelantier 35, Culemborg
Marina Rijks, Oude Trambaan 5, Heythuysen (L.)
P. D. Bruigom, Rietschans 17, Leiderdorp 
Ivar den Tonkelaar, Frans Halsstraat 120, Zaandam 
J. C. Vermeulen, Koningslaan 4, Bussum 
W. D. E. Steenge, Sloepstraat 26, Zaandam 
J. Joosten, Graaf v. Mansfeldstraat 19, Blerick 
W. v.d. Voort, Waarderweg 61, Montfort 
Mevr. H. Timmermans-Achten, Aalm. Camplaan 9, 

Reuver
Mevr. R. Vestjens-v.d. Horst, Aalm. Camplaan 7, 

Reuver
Mevr. A. de Vries-Bink, Gruttoweg 14, Sevenum 
R. de Kruyff, Bloemhofstraat 17, Leiderdorp 
Openbare bibliotheek, t.a.v. Mevr. J. de Vries-de Jong, 

Drijverstraat 7, Den Burg 
Buchhandlung Heinrich GalI, Amaliënstrasse 28,

8 - Münch 2
G. M. Breiding, Savanne 10. Capelle a.d. IJssel 
Mevr. I. de Vlaming, Dinteldal 3, Capelle a.d. IJssel
B. v.d. Houwen, Pr. Clauslaan 12, Vorden 
Mevr. Oosting, Boer endijk 4, Groenlo
J. Muskens, Rauwveld 15, Eindhoven 
Mevr. Schepens, Venuslaan 351a, Eindhoven 
R. Kleingeld, Wonzechtstraat 7, Langeraar 

(gem. Ter Aar)
Mej. C. A. Pluim, Scheldestraat 10, Geldermalsen 
Mevr. E. Bartels, Schiniermanni, Pompstraat 51, 

Rotterdam
C. Valentijn Tappershofstraat 11, Middelburg
Mej. Hetty de Jong, J.S. de Rijkstraat 100, Utrecht 
Mevr. Maqgy Leemans-Caers, Kleine Wouwerlaan 10,

B. 1860 Beide. België

N. Bijl, Voorstraat 27, Oudeschans 
J. Veld, Ds. B. J. Aderstraat 15, Drieborg 
Mevr. van Bree-v.d. Graaf, Vijverlaan 1125, 

Gravenhorst, Dordrecht
D. Boeve, Wouwermanstraat 32, Deventer 
J. J. Keiler, Amalia v. Solmsstraat 58, Den Haag 
Mevr. L. ten Brink, Oranjesingel 14, Groningen 
W. Wieringa, Voorburgstraat 201 (I), Amsterdam 
Fa. Daylits International, postbus 287, Bussum 
Jürgen Falkenberg, p/a Erlenweg 1, D 4618 Kamen- 

Methler, B.R.D.
Hans Schwirz, Schillerstrasse 1, 6301 Fernwald 1, 

B.R.D.
J. J. Steenbeek, Smitsweg 59, Hellevoetsluis 
Frans van Lani, Wespelaarsebaan 12,

B 2980 Boortmeerbeek, België 
Mevr. L. Smolders, Eugeen Joorsstraat 31, B 2200 

Borqerhout, België
H. J. de Boer, Flemingstraat 22, Zandvoort 
J. Geerinq, Kleine Rozenstraat 4a, Groningen 
Karin Goedkoop, De Rougemontres, Bergen 
G. Koeman, Spankerenseweg 41 b, Dieren 
Mevr. A. van Baal-Luyten, Amalia v. Solmsstraat 10, 

Oosterhout
A. Gosens, Hellehoek 37, Zwartewaal 
J. Noordam, B. Hosangweg 53, Woubrugge 
J. Bouchaut, Jan Evertsenstraat 22, Tilburg 
Ir. F. H. J. F. Janssen, Marialaan 1, Voorburg 
Mej. Ada Veldhuisen, Burg. v.d. Pollstraat 92 hs., 

Amsterdam-Slotermeer
A. J. Holterman, Emmastraat 1, Heino 
T. Zijlstra, Langgrousterwei 31, Nijkerk 
Eltina Dijkstra, v.d. Veldeweg 74, Groesbeek
B. van Westing, Ambrnseweg 3, Eext
F. A. de Boeck, Warande 49, Beverwijk
Mevr. M. de Groot-Telkamp, Beukenlaan 52, Applngedam
G. M. Berben, Kievit 92, Oss
W. Dekker, Brouwersdijk 259, Dordrecht 
L. M. Swegman, Box 157, Robertson - Zuid-Afrika 
Hans Schatteman, Gontrode Heirweg 27, 9230 Melle, 

België
Mevr. A. M. Elvers-Schroevers, Poolsterhof 14, 

Dordrecht
J A. D. de Bruijn, Paasberglaan 18, Eindhoven 
F. Keizer, Nieuwediepstraat 79, Den Haag 
F. H. M. Jansen, Kol, Thomsonlaan 5, Vught 
Mevr. Hofman-Louisse, Lambrechtstraat 16, Middelburg 
Heinz-Gerd Imkamp, Schlütingstrasse 25. 4730 Ahlen, 

B.R.D.

Gevr.: alle soorten Opuntiaschijven.

J. SPEIJCKEN,
Maasstraat 12, Broekhuizenvorst, 
Tel. 04763-1762



het oordeel der systematici de training mist van een geschoold botanicus. 
Trouwens de gehele indeling van het geslacht heeft nogal veel tijd en moeite 
gekost. Achile Terracciano probeerde het ook al in zijn „Primo contributo ad 
una monografia delle Agave” in 1885.
Albano von Jacobi kende in ieder geval zijn Hollandse collega, De Jonge van 
Ellemeet. Diens naam als plantenliefhebber en speciaal succulentenverzame
laar is zelfs in onze kringen min of meer in vergetelheid geraakt!
Jhr. Mr. Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet (1811-1888) behoorde 
tot het Zeeuwse patriciaat. Hij was burgemeester van Oost-Kapelle (Zeeland), 
lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland en lid van Eerste Kamer der Staten 
Generaal.
Op zijn buiten „Overduyn” had hij een grote collectie cactussen en andere 
vetplanten, waarvan de Agaven een belangrijk deel uitmaakten. Het is zeker 
dat hij in zeer geregelde verbinding stond met Jacobi. Een overzicht van zijn 
verzameling cactussen gaf men in de Vriese „Tuinbouw-Flora” , dl. III, p. 348/ 
349 in 1856; deze lijst omvat 200 cactussoorten (Mammillaria’s) die hij in Dor
drecht tentoonstelde. Krelage vermeldde in Gard. Chr. (3d Ser.) 24:142, dat de 
Agave-collectie 300 soorten bevatte! In „Neerlands Plantentuin” , dl. 2 (1866) 
schreef De Jonge van Ellemeet een artikel getiteld: ,,Eene zeer aanbevelens
waardige soort van naambordjes bij planten” ; het betreft hier glazen buisjes 
met daartoe behorende „metalen hoedjes” die van een oogje zijn voorzien.
Het is mij niet bekend wat later met de collectie is gebeurd. De „Revue horti- 
cole” 45: 322 (1873) meldde iets over een publieke verkoping doch dit klopt 
niet met Krelage's beschrijving van de collectie in 1874-75.
Onze opname van Agave ellemeetiana stamt uit de Kew Gardens, waar hij in 
november 1975 gemaakt werd.
v. Ittersumlaan 32, Bennebroek

V o o r b e g in n e rs  (? )
COR V.D. WOUW
Op tijd rusten
Evenals de mens kennen de meeste levende wezens een ritmisch patroon. 
Vaak gaat dat samen met de 24-uurs cyclus, waarin één dag en één nacht. Van 
zo’n cyclus kunnen we niet straffeloos afwijken, alhoewel het soms de moeite 
loont. Denk maar aan de korte-dagbloeiers, welke door kunstmatige duisternis 
gedurende een bepaalde tijd van de dag, in bloei worden getrokken.
Voor de vetplantencultuur is de jaarcyclus belangrijk. Omdat we de mees
te planten binnenshuis of in een kas kweken zijn de seizoenen wat minder be
langrijk, al liggen ’s zomers de temperaturen wat hoger en is er dan meer en 
langer licht. Hoewel de meeste vetplanten ook ’s winters door kunnen groeien 
is het in het algemeen beter een rustperiode aan te houden. Niet alleen omdat 
een aantal planten ’s winters sprieterig doorschiet, maar vooral omdat we de 
natuurlijke cyclus doorbreken. In de rustperiode gebeurt heel wat meer dan 
zomaar stilstaan. Net als in onze nachtelijke dromen, die we meestal onbewust 
ondergaan, wordt er het een en ander opgeruimd en rechtgezet in het suc
culente deel van de planten. Evenals bij de meeste andere xerofyten — de 
algemene naam voor planten die een langdurige droge periode kunnen over
bruggen — laten vele vetplanten hun bladeren vallen vlak voor de rustperiode. 
Planten laten hun bladeren niet zomaar vallen. Onze bladverliezende heesters 
en bomen trekken wanneer de rusttijd aanbreekt, bruikbare stoffen uit de bla
deren weg en deponeren in de bladeren een aantal afvalstoffen, voornamelijk
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de zouten die belangrijk waren voor de osmose (het vanuit de wortel tot in het 
bovenste puntje opzuigen van water en voedingsstoffen). Daarna worden de 
bladeren afgestoten. De verzamelde reservestoffen worden niet zomaar opge
slagen. Vaak zijn de nieuwe knoppen reeds gevormd vóór het invallen van de 
winter. Deze knoppen kunnen soms voorbestemd zijn om uit te groeien tot 
nieuwe takken met bladeren, soms tot het vormen van bloemen. Het kan ook 
gebeuren dat een plant wacht met het nemen van een „beslissing" tot né de 
droge periode. Afhankelijk van wat er ondertussen gebeurt kunnen nieuwe 
takken óf bloemen (gemodificeerde takken!) gevormd worden.
Het kan nog veel ingewikkelder. Een plant kan bij het uitlopen beginnen met 
het vormen van een bloem, maar dan van „gedachten veranderen" en toch 
maar een tak of andere spruit maken. Het kan ook gebeuren dat zo’n bloem 
zich tot een doorn omvormt! En dat allemaal in die „saaie” rustperiode!
Dit wordt onze eerste combinatie, een uitwerking van spelregel 3; de „con
stante aandacht” . Laten we het als volgt samenvatten;
— Een groeiende plant geven we zoveel water dat de groei er lekker in blijft 

zitten (spelregel 9).
— Wanneer stilstand te verwachten is wordt het oppassen geblazen (spelregel 

2). Die stilstand kan intreden door het dalen of stijgen van de temperatuur 
buiten of doordat we zelf ingrijpen door een plant warmer, kouder, lichter 
of donkerder te zetten. Het is heel goed mogelijk dat een plant er twéé 
rustperioden op na houdt! Vele succulenten houden hartje zomer een zo
mervakantie naast de algemeen optredende wintervakantie (of omgekeerd!), 
dat hangt van de soort af.

— De nieuwe spelregels:
spelregel 11 : geef de plant de kans de gewenste stoffen uit de bladeren 

terug te trekken en de ongewenste erin te deponeren. Dus 
niet bemesten in deze periode en oppassen met watergeven. 
Dat geldt óók voor de onbebladerde soorten. Ook zij gaan 
hun huishouding reorganiseren, b.v. door een aantal wortels 
af te laten sterven!

spelregel 12: de rustperiode is uiterst belangrijk voor een plant. Forceer 
in deze periode niets, maar geef de plant de kans zich voor 
te bereiden op een nieuwe groei- en bloeiperiode. 

Bovenstaand lijkt een enigszins vreemde benadering omdat voor de meeste 
planten vrij nauwkeurig vaststaat wanneer en hoe de rustperiode ingaat, maar 
door allerlei omstandigheden kan het gebeuren dat planten uit hun ritme raken. 
Door de slechte zomer van 1974 kwam mijn Hippeastrum, die buiten stond en 
eigenlijk aan zijn rustperiode bezig was, in juli-augustus in bloei. Na de bloei, 
die voor planten altijd een behoorlijke krachtsinspanning betekent, moet zo’n 
plant de gelegenheid krijgen zich te herstellen!
Het kan ook gebeuren dat u midden in de winter bij een kweker een plant 
koopt die kunstmatig aan de groei gehouden is. Het zou onverstandig zijn zo'n 
plant onmiddellijk te laten „slapen” —  samen met de anderen — , want dan kan 
het gebeuren dat hij — zonder water te krijgen — wakker blijft en doorgroeit, 
daarmee alle reservestoffen opsouperend!
Over door kwekers kunstmatig op de meest vreemde tijdstippen in bloei ge
trokken planten — de zogenaamde jaarrondcultuur — kan iedere huisvrouw u 
hele drama’s vertellen. Daar zullen we het maar helemaal niet over hebben, al 
zult u natuurlijk wel veel succes oogsten, wanneer zo’n zieltogende verschop
peling door u opnieuw tot een fraai exemplaar wordt grootgebracht!
Dat is dan het betere werk, de bekende „groene duim” , maar dan moet u al
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heel wat meer van vetplanten en hun eigenaardigheden afweten dan er in de 
boeken staat. Daarom nogmaals, — ook in de rustperiode — waakzaam zijn en 
blijven met spelregel 3: „constante aandacht" en spelregel 2: „kweken is geen 
denksport, maar een voelsport”
M ariencollenweg 63, Grubbenvorst (wordt vervolgd)

Hechtia (Bromeliaceae)
mooie bladplanten voor de succulentenkas
J. A. JANSE
Dit geslacht van xerophytische (droogteminnende) Bromeliaceeën omvat bij 
Mez 27 soorten, waarvan wij in de verzamelingen echter maar enkele vrij al
gemeen kunnen vinden.
Hoewel geen echte succulenten, misstaan ze niet in de collectie; net als Agave 
zijn het karakterplanten van dorre steppen en halfwoestijnen. Toch worden 
ze m.i. door de liefhebbers te weinig gewaardeerd! Ze worden groter dan de 
Dyckia’s (waarvan wij niet zo lang geleden een soort hebben besproken) en 
zijn kleiner dan Puya, die alleen in zeer grote kassen tot hun recht komen.
Als alle Bromeliaceeën zijn ze z.g. „monocarp” d.w.z. dat de planten na de 
bloei afsterven; die bloei laat echter lang op zich wachten en zo hebben wij 
jarenlang plezier van deze decoratieve bladplanten.
De kweekwijze kan nauwelijks eenvoudiger; als wij zeggen dat ze hoege
naamd geen bijzondere eisen stellen, dan is dat niet overdreven; wel moeten 
ze volle zon hebbenl De winter komen ze, zonder water en koel, zonder 
moeite door. Zelfs bij 5° C lijden ze geen schade!
Het zijn — dat moeten wij eerlijk bekennen — „gemene" stekelplanten en met 
verpotten moet men ze wel met handschoenen aanpakken. Op de bladranden 
zitten echt venijnige weerhaakjes, maar als succulentenvrienden zijn we op 
dat punt wel wat gewend.
Een paar bekende soorten.
Hechtia argentea Bak. [Bot. Mag. vol. 106, naam onder pl. 6554 (1881)]. Va
derland: waarschijnlijk Mexico. Mez (l.c. 354) zegt dat het niet bekend is wie 
deze plant heeft ingevoerd. W. Rauh (l.c. 168) zegt in C. Mexico (Tehuacan) 
planten te hebben gevonden, die zeer op H. argentea geleken, maar nog niet 
gebloeid hebben.
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H. texensis 
H. epigyna

Onze afbeelding geeft een plant weer, die wij in november 1975 in de Kew 
Gardens hebben gefotografeerd.
Opvallend is bij deze plant de mooie zilvergrijze kleur. Het exemplaar in Kew 
leek ons met de 30 cm. lange bladeren wel zowat volwassen.



H. epigyna

Hechtia texensis Wats. (Proc. Am. Acad). 20:374 (1885). Zowel in Mexico (Coa- 
huila) als in Texas aan de Rio Grande gevonden. De harde, frisgroene blade
ren zijn aan de randen ± tegenoverstaand bezet met scherpe stekels die aan 
de voet 5 mm breed zijn en dan bij 5 mm lengte m.o.m. met een weerhaak ge
punt zijn. De bladeren zijn (net als bij veel Dyckia’s) onder van fijne zilvergrijze 
groefjes, in de lengterichting, voorzien.
De foto stamt van de „Stadtische Sukkulentensammlung” te Zürich, waar ik 
deze in augustus 1975 maakte.
Hechtia epigyna Harms (Not. bl. Bot G. Dahlem, 1935) Mexico. Een plant die 
eigenlijk ook aardig is door de bloei! Bij de meeste Hechtia’s is het bloeien 
alleen maar het eind van de plant, maar hier is het toch een, zij het kortstondige 
vreugde, door de mooie lila-roze kleur van de talloze bloempjes, die in een 
dichte tros bijeen staan op een wel 80 cm. hoge stengel.
Doordat deze soort overvloedig spruit is er bijna elk jaar wel een rozet in 
bloei. Dit jaar moesten we een oude plant echt maar eens onder handen ne
men! De totale breedte was toen al meer dan 70 cm en het geheel bestond 
uit minstens 15 rozetten, waarvan enige al geheel verdord waren. Nu staat hij 
opnieuw geplant al weer in bloei! Rauh (l.c. pl. 65) heeft deze soort in kleur 
afgebeeld. De naam is ontleend aan het feit dat bij deze soort de vruchtbegin
sels bovenstandig zijn. Bij de Hechtia's zijn deze soms maar half-boven- 
standig (o.a. bij Hechtia desmetiana, fig. 29 bij Rauh, l.c. 167).
Etymologie: Hechtia naar „Regierungsrat” J. C. Hecht, Duitser (1771-1837), planten- 
verzamelaar en bestuursambtenaar in Pruisen.
Beschrijving: Hechtia Klotsch in Otto & Dietrich, Allg. Gartenzeitung 3 : 401 (1835); 
Rauh, Bromelien, Bd. 2, 166 (1973).
Bloemen 2-huizig, meestal in vertakte bloeiwijzen.Xerophyten met dichte bladrozetten, 
scherp gestekeld aan de randen.
Vaderland: Mexico en C. Amerika, enige in de zuidelijke U.S.A.

O n g e d ie rte  in de  su c c u le n te n k a s
SIMON KOOIJ JR.
Sciaravlieg.
Een minder bekende gast van onze kassen is de sciaravlieg. Genoemde vlieg 
wordt tot 2 mm groot en heeft een zwarte kleur. Uit de eieren van de vlieg 
ontwikkelen zich de 4 mm grote larven, die glasachtig zijn en een zwarte kop 
hebben. Het zijn grote eters en ze laten op de plant lelijke vraatplekken achter. 
Omdat de larven moeilijk zijn op te sporen moeten we proberen de vliegen 
weg te vangen.
Wortelluis.
De aanwezigheid van wortelluizen bemerken we pas als zij in verregaande 
staat van ontwikkeling zijn. Hun aanwezigheid doet zich gelden doordat de 
plant dof begint te worden en stopt met groeien. De blauwachtige luizen lijken

75



veel op wolluizen. De insekten zuigen hun voedsel direkt op uit de wortels van 
de plant, wat verklaart dat de plant bij aantasting minder snel gaat groeien. 
Bijzonder veel komen zij voor aan de wortelhals van planten die droog ge
houden zijn. Om ze werkelijk goed te bestrijden moeten we de planten geheel 
uit de grond nemen en de wortels onder de kraan of in een emmer schoon- 
spoelen. Een voordeel van het gebruik van een emmer is dat men daarin wat 
insecticide kan doen waardoor eieren en jong gebroed worden vernietigd. De 
plant laten drogen en weer oppotten in verse aarde.
Er is veel geschreven over wortelluis, ook in ons maandblad en steeds zijn 
de meningen over het ontstaan van de wortelluis weer anders. Zelf heb ik in 
de praktijk, toen ik werkzaam was bij verscheidene kwekers, bemerkt dat het 
grondmengsel wel degelijk uitmaakt. Zo was ik bij een kweker werkzaam die 
zand door zijn grond mengde en hij had meer last van wortelluis dan de 
kwekers die een gezond mengsel gebruikten. Bij de bestrijding kan men ge
bruik maken van een pyrethrumoplossing die men over de pot sproeit. Deze 
behandeling kan men na enkele weken herhalen. Laat de potkluit wel geheel 
doordrenken om het jonge gebroed te doden.

(wordt vervolgd)
v. D ijckstraat 34, De L ie r

Mesembryanthemaceae (III)
FRANS NOLTEE

Belangrijker nog dan de gemiddelde hoeveelheid neerslag is de onregel
matigheid van de regenval. Zuid-Afrika kent gebieden waar het soms in 7 of 
8 jaar niet regent! De regen valt meestal in de vorm van wolkbreuken waar
door de neerslag vaak slechts over enkele dagen per jaar verdeeld is. Zoals 
uit het neerslagkaartje blijkt neemt de neerslag snel toe naar het noorden 
en het oosten. De westkust en het onmiddellijke achterland, met uitzondering 
van het winterregengebied van de zuidwestelijke Kaapprovincie, vormt het 
droogste deel van zuidelijk Afrika. Juist in deze droge streken bevinden zich 
belangrijke groeigebieden van de Mesems.
De relatieve luchtvochtigheid kan dalen tot 10-20%. Doordat de temperaturen 
’s nachts vaak dalen tot 0 graden C of zelfs iets daaronder, treedt dan een 
sterke dauwvorming op, die in de droge tijd voor vele planten de enige vorm 
van watervoorziening is. Ook de door nevels veroorzaakte luchtvochtigheid 
kan voldoende zijn om planten in leven te houden. Dit geldt voor de zgn. 
nevel-gordel aan de westkust; dit gebied, de Namib, is tevens de enige echte 
woestijn in zuidelijk Afrika. Normale regen is hier praktisch onbekend.
In het hoofdstuk over de behandeling zal nader worden ingegaan op de 
consequenties van het verschil tussen winterregen- en zomerregengebieden.

De bodemgesteldheid

a) Mechanische samenstelling van de bodem

In de droge gebieden waarin de Mesems groeien is de zgn. mechanische 
samenstelling van de bodem belangrijker dan de chemische, daar zij in hoge 
mate de voorziening met lucht en water beïnvloedt.
We zien een opmerkelijk verschil tussen zand- en klei(leem)bodems.
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Zandbodems
Bodems die veel zand (1-7 mm0) en stenen (boven 7 mm) bevatten, bezitten 
een goede ventilatie. Doordat de neerslag snel wordt geabsorbeerd is de 
oppervlakkige afvloeiing gering. Weliswaar droogt de oppervlakte snel uit, 
maar door deze droge laag wordt de verdere verdamping beperkt. Hierdoor 
houden in droge gebieden zandbodems het vocht langer vast dan zwaardere 
gronden; als gevolg hiervan hebben ze een betere waterhuishouding dan 
andere bodemtypes en daardoor ook een rijkere begroeiing (er zijn echter 
uitzonderingen, zie onder). Zandbodems zijn gevoelig voor winderosie. Door 
zandstormen worden grote hoeveelheden zand afgevoerd, die op 3 manieren 
de vegetatie nadelig kunnen beïnvloeden: beschadiging der planten, bloot
legging van de wortels, bedekking door van plaats veranderende zanddui
nen. Gebieden met zandverstuivingen worden dan ook alleen bewoond door 
planten die aan deze bijzondere omstandigheden zijn aangepast zoals Psilo- 
cauion en Psammophora.
Leem- en kleibodems
Doordat deze bodems zijn samengesteld uit zeer kleine partikeltjes (kleiner 
dan 1 mm 0) bevatten ze slechts kleine poriën. Hierdoor kunnen ze slechts 
weinig lucht en water bevatten, m.a.w. ze hebben een slechte ventilatie. 
Vooral wanneer in lange tijd geen regen is gevallen en de grond als gevolg 
daarvan krimpscheuren vertoont, neemt hij slecht water op waardoor de 
oppervlakkige afvloeiing groot is. Wanneer ze daarentegen volkomen door
weekt worden zwellen de bodemcolloïden sterk op, waardoor extra weinig 
luchtporiën overblijven. Bij opdroging verliezen ze hun water snel en volledig 
daar de capillaire werking niet wordt onderbroken door een droge toplaag 
zoals bij de zandbodems. De droge lucht trekt het water a.h.w. omhoog. Deze 
faktoren maken het voor de meeste planten onmogelijk klei- of leembodems 
te bewonen, zodat we er relatief weinig soorten aantreffen.
Ook wat betreft erosie staan deze bodems slecht aangeschreven daar ze 
veel gemakkelijker dan de poreuze zandbodems door water worden weg
gespoeld. Deze vlakte-erosie spoelt ieder jaar grote hoeveelheden klei en 
leem naar zee of naar laagten in de bodem die geen afvoer hebben. Hier
door verdwijnt de vruchtbare toplaag hetgeen eveneens een van de oor
zaken is van de spaarzame begroeiing.
Vaak wordt van de bodems in de droge gebieden van Zuid- en Zuidwest- 
Afrika beweerd dat ze erg steenachtig zijn. Bij nadere beschouwing blijken 
het dan echter zuivere klei- of leembodems te zijn. Door erosie zijn de 
fijne deeltjes weggespoeld of weggewaaid, waardoor aan de oppervlakte 
slechts de grotere stenen overblijven. Deze „plaveisels” beslaan vaak grote 
gebieden. De gronden die op deze wijze van een (meestal slechts 1 laag 
dikke) steenmantel zijn voorzien hebben een goede watervoorziening. De 
laag stenen belemmert evenals de droge toplaag bij de zandbodems de 
verdamping, waardoor dit bodemtype een relatief rijke begroeiing kan 
dragen.

b) Chemische samenstelling van de bodem
In het algemeen kan gesteld worden dat de bodems in Zuid-Afrika weinig 
of geen humus bevatten. Dit als gevolg van het feit dat door de meestal 
spaarzame begroeiing weinig organische stof wordt geproduceerd, terwijl het 
droge klimaat op zich de verwering van organisch materiaal tot humus nog 
bemoeilijkt.
Er is nog een tweede omstandigheid waardoor deze bodems afwijken van
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Faucaria tigrina





Gibbaeum geminum

die welke wij in ons vrij vochtige klimaat kennen. In West-Europa is de neer
slag gewoonlijk groter dan de verdamping waardoor de waterstroom in de 
grond benedenwaarts gericht is. Hierdoor worden de voedingszouten die 
zich in de bovenste laag aarde bevinden uitgespoeld. In een droog klimaat 
is juist de verdamping groter dan de neerslag, zodat een omhooggerichte 
waterstroom ontstaat, die de voedingszouten naar de oppervlakte brengt. 
Het idee dat deze gebieden onvruchtbaar zouden zijn is dan ook volkomen 
verkeerd. Het enige dat ontbreekt is water om de voedingsstoffen op te 
lossen en daardoor opneembaar te maken.
Wat betreft de concentratie aan mineralen en de zuurtegraad van de bodem 
moet verschil worden gemaakt tussen de bergen en heuvels enerzijds en 
de laagvlakten en dalen anderzijds.
Met uitzondering van zand- en kalksteenformaties (die natuurlijk basisch 
zijn), zijn de meeste gebergten in deze streken opgebouwd uit stollingsge
steenten, zoals graniet, bazalt en kwartsiet. Deze hebben een meestal zure 
of neutrale reactie. Soms echter is de neerslag zo gering dat deze bodems 
grote concentraties onoplosbare mineralen hebben opgebouwd. Door zijn ge
makkelijke oplosbaarheid speelt calcium hierbij meestal een grote rol wat 
dan ondanks de zure ondergrond een basische reaktie van de bodem tot 
gevolg heeft.
Rawe geeft in zijn boek als voorbeeld het gebied bij Lüderitz in Zuidwest- 
Afrika. Het grijze graniet hier vertoont een pH van 6,2, terwijl het grove, grij
ze zand uit dezelfde streek een pH heeft van 8,3, gecombineerd met onge
woon grote concentraties fosfaten, kalium en sporenelementen.
In tegenstelling tot de meestal zure bergen zijn de laaggelegen delen vaak 
basisch, zoals ook al uit bovenstaand voorbeeld blijkt. Ze zijn immers ver
rijkt met de door water en wind uit de bergen aangevoerde mineralen. Door
dat naast kalium ook (keuken)zout tot de best oplosbare mineralen behoort, 
zijn deze lage delen behalve basisch ook vaak brak. Dit doet zich vooral voor 
in de zgn. pannen, waarin zich het water verzamelt. Het zoutgehalte kan daar 
zo hoog worden dat nog slechts speciaal aangepaste planten er kunnen 
leven. Er zijn immers slechts weinig planten bestand tegen een milieu dat 
hoge zoutconcentraties combineert met periodiek gebrek aan lucht in de 
bodem. In onze streken kennen we deze zgn. halophyten of zoutplanten van 
de schorren en slikken aan de kust (o.a. zeekraal en zeeaster of zulte). Ten 
dele zijn deze halophyten te beschouwen als pseudo-succulenten. Er zijn 
evenwel ook soorten onder die hun succulent karakter ook in een normale 
omgeving behouden. Bij de Mesems moeten we dit type planten vooral zoe
ken bij aan Mesembryanthemum verwante geslachten als Hydrodea en Ha- 
lenbergia en verder bij Dactylopsis en sommige soorten Malephora en 
Ruschia.
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Samenvatting
Bij alle verschillen die de bodems in de droge gebieden vertonen hebben ze
toch enige kenmerken gemeen:
1. Daar de voor humusbacteriën benodigde vochtigheid ontbreekt vindt 

geen humusvorming plaats. Mede daardoor vertonen deze bodems 
meestal een opvallend gebrek aan nitraten (stikstof).

2. Daarentegen bezitten ze meestal een hoge concentratie aan andere 
voedingszouten als fosfor en kalium, benevens calcium, magnesium, 
ijzer en zgn. sporenelementen.

Op de consequenties die deze eigenschappen hebben voor de samenstelling
van de kweekgrond komen we terug in het hoofdstuk over de behandeling.
Foto’s Noltee en De Graaf

(w ordt vervolgd)

B oekbesprek ing en
Lobivia, die tagblütige Echinopsidinae, aus arealgeographischer Sicht. Door Walter 
Rausch; uitg.: Rudolf Herzig, Johann-Strauss-Gasse 30, 1040-Wenen, Oostenrijk. Prijs 
per deel: 185 Oostenrijkse Schilling (bij bestelling van de complete serie van 3 boeken). 
Wat door wijlen de heer Buining al geschreven werd ter gelegenheid van het verschijnen 
van het eerste deel van bovengenoemd boekwerk (zie Succulenta 1976, blz. 57) geldt 
volledig voor de delen II en III van dit werk.
De bijzonder mooie kleurenfoto’s, de duidelijke tekeningen en de heldere teksten —  ook 
goed leesbaar door diegenen die de Duitse taal niet meester zijn —  geven een uit
stekend en betrouwbaar overzicht van de ongeveer 500 Lobivia-namen. Namen van 
soorten die voorheen over vele geslachten verdeeld waren, doch die thans volgens de 
inzichten van de auteur tot Lobivia gerekend dienen te worden.
leder die belang stelt in deze grote groep cactussen zal veel plezier beleven aan dit 
boekwerk.
Een zeer gedegen stuk werk, stoelend op Rausch's grote kennis van deze plantengroep; 
kennis die verworven werd door intensieve veldstudies en bestudering van de uitgebreide 
literatuur over deze planten. In de ondertitel van het boek 'Lobivia' komt de zinsnede 
voor: ,,aus arealgeographischer Sicht” en hier wordt door de auteur ook steeds bij de 
groepering van de soorten met hun variëteiten van uit gegaan. Vele, tot nu toe zelf
standige, soorten zijn op grond van deze waarnemingen en studies tot variëteiten terug
gebracht. Op het eerste gezicht lijkt dit de hele naamgeving verwarder te maken, doch 
bij nadere beschouwing komt men al gauw tot de ontdekking dat de groep als geheel er 
overzichtelijker door geworden is.
De tekst wordt op uitmuntende wijze ondersteund door veelal uitzonderlijk mooie kleur
platen, terwijl daarnaast duidelijke tekeningen van de bloembouw de serieuze liefhebber 
alle gegevens verstrekken die nodig zijn om zijn Lobivia's beter te leren kennen en de in
zichten met betrekking tot de huidige nomenclatuur der Lobivia's te verhelderen. De 
schrijver merkt zelf al op dat hiermee nog niet het laatste woord gezegd is over deze 
uitgebreide plantengroep, doch hij voegt daaraan toe dat de huidige rangschikking zo
danig is dat deze voor uitbreiding en verdere bewerking geschikt is.
Met belangstelling zien wij uit naar meer van dergelijke overzichten en/of monografieën, 
waarbij wij speciaal denken aan de geslachten Discocactus en Melocactus waarvoor 
door wijlen de heer A. F. H. Buining zeer veel voorbereidend werk werd verricht.

Arie de Graaf.

Sulcorebutic door Kari-Heinz Brinkmann; uitg. Steinhart KG., 7820 Titisee-Neustadt, 
West-Duitsiand. Prijs: DM9,80. 80 blz.. 11 zwart/wit afbeeldingen, 2 landkaartjes en 
11 bloem- en areooltekeningen van de hand van A. J. Brederoo.
Het schrijven van monografieën van plantengeslachten is een zeer te waarderen streven. 
Men krijgt daardoor een beter inzicht in de relatie van zo'n geslacht tot andere geslach
ten, terwijl het overzicht van de soorten de omvang van het genus weergeeft. Daar 
komt nog bij dat van de recente literatuur waarin de gehele familie der Cactaceae be
handeld wordt, slechts het „Kakteenlexikon" van Curt Backeberg nog verkrijgbaar is.
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De hierin opgenomen gegevens kunnen door de vorm van het werk niet anders dan 
summier zijn. Het grote 6-delige werk van Backeberg is alleen nog 2de hands te koop 
en dan nog uiterst zelden. Bovendien zijn de inzichten van Backeberg op diverse punten 
aan twijfel onderhevig.
Het losbladige werk van Krainz ,,Die Kakteen" dat een veel betere en meer verantwoorde 
indeling der cactusfamilie als grondslag heeft, is helaas voortijdig beëindigd. Dit wordt 
temeer betreurd door de vele serieuze cactusliefhebbers daar zij in vele gevallen, nood
gedwongen, nu toch weer moeten terugvallen op de omstreden classificatie volgens 
Backeberg.
Gelukkig is het daarom dat van het geslacht Sulcorebutia in het bovengenoemde boekje 
thans een compleet overzicht gegeven wordt. In het algemene gedeelte van het boek 
wordt in een aantal hoofdstukken de systematiek, de nomenclatuur, de indeling, de 
verwantschappen, de geografische verspreiding, het klimaat en de bodemsamenstelling 
besproken, alsmede een korte cultuuraanwijzing gegeven.
In de volgende hoofdstukken wordt een overzicht gegeven van de thans geldende in
deling van het geslacht, onderverdeeld in soorten, variëteiten en vormen (hoofdstuk II). 
Dan volgen enkele hoofdstukken met veldnummers van Walter Rausch (WR-nummers) 
en het geografisch overzicht van die WR-nummers, aangevuld met veldnummers van 
Friedrich Ritter (FR), Dr. Alfred B. Lau (L), Wolfgang Krahn (Kr), Karei Knize (K) en 
Roberto Vasquez (V).
In het laatste hoofdstuk wordt een verkorte Duitse vertaling gegeven van het artikel 
van John D. Donald uit het I.O.S.-Bulletin III Nr. 3, januari 1974 over de relatie tussen 
Wëingartia en Sulcorebutia met commentaren van Donald en Rausch.
Dit boekje, dat als speciale uitgave van ons zuster-tijdschrift ,,Kakteen und andere 
Sukkulenten” verschenen is, kunnen we de vele Sulco-liefhebbers van harte aanbevelen.

Arie de Graaf.

SPECIALIST IN „GROENE BOEKEN" 
N I E U W !  Rausch, LOBIVIA; 3 delen, per deel f 37,50 

verkrijgbaar in het Duits en Engels.
Regelmatig verkopen wij de bekende standaardwerken, zoals:

Backeberg, KAKTEENLEXIKON (dit voorjaar komt een nieuwe druk) 
Britton & Rosé, THE CACTACEAE (4 delen in 2 banden) ±  f 107,50 
Jacobsen, DAS SUKKULENTENLEXIKON
(ook Engelse uitg.) ± f 68,50
Rauh, DIE BROMELIEN 2 delen (ook apart verkrijgbaar) ± f 175,—

Prijzen onder voorbehoud; vanaf f  125,— per zending franko huis.
Een bezoek aan onze zaak is de moeite waard.

Elandstraat 58 - Telefoon 070-64 62 77 - Den Haag 2003

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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HEBT U AL DIA’S NAAR DE DIATHEEK GESTUURD?

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

Daylite ’n kassucces
Bij aankoop 
Daylite kas 
gratis capillaire 
mat naar lengte 

van de kas.
kwaliteit:
Stormsterk, roestvrij en van 
onverwoestbaar aluminium.
keuze:
Liefst 31 modellen van

f.599,-'/,, f. 3 .500,-

krediet:
Gespreide betaling door het 
Daylite Krediet Plan (tot 
3 jaar).
kompleet:
Volledig pakket accessoires.
kijken:
Het grootste kassencentrum 
in Nederland is dat van 
Daylite International, 
Amsterdamsestraatweg 29c, 
Industriepark Naarden.
Tel.: 02159-413 16.
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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 
Tel. 031-146942

Regelmatig uitbreiding 
van ons assortiment

GEOPEND:

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

V A N  SPIJK  

uw d r u k k e r

karlheinz uhlig - kakleen

Uit onze plantenlijst:

Im p o rtp la n te n

Copiapoa alticostata, calderana, chanaralensis, cinerea, cinerea var. albispina, 
var. columna-alba, var. dealbata, cinerascens, coquimbana, cuprea, cupreata, do- 
meycoensis, dura, echinata, echinata v. borealis, ferox, goldij, grandiflora, hasel- 
toniana, imbricata, lembckei, longispina, longistaminea, malletiana, marginata, me- 
garhiza, minima, pendulina, pepiniana var. fiedleriana, pseudocoquimbana, rupe- 
stris, sp.n.820, streptocaulon, tocopiana, totoraiensis, vallenarensis. DM 8,— bis 
25,— .

7053 KERNEN i.R. KRS. WAIBLINGEN . LILIENSTR. 5

W.-Duitsland

Onze zaadlijst 1977 is verschenen.

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

De sortiments- en zaadlijst nr. 15 
blijft ook dit jaar volledig gehand
haafd en wordt U toegezonden na 
storting van ƒ 2,50 op girorekening 
1509830.
Aanvullingslijsten f  1,—.
Complete stellen f  3,50.
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
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succulenta
MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING 
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In te re ssa n te  en w e in ig  b e k e n d e  s u c c u le n te n  
uit E th io p ië  -3-

FRANS NOLTEE

C a ra llu m a  penicillata  va r. ro b usta  (N.E. Brown) White et Sloane

Tot de reuzen onder de Caralluma’s behoort zonder twijfel C. penicillata, die 
0,40-1 m hoog kan worden (volgens Rauh zelfs tot 1,20 m). C. penicillata 
werd in 1889 door Schweinfurth in Yemen ontdekt en in dat zelfde jaar door 
Deflers beschreven als Boucerosia penicillata (Voy. Yemen, 169). N. E. Brown 
bracht 3 jaar later de soort onder bij het geslacht Caralluma (Gard. Chron. 
1892, II. 278).
Samen met Riva ontdekte Schweinfurth in 1892 in de bergen van Eritrea een 
plant die in 1904 door N.E. Brown werd beschreven als Car. robusta (Flora 
Frop. Africa IV. 1. 482). Later vond R. J. Darvall bij Sinkat in de Soedan een 
plant die door White en Sloane als identiek werd beschouwd. In The Stape- 
lieae brengen deze auteurs C. robusta als variëteit onder bij C. penicillata. De 
beschrijvingen in The Stapelieae van var. penicillata en var. robusta zijn resp. 
een aangepaste versie en een letterlijke vertaling van de originele diagnosen. 
Wanneer we deze twee beschrijvingen naast elkaar zetten krijgen we het vol
gende beeld.

Enkele maanden oude zaailingen van C. penicillata var. robusta.
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va r . p en icillata v a r . robusta
ste n g e ls 2-3 cm  d ik * , ve rta k t, v ie r 

hoekig , hoeken met stom pe 
tanden .

lang , s te v ig , 2 ,5-7 ,5  cm  in het 
v ie rka n t, sch e rp  v ie rh o ek ig , 
kaal en d u id e lijk  b lau w g ro en ; 
hoeken  getand , tanden tam e
lijk  k le in , 2-4 mm lang, d rie 
hoekig , horizontaal sp re id end .

bloem en k le in , in d ichte sch e rm en . in z ijd e lin g se  sch e rm en  d ie  z it
tend z ijn  o f op heel korte  (2-6 
mm lange) z ijsch e u ten  zitten , 
v e rsp re id  o ve r  het bo ven ste  
deel van  de s te n g e ls , bo lrond , 
met 20-40 o f m eer b loem en, 
1,9-3,1 cm  in d o o rsn ee .

b loem stee l 8-10 mm lang, zo n d er sch u t
b laa d jes .

±  8 mm lang, kaa l.

ke lkb lad eren lan cetvo rm ig , stom p, sp re i
dend.

2-2,5 mm lang , langw erp ig  of
lan g w erp ig -lan cetvo rm ig ,
sch e rp .

bloem kroon b leekgroen  van  buiten, lich t
bruin van  binnen met g e e la ch 
tige v le k k e n ; m eer dan h a lf
weg ing esn ed en ; s lip p en
lancetvo rm ig , met een  b o rste l
achtig  toe fje  ve rlen g d e  knots- 
vorm iqe p aa rse  haren  aan de 
to p ** .

o n g eveer 8 (to t 10?) mm in 
d o o rsn e e ** * , rad vo rm ig ; s lip 
pen 2 ,5  tot 4? mm lang, 2-2,5 
mm breed , e ivo rm ig , sch e rp , 
van  binnen w ra tach tig , met 
een  to e fje  lange b ew eeg lijke  
p aa rse  haren  aan de n aa r b in
nen gebogen top, van  buiten 
kaal.

bu itenste kom vorm ig , met 5 b u id e lvo r ±  0 ,5  mm boven de b a s is  van
co ro na mig ve rg ro e id e  s lip p en , b ijna 

a fg eknot o f ze e r  b reed  d rie 
hoekig aan de b oven rand , o ve r 
de gehe le  o p p erv lak te  met 
een  ze e r  dunne bedekk ing  van  
korte  haren .

de g e s la ch tszu il ontsp ring end  
en re ikend  tot de top d aarvan , 
kom vorm ig , ha lf a fg ekno t, 5 
kom m etjes vorm end tu sse n  de 
an th eren , aan  binnen- en bui
tenkan t gehee l b ed ekt met 
sp aa rzam e , korte , sp re id end e  
haren .

b innenste s lip p en  lijkend  op korte  tan s lip p en  ze e r  k le in , liggend op
co ro na den, te vo o rsch ijn  kom end uit 

de bu itenste  co ro na en geb o 
gen liggend op de an theren .

de ach te rkan ten  van  de an the
ren en ko rte r dan d eze , aan de 
rugkant vastg eg ro e id  aan de 
b u itenste  co ro na en e r u itziend 
a ls  5 ze e r  k le ine  n aa r b innen 
gebogen tanden  van  de laat
ste , kaa l.

* In hun commentaar spreken White en Sloane over 7,5 cm dikke stengels. Berger 
zegt: „De stengels meten zonder de vleugelachtige zijkanten 2-4 cm, met deze meege
rekend van tand tot tand 6-10 cm (diagonaal), maar naar de bloeiende toppen toe ver
smallen ze zich tot 1,5 cm in doorsnee” . Helaas heeft Jacobsen zonder commentaar de 
maten van de originele beschrijving overgenomen waardoor men een heel verkeerde 
indruk van de plant krijgt. (Hij vermeldt overigens helaas evenmin het duidelijke ver
schil in bloemkleur tussen de beide variëteiten).
** Aan deze penseeltjes dankt de soort zijn naam.
*** Berger geeft voor de bloemen van var. penicillata een doorsnee op van 11-12 mm. 
De exemplaren van de var. robusta bloeiden bij ons met bloemen van — 11 mm in door
snee.
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Piet Kooijman (I.) en Cor v.d. Wouw (r.) bij een groot exemplaar tussen Awash en Mieso.

Opvallend bij de beschrijving van de varië te it robusta is dat niet de bloem kleur 
is vermeld. Het zou dan ook voor de hand liggen, te veronderste llen dat deze 
dezelfde is als van de var. penicillata. Toch zit ju is t in de bloem kleur het be
langrijkste verschil tussen de twee variëteiten. W hite en Sloane zeggen daar
van het volgende. ,,Bij het Arabische type (var. penicillata) is de grondkleur 
bruin, naar de toppen toe getekend met uniforme lichtgele vlekken; bij de 
A frikaanse varië te it robusta zijn de discus en het onderste %  deel van de 
slippen groenachtig geel, getekend met kleine paarse vlekken, overgaand in 
du idelijk  paarse toppen.
De door ons in Ethiopië gevonden exemplaren van Car. penicillata var. robusta 
groeiden alle in het ooste lijk  deel van d it u itgestrekte land (halverwege tussen 
Awash en Mieso, tussen Mieso en Asbe Tafari en tussen Dengago en Dire 
Dawa). Voorzover uit onze aantekeningen valt te reconstrueren liggen al deze 
vindplaatsen tussen 1000 en 1500 m hoogte, in ieder geval steeds daar waar 
de bergen overgaan in de Ethiopische Slenk. Het grootste exemplaar dat we 
aantroffen had een doorsnee van niet m inder dan 1,30 m maar was slechts 50 
cm hoog. Geen van de door ons gevonden planten stond in bloei, maar we 
hadden het geluk behoorlijk wat zaden te kunnen verzamelen, die ondertussen 
al voor vele flinke nakomelingen hebben gezorgd.
Hoewel de planten steeds vrij warm moeten staan (vooral wanneer de lucht
vochtigheid hoog is) blijken ze in de cu ltuur toch minder m oeilijkheden op te 
leveren dan we aanvankelijk vreesden. Gehoopt mag dan ook worden dat deze 
interessante plant met zijn imposante u ite rlijk  en opvallende bloemen thans in 
ruime mate zijn weg in de verzam elingen zal vinden waar hij to t nu toe slechts 
zeer zelden te vinden is.
Literatuur.
A. Berger 1910 ......  Stapelieen und Kleinien.
H. Jacobsen 1960 ......  Handbook of Succulent Plants.

1974 ......  Lexicon of Succulent Plants.
W. Rauh 1967 ......  Die groBartige Welt der Sukkulenten.
A. White en B. Sloane 1937 ......  The Stapelieae. (wordt vervolgd)
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Pseudopilocereus m achrisii (Dawson) Buining et 
Brederoo nova com binatio
(Dit artikel kwam tot stand op grond van de door de heer Buining nagelaten 
aantekeningen.)

Cephalocereus machrisii Dawson in: Contributions in Science, Los Angeles County 
Museum, 10:1- 8, July 15, 1957
Pilosocereus machrisii (Daws.) Backbg in: Die Cactaceae IV: 2419, 1960.
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Plant zuilvormig, van de basis uit spruitend, takken 2,5 - 3,5 m lang, 10 - 
12 cm in doorsnee, vrij lichtgroen, top met blauwgroen waas, vertakte wortels. 
Ribben 12 - 15, 2 - 2,2 cm breed, plusminus 2 cm hoog, vrij rond, tot 3 cm van 
elkaar, tussen de areolen iets verheven.
Areolen vrijwel rond, 5 mm in doorsnee, eerst met veel wollige, zijdeachtige, 
witte tot wit-gele haren, later vrijwel kaal. Bloeibare areolen met wolpluizen, 
die 1,5 - 2 cm lang zijn, lichtgeel tot geel-wit, later tot goudgeel, soms don-

A
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kerbruin wordend, iets verzonken in de rib en ongeveer 7 mm van elkaar op 
de rib.
Doorns: 1 middendoorn die 14 - 15 mm lang is, schuin naar boven gericht, 
eerst lichtbruin tot geelbruin, aan de basis donkerder, later lichtgrijs. Van de 
randdoorns is er 1 recht naar beneden gericht, ongeveer 13 mm lang, de 
overige zijn straalsgewijs rond de middendoorn gerangschikt, 3 - 9  mm lang, 
lichtbruin tot geelbruin, later lichtgrijc, alle naaldvormig.
Bloem is ongeveer 55 mm lang, geopend is hij ca 40 mm breed, slank klok-



c,

Foto: Buining 
Tekeningen: Brederoo

A =  bloemdoorsnede met perianthbladeren 
A1 =  bloem 
B =  zaad
B1 =  hilum, m =  m icropyle, f  =  funiculus 
B2 =  doorsnede hilum 
B3 =  rijpe vrucht
B4 =  links: embryo met lege perispermzak

rechts: embryo geheel vrij, co =  cotylen 
B5 =  zaadknoppen (uiteengelegd)
C =  oud areool 
C1 =  jong areool 
C2 =  bloeibare areolen
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vormig, kaal. Het pericarpellum heeft een dikvlezige wand, is 11 mm lang en
13 mm breed, bijna rond, glanzend groen, sporadisch bezet met zeer kleine 
bundeltjes van enkele witte haartjes. Het gaat vloeiend over in het recepta
culum, dat ca 33 mm lang is en waarvan de grootste breedte ca 22 mm is. 
Het heeft een dikvlezige wand, die bezet is met platte, vlezige, 1 - 7 mm 
lange en 0,5 - 7 mm brede schubben, die lichtgroen zijn met een violet-rode 
top, langs de receptaculumwand aflopend, de onderste zeer klein en spits, 
naar boven meer nagelvormig, met fijn getande rand. De nectarkamer is ca
14 mm lang, zijn grootste breedte is 5 mm, langs de hals wordt hij nauwer; 
de nectarklieren zijn wandstandig en lopen spits uit. De zaadholte is 7 mm 
lang en 6 mm breed, hij is hartvormig; de zaadknoppen zijn wandstandig in 
boomvormig vertakte bundels, met ca 10 zaadknoppen per bundel. De over- 
gangsbladeren op het bovenste gedeelte van het receptaculum zijn tot 14 mm 
lang en 8 mm breed, dikvlezig, nagelvormig met zeer fijn getande rand, licht
groen met violet-rode top en middennerf. Buitenste perianthbladeren zijn tot
15 mm lang en 7 mm breed, langwerpig tot ovaal, vlezig, het meest langs de 
middennerf, met fijn getande bladrand, plaatselijk ook wel dieper ingesneden, 
bovenzijde wit. Binnenste perianthbladeren zijn tot 12 mm lang, 7 mm breed, 
langwerpig tot ovaal, aan de basis smal uitlopend, vlezig, het meest langs de 
middennerf, met fijn getande bladrand en spitse top, plaatselijk ook wel dieper 
ingesneden, bovenzijde wit met lichtroze middennerf. De primaire meeldraden 
staan in 1 krans, aan de basis iets aflopend langs de receptaculumwand, top 
naar de stamper gebogen, tot 17 mm lang met 2 mm lange, gele helmknopjes; 
de secundaire staan in 8-10 kransen, de onderste zijn 14 mm lang en naar de 
stamper gericht, naar boven toe worden zij korter tot 5 mm lang en liggen 
meer aan; de helmknopjes zijn 2 mm lang en geel. De stamper is 40 mm lang, 
aan de voet 2 mm in doorsnee, aan de top slechts 1 mm, is voorzien van 8 
lijnvormige stempels, die 4 mm lang, met papillen bezet en wit-crême zijn.
De vrucht is rond, ca 24 mm in doorsnee, springt bij rijpheid open, vuilroze 
van kleur terwijl het vruchtvlees wit is.
De zaden zijn helmvormig, glanzend zwart, 1,3 - 1,5 mm lang, 1 mm breed; 
de testa is bezet met kransgewijs geplaatste vrij ronde knobbeltjes, in het 
midden waarvan een ronde holte; langs de hilumrand zijn de knobbeltjes 
schubvormig en veel platter, er is een kam aanwezig, het hilum is subbasaal, 
ovaal, slechts 0,7 mm lang en micropyle en funiculus omvattend, het is iets 
verdiept en loopt af naar de funiculus. De hilumrand is fijn getand, het weefsel 
is licht okerkleurig, het embryo is haakvormig, het perispermium ontbreekt, de 
cotylennaad loopt overlangs.
De standplaats is ten westen van Uruacu, Goias, Brazilië, in open gedeelten 
van een bos op ca 600 m hoogte, in steenslag van kwartsgrint tussen struiken, 
kleine palmpjes en grillig gevormde bomen. Het veldnummer van deze soort 
is H 427.
A . J. Brederoo, G ille s  Stelm anstraat 38 hs, Amsterdam.
J. Theunissen, V ierschaarstraat 23, Oud-Gastel.

E ch everia  D. C. Historie en nomenclatuur -5-
J. C. VAN KEPPEL
In 1959 verscheen in „Leaflets of Western Botany” 9:1-4, Walther’s nieuwe 
indeling van het geslacht Echeveria in 14 groepen. Deze indeling vormde — 
met één kleine wijziging — de basis voor Walther’s monografie „Echeveria” , 
die helaas pas in 1972 verscheen. Evenals iedere andere systematische inde
ling is deze poging van Walther om orde te scheppen in de Echeveria’s lang
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niet volmaakt. Wij zijn inmiddels ook al weer zo’n twintig jaar verder en niet 
alleen de ontdekking van nieuwe soorten maakte wijzigingen noodzakelijk, 
maar ook andere inzichten van experts roepen een aantal vraagtekens op. Dr. 
Reid Moran heeft reeds enkele nieuwe groepen opgesteld waarop ik later te
rug hoop te komen. Zelf heb ik ook een aantal bedenkingen, die ik later hoop 
te publiceren, maar daarvoor is de tijd nu nog niet rijp. Walther heeft in ieder 
geval een belangrijke bijdrage geleverd, die een goede basis vormt voor ver
dere vervolmaking. Op zijn systematische indeling zal ik hier niet verder in
gaan om dit historisch overzicht niet nog langer te maken dan aanvankelijk de 
bedoeling was. Walther’s monografie bevat naast de beschrijving van 143 soor
ten en 12 variëteiten nog andere interessante en waardevolle gegevens over 
herbariumcollecties, morfologie, oecologie, geografie, fylogenie, systematiek 
en synonymie. Ook het onderwerp hybriden wordt aangeroerd maar geeft wei
nig nieuwe gezichtspunten. Een hoofdstuk is gewijd aan de historie van Eche- 
veria’s in de cultuur, gevolgd door cultuuraanwijzigingen. Het boek bevat 226 
afbeeldingen waarvan 16 kleurenplaten. Nu volgt een opsomming van de in zijn 
boek nieuw beschreven soorten en variëteiten, zo mogelijk aangevuld met enig 
commentaar.
E. agavoides var. prolifera is een in Mexico gevonden cultuurplant, die voor 
zover mij bekend nog niet in het wild is teruggevonden.
E. agavoides var. multifida. Deze variëteit is door Walther beschreven naar 
planten afkomstig van dezelfde groeiplaats in Mexico als de eerder genoemde 
cv. „Red Edge” (Succulenta 55: (9), 1976). Mogelijk is ,,Red Edge" een gese
lecteerde kloon van de var. multifida, maar ik kan dat niet met zekerheid zeg
gen omdat ik de var. multifida nog niet heb gezien.
E. lindsayana is een mooie plant met dikkere bladeren die blauw en aan de 
randen opvallend roze gekleurd zijn. Verwant aan E. chihuahuaensis, die ech
ter kleinere en minder sterk gekleurde bladeren heeft. E. colorata is ook uit 
deze groep maar hier nog niet in cultuur.
E. elegans var. hernandonis en var. tuxpanensis. De variëteit hernandonis valt 
binnen de variatiebreedte van de soort en wat tuxpanensis voorstelt weet Wal
ther zelf ook niet. Hij beschreef deze var. naar herbariummateriaal van Dr. 
Rosé uit 1904!
E. sanchez-mejoradae is een synoniem van de in 1959 in het Mexicaanse tijd
schrift beschreven E. goldiana. Opmerkelijk is, dat hoewel beide beschrijvingen

E. a lb ican s .



spreken van groene, niet blauwachtige bladeren, er thans planten in de cu l
tuu r zijn gebracht door Abbey Garden (Californië), die wel blauwachtig berijp t 
zijn.
E. pulidonis is een v rij kleine stamloze soort met blauwachtige, scherp rood
gerande bladeren en gele bloemen. Deze gem akkelijk uit zaad te kweken soort 
is een goede aanwinst voo r het sortim ent van de handelskweker.
W alther’s groep Secundae roept nogal wat vraagtekens op. In deze groep 
hoort E. cuspidata, die naverwant is aan E. parrasensis of misschien zelfs een 
synoniem van deze soort, niet thuis. D uide lijk  te onderscheiden van de type- 
soort E. secunda zijn slechts E. subalpina, E. turg ida en de door W alther be
schreven E. meyraniana. De andere „soorten” , waaronder W alther’s nieuwe 
soorten E. cornuta en E. reglensis zijn slechts standplaatsvariëteiten van de 
zeer variabele E. secunda. W aarom W alther de var. glauca (E. glauca Baker) 
als een var. van E. pumila ( =  E. secunda var. pumila) beschouwt, ontgaat mij 
volkom en. E. pumila is overigens niet door Van Houtte, maar door Schlechten- 
dal beschreven. Van Houtte noemde in zijn catalogus van 1845/46 slechts de 
naam, maar gaf geen beschrijving.
W alther geeft een respectabele lijs t van vindplaatsen van E. secunda var. glau
ca. Desondanks ben ik van mening dat de oude beschrijvingen van E. glauca 
en E. pumila slechts gebaseerd zijn op planten die in de vorige eeuw uit de 
enorme hoeveelheid cultuurplanten van E. secunda zijn geselecteerd. In het
zelfde jaar dat Baker E. glauca als soort beschrijft, v ind t men deze in tuin- 
bouw publicaties als de var. glauca genoemd, zoals door Carrière in de Revue

E. juarezensis 
Foto Noltee.



E. sanchez-mejoradae Foto Noltee.

H orticole 41: 299, 1869. Dat de var. pumila smallere bladeren heeft dan E. se
cunda is nog geen reden om er een zelfstandige soort van te maken!
E. sayulensis beschrijft W alther naar cultuurexem plaren uit Mexico. O f d it w er
ke lijk  een soort is va lt te betw ijfe len. Voorlopig  beschouw ik deze „s o o rt”  als 
een hybride van E. secunda, gezien de overeenkom st van deze plant met de 
cv. ,Zahni’, die niets anders is dan de groene (normale) vorm van de bont- 
bladerige cv. ,Hoveyi’.
E. dactylifera is een goede soort uit de groep G ibbiflorae. Het is een kortstam- 
mige plant, die vrij m oeilijk  is te kweken.
Hoewel ik zodra de „ech te ”  E. acutifolia Lindl. door mij met zekerheid is ge
ïdentificeerd hieraan een uitvoerig artike l zal w ijden, kan ik thans al vaststellen 
dat W alther d it mysterie niet heeft opgelost. Hij geeft voor deze soort als syno
niem: Cotyledon devensis ( =  E. devensis (N.E.Br.) Greene en E. holwayi Rosé. 
D oor deze twee planten, die zo totaal verschillen, n iet alleen van elkaar, maar 
ook van de duidelijke tekening bij de orig inele beschrijving van E. acutifo lia  in 
Lindley: Botanical Register 1842, als synoniemen van deze soort te beschou
wen, geeft W alther b lijk  deze soort niet voldoende te kennen. E. devensis was 
in 1902 door de Kew Gardens ontvangen als een hybride. Nu kom t het vaak 
voor dat cultuurhybriden als soort worden beschreven. Dat een plant waarvan 
gezegd w ord t dat het een hybride is, later een echte soort b lijk t te zijn is een 
unicum. De zijassen in de bloeiw ijze van E. devensis zijn v rij lang en veel- 
bloemig. De bloemen hebben du idelijk  teruggekrom de kelkbladeren. E. acuti- 
folia heeft korte zijassen, ieder met slechts enkele bloemen met opstaande 
kelkbladen. Maar een hybride o f niet, E. devensis is niet synoniem met E. acu
tifo lia . W alther baseert zijn beschrijving van E. acutifo lia  niet op L indley’s acu
tifo lia  maar op een plant die w aarsch ijn lijk  een clonotype is van E. holwayi. 
Daardoor w ijk t zijn beschrijving op een belangrijk punt af van de orig inele be
schrijving, n.l. de bloeiw ijze. Hij doet d it w aarsch ijn lijk  omdat hij L indley’s type- 
plant en tekening beschouwt als een armzalig exemplaar. A lle  afbeeldingen van 
Lindley geven echter goed gekweekte planten te zien en er is geen enkele reden 
om aan te nemen dat E. acutifo lia hierop een uitzondering vormde. Al is de ori-
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E. crassicaulis.

ginele afbeelding van E. holwayi van Dr. Rose (afb. 112) wel van een slecht 
gekweekt exemplaar, het is duidelijk een totaal andere plant dan Lindley’s ori
ginele afbeelding (afb. 113). Het wonderlijkste is wel dat er sinds 1962 een 
plant in de cultuur is gekomen die verspreid door de I.S.I. als acutifolia? onder 
nummer 172 en die vrijwel geheel overeenstemt met Lindley’s beschrijving. 
Over deze plant citeer ik uit een brief d.d. 11-2-1970 van Mr. Nan Gwarra uit 
Tytherington aan mijn vriend Harry Watson in Nottingham, beiden in Engeland. 
„I.S.I. 172. This species is apparently alIied to E. acutifolia, is unnamed and 
will not be described as new in Walther's monograph on the Genus, though 
shortly before his death he (Walther) told us, he considered it to be a new 
species*. U.C.B.G. 56-797, coli. T. Mac Dougall at about 3000' alt. on Mount 
Guiengola, Isthmus, Tehuasitepec, Oaxaca, Mexico” . Deze plant bloeit mo
menteel in mijn collectie met rechtopstaande rode bloemen aan korte zijassen 
op dezelfde wijze als de afbeelding van Lindley ons toont. Dat Walther deze 
plant niet als E. acutifolia, maar als een onbeschreven soort beschouwde, is 
waarschijnlijk een gevolg van het feit dat het manuscript van E. acutifolia voor 
zijn boek al gereed was. Indien hij bovengenoemde plant op basis van Lindley’s 
beschrijving wel als E. acutifolia had beschouwd, was zijn hele theorie over 
E. acutifolia-holwayi-devensis, als een kaartenhuis in elkaar gestort.
In zijn groep Angulatae beschrijft Walther 3 nieuwe soorten: E. angustifolia, E. 
erubescens en E. tenuifolia, en een nieuwe variëteit E. lutea var. fuscata, die mij 
niet of onvoldoende bekend zijn. E. shaviana is een mooie kleinblijvende
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2e penningmeester: J. ORLEMANS, Heemskerkerweg 288, Beverwijk.
Algemeen bestuurslid: J. H. VOSTERMANS, Schoolweg 55, Venlo.
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland en België f  25,— en voor leden in het buitenland f  30,— per 
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BELANGRIJKE ADRESSEN:
Ledenadministratie, propagandafolders, aanmeldingskaarten voor het lidmaatschap en nummers van „Succulenta”  
van de lopende jaargang: P. DEKKER, St. Pieterstraat 27, Middelburg.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, Strijen. Katalogus f  1,50.
Clichéfonds: G. J. M. LINSSEN, Jacob Catsstraat 61, Venlo.
Diatheek: H. M. S. MEVISSEN, Dinantstraat 13, Breda, tel. 076 - 875076.
Oude nummers van „Succulenta”  to t en met december '76: H. B. HOOGHIEMSTRA, Reyerdijk 115, Rotterdam 26. 
Redakteur: FRANS NOLTEE, Octant 92, Dordrecht, tel. 078 - 73970.
2e redakteur: A. DE GRAAF, Zinnia 8, Dordrecht, tel. 078 - 72617.
Rullen Zonder Huilen: kontaktadres: Middelburgsestraat 35, Scheveningen.
Succulentarium: aanmelden voor bezoek bij dhr. W. Ruysch, tel. 08370- 19123 toestel 87, of I.V.T., t.a.v. 
dhr. W. Ruysch, Mansholtlaan 15, Wagenlngen.
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 niet langer verantwoord, brieven te beantwoorden wanneer geen postzegel 
is bUgevoegd.

SLUITINGSDATA:
Kopij voor het JUNInummer moet uiterlijk 1 MEI bij de redaktie zijn.
Mededelingen voor verenigingsnieuws uiterlijk 20 MEI bij het sekretariaat afdelingen gelieven hun mededelingen 
te zenden aan Mevr. A. BOENDER, Beneluxlaan 53, Beverwijk-
Advertentie opgaven uiterlijk 25 APRIL bij J. de Gast, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo.

KONTRIBUTIE 1977.

Heeft u uw kontributie voor dit jaar reeds betaald? Zo niet, dan verzoeken wij u dringend 
onverwijld uw akseptgirokaart op te zoeken, in te vullen en te verzenden. G. Link.

GOUDSCHE CACTUSBEURS 21 MEI 1977.

De Afdeling Gouda en Omstreken organiseert op zaterdag 21 mei wederom een grote cactus
beurs. Tijd: 13.00— 17.00 uur. Plaats: Grote zaal van Kunstmin te Gouda, vlakbij het station. 
Aanwezig zijn een aantal stands met boeken en materialen en, uiteraard, de ruilbeurs. 
Liefhebbers die willen ruilen worden verzocht om 12.00 uur met hun planten aanwezig te zijn.

Secr. C. J. van Schieveen-Schra, Waterruit 60, Gouda.

UIT DE AFDELIN GEN
AFDELING DORDRECHT.

Nadere inlichtingen: L. J. den Boef, Mr. Heemskerkstraat 24, Ridderkerk.
12 mei: Praatje door de heer Ottevanger over de opstelling van de planten. Tevens dia’s 
inleveren voor de wedstrijd (3 stuks per deelnemer).
9 juni: Diskussieavond. Uitslag van de dia-wedstrijd.



AFDELING GOUDA EN OMSTREKEN.

Rektifikatie van de mededeling in hei februarinummer.
Bijeenkomsten elke 3e donderdag van de maand in Het Brandpunt, Turfmarkt 58, Gouda. 
Aanvang 20.00 uur. Nadere inlichtingen Mevr. C. J. van Scieveen-Schraa, Waterruit 60, Gouda 
telefoon 01820-11851.

AFDELING DEN HELDER.

Bijeenkomsten worden gehouden in de kantine van de Gemeentelijke Plantsoenendienst, 
Soembastraat 83, Den Helder op de zaterdagen 14 mei en 11 juni, aanvang 14.30 uur.

AFDELING HOEKSE WAARD.

Bijeenkomsten worden gehouden in de Landbouwschool te Klaaswaal op de donderdagavonden: 
12 mei: Quiz, samengesteld door de heer J. de Heer. Diaserie door de heer J. Magnin.
9 juni: Diskussiegroepen met als speciaal onderwerp de voorlopige resultaten van de uitzaai 
in dit voorjaar. Vragenuurtje.
Op alle bijeenkomsten plantenverloting.

AFDELING KENNEMERLAND.

Bijeenkomsten elke laatste donderdag van de maand in ,,Het Cultureel Centrum” , IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
28 april: 2e deel Ethiopië door de heer F. Noltee.
26 mei: In en uit eigen kring.
30 juni: De heer B. van Gelder neemt ons mee, aan de hand van een voordracht en dia’s, 
naar Engeland.

AFDELING IJSSELSTREEK.

27 mei: In Goor. Kollaan 70. (lezing).
17 juni: D.W.K.-gebouw, Leeuweriklaan 19, Zutphen.

AFDELING GORINCHEM-DEN BOSCH.

2 mei: Heukelium. Spreker de heer R. Slikkerveer.
4 juni: Ruilbeurs te Berlicum.
6 juni: Berlicum. Spreker de heer B. van Gelder.
Nadere inlichtingen: M. Jamin, Braakven 116, Berlicum, N.Br.

„OPEN HUIS”  BIJ DE CACTUSKWEKER WILLEMSEN TE LENT.

Bij het bezoek aan de bekende kwekerij van de heer A. T. Willemsen, Steltsestraat 19a te
Lent, ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van Succulenta op 15 mei vorig jaar
te Lent, is door de heer Willemsen de toezegging gedaan voortaan elk jaar één dag de
liefhebbers de gelegenheid te geven cactussen en andere vetplanten bij hem te kopen. 
Vorig jaar blijkt dit een groot succes te zijn geweest. In onderling overleg is voor 1977 de 
datum vastgesteld op zaterdag 4 juni van 9.00 tot 16.00 uur.
Allen dus hartelijk welkom in Lent. Ter zijde zij nog medegedeeld dat, wanneer U van deze 
gelegenheid wilt profiteren om de cactusgrond Nr. 8 mee naar huis te nemen, U daarvoor 
tot 12.00 uur terecht kunt bij het Coöperatieve Tuinbouw Centrum, gelegen achter het 
Restaurant „Het Witte Huis” , dat tevens als trefcentrum voor de leden kan dienen.



P R O G R A M M A

ROND DE ALGEMENE VERGADERING 1977 TE ROTTERDAM

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de afdeling Rotterdam zal de Algemene 
Vergadering dit jaar op zaterdag 14 mei a.s. in Rotterdam worden gehouden.
Op het moment dat we dit schrijven is de jubilerende afdeling druk doende voor
bereidingen te treffen voor een grote cactus- en vetplantententoonstelling in 
Diergaarde Blijdorp. Het programma op de dag van de algemene vergadering staat 
dan ook in het teken van deze tentoonstelling. Het ziet er als volgt uit:

10.00 uur Ontvangst van genodigden en deelnemers aan de algemene vergadering
in het paviljoen van de Diergaarde. De Diergaarde is geopend vanaf

8.30 uur.

10.30 uur Officiële opening van de tentoonstelling.

±11.00 uur Rondgang door tentoonstellingskas.

12.30 uur Gezamenlijke koffiemaaltijd. Kosten ƒ7,— p p.

14.00 uur Aanvang algemene vergadering in paviljoen Diergaarde.

±16.30 uur Einde vergadering.

18.00 uur Sluiting Diergaarde.

Voor deelnemers die per trein komen is de Diergaarde eventueel te voet te be
reiken ( ±  10 min. lopen) indien zij het Centraal Station aan de achterzijde verlaten 
en de wegwijzers volgen. Ook kan men gebruik maken vhn tramlijn 3 (richting 
Diergaarde) welke een halte heeft op het plein aan de voorzijde van het Centraal 
Station. De afdelingssecretarissen zullen tijdig t.b.v. de algemene ledenvergadering 
per afdeling 2 gratis toegangsbewijzen tot de Diergaarde ontvangen. Verspreid 
wonende leden kunnen een gratis toegangsbewijs aanvragen bij dhr. H. B. Hoog- 

hiemstra, Reyerdijk 115, Rotterdam 3026.

Zij die willen deelnemen aan de gezamenlijke koffiemaaltijd dienen voor 1 mei a.s. 
ƒ 7,— overgemaakt te hebben aan eerdergenoemd adres op giro 198340. De koffie
maaltijd zal bestaan uit 1 kop soep, 2 belegde broodjes, 1 krentebol en 2 x koffie.

Tot ziens op 14 mei in Rotterdam.



BALANS PER

Bezittingen 1976 1975

Postgiro f 5.854,01 f 5.870,05
Alg. Bank Nederland , 2.533,09 11 295,76
Kas t f 135,39 23,50
Effecten (nominaal) t| 10.000,— f| 10.000,—
Bibliotheek p.m. p.m.
Voorraad Banden, enz. 11.395,95 4.363,10
Deposito ,, 45.000,— ,, 20.000,—
Nog te ontvangen contributie ,, 500,— ,, 100,—
Nog te ontvangen wegens advertenties ,, 5.535,80 ii 1.905,50
Nog te vorderen intrest ,, --,--- 400,—
Nog te vorderen van Clichéfonds f| 3.724,59 ,, 2.065,43
Diversen •• 350,— ■■ -- ,---

f 85.028,83 f 45.023,34

BATEN EN

Contributie lopend jaar f 88.282,11 f 59.024,65
Contributie oude jaren ,, 662,50 ,, 413,79
Verkoop en inschrijfgeld ,, 2.595,55 ,, 2.351,14
Advertenties ,, 5.389,14 Jf 3.229,94
Clichéfonds 12.827,37 ,, 6.765,43
Intrest ii 4.108,21 2.528,29
Koerswinst effecten fl —,— 570,50

ƒ 113.864,88 ƒ 74.883,74

BEGROTING

Baten

Contributie
Verkoop en inschrijfgeld 
Advertenties
Clichéfonds
Intrest

f  90.000,—
„  5.000,—
„ 5.000,—
„  13.000,—
ƒ 4.000,—

ƒ 117.000,—



31 D ECEM BER

Schulden
Vooruitontvangen contributie
Reserve koersverschillen
Nog te betalen vergoeding sprekers
Nog te betalen voor het tijdschrift
Nog te betalen porti
Nog te betalen bibliotheekkosten
Nog te betalen vergaderkosten
Nog te betalen diatheekkosten
Nog te betalen drukwerk
Nog te betalen kalenders
Nog te betalen diversen
Reserve bibliotheek onderhoud
Reserve bibliotheek aanschaf
Kapitaal

LASTEN

Exploitatie tijdschrift
Bibliotheekkosten
Bibliotheek onderhoud
Bibliotheek aanschaf
Porti en bankkosten
Drukwerk en materiaal
Vergaderingen
Vergoeding sprekers
Propaganda en tentoonstellingen
Diatheek
Diversen
Batig saldo

1977

LASTEN
Exploitatie tijdschrift
Bibliotheek
Porti en bankkosten
Drukwerk en materiaal
Vergaderingen
Propaganda en tentoonstellingen
Diatheek
Sprekers
Onvoorzien

1976 1975

f 1.219,35 / 890,99
11 768,— i i 768,—
11 100,— 11 50,—
11 25.104,20 11.510,22

363,25 914,90
74,30 86,15

11 852,30 11 161,95
11 62,30 11 i
11 83,90 i i 239,90
If 2.690,66 i > i
11 286,33 11 --,--
11 756,— ii 756,—
11 815,68 • i 767,27
f 1 51.852,56 i • 28.877,96
f 85.028,83 f 45.023,34

f 81.972,56 f 63.489,28
429,02 11 288,96

11 ----- , ----- 11 100,—
11 400,— 11 400,—
11 3.199,38 4.305,21

1.012,19 1.148,18
2.100,90 1.202,30

350,— 122,—
75,— 2.158,—

217,70 — ,—
1.133,53 11 48,50

22.974,70 11 1.621,31
f 113.864,88 f 74.883,74

ƒ 100.000,— 
800,— 

„  6 . 000,—  

„ 2.000,— 
„ 3.000,—
„ 3.000,—

300,— 
„ 500,—
„ 1.400,—
ƒ 117.000,—



JUBILEUMTENTOONSTELLING AFDELING ROTTERDAM.

In verband met haar 50 jarig bestaan organiseert de afdeling Rotterdam van 14 mei tot 5 juni 
a.s. een grote Succulentententoonstelling in Diergaarde „Blijdorp” . In samenwerking met 
vele liefhebbers, kwekers en de directie van de Diergaarde zal een nieuwe kas van bijna 
400 m2 geheel ingericht worden met cactussen en vetplanten. Ook door middel van foto’s 
en ander materiaal zal de aandacht gericht worden op de planten waar wij een hobby in 
hebben gevonden.
De Diergaarde zal dagelijks geopend zijn van 8.30 tot 18.00 uur.
De toegangsprijs voor tentoonstelling inclusief Diergaarde bedraagt ƒ6,—  voor volwassenen, 
voor kinderen van 4 tot 14 jaar ƒ3,— . Voor gezelschappen van meer dan 20 personen bestaat 
een reductieregeling.

REKTIFPKATIE.

Het adres van de sekretaris van de afd. Arnhem is: D. J. van Ginkel, Leendert van Zoelen- 
straat 3, Ede.

NIEUWE LEDEN

Hans Alink, Rijnstraat 10, Arnhem.
Menga de Zwager, Europaplein 27, Waalwijk.
L. Hottentot, Meteorenweg 696, Purmerend.
Mevr. H. van der Let, Vogelmelkstraat 11, Krommenie. 
C. H. Zorgdrager, van Linschotenstraat 5, IJmuiden. 
Mevr. C. Elemans, Huibert Pootstraat 113, Heemskerk. 
J. B. Procé, Nic. Beetsstraat 24, Harlingen.
L. Lucas, Valeriusstraat 103, Almelo.
L. Y. Platte, Waterstraat 4, Tiel.
E. J. Klaassen, Schumanlaan 15, Bergen (N.H.). 
Stichting Utrechtse Openb. Bibliotheken, postbus 80, 

Utrecht.
L. Becker, Munchenlaan 19, 2400 Mol - België.
Johan D'Hooge, Hoogstraat 55, 9310 Lede - België.
J. v.d. Bosch, Oostzeedijk 314, Rotterdam.
E. P. W. Engelbarts, p /a  De Dreef 155, Den Haag.
E. Oudshoorn, Reitzstraat 94, Den Haag.
Chris Schouten, Parallelweg 67, Geldrop.
J. Smits, De Toog 36, Oirschot.
Truus Verhoef, Garderenseweg 261, Speuld.
C. F. Meyer, Eikenlaan 52, Dordrecht.
Mevr. J. Colijn-Smit, Dolfijnstraat 192, IJmuiden.
Dhr. ’t Hart, Goudsche Rijweg 220, Gouda.
J. H. Giesselbach, Jhr. Ruys de Beerenbrouckstraat 6, 

Brummen.
A. F. van Eeden, Spieghelstraat 24, Harderwijk.
J. G. H. de Creef, Putterstraat 6, Helmond.
Ellen Greeve, Sparrelaan 16, Berkum.
André Lenaerts, Leiseinde 46, G 2300 Turnhout - België. 
C. Philip, Bernina 17, Amstelveen.
Mevr. M. J. J. Pluis-Timmers, Kruisstraat 18, Schimmert. 
Alfred Vervoorn, Weresteyn70, Sliedrecht.
A. Spek, Zuideinde 15, Zevenhoven.
Mevr. C. J. Giesberger-Tanis, Oude Arnhemseweg 315, 

Zeist.
A. J. M. Faay, Couwenhoven 23-11, Zeist.
A. D. Speelpenning, Konljnendijk 1, Heenvliet.

Mevr. N. Nelis-Hoekstra, Rossinihof 17, Alphen a /d  
Rijn.

J. D. Buis, Hofstede Crullaan 37a, Paramaribo - 
Suriname.

H. van Kleef, Margrietstraat 2, Puttershoek.
Eugene Peeterman-Swaen, Avendorenstraat 107,

3300 Tienen - België.
Loes v.d. Bosch-Goyens Kon. Elisabethstraat 8, B 2610 

W ilrijk - België.
Mevr. A. Schellekens, Derde Rompert 10, Den Bosch. 
L. Petzer, Impalalaan 44, Olifantsfontein 1665 - Zuid- 

Afrika.
Mrs. W illy Nanlohy, c /o  mr. Tony Nanlohy, Japan Air 

Lines, Cargo Section, Hotel President, Jl. Tham- 
rin, Jakarta - Indonesia.

William de Ruyter, Pastorystraat 344, 3300 Tienen - 
België.

Mej. W. Janssen, v.d. Berghlaan 349, Hoofddorp.
G. Blokhuis, Pr. Bernhardlaan 18, Maartensdijk.
J. J. Bergsma, M. H. Tromplaan 29, Enschede.
A. J. Veenvliet, Looierslaan 85, Voorburg.
C. Hoek, Haverschmidtstraat 21, Den Haag.
Conny van Schaik, Reitzstraat 76, Den Haag.
F. Hardijzer, Westerhavenstraat 45, Groningen.
E. W. Heerema, Oranjelaan 6, Dordrecht.
H. Leydens, Pr. Mauritsstraat 19, Maassluis.
Hans Sepers, Slachthuisstraat 64 rood, Haarlem.
A. de Munnink, de Keyzerstraat 39, Zwolle.
,B. Cornelissen, Velsinkstraat 23, Doetinchem.
Texas A. & M. University, Library Serials Record, 

College station TX 77843 - U.S.A.
J. van Riet, Stevinstraat 7, Oosterhout.
F. Ritter, Pfiefferstrasse 3, D 3509 Spangenberg -

B.R.D.
Ver. Bev. Land- en Tuinb. Ond., p /a  Spuilaan 4a, 

Brielle.



soort met gegolfde blauwe to t roze blaadjes die een goede aanwinst vorm t voor 
onze collecties. E. skinneri is een stamvormende plant met een kleine rozet 
aan de top en mij onbekend. E. nodulosa var. m inor en E. bella var. m ajor zijn 
twee nieuwe variëte iten die afw ijken door hun afmeting. E. moranii is met zijn 
eveneens als nieuw beschreven synoniem E. proxima een kleinblijvende soort 
met sterk rood gekleurde bladranden en kiel. De laatste nieuwe soort is E. 
w esiïi afkom stig uit Peru. Deze plant is pas sinds kort in mijn co llectie  en be
hoort to t de afdeling m oeilijk te kweken planten.

(w ord t vervolgd)

* I.S.N. 172. Deze soort is klaarblijkelijk verwant aan E. acutifolia, heeft nog geen 
naam en zal niet als een nieuwe soort beschreven worden in Walther's monografie 
hoewel hij ons kort voor zijn dood vertelde dat hij hem als een nieuwe soort beschouwde.

Erratum Succ. 77  blz. 40. E. colombiana moet zijn E. columbiana.

Jonkerlaan 14, Wassenaar.

Voor beginners (?)

COR v.d. W O U W

ACTIE!
Ik heb al eerder opgem erkt dat het kweken van succulenten allesbehalve een 
hobby voor luiaards is. Nog opm erke lijker is de enorme bedrijv igheid die 
p laatsvindt onder en in de groene, rode, bruine of zwarte schil van een succu
lentenlichaam. Het is wel eens goed om te beseffen dat onze succulenten maar 
heel gewone planten zijn, die zich w eliswaar hebben aangepast aan extreme 
levensomstandigheden, maar toch nog alle kenmerken van een plant bezitten. 
Vele processen in een plantelichaam spelen zich af in fracties van seconden! 
En in de snelheid waarmee sommige van onze succulenten in staat zijn w ater 
op te nemen, worden ze misschien alleen geslagen door de hydrofyten, de van 
alle kanten door w ater omringde, echte w aterplanten.
Denk maar eens aan sommige ultrasucculenten die 3 of 4 jaar geheel droog 
staan en dan bij die éne regenbui onvoorste lbaar snel „w akke r”  moeten w or
den, de pompen moeten starten en de hele chemische fabriek organiseren. 
Dat hele proces duurt maar enkele uren, dan is het w ater w eer te ver weg
gezakt in de droge bodem en moet de hele zaak w eer stilgezet worden. De 
vergelijk ing met een chemische fabriek is niet zó vreemd, want in een plante
lichaam vinden zeer vele chemische processen plaats. Hoe snel dat soms ge
beurt w ord t door het voorgaande voorbeeld heel du ide lijk  geïllustreerd. Daar 
kan ik nog aan toevoegen dat een o lieraffinaderij soms een week o f meer no
dig heeft om van stilstand op volle  toeren te komen!
Een verschijnsel dat bij succulenten niet optreedt o f althans niet d irect zicht
baar is, is nyctinastie o f in goed Nederlands het uitvoeren van slaapbewe- 
gingen, zoals we bij veel planten waar kunnen nemen. In de huiskam er is dit 
goed te zien aan Marantha-soorten, w aarbij de bladeren ’s avonds opgericht 
en samengevouwen worden. Nog m erkwaardiger is seismonastie, w elbekend 
van Mimosa pudica. In fracties van seconden w ord t bij een v rij ruwe aanraking 
onm iddellijk de slaaphouding aangenomen. De geveerde blaadjes vouwen dicht 
en het gehele blad kn ikt omlaag langs een speciaal gewricht. D it is daarom 
des te opm erke lijker omdat de plantedelen welke niet w orden aangeraakt óók 
samenvouwen. De signalen worden door het plantelichaam, net als bij het ze-
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nuwstelsel van dieren, onvoorstelbaar snel van het ene deel van het lichaam 
naar het andere gebracht.
Nyctinastie treedt wel op bij de „normale” delen van een succulente plant, zo
als de bloemen. Vele bloemen gaan ’s avonds dicht om ’s morgens weer te 
ontluiken. Nog merkwaardiger is het in zeer korte tijd opengaan van de bloe
men van nachtbloeiers zoals Echinopsis eyriesii. In anderhalf uur tijd opent 
de bloem zich om zich na één nacht weer voorgoed te sluiten. Opmerkelijk 
daarbij is dat deze plant zelfsteriel is. Op hetzelfde tijdstip, in die éne nacht op 
een heel jaar moeten meerdere planten bloeien om bevrucht te worden. Dat 
gebeurde ook bij twee ongeveer even grote variëteiten van E. eyriesii, die vlak 
naast elkaar stonden en dezelfde verzorging kregen. De ene plant vormde 
twee, de andere drie bloemen. Alle vijf openden zich op hetzelfde moment. 
Bevruchting door met een penseel stuifmeel over te brengen op de stamper 
lukte niet met stuifmeel van dezelfde bloem. Ook van de ene bloem op de an
dere van dezelfde plant lukte niet! Wél werd zaad gevormd door kruisbestui
ving van de ene plant op de andere. De jonge plantjes staan er momenteel 
goed bij, al zal de kenner hoofdschuddend dit experiment gadeslaan, want er 
zijn al veel te veel Echinopsishybriden.
Ook de snelheid waarmee wortels gevormd worden is dikwijls opmerkelijk. 
Ook hier doen succulenten niet onder voor gewone planten. In enkele dagen 
kunnen gemakkelijk centimeterlange wortels gevormd worden zonder dat aan 
het uiterlijk van de plant iets verandert.
Het is goed om hier even bij stil te staan, want vóórdat die wortels worden ge
vormd is er heel wat gebeurd in het plantelichaam. Stekken van cactussen 
moeten soms zes weken „drogen” voor wortels worden gevormd. De wonden 
zijn dikwijls al eerder droog, maar wortelvorming laat op zich wachten! Pro
beren we toch deze stekken eerder te laten bewortelen dan zal rotting het ge
volg zijn!
Nog een opmerkelijk proces bij cactussen is de snelheid waarmee entingen 
vergroeien. In een aantal gevallen kan reeds na enkele uren het gewicht of de 
elastiekjes verwijderd worden waarmee de delen op elkaar waren gedrukt! 
Niet gelukte entingen, vooral wanneer het jonge zaailingen betreft, verdrogen 
zichtbaar in dezelfde spanne tijds!
Terug naar de wortel- en knopvorming. Wanneer een overigens gezonde plant 
door rotting zijn wortels verliest wordt meestal ook de wortelhals aangetast. In 
feite is dit voor de kweker vaak het eerste teken dat er iets mis is. Zo’n plant 
kunnen we soms het beste zo laten staan. Uiteraard geen water geven en af
wachten. Wanneer geen secundaire infecties optreden stopt het rottingsproces 
vanzelf bóven de wortelhals. De nu in een gedwongen rustperiode verkerende 
plant gaat zijn chemische fabriek reorganiseren en klaarmaken voor de opstart. 
Voeding- en wortelvormende bestanddelen worden naar de plaats des onheils 
gedirigeerd en een gunstiger tijdstip wordt afgewacht. Omdat we niet weten 
wanneer de rotting is ingezet en hoever de plant is met zijn reorganisatie is 
het onverstandig in zo’n geval het onderstuk „schoon” weg te snijden, want 
daarmee snijden we meteen alle extra gevormde stoffen weg! (Beter is na
tuurlijk om een zogenaamde noodenting uit te voeren, maar dan moet u steeds 
entstammen in voorraad hebben. Zo’n enting is óók in de rustperiode mogelijk 
omdat de processen in het plantelichaam nooit volledig tot stilstand komen.) 
Dat de wortelhals in een natuurlijk proces wegrot is noodzakelijk omdat uit dit 
onderdeel van de plant geen wortels meer gevormd kunnen worden. Daarom 
moeten we Phyllocactussen ook op het breedste deel stekken, het onderste 
stuk is te ver verhout, vormt geen (lucht)wortels of knoppen meer en dient uit
sluitend voor versteviging.
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Vele kwekers menen dat alleen de wortelhals aangetast wordt. Dit is beslist 
onjuist en een oplettende liefhebber ziet aan de groei van zijn planten in welke 
staat de wortels verkeren. Dit brengt ons bij een tweede opmerkelijke eigen
schap van vele vetplanten. Een groot deel van het jaar groeien ze niet, maar 
wanneer ze groeien (en bloeien) gaat dat vaak in een onvoorstelbaar tempo. 
Opuntia’s vormen in zes weken geheel nieuwe schijven! Daarna gaat de plant 
de zaak weer reorganiseren en veel Opuntia’s kunnen na een korte rustperiode 
in de zomer weer nieuwe schijven vormen. Dat kan natuurlijk alleen maar als 
het wortelstelsel optimaal functioneert. Hieruit leren we tevens wanneer het 
juiste moment om te stekken of te enten is aangebroken, namelijk niet na, maar 
vóór de groeiperiode, wanneer de plant reservestoffen heeft gevormd met het 
doel om te spruiten. Interessant is dat het hierdoor mogelijk is zogenaamde 
bloeibare koppen van metershoge Cereussoorten te importeren. Zo’n plant 
bloeit in de natuur pas op b.v. 5 meter hoogte. De koppen van zo’n 50 cm zijn 
echter door de opgeslagen specifieke chemicaliën in staat om te bloeien én 
om wortels te vormen! Dat lukt natuurlijk maar één keer en het volgend jaar 
heeft zo’n plant in de gaten dat hij wel wat kort is uitgevallen en weigert dan 
ook om bloemen te maken.

Maricollenweg 63, Grubbenvorst. (wordt vervolgd)

Reacties van een lezer

Th. NEUTELINGS

Van een Vlaamse collega-cactofiel ontving ik enige interessante reacties naar 
aanleiding van mijn reeks ,,Van maand tot maand” , welke ik met de lezers 
van „Succulenta” hierbij wil delen.
Het betreft een brief van de heer E. Crombez te Staden die mij als volgt 
schreef:
„Het door u in uw artikel genoemde „Japans Wonder”  is volgens Max Schleif- 
fer in „Mein Kakteenhelfer” niets anders dan een monstrueuze vorm (vanwege 
de vele groeipunten) van Neoporteria gerocephala".
Betreffende chlorofylloze planten:
In uw artikel spreekt u over chlorofylloze planten en geeft u als oorzaak een 
genetische afwijking. Dit is juist en dit wordt in de botanie en de erfelijkheids
leer een „letale combinatie” genoemd.
Vb.: plantal bevat genen verantwoordelijk voor de bladgroenvorming (=  G). 
Bij genetische mutatie kan dit gen omgevormd worden tot gen dat bladgroen
vorming belemmert (=  g). Kruist men nu een plant met GG-constellatie met 
een met Gg-constellatie dan verkrijgt men het volgende:

G g

G GG Gg

G GG Gg

dus: 50% homozygote (d.w.z. met volledig bladgroen)
50% heterozygote (waarbij het chlorofyl nog aanwezig is, maar in min
dere mate).

vervolg op blz. 104
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Notocactus rutilans Daeniker et Krainz
In 1948 is deze plant in Sukkulentenkunde II, het Jahrbuch Schweiz. Kakt. be
schreven. Hij is afkomstig uit de Cerro Largo in Uruguay aan de Braziliaanse 
grens. De plant werd door zijn ontdekker Müller-Melchers uit Montevideo 
aanvankelijk voor een variëteit van Notocactus mueller-melchersii gehouden. 
Eerder verscheen de naam voor het eerst in Sukkulentenkunde I in 1947 als 
Notocactus floricomus v. rutilans Daen. et Krainz nomen nudum.
Het plantelichaam is kogelvormig tot kort zuilvormig. Er zijn 18-24 ribben. 
De areolen staan 6-7 mm van elkaar, aanvankelijk witwollig, later kaal. Er zijn 
14-16 randdorens; deze zijn tot 5 mm lang, recht en lichtgeel gekleurd. De 
twee middendorens zijn bruinrood, de onderste is tot 7 mm lang, de bovenste 
tot 5 mm. De in het hart van de plant verschijnende bloemen zijn tot 4 cm 
lang en tot 6 cm in doorsnee. De bloembuis is sterk witwollig met roodbruine, 
tot 5 mm lange, dunne dorens.
De buitenste bloemblaadjes zijn violet-karmijn met een donkere middenstreep; 
de binnenste bloemblaadjes zijn aan de top roze en, geleidelijk verlopend 
van kleur, geel aan de basis.
De bloembuis is van binnen lichtgeel. De meeldraden zijn geel, de stempels 
purper.



maar wel

S u lco re b u tia  ho ffm an n ian a  CBackbg.) Backbg.
Curt Backeberg heeft de hierbij afgebeelde piant beschreven als Lobivia hoff- 
manniana in 1959 in deel III van zijn „Die Cactaceae” . Toch had hij reeds in 
1951 het geslacht Sulcorebutia opgesteld, waarin hij toen onderbracht (Sulco) 
Rebutia steinbachii. Pas veel later, in 1966, deelde Backeberg in zijn „Kakteen- 
lexikon” de plant in bij het geslacht Sulcorebutia.
Hoffmann vond oorspronkelijk slechts drie exemplaren van de nieuwe plant 
in Obrajes in het westen van Bolivia. J. D. Donald geeft later als vindplaatsen 
aan departement Oruro, Obrajes en Cochabamba, ten noorden van Rio Caine. 
Het plantelichaam is onvertakt, 2,5-3 cm hoog en tot 4,5 cm in diameter, in de 
cultuur rijk spruitend aan de basis.
Er zijn ca. 24 ribben, geheel opgedeeld in tuberkels. De areolen zijn langwerpig 
en hebben 11 of meer randdorens die kamvormig zijn geplaatst. De randdorens 
zijn bruinachtig met een donkere voet, de onderste zijn ca. 3 mm lang, de bo
venste zijn langer. De twee middendorens zijn tot 8 mm lang, donkerbruin. Bij 
de beschrijvingen van Backeberg worden de bloemen als onbekend opge
geven. Ze verschijnen reeds bij kleine planten talrijk aan de basis van de plant. 
De bloemdoorsnee bedraagt ca. 4 cm, de kleur van de bloemblaadjes verloopt 
van rood bovenaan tot geel aan de voet. De meeldraden zijn geel.
J. D. Donald houdt deze soort voor een variëteit van Sulcorebutia krugeri, doch 
hij geeft geen geldige naamsverandering.
Het zijn meestal planten die zich eenvoudig laten kweken, snel een overdaad 
aan bloemen geven en betrekkelijk klein blijven, kortom een ideaal geslacht 
voor liefhebbers die over slechts weinig ruimte beschikken.
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vervolg van blz. 101.

K ruist men deze heterozygote (Gg)-planten met elkaar of heeft men zelfbe- 
stuiving en -bevruchting bij een heterozygote plant dan krijg t men volgend 
resultaat:

G g

G GG Gg

g Gg gg

Deze homozygote gg bevat geen chlorofyl en is dus gedoemd te sterven (van
daar „le ta le com binatie” ) en kan slechts zolang leven to t het reservevoedsel 
dat in de kiem lobben is opgestapeld, is verbru ikt.
D it alles onder voorbehoud (ik ben immers geen botanicus, maar apotheker 
en heb derhalve nog biologie gestudeerd).
In 1976 had ik ook een ch lorofy lloos plantje in mijn zaailingen, van Ferocactus 
tortu losp inus (nl. een volledig w it exemplaar), dat echter kapot gegaan is, aan
gezien ik geen poging to t enten ondernomen heb (mijn enting van kleine zaai
lingen op Echinopsis of op Trichocereus bevindt zich nog maar in een begin
stadium ” .
Tot dusver een interessante reactie. De heer Crombez heeft voorts nog de 
moeite gedaan mij enige lite ra tuurre ferenties op te geven aangaande het on
derwerp chlorofy lloze planten, welke ik hierbij doorgeef:

— - Beginselen der plantenfysiologie,
I I I  Ontwikkelingen en bewegingen, prof. dr. J. Maton, pag. 54-55, Rijksuniversiteit 
Gent.

—  De groene aarde, Th. Alberda e.a., pag. 271,
Aula nr. 250.

—  Inleiding tot de erfgelijkheidsleer, A. Kühn, pag. 191,
Aula nr. 227.

M o rfa n a fy s  (I)
TH. NEUTELINGS.

Zoals ik onlangs heb beloofd, zal ik nu eens wat nader en wat dieper ingaan 
op de interessante plantefuncties, waarbij ik de cactus als plant in diens al
gemeenheid zoveel m ogelijk zal volgen. D it speciaal dus voo r onze beginnende 
pioniers die vaak geconfronteerd w orden met allerlei, v rij geleerd aandoende, 
abacadabra. Daarbij w il ik dan helpen daar doorheen te prikken en zodoende 
de belangstellenden onder ons die het aangaat nog d ichter bij hun liefhebberij 
te brengen. Ik zal mijn best doen zo weinig m ogelijk geleerde termen te bezi
gen en deze als ze toch nodig zijn, nader toelichten. Verder zal ik geen bepaald 
w etenschappelijk systeem in het behandelen van de kennisleer rond de cactus 
hanteren. De echte wetenschappers, dan wel de hoogontw ikkelde amateurs 
onder ons, gelieve mij niet d irect op de vingers te tikken wanneer ik hier en 
daar gemakshalve een com prom is s lu it om w ille van de soms zo noodzakelijke 
eenvoud. Trouwens als excuus heb ik zelf het fe it aan te voeren dat ik een leek 
ben. Het bovenstaande betekent echter bepaald niet dat ik niet voor op- of 
aanmerkingen ontvankelijk  zou zijn. Integendeel, fouten dan wel misvattingen 
dienen zo snel m ogelijk gecorrigeerd te worden.
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Het komt erop neer dat ik de voornaamste feiten omtrent:
a. de morfologie = de leer van de uiterlijke vorm
b. de anatomie = de leer hoe het er van binnen uit ziet
c. de fysiologie = de leer van de levensverrichtingen
van de cactus in een serie van enige artikeltjes wil brengen. Dit verklaart dan 
tevens de titel die hierboven stond: de beginlettergrepen van de achter a. tot 
en met c. vermelde onderdelen.
Het meest boeiende van een plant en dus ook van de cactus vinden wij bijna 
allen de bloei zelf, ook al zijn vaak de vorm en het uiterlijk van deze bedoornde 
planten op de eerste plaats in hun aanvankelijke presentatie voor ons bepa
lend. Immers, de bloem is aan een bepaald deel van een seizoen gebonden. 
Natuurlijk, er zijn planten die schier nimmer hun wijze van bloeien openbaren, 
dan wel zo verborgen of zo klein bloeien dat het bloeiproces aan het niet ge
oefende oog voorbijgaat. Gelukkig laten de meeste cactussen ons periodiek 
in diverse prachtige tinten, die dikwijls moeilijk in gewone omgangstaal te om
schrijven zijn, van hun bloemenpracht genieten. Naast de enorme verscheiden
heid in kleurenrijkdom kennen wij diverse bloemvormen bij de cactusachtigen. 
Zoals er zijn de grote en de kleine, de veelzijdig- en de tweezijdig symme
trische, de lang- en de kortgebuisde, de onopvallende en de showstelers, de 
dag- en de nachtbloeiers, de geurende en de reukloze, de kuise en de onkuise, 
kortom in allerlei vormen presenteren de cactussen hun bloemen. Wat die 
zoëven bedoelde ondernemingsgeest aangaat: wie heeft er niet eens de nietige 
bloemen van bepaalde Mammillaria's in alle geduld met een loupe of een ge
woon vergrootglas bestudeerd. Wie heeft er niet eens ’s nachts nogmaals een 
tijdlang de pracht bewonderd van de grote, geurende bloemen van een „ordi
naire” Echinopsis tubiflora dan wel de witte, frêle, smalbladige bloemen van 
de eveneens geurende Setiechinopsis mirabilis? En wie voelde daarbij niet bij 
voorbaat de deprimerende uitwerking van de kennis van het feit dat in de ko
mende voormiddag die schoonheid al weer voorbij zou zijn?
Het is dikwijls deze lyriek die ons er toe zet deze wondere schoonheden, al 
of niet zeldzaam, redelijk goed te verzorgen. Moeder Natuur heeft daar een 
andere filosofie over. Immers, voor het voortbestaan van de soort is de bloem 
een natuurlijke noodzaak, een hulpmiddel om de plant zelf via het nageslacht 
in stand te houden. De bloem is daartoe het orgaan van de geslachtelijke voort
planting, de aanzet tot de potentiële vorming van het zaad dat na rijping de 
belofte van een nieuwe generatie van dezelfde plantesoort inhoudt. Daarnaast 
is er nog de ongeslachtelijke voortplanting, waarbij wij liefhebbers ook veel 
baat ondervinden. Immers, vele cactussen produceren zijspruiten die na onge
veer een jaar al van de moederplant afgenomen kunnen worden om te bewor- 
telen. Ja, er zijn cactussen waarvan de nog aan de moederplant gehechte zij
spruiten alvast kleine worteltjes vormen. Toch mogen wij primair stellen dat 
de bloemvorming een natuurlijke noodzaak is.
Bij nader speurwerk is zo’n enkele bloem weer een wonder op zich zelf. Bijna 
niemand zal in eerste aanleg de bloem met de idee van het eigenlijke ge
slachtsleven van de plant zelf combineren. En toch draait het daar om. In prin
cipe zijn alle cactusbloemen tweeslachtig, d.w.z. voorzien van zowel mannelijke 
(t5 = mannelijkheidssymbool) als van vrouwelijke (9 = vrouwelijkheidssym- 
bool) geslachtsorganen. Er is echter niets zo grillig (voor ons mensen althans) 
als de natuur, dus uitzonderingen zijn er ook hier. Zo is de bloem van Mammil
laria dioica of mannelijk óf vrouwelijk. De soortnaam „dioica” betekent twee- 
huizig. Normaal gesproken zijn practisch alle cactussen eenhuizig, d.w.z. dat 
zowel vrouwelijke als mannelijke geslachtsorganen op één plant tegelijk voor-
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komen. In feite is bij M. dioica in principe toch sprake van tweeslachtigheid, 
maar een van beide organen is ver in ontwikkeling achtergebleven, m.a.w. ge
degenereerd. Uiterlijk is dit verschil in sexe aan de bloemen te merken: de man
nelijke bloemen van deze Mammillaria zijn groter en helderder van kleur; de 
vrouwelijke daarentegen bezitten smallere bloembladeren. Volledigheidshalve 
is hier opgemerkt dat de bloemen van deze cactus ook normaal tweeslachtig 
kunnen zijn.
De deskundigen gaan er van uit dat de cactusbloem in feite een spruitvorm is. 
Dit kan men het beste zien bij de primitieve cactusgeslachten zoals Peireskia 
en Opuntia. De areolen (dit zijn de bedoornde kussentjes; op dit begrip kom ik 
in een volgend artikel uitgebreid terug) op de bloemspruiten van deze twee 
geslachten kunnen namelijk zelf weer normale zijspruiten of bloemspruiten 
voortbrengen. Ja, dit kan zelfs indien de oorspronkelijke bloemspruit zich al 
tot een vrucht heeft ontwikkeld. Bij de hoger ontwikkelde geslachten zoals 
Mammillaria is van deze aanleg niets meer te vinden, dan wel in zeer rudimen
taire vorm (=  in eerste aanleg aanwezig, maar niet tot ontwikkeling komend). 
Vandaar nu het begrip „hoger ontwikkeld” , waarbij wij tevens stuiten op het 
begrip evolutie, hetgeen inhoudt dat de vorm van een plantesoort voortdurend 
zich in een bepaald ontwikkelingsstadium bevindt. Dit is nu iets wat niet in een 
of meer eeuwen te merken is, maar wel over een periode van duizenden jaren. 
Hoe is een cactusbloem nu samengesteld? Ik heb getracht een doorsnede van 
de cactusbloem te maken, waarbij ik mij niet op een bepaald type gericht heb. 
(Deze figuur is niet compleet doordat schrijver dezes niet zo’n bekwaam te
kenaar is en voorts om het model niet te ingewikkeld te maken.) De bloem 
is aan het plantelichaam bevestigd via een amper ontwikkelde bloemsteel (A). 
Deze wordt gevoed door een zijvatenbundel welke op zijn beurt met de hoofd- 
vatenbundel (ook wel centrale as genoemd) van de cactus in verbinding staat. 
Daarboven komt het voornaamste gedeelte, het vruchtbeginsel (B) bestaande 
uit een zaadholte (B2) die gevuld is met de te bevruchten zaadknoppen (B5). 
De binnenkant wordt de vruchtwand (B1) genoemd, de binnenzijde de zaad
lijst (B3), waarop de zaadsteeltjes (B4) ingeplant staan, de dragers van de 
reeds genoemde zaadknopjes. Naar boven toe zet zich de bloembuis (C) voort 
en eindigt in de bloembladeren, bij de meeste bloemen te onderscheiden in 
kelk- (C1) en in kroonbladeren (C2). Dit onderscheid is echter bij cactusbloem- 
en niet waar te nemen, doordat de spiraalsgewijs gerangschikte kelkbladeren 
naar boven toe haast onmerkbaar in kroonbladeren overgaan. (We spreken 
bij cactusbloemen dan ook niet van kelkbladeren, doch slechts van bloem
bladeren. Red.)
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In het hart treffen wij de geslachtsorganen aan. Het vrouwelijke is stamper 
geheten en staat recht boven de bloembodem. Deze stamper bestaat uit het 
vruchtbeginsel (B), een stijl (E), bovenaan eindigend in een stempel (E2), die 
verdeeld is in één of meer stempellobben (E2). Op deze lobben bevinden zich 
een groot aantal papillen, die een kleefstof produceren waarmee de stuifmeel- 
korrels worden vastgehouden. Op de functies van deze organen kom ik een 
volgende maal terug.
Resten ons de mannelijke geslachtsorganen, die wij in de wandeling meel
draden (D) noemen. De helmdraden (D1) ervan staan in meestal groten getale 
op de binnenkant van de bloembuis ingeplant en zijn de dragers van de paars
gewijs gerangschikte helmknoppen (D2). Deze helmknoppen bevatten grote 
hoeveelheden stuifmeelkorrels, waarover in een volgende maal ook meer.
Tot slot mogen wij een belangrijke functie van de bloem niet vergeten. Dat 
is de honingkamer (of nectarkamer) (F). Dat is de ruimte onder in de bloem
buis rondom de stijlvoet die begrend wordt door de onderste ring van de helm
draden. In deze kamer horen uiteraard de honingklieren (nectariën) thuis (F1).

Weissenbruchstraat 92, Roosendaal.
(wordt vervolgd)

M e sem b ry a n th e m a c e a e  ( IV )
FRANS NOLTEE

I B GEOGRAFISCHE VERSPREIDING

Zoals u al duidelijk geworden zal zijn uit de voorgaande artikelen komen 
de meeste Mesems voor in de Republiek van Zuid-Afrika en in Zuidwest- 
Afrika. Dit gebied noemen we het centrum of zwaartepunt van het areaal 
(verspreidingsgebied) der Mesembryanthemaceae. We mogen, zoals in de 
plantengeografie gebruikelijk is, aannemen dat dit centrum tevens het ge
bied is waar de familie is ontstaan. Dat de Mesems een echt Zuidafrikaanse 
familie vormen, blijkt wel uit het feit dat nog niet 1% der soorten buiten het 
centrum voorkomt; in totaal gaat het om 24 soorten, verdeeld over 10 ge
slachten.

Lithops otzeniana.
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1. Trichodiadema peersii.
2. Stomatium duthiae.
3. Conophytum obcordellum.
4. Faucaria bosscheana.
5. Con. marnierianum.

Foto’s van de schrijver.



Carpobrotus aequilaterus Kusten van Tasmanië, Australië, Chili en 
Californië.

chilensis Chili, Californië.
disparilis Australië.
glaucescens Australië.
pulleinii Australië.
rossii Tasmanië.

Delosperma abyssinicum Ethiopië.
mahonii Rhodesië.
nakurense Kenia.
oehleri N.O. Afrika.
steytierae Rhodesië.

Disphyma australe Australië, Tasmanië, Nieuw Zeeland, 
Chatham eilanden.

Hydrodea cryptantha St. Helena.
Mesembryanthemum crystallinum Middellandse Zee, Canarische Eil., Cali

fornië.
nodiflorum Z.-Europa, Can. Eil., Californië, Arabië, 

Perzië, Koerdistan, Madeira.
Mestoklema macrorrhizum Réunion.
Opophytum dactylinum Angola.

forskahlei Arabië, Egypte, langs de Rode Zee.
gaussenii Algerije
theurkauffii Kustgebieden van de westelijke Sahara.

Psilocaulon dimorphum Angola.
Ruschia clavellata Australië.

dielsiana W. Australië.
Trichodiadema schimperi Ethiopië.

Opgemerkt dient te worden dat het hier niet gaat om gesloten arealen (dis
continue verspreiding).

Wanneer we nu weer onze blikken richten op Zuid- en Zuidwest-Afrika zien 
we dat de zgn. struikmesems als bijv. Drosanthemum, Lampranthus, Ruschia 
en Trichodiadema, voornamelijk en in vaak grote aantallen voorkomen over 
de gehele Kaapprovincie en het zuidelijk deel van Zuidwest-Afrika (Groot 
Namaqualand).
De hoogsucculente vormen komen vnl. voor in Groot- en Klein-Namaqua- 
land en delen van Bushmanland. Er zijn uitzonderingen op dit patroon zoals 
bijv. Gibbaeum (vnl. in de KI. Karoo), Faucaria (vnl. in de Zuidoostelijke 
Kaapprovincie) en de Nananthus groep waarvan verscheidene vertegen
woordigers voorkomen in Transvaal en Oranje Vrijstaat. Omdat het natuur
lijk niet te doen is in dit algemene gedeelte het verspreidingsgebied van 
ieder geslacht te omschrijven zal dit gebeuren bij de alfabetische behande
ling der geslachten.
Het is opmerkelijk dat slechts weinig geslachten (o.a. Delosperma en Li- 
thops) een groot verspreidingsgebied hebben. De meeste geslachten en 
ook de meeste soorten bewonen zeer kleine arealen. Zo komt het geslacht 
Argyroderma slechts voor op de zgn. Knersvlakte ten noorden van Vanrhijns- 
dorp in KI. Namaqualand.
In het algemeen kan men stellen dat de areaalgrootte van een taxon (syste
matische eenheid) wordt bepaald door:
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A. Ouderdom van het taxon
Het zal duidelijk zijn dat een soort, naarmate hij zich in de tijd verder van 
zijn ontstaan verwijdert, zich ook in ruimte verder van zijn oorsprong kan 
verwijderen.

B. Disseminatie-mogelijkheden
Een plant die veel zaad voortbrengt of vruchten die graag door vogels of 
andere dieren gegeten worden, zal zich gemakkelijker verspreiden dan 
een plant die deze eigenschappen niet heeft.

C. Milieu-eisen
Planten die zijn aangepast aan veel voorkomende omstandigheden zullen 
eerder een „woonplaats” vinden dan planten die speciale eisen stellen 
aan hun omgeving.

Ook een combinatie van deze factoren is natuurlijk mogelijk. Hierbij kan nog 
worden opgemerkt dat het areaal mede wordt bepaald door de systema
tische begrenzing. M.a.w., wanneer geslacht A wordt gevoegd bij geslacht 
B zal deze grotere eenheid ook vaak een groter gebied beslaan. Dat ander
zijds de geografische verspreiding mede bepalend kan zijn voor de syste
matische indeling van een bepaalde groep is wel duidelijk uit de studies van 
o.a. Backeberg.
Na deze nogal theoretische beschouwingen over de geografische versprei
ding van de Mesembryanthemaceae, wil ik u graag uitnodigen met mij een 
(imaginaire) reis te maken naar de voornaamste groeigebieden van deze 
planten.
Wanneer we weten dat Zuid-Afrika en Zuidwest-Afrika samen een opper
vlakte beslaan van 61 x Nederland, zal het geen verwondering wekken dat 
dit grote land niet over zijn gehele uitgestrektheid een homogeen beeld op
levert.

In zijn boek „Succulents in the Veld” onderscheidt Rawe niet minder dan 
18 onderling verschillende gebieden in Zuid- en Zuidwest-Afrika. Deze zijn 
echter niet alle even belangrijk voor de Mesems zodat we sommige zeer 
beknopt en andere wat meer uitgebreid zullen bespreken. (wordt vervolgd)

Bij het ter perse gaan bereikte ons het ontstellende bericht dat op 15 
maart de heer J. A. Janse is overleden. Wij wensen zijn vrouw en kin
deren veel sterkte toe bij dit verlies.
In een volgend nummer zullen we nader ingaan op de verdiensten van 
de overledene voor de vereniging en de liefhebberij.

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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HEBT U AL DIA’S NAAR DE DIATHEEK GESTUURD?

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

Daylite ’n kassucces
Bij aankoop 
Daylite kas 
gratis capillaire 

mat naar lengte 
van de kas.

kwaliteit:
Stormsterk, roestvrij en van 
onverwoestbaar aluminium.
keuze:
Liefst 31 modellen van

f.599 ,-'/„ f .3 .500 ,-

krediet:
Gespreide betaling door het 
Daylite Krediet Plan (tot 
3 jaar).
kompleet:
Volledig pakket accessoires.
kijken:
Het grootste kassencentrum 
in Nederland is dat van 
Daylite International, 
Amsterdamsestraatweg 29c, 
Industriepark Naarden.
Tel.: 02159-41316.
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CACTUSKWEKERIJ

GEBR. DE HERDT
Bolksedijk 3E (aan de weg 
van Rijkevorsel naar WorteJ) 
B-2310 Rijkevorsel - België 
Tel. 031-146942

Regelmatig uitbreiding 
van ons assortiment

GEOPEND:

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

V A N  S P IJK  

uw d r u k k e r

Succulentenkwekerij 
H. v a n  D O N K E LA A R
Laantje IA, Werkendam 
Tel. 01835 - 1430

De sortiments- en zaadlijst nr. 15 
blijft ook dit jaar volledig gehand
haafd en wordt U toegezonden na 
storting van f  2,50 op girorekening 
1509830.
Aanvullingslijsten ƒ 1,— .
Complete stellen ƒ 3,50.

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 o rtim en ts lijs t w ord t na s to rting  van ƒ 1,—  
toegezonden. G iroreken ing  124223.

’s Zondags gesloten

karlheinz uhlig -  kakteen
U i t  o n z e  p l a n t e n l i j s t :

I m p o r t p l a n t e n DM
Ariocarpus s c a p h a ro s tru s .......................................................... 8,— - 14,—
Dolichothele s p h a e ric a .................................................................. 6,— 9,—
Echinocereus knoppelianus............................. ....... 8,— - 16,—
Echinofossulocactus m u ltic o s ta tu s ............................................ 7,— - 15,—
Epithelantha micromeris v. ru fisp in a ............................................ 4,— - 6,—
Epithelantha ta p o n c ite s .................................................................. 4,— " 6,—
Mammillaria c a n d i d a .................................................................. 7,— - 18,—
Mammillaria c e ls ia n u s .................................................................. 6,— - 12,—
Mammillaria o b c o n e lla .................................................................. 6,— - 12,—
Mammillaria r a w l i i ......................................................................... 8,— - 10,—
Mammillaria zacatecasensis.......................................................... 6,— - 8,—
Roseocactus I lo y d ii......................................................................... 18,— - 25,—
Thelocactus c o n o th e le .................................................................. 8,— - 15,—
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Turbinicarpus p o la s k i i .................................................................. 8,—
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Onze zaadlijst 1977 is verschenen.
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In memoriam

JOHANNES ALBERTUS JANSE t 15 maart 1977

De succulentenwereld werd wederom opgeschrikt door het verlies van een 
der laatste grote, internationaal bekende voormannen van de oude garde: 
Johannes A lbertus Janse. Hoewel het aan insiders bekend was dat hij aan een 
ernstige ziekte leed en hij al enkele malen door een ernstige crisis was heen 
gekomen, kwam zijn verscheiden toch nog geheel onverwachts. Namens de 
gehele succulentenwereld w illen w ij in de eerste plaats onze gevoelens van 
diep medeleven met de fam ilie betuigen die in hem een goede en zorgzame 
man, vader en grootvader heeft verloren. W ij hopen dat de grote waardering 
die er in de succulentenwereld bestond voor zijn persoon en de kennis die 
hij overdroeg, voor zijn vrouw  en verdere fam ilie een steun mag zijn bij dit 
voor hen zo sm arte lijk verlies. Onze vriend Janse was niet alleen door zijn 
markante u ite rlijk  een man die velen kenden. M eer dan 40 jaar was zijn naam 
onlosm akelijk verbonden aan onze hobby en was hij een van de vaandragers 
die Nederland op de voorste rijen bracht in de internationale succulenten
liefhebberij. Reeds in 1935, op drie en tw intig jarige leeftijd, leverde hij be
langrijke bijdragen over cactussen en meer algemene onderwerpen in het 
maandblad „Cactussen en V etp lanten” . In 1937 verscheen zijn eerste artikel 
over Euphorbia, het geslacht waarin hij zich specialiseerde en waarover hij 
zeer veel heeft gepubliceerd, zowel in binnen- als buitenlandse periodieken 
en boeken. In 1938 werd hij secretaris van de Nederlandse ver. van liefheb
bers van cactussen en vetplanten en het is mede aan zijn persoon te danken 
dat op 28 decem ber 1946 de beide vooroorlogse Nederlandse succulenten
verenigingen samensmolten to t één grote landelijke vereniging „Succulenta” , 
Ned. ver. van liefhebbers van cactussen en andere vetplanten. Janse werd 
uiteraard bestuurslid, een functie  die hij to t zijn dood vervulde. Ondanks zijn 
verantw oordelijke positie en drukke w erkkring als d irecteur van een groot 
b loem bollenexportbedrijf zag hij kans, gedreven door een enorme werklust, 
tal van andere activite iten te ontplooien. Hij speelde een belangrijke rol in 
ta lrijke  verenigingen en commissies, speciaal op het gebied van de nomen
clatuur van bloem bollen, waarin hij een expert was die door velen werd ge
raadpleegd. Na de oorlog zette hij zijn publicaties over Euphorbia voort, niet 
alleen in Succulenta maar ook in „D esert Plant L ife” (Am.), „Cactus and 
Succulent Journal of Great B rita in ” , etc. Z ijn grote literatuurkennis en des
kundig oordeel kwam hem vooral ook van pas bij de vele tientallen boek
besprekingen die van zijn hand verschenen. Vele redacties van tijdschriften 
stelden grote prijs op zijn medewerking en weloverwogen oordeel. In 1950 
speelde hij samen met w ijlen de heren Buining en Uitewaal een belangrijke 
rol bij de oprichting van de „International Organization fo r Succulent Plant 
S tudy” (I.O.S.). Op de tw eejaarlijkse congressen was hij een graag geziene 
spreker en droeg hij bij to t dem ocratisering van deze organisatie. Het moet 
zijn vrouw  ongetw ijfe ld  voldoening geschonken hebben dat hij vorig  jaar sep
tem ber in staat was aan het congres in Barcelona deel te nemen en dat zij 
samen met hem de lange reis per autobus (vliegen mocht hij niet) heeft ge
maakt. Unaniem werd hij to t voorz itte r van d it congres gekozen en een week 
lang was Janse de spil waar het congres om draaide. M et het grootste gemak 
bediende hij zich van v ijf moderne talen, zodat er bij d it internationale gezel
schap geen enkel m isverstand behoefde te bestaan om trent genomen be
sluiten. D uide lijk  genoot hij met volle  teugen van het verkeren tussen oude
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en nieuwe succulentenvrienden, waarschijnlijk onbewust van het feit dat dit 
de laatste maal voor hem zou zijn. Persoonlijk bewaar ik goede herinneringen 
aan de gesprekken die ik daar met hem mocht hebben. Vol enthousiasme 
sprak hij nog over het boek waaraan hij reeds enige jaren werkte en dat hij 
als zijn levenswerk beschouwde: „Succulent Plantnames derived from
Persons” . Hoewel hij tot vlak voor zijn dood daar vrijwel dagelijks nog aan 
werkte, was het hem niet meer gegund het manuscript te voltooien. ± 1800 
namen met de belangrijkste gegevens over de persoon en de plant(en) waar
aan de naam gegeven is, heeft hij bijeengebracht en alfabetisch gerangschikt. 
Om de uitgave van dit levenswerk ooit mogelijk te maken heb ik in overleg 
met mevrouw Janse besloten het manuscript te voltooien met de nog niet ver
werkte gegevens die reeds aanwezig zijn en naar ik hoop ook verder nog 
zullen binnenkomen. Dit boek moet een- monument worden ter ere van zijn 
nagedachtenis!
Enige belangrijke bijdragen over succulenten van de heer Janse zijn nog: de 
teksten van het geslacht Euphorbia in Parey’s Blumengartnerei, 2e druk, 
1958-61; idem in Dr. Boom’s Flora van kamer- en kasplanten. Cactussen en 
vetplanten, een boekje in vier talen, 1959; Kakteen und andere Sukkulenten 
und ihre Pfiege, 1963. In het Vakblad voor de Bloemisterij was hij juist be
gonnen aan een artikelenreeks „Namen, namen, namen” waarin hij zijn grote 
nomenclatorische kennis op begrijpelijke wijze doorgaf aan de praktische 
tuinbouwers. Helaas heeft hij ook dit werk niet meer kunnen voleinden. Ik 
eindig met een uitspraak van de botanicus Dr. Cyrus Guernsèy Pringle, ge
daan op 20 juni 1867, die onze vriend Janse zo aansprak dat hij deze als 
opdracht schreef in zijn manuscript: „And believing Horticulture to be one 
of the most innocent and ennobling avocations of Men . .
(In de overtuiging dat het kweken van planten een van de meest onschuldige en nobele bezighedeft 
van de mens is.)

J. C. van Keppel
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Melocactus robustispinus Buining et Brederoo
spec. nova

(robustus =  stevig, krachtig ; spina =  doorn: met stevige doorns). 
Corpus solitarium  13-14 cm diametitur, sine cephalio 7-8 cm altum est; 
cephalium ad 8 cm diametitur, ad 6 cm altum est, lana alba et modice 
multis rubris ad subroseis saetis, quae cephalio speciem subroseam prae
bent et postea canescunt, instructum  est.
Costae 10-12 acutae, in ter areolas securifo rm iter altatae, in basi 5 cm 
inter se d istant et 5 cm altae sunt, in parte suprema 2,5 cm latae sunt 
et in ter se distant, 2,5-3 cm altae sunt; areolae 8 mm longae et 5-6 cm 
latae sunt, in costa 1,5 cm inter se distant, primo tomento multo, mox 
nudae, in ter tubercula securiform ia in costam demersae.
Spinae 8 plus minusve in plantam curvatae, robustiores, primo rubes
centes, deinde griseae acuminibus atrioribus, in pede plus minusve cras
satae; marginales 7 quarum una 22 mm longa deorsum distat, deinde una 
par et 22 mm longa oblique deorsum in latera directa est, una par 19 mm 
longa in latera et una par 12 mm longa oblique sursum directa; centralis 
una oblique sursum dista t et circa 15 mm longa est.
Flores 19 mm longi, 7,5 mm lati, tubulosi, nudi, omnino violaceorosei, inter 
pericarpellum  et receptaculum constricti sunt; pericarpellum  3,5 mm lon
gum, 3 mm latum, nudum est; receptaculum 11 mm longum, ad 5 mm 
latum, aliquibus squamulis decurrentibus 1,5 mm longis et 0,5 mm latis 
instructum  est; fo lia perianthii transeuntia ad 5 mm longa, 1,5 mm lata, 
lanceolata, carnosa, margine intacta et in acumine tenui ungui instructa 
sunt; fo lia  perianthii exteriora 5 mm longa, 2 mm lata, elongata, acumine 
tenuissim e fim briata, ceterum margine intacta, praeter nervum medialem 
modo aliquo carnosa; interiora 4 mm longa, 1,2 mm lata, lanceolata, 
margine intacta, in acumine paulo dentata, tenuissima et ut alia violaceo- 
rosea sunt; caverna seminifera 2,5 mm longa, 1,5 mm lata, ovata est; 
ovula parietalia in fascicu lis  de circa 3 in ter se, funiculus longus est; 
camera nectarea 2,5 mm longa, 2,5-3 mm lata est; glandulae nectareae 
parietales in acumine crassiores sunt; stamina primaria 3 mm longa, alba, 
in filum  tenue desinunt de quo anthera 0,5 mm longa, globosa et flava 
pendet, in corona clausa prater marginem camerae nectareae, inter se 
non connata, cameram non claudentia; stamina secundaria 2 mm longa 
in 5-6 coronis, transeuntia in filum  tenue de quo anthera 0,5 mm longa, 
flava et globosa pendet, inferiora magis d istant a p istillo , superiora 
magis adiacent; pistillum  11,5 mm longum in pede 0,8 mm diametitur, 
album et papillosum  est.
Fructus 15 mm longus, latitudine maxima 7,5 mm, clavaeform is, roseus est. 
Semen geleriform e, obsolete nitet, 1,1 mm longum, 1 mm latum est; pecten 
perspicue vis ib ile  est; testa tuberculis rotundis, fo rtius concameratis quae 
in marginem hili planiora et minora sunt, instructa est; hilum ovale basale 
ochreum est; m icropyle et funiculus uterque in caverna tenui crateriform i 
est; m icropyle breve pediculata est; embryo ovatum est, perispermium 
deest, cotyledones d iffic ile  discerni .possunt.
Flabitat 15 km in orientem  Mato Verde, Brasilia, in altitudine 850 m in 
harenis.
Flolotypus in Herbario U ltra jecti, Hollandia, sub nr. H 403.

Plant enkel, 13-14 cm in doorsnee, 7-8 cm hoog zonder cephalium; cephalium 
to t 8 cm in doorsnee, to t 6 cm hoog, met w itte  wol en m iddelmatig veel rode 
to t lichtroze borstels, w aardoor het een lichtroze indruk maakt, later worden 
de borstels grijsachtig. De w orte ls zijn vertakt.
Ribben 10-12, scherp, tussen de areolen b ijlvorm ig verhoogd, onderaan 5 cm 
van elkaar staande en 5 cm breed, bovenaan 2,5 cm, 2,5-3 cm hoog; areolen 
8 mm lang, 5-6 mm breed, op de rib 1,5 cm van elkaar, eerst met veel wolvilt, 
weldra kaal, tussen de bijlvorm ige knobbels in de rib verzonken. Doorns 8, 
min of meer naar de plant gebogen, vrij krachtig, eerst roodachtig, later grijs
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Foto’s : Buining 
Tekeningen: Brederoo

= -Doornareool 
= Bloem
= Bloemdoorsnede, sp == primaire meeldraden

ss  =  secundaire meeldraden 
cn =  'nectarkamer 
gn =  nectarklieren 

B2 =  links: overg'angsperianthblad 
=  midden: buitenste perianthblad 
=  rechts: binnenste perianthblad 

C  =  Zaad
C1 =  Hilum zijde, m =  m icropyle, f  =  funiculus 
C2 =  Vrucht
C3 =  boven: embryo met lege perispermzak 

beneden: embryo geheel vrij 
C4 =  Zaadknoppen
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met donkere punten, aan de voet min o f meer verd ik t; randdoorns 7, waarvan 
er 1 22 mm lang naar beneden afstaat, dan vo lg t 1 paar zijwaarts schuin 
naar beneden eveneens 22 mm lang, 1 paar 19 mm lang zijwaarts en 1 paar 
12 mm lang schuin naar boven; 1 m iddendoorn staat schuin af, naar boven 
gericht en circa 15 mm lang.
Bloemen 19 mm lang, 7,5 mm breed, buisvorm ig, kaal, geheel vio letroze, tus
sen pericarpellum  en receptaculum ingesnoerd; pericarpellum  3,5 mm lang, 
3 mm breed, kaal; receptaculum 11 mm lang, to t 5 mm breed, met enkele 
kleine aflopende 1,5 mm lange en 0,5 mm brede schubjes; overgangsperianth- 
bladeren to t 5 mm lang, 1,5 mm breed, lancetvorm ig, vlezig, gaafrandig, op de 
top een fijn nageltje; buitenste perianthbladeren 5 mm lang, 2 mm breed, 
langwerpig, top met zeer fijne franje, verder gaafrandig, slechts langs de 
m iddennerf iets vlezig; binnenste perianthbladeren 4 mm lang, 1,2 mm breed, 
lancetvormig, gaafrandig, op de top enkele tandjes, vliesdun, alle perianth
bladeren violetroze; zaadholte 2,5 mm lang, 1,5 mm breed, eivorm ig; zaad- 
knoppen wandstandig in bundels van circa 3 bij elkaar, funiculus lang; nectar- 
kamer 2,5 mm lang, 2,5-3 mm breed; nectarklieren wandstandig, aan de top 
vrij dik; primaire meeldraden 3 mm lang, w it, eindigend in een dunne draad, 
waaraan een 0,5 mm lang, rond, geel helmknopje, in een gesloten krans rond 
de rand van de nectarkamer, niet met e lkaar vergroeid, de nectarkam er niet 
afsluitend; secundaire meeldraden 2 mm lang, in 5-6 kransen, overgaande in 
een dunne draad, waaraan een 0,5 mm lang, geel, rond helmknopje, de on
derste meer afstaand, naar boven toe meer aanliggend; stam per 11,5 mm lang, 
aan de voet 0,8 mm in doorsnee, w it, van papillen voorzien.
V rucht 15 mm lang, grootste breedte 7,5 mm, knotsvorm ig, roze; zaad helm
vorm ig, mat glanzend, 1,1 mm lang, 1 mm breed, kam duide lijk  zichtbaar, 
testa bestaande uit v rij s terk gewelfde ronde knobbeltjes, naar de hilumrand 
v lakker en kleiner, hilum ovaal, basaal, okerkleurig ; m icropyle en funiculus in 
een ondiepe kratervorm ige holte; m icropyle kort gesteeld; embryo eivormig, 
perispermium ontbreekt, cotylen m oeilijk waarneembaar.
Standplaats 15 km ten oosten van Mato Verde, Brazilië, op 850 m hoogte 
in zand.
Holotype in het Rijksherbarium te U trecht onder Nr. H 403
A. J. Brederoo, Gilles Steltmanstraat 38, hs Amsterdam.
J. Theunissen, Vierschaarstraat 23, Oud Gastel.
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Mesembryanthemaceae CV)

FRANS NOLTEE

(1.) Laten we onze reis beginnen in het zuidwestelijk deel van de Kaappro
vincie, waarin ’t eigenlijke Kaapgebied met zijn unieke en bijzonder rijke 
flora is gelegen. We zijn hier in een winterregengebied met een vrij hoge 
neerslag (tot 600 mm rond Kaapstad), waar betrekkelijk weinig succulenten 
voorkomen. In de omgeving van Kaapstad bevinden zich de groeiplaatsen 
van Saphesia flaccida en Hymenogyne glabra, twee botanisch zeer interes
sante Mesems en van de bekende eenjarige Dorotheanthus bellidiformis 
(Mesembryanthemum crinitiorum). Het is een heuvelachtig gebied met vooral 
naar het noorden wat hogere bergen. In het noordelijk deel komen o.a. de 
beide soorten Diplosoma voor, het hele geslacht Oscularia, en wat Conophy- 
ten, o.a. literatum en iückhoffii.
De bodem bestaat voornamelijk uit vrij zure tot neutrale zand- en kleigrond. 
(2.) Het zuidoosteiijk deel van de Kaapprovincie heeft eveneens een vrij hoge 
neerslag (variërend van 250 - 500 mm p/j). Het meest oostelijk deel is zomer- 
regengebied terwijl het westen in de overgangsgordel ligt en daardoor in 
alle seizoenen regen kan ontvangen. In dit deel van de Kaapprovincie vinden 
we het gehele geslacht Faucaria en verder o.a. soorten van de geslachten 
Dergeranthus, Delosperma, Glottiphyllum, Pleiospilos en Stomatium. Ook de 
Lithops iocalisgroep komt hier voor, vooral in de omgeving van Jansen- 
ville. Het is een heuvelachtig gebied afgewisseld met vlakten.
Langs de kust waar het interessante monotypische geslacht* Caryotophora 
groeit, treffen we vruchtbare gronden aan met een meestal vrij zure reactie, 
dit in tegenstelling tot het drogere noorden.
(3.) Als contrast met de voorgaande gebieden heeft de Kleine Karoo een 
zeer droog klimaat met zelden meer dan 150 mm regenval per jaar, waarvan 
het grootste deel ’s winters valt. We bevinden ons hier in het hoofdversprei
dingsgebied van het geslacht Gibbaeum, terwijl ook de nauwverwante Muiria 
hortenseae hier voorkomt. Ook groeien hier soorten van de geslachten Cero- 
chlamys, Glottiphyllum, Pleiospilos (hilmari) en Sceletium. Het over het alge
meen zacht golvende gebied is evenals de Grote Karoo over grote opper
vlakten bedekt met struikvormige Mesems die in de bloeitijd een onbeschrijf
lijke aanblik bieden. De bodem van de Kleine Karoo is vaak zout en basisch. 
(4.) De Cereskaroo is nog droger. De regen, die ook hier ’s winters valt, be
reikt slechts een gemiddelde van 50 - 100 mm p/j, terwijl bovendien grote 
droogteperioden voorkomen. In dit gebied worden slechts weinig succulen
ten gevonden, waarvan genoemd kunnen worden Malephora, de prachtige 
Cephalophyllum alstonii, een van de edelstenen onder de struikvormige 
Mesems, en de hoogsucculenten Didymaotus lapsdiformïs, Gibbaeum gib
bosum en Pleiospilos prismaticus. Verder nog wat Conophyten en Lithops 
(comptonii).
(5.) De Grote Karoo is een enorme hoogvlakte waar de uitgestrekte „pla
veisels” voorkomen, die zoals we gezien hebben het gevolg zijn van wind- 
erosie. De neerslag is zeer gering en valt in het grootste deel van het gebied 
’s zomers. Evenals in de Cereskaroo treffen we hier grote temperatuurver
schillen aan, niet alleen tussen dag en nacht, maar ook tussen zomer en 
winter.
Het centrale deel van deze hoogvlakte draagt een vegetatie waarin struik-
* Een geslacht dat slechts 1 soort omvat.
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De ch liche ’s van d it en voorgaande kaartjes werden ons w elw illend  afgestaan door de redacteur van 
Cactusweelde.

mesems een belangrijke rol spelen. Meer naar het noorden treffen we 
Lithops hallii en turbiniformïs aan, terwijl in het zuidwesten o.a. Aloinopsis- 
soorten worden gevonden.
(6.) Wanneer we vanuit het noordelijk deel van de Grote Karoo in weste
lijke richting reizen komen we in Bushmanland. Het oostelijk deel is een 
zomerregengebied, terwijl de rest van Bushmanland ligt in het overgangs
gebied tussen zomer- en winterregen. De meeste succulenten komen voor 
in de droogste delen, nl. het westen (Aloinopsis, Titanopsis en Vanheerdea) 
en het noorden (Conophytum, Dinterantbus, Lithops en Ophthaimophyllum). 
Deze delen zijn tevens de meest heuvelachtige van het gebied; de rest is 
zoals Rawe het zegt „zo plat als een pannekoek” . In de Vanheardea-gebie- 
den bedraagt de regenval slechts 12,5 cm p/j.
Behalve de reeds genoemde planten komen in Bushmanland nog voor 
Schwantesia-soorten, Ruschia evoluta (een van de kleinste soorten van dit 
geslacht) en Stomatium patulum. Over de zuurtegraad van de bodem valt 
weinig zinnigs te zeggen, daar deze varieert van zeer zuur tot zeer basisch. 
Tussen Bushmanland en de westkust liggen twee gebieden die beide on
danks (of dankzij?) hun verschrikkelijke droogte een fantastisch rijke succu
lentenflora herbergen. In beide gebieden valt de neerslag in de vorm van 
winterregens, langs de kust aangevuld met mist.
(7.) Het meest zuidelijke van de twee is Klein Namaqualand. Op de grens 
tussen dit gebied en het zuidwestelijk deel van de Kaapprovincie ligt de 
plaats Vanrhijnsdorp. Juist ten noorden hiervan ligt de beroemde Kners- 
vlakte. In „Flowering Stones and Mid-day Flowers” van Schwantes trof ik een 
prachtige beschrijving van deze schatkamer der natuur aan, die ik hier graag 
weergeef. Het is een deel van een brief van Dr. Lückhoff, een bekend Zuid-
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1 Argyroderma schlechteri.
2 Malephora crocea var. purpureo-crocea
3 Dactylopsis digitata
4 Gibbacum album

Foto’s 1, 2, 3: Noltee 
4: De Boer



afrikaans succulentenkenner, naar wie o.a. een Aloinopsis en een Conophy- 
tum zijn genoemd. Hij schrijft het volgende: ,,15 mijl ten noorden van Van- 
rhijnsdorp ligt een reeks op zichzelf staande aardheuvels op een vlakke zout- 
woestijn. De waterloop, die het grootste deel van het jaar droog staat, wordt 
Soutrivier genoemd, met een verwijzing naar het hoge zoutgehalte van het 
water. De zachte leemachtige klei van deze heuvels bevat lagen dolomiet die 
sterk verweerd zijn; dientengevolge bevat de grond zouten van calcium, 
magnesium en natrium, die, doordat ze hygroscopisch zijn, helpen het vocht 
vast te houden. Op sommige plaatsen zijn deze zandige heuveltjes bedekt 
met een dikke laag witte kwarts, waartussen de meest interessante succu
lenten groeien, zoals Argyroderma, Dactylopsis, Monilaria, Conophytum, 
Oophyfum en ook die Lithops welke afhankelijk zijn van de aanwezigheid 
van deze witte kwarts. Elk heuveltje heeft zijn eigen specifieke kolonie Argy- 
roderma’s: grote bladeren met glanzende roze bloemen, bladeren verenigd 
tot kleine lichaampjes met gele of helrode bloemen, bij weer andere zijn de 
kleine lichaampjes volkomen bedekt met grote goudgele bloemen; sommige 
vormen klompen eironde lichamen, andere zijn langer en meer cylinder- 
vormig; bij enkele zijn de bloemen zuiver wit. Wanneer men zit temidden 
van het glinsterende, schone witte kwarts, omringd door een schittering 
van bekoorlijke bloemen van een heldere, frisse kleur en wanneer men hier
over heen kijkt naar de einder onder de blauwe hemel, heeft men een gevoel 
van vrijheid, vreugde en vrede, een van de schoonste gaven der natuur” . 
Zoals reeds is opgemerkt komt het hele geslacht Argyroderma slechts voor 
op deze Knersvlakte. Behalve de reeds genoemde soorten komen hier nog 
voor Mitrophyllum en Cheiridopsis en struikmesems als Ruschia en Lam- 
pranthus. De bekende onderzoeker Marloth zegt dat in de N.W.-Karoo en 
bij Vanrhijnsdorp hele heuvels bedekt zijn met struiken van Lampranthus 
(conspicuus of spectabilis), „zodat men in de lente over grote uitgestrekt
heden niet anders ziet dan de stenen en deze glanzende rode bloemen. Het 
aantal bloemen is vaak zo groot dat de lucht boven de heuvels gevuld is met 
een purperen licht dat alle rotsen en planten op de naburige hellingen over
dekt met een soortgelijke glans” .
De droogste delen van Ki. Namaqualand ontvangen slechts 12,5 cm regen 
per jaar. Meer naar het noorden wordt het landschap bergachtiger met als 
bekroning het Khamiesberge-massief. In dit gebied met zijn meer zandige en 
vrij zure grond groeit Berrisfordia khamiesbergensis. Berrisfordia is een 
monotypisch geslacht dat nauw verwant is aan Conophytum en door som
migen dan ook daarbij wordt ingedeeld. Nog verder noordwaarts, aanslui
tend aan het volgende gebied, het Richtersveld, treffen we de grootste con
centraties Conophyten en andere hoogsucculente vormen aan (o.a. Her- 
reanthus).
Langs de kust bevindt zich een duingebied waar de enige neerslag wordt 
gevormd door winternevels. Hier groeit o.a. Cephalophyllum cupreatum.

(wordt vervolgd)

Van maand tot maand
TH. NEUTELINGS

Februari staat geboekt als de „gevaarlijkste” maand voor onze gekweekte 
cactussen! Dit is een formulering die vaak veel indruk maakt en tevens de 
nodige rillingen bezorgt. Menig, het overigens goed bedoelend, schrijver laat
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zich in deze geest uit. Moeten wij dan zo benauwd zijn voor deze tweede 
maand van het jaar? Dat hangt toch wel op de allereerste plaats af van ons 
zelf, dacht ik zo. Misschien is het nuttig eens nader te analyseren wat de 
cactusschrijver nu bedoelt met zo’n waarschuwende zinsnede, waarin de naam 
en de faam van de sprokkelmaand, die toch ai minder heeft dan zijn elf 
collega’s, geweld worden aangedaan.
Zoals wij allen jaarlijks ervaren, heeft (ook) de cactus een duidelijk levens
ritme dat tot uiting komt in twee zichtbare fases: een rustperiode en een 
groeiperiode. Om met de laatste te beginnen moeten wij stellen dat een 
gezonde groei van de cactussen afhankelijk is van een viertal voorwaarden. 
Deze luiden:
— een geschikte temperatuur, nl. van ca. 18-28° C.
—■ een juist vochtgehalte van de grond, ten behoeve van het oplossen van de 

daarin aanwezige voedingsstoffen.
— voldoende licht cm water en kooldioxyde uit de atmosfeer in suikers om 

te zetten.
— de aanwezigheid van de vereiste voedingsstoffen in de groeibodem zelf.
Nu is ervoor onze cactussen pas sprake van een evenwichtige groeiperiode, 
als deze is voorafgegaan door een juist verlopen rustperiode. En waarom is 
toch zo'n tijdvak van rust nu nodig? Wel, om deze hoofdreden: deze tijds
spanne is er slechts een van schijnrust. Want zonder dat wij het aanvankelijk 
gewaar worden, wordt er door de plant gewerkt aan de bloemknopvorming 
en in vele gevallen aan de vruchtvorming. Hoeveel liefhebbers hebben reeds 
ondervonden dat januari en februari de maanden van de knopvorming bij veel 
soorten zijn. De meer ervarenen onder ons zien deze knoppen al direct zitten, 
dwars door de bedoorning en plukjes wol heen. Voor de nieuwelingen onder 
ons schuilt in deze, overigens opwindende gewaarwording een groot gevaar, 
zoals dadelijk wel blijkt.
De cactus wil een rusttijd? Zo geef hem deze dan. Hij heeft daar recht 
op. Dus dwing hem niet te groeien in het lichtarme jaargetijde door aan 
bijna alle voorwaarden te voldoen. Vanwege hogere temperaturen gaat de 
cactus mede onder toediening van vocht toch groeien. Helaas op een on
gezonde wijze met een ongezond bleke kleur, juist vanwege dat gebrek aan 
licht. Daarbij wordt de drang tot knopvorming volledig onderdrukt of dat wat 
knop had moeten worden vervormt tot een ondermaats gemodelleerd zij- 
spruitje. Neen, het enthousiasme om bij het vaststellen van enige bloem
knopjes maar te reageren door het bewateren te gaan opvoeren en zo moge
lijk de warmte langs kunstmatige weg te verhogen is volkomen uit den boze. 
Wachten nog totdat de knopjes duidelijke knoppen geworden zijn.
Het is juist belangrijk in de februarimaand zoveel mogelijk te luchten en wel 
om twee redenen. De temperatuur in uw kas kan bij zonnig weer daardoor 
niet oplopen, hetgeen anders de groeiprikkel zou stimuleren. En de lucht met 
zijn in dit seizoen vaak hoge graad van vochtigheid kan voorts in de behuizing 
goed ververst worden. Dit luchten bevordert het afharden van de planten en 
voorkomt een hogere gevoeligheid voor ziektes en andere plagen. U ziet het, 
niet de sprokkelmaand maar de soms te impulsief enthousiast reagerende 
liefhebber is de schuldige.
Nochtans blijven velen zweten met de idee omtrent de watergift in de winter. 
Bij nadere beschouwing ligt deze gevoeligheid in een puur emotioneel vlak, 
zijnde a.h.w. een soort bezorgdheid waarmee men zijn cactussen pleegt te 
omringen. Overigens, juist op gebrek aan vocht is de cactus duidelijk in-
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V e ren ig in g sn ieu w s
"SUCCULENTA”  is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van 
cactussen en andere vetplanten "S uccu len ta” .

DAGELIJKS BESTUUR:
Voorzitter: S. K. BRAVENBOER, Kwartellaan 34, Vlaardingen.
V ice-voorzitter: Ir. G. E. M. UIL, Cuperstraat 3, Bemmel.
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, M em lingstraat 9, Am ersfoort. Postrek. 680596 t.n .v . Succulenta te  Am ersfoort, 
resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland (ABN) t.n.v. Succulenta te  Am ersfoort.
2e penningmeester: J. ORLEMANS, Heemskerkerweg 288, Beverwijk.
Algemeen bestuurslid: J. H. VOSTERMANS, Schoolweg 55, Venlo.
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland en België f  25,—  en voor leden in het buitenland ƒ 30,—  per 
jaar inklusief maandblad 'Succulenta’ . Inschrijfgeld voor nieuwe leden f  5,— .

BELANGRIJKE ADRESSEN:
Ledenadm inistratie, propagandafolders, aanmeldingskaarten voor het lidmaatschap en nummers van „S uccu len ta" 
van de lopende jaargang: P. DEKKER, St. P ieterstraat 27, M iddelburg.
B ibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, Strijen. Katalogus ƒ 1,50.
C lichéfonds: G. J. M. LINSSEN, Jacob Catsstraat 61, Venlo.
Diatheek: H. M. S. MEVISSEN, D inantstraat 13, Breda, te l. 076 - 875076.
Oude nummers Van „Succu lenta”  to t en met december ’76: H. B. 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.
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 n iet langer verantwoord, brieven te beantwoorden wanneer geen postzegel 
is bijgevoegd.

SLUITINGSDATA:
Kopij voor het JULInummer moet u ite rlijk  1 JUNI bij de redaktie zijn.
Mededelingen voor verenigingsnieuws u ite rlijk  20 JUNI bij het sekretariaat, afdelingen gelieven hun mede
delingen te zenden aan Mevr. A. BOENDER, Beneluxlaan 53, Beverwijk.
Advertentie opgaven u ite rlijk  25 MEI bij J. de Gast, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo.

JAARVERSLAG OVER 1976.
Het kan niet anders of de gebeurtenis die in 1976 de meeste indruk in Succulenta-kringen 
maakte, was het overlijden o,p 9 mei van de heer A. F. H. Buining, oud-voorzitter en ere-voor- 
zitter, de man die jarenlang de koers van Succulenta voor een groot deel bepaalde.
In het maandblad —  waarvan hij ook enige jaren redakteur was —  is in het novembernummer 
bizondere aandacht besteed aan zijn grote waarde voor de kennis der cactussen in het alge
meen.
Het is verheugend dat juist dit maandblad meegroeit met Succulenta. Dat het aantal redaktio- 
nele pagina's uitgebreid kon worden, was mede mogelijk door de toename van de beschikbare 
kopij. Vergelijkt men het aantal leden, dat wel eens voor het maandblad schrijft, dan is dit 
in de laatste vijf jaar toegenomen met ca. 60%. Een prettige gedachte voor ieder, die Succu
lenta een goed hart toedraagt.
Sinds mei 1976 wordt op een meegeniet inlegvel in Succulenta, Verenigingsnieuws gebracht. 
Het ledenaantal passeerde eind 1976 de 3600 en het aantal afdelingen breidde zich uit tot 29. 
Om de toename van de werkzaamheden het hoofd te bieden, voegde het Hoofdbestuur in 
zijn najaarsvergadering twee leden aan het Dagelijks Bestuur toe. Het aantal keren, dat het 
Dagelijks Bestuur bijeen kwam, is uitgebreid tot 6, waarbij twee maal de beheerders van 
Succulentainstellingen in de gelegenheid gesteld werden hun problemen met het Dagelijks 
Bestuur te bespreken. Ook is direkt kontakt gelegd tussen deze beheerders en het Hoofd
bestuur, door ze in de gelegenheid te stellen, de Hoofdbestuursvergadering bij te wonen.
De door de heer O. van Soldt Sr. jaren geleden gestarte aktie Ruilen zonder Huilen, is in de 
rij der Succulenta-instellingen opgenomen.
De eerste reeks Bestuursbijeenkomsten is afgesloten Hoewel hiermee een ekstra aanslag ge
daan wordt op de tijd van de leden van het Dagelijks Bestuur, is dit toch van mening, dat deze 
bijeenkomsten zo nuttig geweest zijn, dat voortzetting hiervan alleszins gerechtvaardigd is.
Het Bestuur was van mening, dat het grote aantal verspreid wonende leden het noodzakelijk 
maakte ook voor deze groep iets te doen.
Zo werd mevr. A. Boender organisatrice van een ekskursie naar België op 19 juni en het 
Succulenta Contact Weekeind in Conferentie-oord „De Bron” van 24-26 september. Beide 
evenementen slaagden uitstekend, zodat een herhaling zeker verwacht mag worden.
Hiertoe aangezet door het nieuwe verenigingsrecht, dat op 26 juli 1976 in werking trad en 
waardoor enige wijzigingen in Statuten en Huishoudelijk Reglement noodzakelijk zijn, zijn er 
in het Bestuur besprekingen op gang gebracht over andere wensen op dit punt, die hun oor
zaak vinden in de groei der vereniging.
Helaas ging niet alles naar wens. Door verschillende oorzaken kwam de tweede druk van de 
„Handleiding” niet gereed, evenmin de nieuwe folders. Van de kalenders, een Nederlandse 
uitgave van de Kakteenkalender van Steinhart, bleven te veel eksemplaren onverkocht. Niet
temin mogen wij vaststellen, dat Succulenta floreert.

J. de Gast



Uittreksel uit de Jaarverslagen van 1976 van de afdelingen:
De Achterhoek Gooi- en Eemland Noord-Limburg West-Friesland
Amersfoort Gorinchem - Den Bosch Rijn- en Deiftland IJsselstreek
Amsterdam Groningen Rotterdam Zeeland
Delfzijl Hoeksche Waard Tilburg Zwolle
Den Helder Hoogeveen Utrecht Zuid-Limburg
Dordrecht Kennemerland Voorne - Putten .

Rozenburg
Eindhoven Nijmegen West-Brabant
Wij kunnen bijzonder tevreden zijn over de correcte wijze waarop de afd. secretariaten van 
het gebeuren in hun afdeling over het jaar 1976 verslag hebben gedaan.
Slechts twee afdelingen lieten verstek gaan, de afd. Arnhem en Zaanstreek.
Bijeenkomsten: Vrijwel alle afdelingen kwamen tenminste 10 maal bijeen, enkele afdelingen 
hadden 9 bijeenkomsten, een aantal 11-12-13 maal.
De afdelingsbesturen vergaderden gemiddeld 4 keer per jaar.
Contributie: De afdëlingscontributie varieert nog steeds van f  7,50 tot f  15,— per jaar. 
Ledenaantal: Het aantal leden ligt tussen de 20 en 125 met als uitschieter Rijn- en Delfland 
met 220 leden.
Hoewel er bij enkele afdelingen wat ledenvermindering te merken is, vertoont het ledenaantal 
nog steeds een stijgende lijn van 10 tot 30%.
Van de afdeling Rotterdam gingen 14 leden naar de nieuwe afdeling Voorne-Putten. 
Behandelde onderwerpen op de afdelingsbijeenkomsten:
Inleiding met dia’s uit eigen kring dia’s uit de diatheek
ziekten en bestrijding grondsamenstelling
zaaien en enten determinatie
Opvallend is hoeveel van de leden het buitenland bezoeken en daarover in hun afdeling iets 
te vertellen hebben.
Activiteiten: ruilen, verloting, quiz, materiaal in- en verkoop t.b.v. de leden, kasbezoek bij de 
leden, werkgroepen.
Gastsprekers in de afdelingen waren: de heer Antheunissen, Bongaards, Braamhaar, Braven
boer, Buter, Bult, v. Gelder, Goossens, de Herdt, v.d. Hoeven, Hofstee, v. Keppel, de Looze, 
Noltee, Piltz, Ritz, Rakers, Rubingh, Ruysch, Simon, Slikkerveer, Theunissen, v.d. Veer. 
Ruilbeurzen: Deze werden gehouden in Groningen, Gouda, Zutphen, Roermond, West-Brabant- 
Roosendaal, West-Friesland (koopdag).
Excursies werden gehouden naar: Succulentarium, v. Zanten en Hofland, Bouman, Bulthuis, 
v. Donkelaar, Hortus, kwekers in het Westland, v. Gelder, Neimijer, v. Veen, Bongaards, v. 
Keppel, Scheurmans, Peeters, in Noord-Limburg Vostermans, Slabbers, Kleinestaarman, in 
België de Herdt, Goossens, Hoofstad en Govaert, Monaco-3L.K.-196 deelnemers. 
Tentoonstellingen: georganiseerd of mede georganiseerd door de afdelingen Rijn- en Delf
land, Gorinchem, Tilburg, West-Brabant, Zeeland, Zwolle.

Samengesteld, A. Boender-v.d. Molen.

Kontributie 1977.
Heeft u uw kontributie voor dit jaar reeds betaald? Zo niet, dan verzoeken wij u dit nu te 
doen. Mocht u uw akseptgirokaart niet meer kunnen vinden, schrijf het verschuldigde bedrag 
dan op de gewone wijze over op de rekening van de algemeen penningmeester. (Zie hierboven). 
Wanneer u nu niet betaalt ontvangt u in juli geen maandblad meer.
Wilt u zich dan later weer aanmelden kost het u en ons ekstra onkosten.
Contactweekeind „Succulenta”
23-24-25 september 1977 in „Harba Loriva”, Valkenswaard.
Het Contactweekeind van verleden jaar in „De Bron” in Oudleusen is zo'n succes geweest 
dat wij meenden het te moeten herhalen. Kozen we toen een gelegenheid in het oosten van 
het land, nu hebben we, op veler verzoek, gezocht naar een dergelijk conferentie oord in het 
zuiden.
De jeugdherberg „Harba Loriva" is uniek gelegen, vlakbij het sportpark en aan de rand van 
een groot vrij toegankelijk bos. Naast de jeugdherberg ligt een zwembad, met speelweide e.d., 
de jeugdherberg is te bereiken per autobus en, vanzelfsprekend, per auto p.m. 10 km. van’ 
Eindhoven.
Ook dit jaar willen we het programma zó opstellen, dat er ook voor de niet cactifiëlen iets 
prettigs te beleven valt.
Nadere bijzonderheden over het weekeind, zoals programma, kosten e.d. komen uitvoerig in 
het juninummer van het maandblad. A. B. v.d. M.
Ruilen zonder Huilen
Door een misverstand is het volgende niet in het vorige nummer van het maandblad gekomen: 
Na 1 mei wordt de ruillijst niet meer afgegeven, dit om moeilijkheden met aanvragen waaraan 
toch niet meer kan worden voldaan te voorkomen.
Als de ruillijst 3 maanden heeft gelopen, dan is het meeste wel afgegeven of geruild.
Bewaarbanden en Handleidingen.
Bewaarbanden voor 12 nummers van Succulenta zijn verkrijgbaar è ƒ 10,75; bij bestelling van 
10 stuks of meer f  9,50 per stuk.



De nieuwe druk van de „Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere 
succulenten” is nu verkrijgbaar. De prijs is f  3,50 voor leden en ƒ 4,50 voor niet-leden. Afde
lingen betalen f  2,50 per stuk bij een bestelling van 10 stuks of meer.
Bestellingen kunnen geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op 
girorekening 3742400 van Succulenta afd. Verkoop, Beverwijk met vermelding van de bestelde 
artikelen.

Goudsche Cactusbeurs 21 mei.
De afdeling Gouda en Omstreken organiseert op zaterdag 21 mei wederom een grote cactus
beurs.
Tijd: 13.00 - 17.00 uur.
Plaats: grote zaal van Kunstmin te Gouda, vlak bij het station.
Aanwezig zijn een aantal stands met boeken en materialen en uiteraard de ruilbeurs. 
Liefhebbers die willen ruilen worden verzocht om 12.00 uur met hun planten aanwezig te zijn.

Secr. C. J. Schieveen-Schraa 
Waterruit 60 - Gouda

Ruilmiddag afdeling Gorinchem-Den Bosch.
Zaterdag 4 juni a.s. houdt de afdeling Gorinchem-Den Bosch zijn 3e ruilmiddag in zaal „Den 
Durpsherd” , Kerkwijk 61 (t.o. kerk), Berlicum N.B. (5 km. vanaf Den Bosch).
De zaal is open vanaf 12.00 uur voor het brengen van planten.
Aanvang ruilmiddag 13.00 uur, sluiting 17.00 uur.
Er bestaat gelegenheid tot verkoop tegen liefhebbersprijzen.

M Jamin, Braakven 116, Berlicum N.B. 
Tel. 04103-1740.

Open Huis bij cactuskweker Willemsen te Lent.
Op 4 juni 1977 houdt cactuskweker Willemsen „Open Huis” .
Zie voor inlichtingen Verenigingsnieuws van mei j.l.

Bijeenkomst van Mammillariavrïenden.
Op 4 en 5 juni 1977 organiseert de Ortsgruppe Munsterland van de D.K.G. de eerste bijeen
komst van Mammillariavrienden in hotel-restaurant Coerdehof in Münster/Westfalen. 
Degenen die op 4 juni reeds om 10 uur v.m. aanwezig zijn kunnen een bezoek brengen aan 
kwekerij Weber in Albersloh.
Het programma, dat o.a. vermeldt lezingen van de heren Werner Reppenhagen uit St. Veit/ 
Oostenrijk en Rainer Pillar, Osnabrück, en verdere inlichtingen kunt u vragen bij de heer 
Horst Berk, Marientalstrabe 70-72, 4400 Münster/Westfalen.

Uit de afdelingen.
AFDELING ZEELAND.
Vrijdag 20 mei; De plant van de maand wordt door de heer Antheunissen behandeld, en dat 
zal dan de Echinocereus zijn. Het plantenpraatje, opgesteld door de heer Cruwez, zal door 
de heer Dekker worden behandeld.
Na de pauze komt het enten op Peireskiopsis aan de orde.
Vrijdag 24 juni; Inleiding +  dia’s.
Het maandelijkse plantenpraatje door de heer Cruwez en de plant van de maand, en wel de 
Chilenen.

Sekr. St. Pieterstraat 27, Middelburg. 
Voor de bijeenkomsten in mei en juni van de overige afdelingen verwijzen wij u naar Vereni
gingsnieuws van mei j.l.

VIVOKA 1976:
Onder deze naam organiseerde de afdeling Zeeland in samenwerking met de Walcherse 
Kanarievereniging „Onze Zangers” , en de aquariumvereniging „Barbus Conchonius” , van 
14 tot en met 19 december 1976 een tentoonstelling.
Dit evenement vond plaats in de daartoe beschikbare ruimte van het Stadhuis aan de Markt 
te Middelburg, een zaal die wat ligging en grootte betreft zich hiervoor uitstekend leende. 
Door een commissie van 9 personen — drie uit elke vereniging —  die ruim een jaar met de 
voorbereiding bezig is geweest, is enorm veel werk verzet, en aan hen is wel in hoofdzaak het 
slagen hiervan te danken. Teneinde de onkosten wat te drukken werd toestemming ge
vraagd en verkregen voor de verkoop van loten, waarbij elke vereniging de verkoop van 
2500 stuks voor zijn rekening nam. Dit bleek echter toch wat optimistisch, maar in totaal zijn 
meer dan 6000 loten aan de man gebracht, al kostte dit wel enorm veel tijd en moeite!
Onze deelname bestond uit een oppervlakte van ±  30 m2 aan cactussen en wat andere succu
lenten, het geheel gerangschikt op een tablet van 18 meter lengte bij een breedte van 1,80 
meter. Dit tablet werd met materiaal en hulp van een onze leden, een aannemer, in elkaar 
gezet; daarop kwam een laag grond, enkele grote brokken steen en wat boomstronken, en 
de randen werden afgewerkt met brokken natuursteen. De hoogte was op ±  75 cm ge
houden, zodat alles goed overzichtelijk bleef, en aangezien wij het middengedeelte van de 
tentoonstellingsruimte hadden toegewezen gekregen, kon men om de opstelling heen lopen 
en de planten dus van beide kanten bezichtigen.



Het was een unieke gelegenheid om de buitenwereld eens kennis te laten nemen van onze 
hobby en de mogelijkheden daarin. Dat er belangstelling voor bestond bleek wel uit het aantal 
bezoekers; we mochten namelijk 2500 belangstellenden begroeten, waarvan bijna 2000 be
talende. Scholieren onder leiding van een leerkracht, alsmede pupilfen van enkele inrichtingen 
voor geestelijk onvolwaardigen, eveneens onder leiding, hadden namelijk gratis toegang, 
waarvan een dankbaar gebruik werd gemaakt.
De planten voor deze tentoonstelling werden geleverd door een zestal leden die hiervoor 
hun mooiste en grootste planten hadden afgestaan, en die door een paar kunstige lieden tot 
een bijzonder fraaie groep werd opgebouwd. Tevens werd van deze gelegenheid gebruik 
gemaakt om het publiek van wat goedkope plantjes te voorzien, in prijzen die varieerden van 
f  0,25 tot ƒ1 ,— . Ze vlogen weg, ik denk dat op deze manier meer dan 1500 plantjes van 
eigenaar zijn verwisseld. En aangezien door de eigenaars van deze planten 10% aan de 
afdeling werd afgedragen, tevens nog een welkome versteviging van de kaspositie!
Het is jammer dat zo ontzettend veel werk door zo weinig mensen moet gebeuren, want een 
betere gelegenheid om het publiek te laten zien wat onze hobby inhoudt is nauwelijks denk
baar. Ook hier zien we echter het algemeen verschijnsel van gemakzucht al optreden; het 
wordt uiterst moeilijk om de leden voor dit soort evenementen, waaraan zoveel werk is ver
bonden, warm te krijgen.
Tijdens de openingsdagen kwamen er veel vragen over cultuur enz., die door een onzer leden 
die hier permanent aanwezig was, werden beantwoord. Dat het geheel geslaagd genoemd mag 
worden blijkt dan ten eerste uit het aantal bezoekers, en ten tweede uit de speciale belang
stelling voor de door ons opgebouwde plantencollectie.
Nadat alle onkosten waren betaald bleek er voor onze afdeling een batig saldo van f  750,— 
over te blijven, zodat hiermee weer is bewezen dat het heel goed mogelijk is een tentoonstel
ling te organiseren zonder verliezen. Waarbij ik overigens wel op moet merken dat de vele 
uren die het de organisatoren heeft gekost, buiten beschouwing zijn gelaten.
Het ligt in de bedoeling dit evenement eens per twee jaar te herhalen, zodat aan het eind van 
dit jaar de voorbereidende besprekingen weer zullen moeten aanvangen.

P. Dekker,
St. Pieterstraat 27, Middelburg.

NIEUWE LEDEN
R. Scholma, Dominicanerstraat 10, Winsum.
J. Vandebosch, Merem 7, B 3740 Bilzen - België.
R. P. Baayen, Linnaeusdreef 41, Breukelen.
Josse Flion, Kasteelstraat 52, B 1620 Drogenbos -

België.
A. J. de Man, Korhoenstraat 75, Tilburg.
Lidy v.d. Burg, Jan Zwanenburghof 16 (I), Amsterdam. 
Mevr. J. Lenaerts-Wijgers, Leiseinde 46, B 2300 

Turnhout - België.
J. W. Baan, Kerkhofsweg 18, Holten.
Mevr. M. de Graaf, Frank van Borsselenstraat 67, 

Nieuwetonge.
Reginald Deschepper, Leiseleveld 59, 8200 Brugge - 

België.
Freek Zondag, Pieter Calandlaan 76 (II), Amsterdam. 
G. M. Valster, Fr. van Assisielaan 83, Amstelveen. 
Mevr. G. C. Willekes-Bleijenberg, Spoorlaan 55, 

Vreeland.
G. L. H. Beugeling, Jac. van Beierenlaan 89, Delft. 
Edwin Evers, Hofveld 49, 7333 BG Apeldoorn.
P. Bogers, Susannadonk 139, Roosendaal.
H. v.d. Crommenacker, Tolstraat 26, Erp.
L. M. van der Meij, Pascalstraat 14b, Schiedam.
S. Hilwerda, Richtusweg 122, Doorwerth.
Mevr. M. Herijgers, Waaijenbergstraat 20, Zundert.
R. H. Veldman, Alard du hamelstraat 67, Eindhoven. 
Mevr. H. Mol-van Loest, Kruisstraat 3, Herveld.
C. J. Griffioen, Tromplaan 14, Voorthuizen.
J. van Hasselt, Waaijenbergstraat 31, Zundert.
P. W. Hoogers, Zijldiep 56, Dordrecht.
C. van Zanten, Beatrixlaan 25, Haarlem.
J. Poot, Wilhelminastraat 18, Scherpenisse.
P. J. L. Krotschmer, Strijpweg 6, Tuli en ’t Waal.

Jos Kippes, Kapelstraat 23, B 3650 Dilsen - België. 
Ronny D’Hondt, Vlaamse Ardennenstraat 39, 9704 

Coike - België.
B. V. ,,Floricultura", postbus 1560, Haarlem.
J. van der Wiel, Papelaan West 186, Voorschoten.
Jan Stroek, Schoklandstraat 90, Volendam.
C. Vis, Noordermiddenweg 6 (I), Espel.
J. Nieland, Wandelweg 212, Wormerveer.
R. J. Tolman, Beethovenstraat 66 (I), 1077 JL Amsterdam. 
C. M. Braspenning, Overakkerstraat 91, Breda.
A. F. Pladdet, Tulpstraat 9, 4542 BV Hoek.
E. v.d. Sluis, Bannebuikslootlaan 202, Amsterdam-N. 
Mej. M. W. de Graaf, Straatweg 162, Maarssen.
Lisette Göertz, Beukenstraat 21, Deurne.
Fons Beyens, Naamsestraat 131, 3000 Leuven - België. 
J. P. W. Snijders, Maasenweg 25, Weert.
G. R. J. Lebert, postbus 8822, Amsterdam.
Mevr. J. Adrian-Delaby, Berkenlaan 143, B 1850 

Grimbergen-België.
Monique Vandendriessche, Abdijbekestraat 8,

8200 Brugge 2 - België.
M. I. van Wijk, Alfred Nobellaan 5, De Bilt.
E. v.d. Velde, Beatrixstraat 5, Zeijen.
Christiaan Vandenberghe, Korenarenstraat 15,

1900 Overijse - België.
P. A. Bosgraaf, Capellastraat 14, Groningen.
Mevr. A. Smies-Hermse, J. P. Coenstraat 27,

Den Bosch.
Mark D’haes, Groenstraat 81, 2610 Wilrijk - België.
B. H. Vos, Venusstraat. 192, 2402 XV Alphen a.d. Rijn. 
Mevr. Ch. Brandsma-Gerth van Wijk, Donau 34,

Amstelveen.
G. van Gastel, St. Antoniusstraat 19a, Schijf.

Jubileumtentoonstelling afd. Rotterdam in
Diergaarde Blijdorp van

14 MEI TOT 6 JUNI 1977
Voor nadere bijzonderheden zie Vereni- 
gingsnieuws van april 1977.

Gevr. tegen betaling of in ruil voor plan
ten: nrs. 1, 2 en 8 van 1974 en 1, 6, 7 en 
10 van 1975.

Rudolf Bölderl
Eulenspiegelstr. 34 
8 München 83, B.R.D



gesteld vanwege zijn relatief klein lichaamsoppervlak en het aantal huid- 
mondjes, dat aanzienlijk minder is dan bij normale loofplanten. Bovendien is 
het vochtgehalte in de kas al ruim voldoende, juist doordat wij daarin niet 
plegen te stoken. Hoogstens wat bijverwarmen tijdens een periode van vries- 
koude. En voor hen die het toch niet willen geloven: in mijn kasje plaatste 
ik in oktober ter overwintering een stel tuingeraniums die ik bij elkaar in een 
pot gezet had. Geen druppei vocht hebben ze toegediend gekregen en de 
meeste bladeren staan er nog frisgroen bij. Moet de grond dan kurkdroog 
zijn? Daarvan ben ik bepaald geen voorstander, want dan sterven de fijne 
haarworteltjes maar onnodig af en dan zit u nadien met de brokken. Als de 
gevormde bloemknopjes zich in het vroege voorjaar verder willen ontplooien 
verdrogen zij door gebrek aan voldoende nieuwe sapstroom. Voorts blijft de 
nieuwgroei te lang uit, met gevolg dat aan een volgende rustperiode een 
gebrekkige groeitijd is voorafgegaan. Dus, houd de grond niet stofdroog. 
Tenslotte kennen we nog het gilde van de nevelaars die bij het geringste 
zonnestraaltje al naar de nevelspuit grijpen. Ook zulks laat ik maar als meest
al overbodig zijnde achterwege. Als namelijk in deze maand de aan kracht 
winnende zon schijnt, wordt er door mij goed gelucht. De temperatuur loopt 
dan in de kas niet noemenswaard op en de buitenlucht bevat nog vocht ge
noeg. En waarom laten wij de temperatuur nu niet graag oplopen? Juist, om 
een voortijdige hergroei te voorkomen. Om u een concreet punt aan te geven: 
laat de temperatuur niet boven 18° C in uw kas komen. Wat dat nevelen 
aangaat, toch moet men er voorzichtig mee zijn. Vooral tussen de doorns 
van de fijn- en dichtbedoornde exemplaren blijft het genevelde vocht hangen. 
Hetgeen weer een pest voor deze cactussen kan zijn.
Alles wat ik m.b.t. februari heb gesteld geldt in principe ook voor de derde 
maand. Zodra echter de zon van plan is de evenaar te passeren kunnen wij 
onze „passieve” houding gaan wijzigen. En dat is logisch ook, want door 
luchten kunnen wij de temperatuur bij zonnig weer toch niet meer onder 
18° C houden.
Hoe het mij vergaan is, of liever gezegd mijn cactussen in de kas, wil ik nog 
wel in het kort schetsen. Twee 1976-zaailingen uit het geslacht Gymnocaly- 
cium zijn aan een smeulziekte ten offer gevallen. Een Gymnocactus op eigen 
wortel overleed aan een vorm van langzame rotting. Ik was van plan hem in 
het voorjaar te enten, daar dit geslacht een hekel heeft aan humusbevattende 
grond, vermits het van nature op kalkbodem groeit. Tenslotte een onderstam 
waarop een Mammillaria insularis stond die er bij aanschaf in de afgelopen 
zomer al niet te best uit zag. Uiteraard heb ik deze cactus op een gezonde, 
aan de groei zijnde onderstam overgeënt. Bij voorkeur houd ik de nood- 
entingen in de warme huiskamer over totdat het voorjaar een verhuizing naar 
de kas wettigt.
Omdat er dit jaargetijde relatief weinig activiteiten in de kas zijn heb ik in 
januari wat zaad tot ontkieming gebracht. Het betreft o.a. zelfgewonnen 
hybridezaad, waarvan ik de vader en de moeder genoteerd heb. Dit bij wijze 
van experiment en om later te zien wat de bloeiresultaten zullen gaan worden. 
De kiemresultaten waren zeer wisselvallig. Voorts is er mij iets merkwaardigs 
opgevallen. Zaad van Gymnocalycium multiflorum (2) x baldianum (c?) kwam 
in groten getale op. Daarbij hadden bijna alle zaailingen op de zijkant een 
lichtbruin plekje. Na enkele dagen vielen de meeste van de circa 30 stuks 
ten offer aan een smeulziekte. Vier van dit partijtje heb ik nog over welke 
geen plek vertonen. Een ontsmettingsbehandeling met overmangaanzure kali 
had overigens geen enkele invloed. Zeven andere zaaisoorten in hetzelfde
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bakje vertoonden geen last van die smeulziekte. Men kan zich dus voorzichtig  
afvragen of het zoeven gesignaleerde plekje de kiem drager c.q. verwekker 
was van die smeulziekte, die hierin bestond dat de zaailingen dof van kleur 
en waterig werden, omvielen en dan zeer snel volkomen wegteerden.
Nog een slotopm erking: nu w ij het toch over bestuiving tussen twee ve r
schillende soorten —  ook wel hybridiseren geheten —  hebben, nog even deze 
„w aarschuw ing” . Echte cactusverzamelaars hechten veel waarde aan ras
zuivere, w ilde soorten. Immers zij vinden dat de aanwezigheid van hybriden 
aan de botanische waarde van hun cactuscollectie  afbreuk doet. A ls men met 
hybriden wil experimenteren, noteert u dan voor u zelf wat u gedaan hebt, dus 
wie de vader en de moeder waren. Anderzijds mogen w ij rustig stellen dat in 
de vrije  natuur hybrid isering regelmatig voorkom t. Dat is dan ook een van de 
oorzaken van de vele variëte iten en soorten binnen een bepaald planten
geslacht of fam ilie. Zodra eigengekweekte hybriden bloeibaar worden is het 
weer interessant deze onderling te bestuiven. En dan maar rustig afwachten 
op wie de kinderen van deze bastaarden zullen lijken. Het is een jarenlang 
experim ent dat veel notitiew erk vereist. W eer iets dat onze hobby zo boeiend 
kan maken!

Reacties van lezers
In mijn „Van Maand Tot Maand” -rubriek (februari 1977) maakte ik gewag van 
het probleem een M elocactus w eer aan een stel gezonde w orte ls te helpen. 
Daarbij bleef het to t dusver maar bij een pogen. V oor de heer Hans Corpeleijn 
(Emmasingel 90, G roenlo) was d it aanleiding de volgende reactie te sturen: 
„ Ik  heb momenteel 9 m elo’s met cephalium en nog enkele die ik vorige maand 
heb binnengekregen. M elo ’s met cephalium bewortelen gaat het gem akkelijkst 
op een zeer vochtige ondergrond. Ik gebruik een sterk mineraalhoudende 
grond die er goed tegen kan onder w ater gezet te worden. Importen hebben 
altijd een verkurkte  onderkant en daarom zet ik de planten eerst 24-36 uur 
in een teil met regenwater. D it maakt de harde laag wat zachter. Daarna 
behandel ik de w orte lresten met Rhizopon B (op talkbasis) en zet de planten 
in een schaal met grond en heel veel water, to t 1 cm onder de potrand. Men 
dient te zorgen voor een hoge bodemtemperatuur, ca. 25-30° C, te controleren 
met een aquariumthermometer, die in de grond onder de plant w ordt gestoken. 
Voorts moet men zorgen voor een hoge luchtvochtigheid, t.w. 80-95%, te 
controleren met een hygrometer.
Na het verdampen van de eerste „s lo o t” w ater de grond voorlop ig  flin k  voch
tig te houden, hetgeen voor een cactus wel erg nat is (b rie fschrijver zal hier 
bedoelen voor een niet-melo). B lijf daarbij aan de bodemtemperatuur denken. 
Na 4 to t 6 weken zal men de eerste w orte ltjes zien doorkom en.”
Deze interessante reactie w ilde ik onze lezerskring niet onthouden. M ogelijk  
dat andere m elo-specialisten ook hun ervaringen eens op schrift kunnen ste l
len. Zulke artikelen zijn altijd welkom.
Weissenbrucfostraat 92, Roosendaal.

H et ca c tu ssy s te n aa ltje  Cl)
JOH. DE VRIES

Een mogelijke bedreiging van onze collecties door het cactuscystenaaltje, 
Heterodera cacti.
(Een gevolg van het in toenemende mate voorhanden zijn van importmateriaal.)
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Een algemene inleiding, niet specifiek toegespitst op het cactuscystenaaltje, 
waarop we overigens later vanzelf weer terugkomen, lijkt mij gerechtvaardigd. 
Cystenaaltjes zijn een belangrijke groep van gespecialiseerde plantepara- 
sieten, die de wortels van vatbare gewassen aantasten. Dit in tegenstelling 
tot de vrijbewegende aaltjes!, die zeer polyfaag zijn, d.w.z. een grote groep 
van planten kunnen aantasten. Dit onderscheid dienen we duidelijk te maken. 
Vrijbewegende aaltjes komen in iedere willekeurige hand grond voor, in meer 
of mindere mate, maar ze zijn aanwezig! Hier hoeven we ons niet zo druk 
om te maken, tenzij het om zeer grote aantallen gaat.
Cystenvormende aaltjes komen alleen daar voor, waar op één of andere 
manier een besmetting teweeggebracht is. B.v. door importplanten, besmette, 
gebruikte potten en door aanschaf van besmette planten, waarbij dan alles 
vaak zonder meer in de collectie geplaatst wordt.
In ons land komen Heterodera (cystenaaltjes) door het gehele land voor. 
Enkele voorbeelden: we hebben allemaal, en zeker de ouderen onder ons, wel 
eens gehoord van het aardappelcystenaaltje. De z.g. „aardappelmoeheid” 
(Heterodera rostochiensis). Om verbreiding van dit cystenaaltje tegen te gaan 
zijn wettelijke maatregelen van kracht. Het zg. 1 op 4 en 1 op 3 aardappelen 
verbouwen. D.w.z. ieder jaar slechts % resp. 1/3 van de oppervlakte grond 
met aardappelen betelen.
Enkele andere voorbeelden: het bietencystenaaitje (Heterodera schachtii), het 
havercystenaaltje (Heterodera avenae) etc. De groep Heterodera omvat on
geveer 30 soorten, waarvan er in Nederland ongeveer 15 voorkomen.
Een ander facet aan deze zaak is, dat de Heteroderasoorten hoofdzakelijk 
voorkomen in de gematigde streken van Europa, Azië, de V .S., Canada en 
Australië. Nu zult u zeggen, dat is fijn, want daar groeien geen cactussen. 
Zeker, dat is waar, maar ik heb gezegd hoofdzakelijk en andere (tropische) 
soorten zijn: Heterodera sacchari op suikerriet in de Congo, Heterodera 
oryzae op bevloeide rijstvelden van de Ivoorkust, Heterodera glycinus op 
sojaboon in de zuidelijke staten van N.Amerika, in Japan, China en Korea, 
Heterodera fici op Ficus en last but not least Heterodera cacti op diverse 
soorten cactussen.
N o b e lstraa t 29, Brielle (wordt vervolgd)

M o rfan afys (II)
TH. NEUTELINGS
Deze maal zullen wij pogen de geslachtelijke functies van de bloem, dus de 
bestuiving en de bevruchting onder de loupe te nemen. In feite geldt dit ver
haal voor practisch alle bloemsoorten.
Onder de bestuiving verstaat men het overbrengen van de stuifmeelkorrels 
(ook wel pollen genoemd) op de stempel.
Zo'n stuifmeelkorrel op zich is ook al een heel wonderlijke aangelegenheid. 
In figuur II, linker afbeelding, ziet men een doorsnede in algemene zin van een 
stuifmeelkorrel. Er zijn diverse soorten vormen van stuifmeelkorrels bekend, 
maar in het bestek van dit verhaal is het niet interessant om daar nader op in 
te gaan. Zo'n losse korrel is een levende cel die een doorsnee kan hebben 
van 0,002 tot 0,25 mm. Deze stuifmeelkorrelcel wordt beschermd door een 
uitwendige wand (A) en vervolgens nog door een inwendige wand (B). De 
inhoud van deze cel bestaat uit celsSijm en ceivocht (D) (ook wel protoplasma
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genoemd) en daarin nu ,,zwemmen" een tweetal belangrijke kernen,, te weten 
de vegetatieve kern (E) en de generatieve kern (F), waarop wij dadelijk terug
komen.
Bij onze cactussen komt het stuifmeel op de stempel door de inspanningen van 
de insecten die op de honing of het stuifmeel van de bloem belust zijn of door
dat de bloem zijn eigen stuifmeel op de stempel laat vallen. In dat laatste geval 
moet de plant zelffertie! (zelfbevruchtbaar) zijn. Bij de Rebutia’s bijvoorbeeld 
is dat vaak het geval. Men kan zich daarom voorstellen dat de helmknoppen 
en de stempel tegelijkertijd rijp dienen te zijn en voorts dat de stempel niet 
ver boven de helmknoppen uitstaat. Anders heeft deze zelfbestuiving geen zin 
of komt niet tot stand. Er zijn echter ook cactusplanten waarvan de bloemen 
zelfsteriel zijn: deze wensen op hun stempel alleen stuifmeel te ontvangen van 
een bloem van een andere plant van natuurlijk dezelfde soort. Vaak ziet men 
dan ook dat de stempel eerder rijp is dan de helmknoppen van de meeldraden 
of omgekeerd. Hierdoor is zelfbestuiving van nature zelfs uitgesloten. De in
secten dienen derhalve tijdens hun jacht naar voedsel voor de kruisbestuiving 
te zorgen: d.w.z. voor stuifmeel van een andere bloem van dezelfde plante- 
soort afkomstig.

Figuur I I Stuifmeelkorrel.

A =  Uitwendige wand.
B == Inwendige wand.
C =  Germatieve poriën.
D =  Celslijm en celvocht.
E =  Vegatieve kern.
F =  Generatieve kern.
G =  Stuifmeelbuis - pollenbuis.
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W ij hebben dus het moment bere ikt waarop de bestuiving heeft plaatsge
vonden: de stuifm eelkorrel lig t op de stempel, vastgehouden door de stempel- 
kleefstof. Nu zitten in. de buitenste wand die de stu ifm eelkorre lcel om geeft een 
aantal „zw akke”  openingen welke men de germ atieve poriën (C) noemt. Onder 
invloed van. het stem pelvocht gaat de stu ifm eelkorre l als het ware kiemen. 
H ierdoor ontstaat, via een porie van de uitwendige wand, op de inwendige 
wand een uitstulpsel dat u itgroe it to t de zogenaamde stuifm eelbuis (figuur I I, 
rechter afbeelding). Tijdens het ontstaan van deze buis komt de vegetatieve 
kern nu to t volle activ ite it: hij zakt af in de beginnende buis en „re g e lt”  de 
verdere doorgroei ervan dwars door het stijlkanaal heen. Via dit kanaal van de 
stijl en via de zaadholte v indt het uiteinde van de stuifm eelbuis zijn weg naar 
een van de zaadknoppen (oftewel zaadbeginsels).
Tijdens de doorgroei van de stuifm eelbuis naar beneden verlaat ook de gene
ratieve kern zijn cel en richt aldoende zijn schreden via deze buis richting) 
zaadknop. Onderweg echter ondergaat deze kern een deling in twee ge lijk
waardige exemplaren (F1).
Zodra de stuifm eelbuis contact heeft gemaakt met het zaadbeginsel raakt de 
vegetatieve kern zijn functie kw ijt: hij lost dan ook op (E1).

Figuur I I I Zaadknop (zaadbeginsel)

A =  Zaadknopkern.
B =  Beschermende eivliezen. 
C =  Poortje.
D =  Embryozak.
E =  Eicel.
F =  Generatieve kern.

G =  Stuifm eelbuis - pollenbuis, 
H =  Poolkernen.
I =  Antipoden.
J =  Helpsters.
K =  Navelstreng.
L =  Navel.
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In figuur I I I heb ik getracht een schematische schets van een willekeurige 
zaadknop te geven. De opbouw van een dergelijk zaadbeginsel zelf is even
eens hoogst interessant. Het is een vaak eivormig lichaampje dat zich op de 
zaadlijst in de zaadholte van het vruchtbeginsel heeft ontwikkeld en dat door 
middel van de navelstreng (K) vastzit aan die zaadlijst. Het bevestigingspunt 
van de navelstreng aan die zaadknop heet de navel (L). Als u bijvoorbeeld een 
erwt of een boon ter hand neemt kunt u dit navelplekje gemakkelijk onderken
nen.
De zaadknop bestaat uit een zaadknopkern (A), een weefsel dat gehuld is in de 
beschermende eivliezen (B). In de buurt van het navelstrengetje zit een kleine 
opening, het poortje (C) geheten. Het is nu dit poortje dat de beschreven stuif- 
meelbuis de toegang biedt tot het binnenste van de zaadknop.
Het binnenste van de zaadknop zelf is een grote cel, de embryozak (D) ge
heten, waarin zich een achttal kernen bevindt. Deze kernen groeperen zich in 
deze embryozak als volgt:
een kern, de eicel (E) en twee andere, de zogenaamde helpsters (J) vestigen 
zich tezamen vlak bij het poortje. Deze drie bij elkaar worden ook wel het ei- 
apparaat genoemd. Aan de tegenovergelegen zijde binnen in de cel bevinden 
zich drie andere kernen, de zogenaamde tegenvoeters (antipoden) (I). Resteren 
er nog een tweetal kernen die zich in het midden van de cel ophouden: de 
poolkernen (H).
De eigenlijke bevruchting heeft plaats zodra de twee generatieve kernen de 
buis hebben verlaten. Een ervan gaat het „huwelijk” aan met de eicel, de an
dere doet hetzelfde met de beide poolkernen, die ook wel de secundaire em- 
bryozakken worden genoemd. In feite mogen wij stellen dat hier sprake is van 
een gelijktijdige dubbele bevruchting. Dit is dan ook het indrukwekkende mo
ment waarop het zaadbeginsel, zaadbeginsel af is en tot een echte zaadkorrel 
kan gaan uitgroeien, tezamen met al zijn (of beter gezegd, haar) bevruchte col
lega’s in de besloten ruimte van het vruchtbeginsel. Uit de bevruchte poolker
nen overigens ontstaat een hoeveelheid weefsel met als functie het reserve- 
voedsel voor het kiemplantje, hetgeen ook wel kiemwit genoemd wordt.
Na het proces van de bevruchting zijn de zin en de betekenis van meeldraden, 
stamper en bloembladeren verdwenen. Wij als liefhebbers ervaren dit als een 
vergaan van schoonheid hetgeen ons min of meer beroert. De natuur is echter 
onverbiddelijk. Immers, de bloemfuncties zijn voorbij; dus laat maar verwelken, 
verdorren. Een dergelijke efficiency, zoals wij die nu eenmaal in de natuur vaak 
aantreffen, past moeilijk in ons menselijk gevoelsleven en cultuurbesef.
De volgende maal zullen wij aan het geslachtelijk eindprodukt, de zaadkorrel, 
enige regels wijden.
W eissenbruchstraat 92, Roosendaal. (wordt vervolgd)

Het fo to g raferen  van  b loem en en p lanten  m et 
tw ee  e le ctro n e n flits la m p e n
COR V.D. WOUW
1. ALGEMEEN
De meeste planten en bloemen die voor het maken van foto’s en dia’s in aan
merking komen zijn betrekkelijk klein. De grootste plant welke ik ooit gefoto
grafeerd heb is een Hoya carnosa van 120 cm hoog, in volle bloei. De grootste 
bloem was een aasbloem van 34 cm (Stapelia gigantea) en de kleinste de
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bloeiw ijze van Euphorbia meloformis, ongeveer 2 m illim eter (!) in doorsnede. 
In het algemeen lig t de grootte tussen enkele m illim eters en hooguit enkele 
tientallen centimeters met een piek bij ongeveer 5 centimeter, nam elijk de 
bloemen van grootbloem ige M am m illaria ’s en van andere geslachten welke 
we meestal ieder jaar in bloei krijgen. D it gebied noemt men het gebied van 
de ,,macro” opnamen, hoewel een pro jectie  van m illim etergrote voorwerpen, 
waardoor de vergroting zo’n 100 a 200 maal bedraagt, bijna m icroscopisch is. 
In een aantal gevallen zijn dan ook de afzonderlijke cellen te onderscheiden!

2. LICHT
Om te kunen fotograferen hebben we lich t nodig. Het beste lich t is uiteraard 
zonlicht, omdat we gewend zijn meestal bij daglicht onze planten te bekijken. 
H ier doet zich de eerste m oeilijkheid voor. ’s Avonds en ’s morgens is het 
lich t roodachtig, na een onweersbui gelig en voor de kunstkenners onder ons 
kan ik hier niet onvermeld laten dat kunstschilders erg geboeid zijn door 
de „Zeeuw se luchten” . D it v ind t zijn oorzaak in de grote waterplassen en het 
vlakke, groene land, waardoor de reflecties een heel b ijzondere sfeer aan het 
lich t geven.
Aan d it w isselend karakter van het daglicht zijn we zo gewend geraakt dat 
wanneer een foto gepresenteerd w ordt die met „zu ive r” zonlicht is genomen, 
we vinden dat deze „a fw ijk t” .
Een tweede m oeilijkheid is de beschikbaarheid van zonlicht, 's Nachts is zon
lich t afwezig en onze nachtbloeiers zouden we niet aan de vergetelheid kun
nen ontrukken. Een aantal bloemen slu it zich ’s avonds, zodat alleen het 
weekend voor fotograferen in aanmerking komt. En ju is t dan zijn ze natuurlijk 
u itgebloeid of het regent pijpestelen.
Een derde factor die bij de beoordeling een rol speelt zijn onze eigen ogen. 
Diafragma 8 of 11 komt het dichtst bij een normale pupilopening. O ok verre 
kijkers en microscopen met een vast diafragma hebben meestal 8 o f 11.
In de vo lle  zon is het lich t voor velen zo scherp dat een nauwkeurige waar
neming m oeilijk  w ordt (daar heb ik ze lf nogal last van). Bij weinig licht, in de 
avond en bij kunstlicht, vervagen een aantal details. Bij nog m inder licht 
vervalt het kleuronderscheidingsverm ogen.
Al deze zaken zullen verderop nader onder de loep worden genomen.

3. KLEURTEMPERATUUR
Hoe hoger de tem peratuur van een voorwerp, hoe b lauwer het lich t wordt. Een 
ervaren smid kan to t op enkele tientallen graden nauwkeurig de tem peratuur 
van een stuk ijzer aangeven (zeer donkerrood is ongeveer 500°C, ik schat 
een brandende sigaret op 800°C). W anneer we kunstlicht toepassen is voor 
een objectieve weergave dat licht het beste dat het zonlicht het meest bena
dert. Normale flitslam pen hebben een te lage „tem pera tuur” , ze zijn te „ ro o d ” . 
Dat is de reden waarom voor het maken van kleurenfoto 's blauwe lampjes 
gebru ikt moeten worden. Deze nemen een hoeveelheid rood lich t weg en 
voegen meer blauw toe. Omdat de w erke lijke  brandtem peratuur e igenlijk  niet 
hoog genoeg is, b lijft dit een benadering.
De eerste electronenflitslam pen hadden een te hoge (kleur)tem peratuur en 
een te korte brandduur. Op d it laatste komen we later nog uitvoerig terug. 
De moderne lampen benaderen het karakter van het zonlicht zeer goed en 
hebben een brandtijd tussen 1/500 en 1/2000 seconde! D it kom t ons goed 
van pas.

4. DE APPARATUUR
a. een éénogige spiegelreflexcam era met een lens (objectie f) tussen 50 en

131



135 mm brandpuntafstand en bij voorkeur een tot het moment van de op
name geheel openstaand diafragma.

b. verwisselbare objectieven, tussenringen en baigapparaat.
c. electronenflits met twee lampen, (bij de meeste electronenflitsers kunnen 

twee lampen geleverd worden)
d. vaste opstelling voor het netjes opstellen van de planten en het beves

tigen van de flitslampen.
e. voor opnamen van zeer kleine voorwerpen een stevige ondergrond voor 

de camera.
f. verlengkabeltje van electronenflitser (oplaadapparaat of flitser) naar ca

mera.
Om een en ander te realiseren heb ik samen met de heer J. den Boef een 
reeds bestaande constructie verder uitgewerkt.
Vooruitlopend op het volgende kan hier opgemerkt worden dat de zeer korte, 
feitelijke belichtingstijden van ongeveer 1/1000 seconde (camera’s met spleet- 
sluiter moet men meestal instellen op 1/60 sec) ons een grote mate van flexibi
liteit geven om wat grotere voorwerpen, zoals eerder opgemerkt rond de vijf 
centimeter, uit de hand te fotograferen. Dit maakt alles wezenlijk eenvoudiger. 
Door in plaats van de flitsers op statieven te monteren, enkele huisgenoten 
te charteren voor het vasthouden van de lampen, kunnen we op iedere wille
keurige plaats foto's maken, zonder dat de planten van hun plaats gehaald 
hoeven te worden, wat bij voorbeeld bij metershoge Cereussoorten onmo
gelijk is.
5. HET MATERIAAL
Oeverloze discussies worden vaak opgezet over films, camera, diafragma 
enzovoort. Mijn antwoord daarop is erg kort:
Het hangt af van uw persoonlijke smaak!
Wel zijn er een aantal factoren te noemen waardoor het resultaat beïnvloed 
wordt Het uiteindelijke resultaat, de op het scherm geprojecteerde dia, wordt 
bepaald door:
a. de belichtingsbron. Zie kleurtemperatuur.
b. het voorwerp, met name de indringdiepte van het licht, waarop we nog 

uitvoerig terugkomen.
c. de „kleur” van de lens. Afhankelijk van de glassoort en coating filteren 

de lenzen een zekere hoeveelheid licht. Verandering van camera of lens 
kan het uiteindelijke plaatje een ander karakter geven.

d. het type film, zie onder 6.
e. de projector met lichtbron en scherm. Ook hier hebben we te maken mét 

een lichtbron met een bepaalde kleurtemperatuur, lenzen en reflectieë 
(op het scherm)

Al deze factoren samen bepalen de uiteindelijke gevoelswaarde, de subjec
tieve waardering van een bepaalde prent. In die waardering kunnen we uit
gaan van twee standpunten:
1. Een zo goed mogelijke weergave van de werkelijkheid, wat vooral van 

belang is voor studiedoeleinden en voor reproducties in b.v. het maand
blad.

2. Onze eigen smaak. Persoonlijk prefereer ik diepe, warme kleuren, maar 
er zijn ook veel mensen die van pasteltinten houden. Dat is ieders eigen 
opvatting. Het enige advies dat ik in deze kan geven is een andere film 
of lens te proberen wanneer het resultaat niet overeenstemt met uw per
soonlijke smaak.
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6. DE FILM
Het merk kleurendiafilm is het meest bepalend voor het uiteindelijke karakter 
van het plaatje. Een kleurenfilm bestaat uit verschillende lagen zwart-wit mate
riaal! Door kleurenfilterende lagen en/of lagen met voor verschillende kleuren 
verschillende gevoeligheden, bereikt men dat een bepaalde laag slechts 
door één van de drie hoofdkleuren (rood, geel of blauw) belicht wordt.
Bij de ontwikkeling van de film in een normale zwart-wit ontwikkelaar reage
ren de vrijkomende chemicaliën op de belichte plaatsen met andere kleur- 
stofvormende chemicaliën welke reeds in de film aanwezig waren. Door het 
niet belichte zwart-wit materiaal weg te nemen (fixeren) samen met de niet 
veranderde kleurgevoelige chemicaliën krijgt men een negatief beeld. Hier
mee kan men afdrukken maken (foto’s). Wanneer men eerst het belichte ma
teriaal weg laat reageren, de film opnieuw belicht en ontwikkelt ontstaat een 
positief beeld, de dia.
Het voorgaande is misschien vrij ingewikkeld, maar wel erg belangrijk.
— Door allerlei patenten kan niet iedere fabrikant de „beste” film maken. 

Daarom kan de kleurweergave van de ene film heel anders zijn dan de 
andere.

— Door de meerdere lagen is de film aanzienlijk dikker dan een normale 
zwart-wit film. Dit is van invloed op de keuze van het diafragma.

— Ook een kleurenfilm moet zwart-wit behoorlijk weergeven. Een witte bloem 
moet niet geel en een zebra niet blauwgestreept worden. Ook hierin zijn 
er zijn aanzienlijke verschillen tussen de verschillende merken.

Uit technisch oogpunt kan ik moeilijk een bepaalde film adviseren; zo richt 
Kodak zich meer op de professionele fotograaf en streeft naar een dunne film. 
Agfa richt zich meer op de amateur, heeft in het algemeen dikkere, minder 
kwetsbare films en voor mijn gevoel een zeer goede zwart-wit weergave 
en mooie kleuren, maar nogmaals „over smaak valt niet te twisten” !

7. WAT GEBEURT ER BIJ HET FOTOGRAFEREN?
Afgezien van al het voorgaande spelen, vooral bij het fotograferen met elec- 
tronen-flitslampen, de volgende factoren een essentiële rol: 
a. reflectie of absorptie van het licht van de lichtbron door het te fotogra

feren voorwerp.
b de gevoeligheid van de film voor zeer weinig of zeer veel licht.
Wanneer het licht van een flitslamp onafgebroken zou branden zouden we 
totaal verblind worden. Wanneer we een foto maken bij daglicht met 1/100 
seconde, diafragma 11, dan betekent dat voor een electronenflitsopname 
waarbij we óók diafragma 11 gebruiken in feite maar liefst 10 maal zo veel 
licht, omdat de flitsduur van de meeste lampen 1/1000 seconde is!
Door deze zeer grote hoeveelheid licht dringt er veel meer licht dieper het 
voorwerp binnen en wordt er ook meer licht uit het binnenste gereflecteerd. 
We kijken als het ware door de opperhuid heen — wat soms een nadeel kan 
zijn, omdat dan de celstructuur zichtbaar wordt — maar belangrijker is dat 
we door de stoflaag heen kijken. Electronenflitsopnamen zijn daardoor dieper 
van tint dan opnamen bij zonlicht, maar ook worden allerlei ongerechtigheden 
beter weergegeven! Onze ogen zijn te zwak om bij deze hoge lichtconcen- 
traties te kunnen zien. Anders zouden we zelf ook meer details zien. Het van 
het voorwerp gereflecteerde licht moet door de film opgenomen worden. 
Zoals we gezien hebben is de kleurenfilm in wezen een zwart-wit film. Dit 
betekent dat er een bepaalde minimale hoeveelheid licht nodig is om een 
zwarting te bereiken. Het zou te ver voeren hier dieper in details op in te gaan.
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D uide lijk  is echter dat als er te weinig licht, ook al is dat gedurende langere 
tijd, van een voorw erp w ord t ontvangen, het gevoelige materiaal niet „aan 
geslagen”  wordt.
Aan de andere kant van de film gevoeligheid speelt de maximale zwarting een 
rol. H ier is de situatie  zo, dat boven een bepaalde grens de zwarting minder 
snel toeneemt met de hoeveelheid licht. Fotograferen bij zonlicht betekent in 
d it „overbe lich tingsgeb ied”  dat b ijvoorbeeld een gele bloem nog egaal geel 
w ord t weergegeven, hoewel de contrasten verdwenen zijn. Er is alleen nog 
een gele vlek. M et een e lectronenflits  is bij een gegeven totale hoeveelheid 
licht, de concentratie zo g roo t dat de film  meteen „d ich ts laa t" en het over
belichte voorw erp geheel w it wordt. Samengevat betekent d it dat details beter 
worden weergegeven, maar ook de contrasten groter worden. Gewend als we 
meestal zijn aan „norm a le" fo to 's  krijgen e lectronen flits fo to ’s al snel het pre- 
d icaat „h a rd ”  mee.
D it is echter onjuist, omdat de contrasten in de natuur nog veel hoger zijn 
dan we ze met fo tografisch materiaal kunnen weergeven 
Contrasten van 1:100.000 zijn in de natuur geen zeldzaamheid. Een geglansde 
zw art-w it fo to haalt echter maar 1:40! De contrasten in een kleurendia zijn 
aanm erkelijk groter.
Een voorbeeld kan d it du idelijk  maken:
Een w it vel papier en een zwarte aktetas geven volgens de belichtingsm eter 
(volle zon) een verschil van v ie r diafragm a’s. Zo belicht zouden beide even 
grijs worden. Zowel in het w itte  papier als in de zwarte tas zouden we meer 
details zien. Het contrast tussen beide is echter 2.2.2.2. =  16. D it va lt nog 
ruim binnen de mogelijkheden van de weergave op zw art-w it foto en zeker 
binnen de w eergavem ogelijkheid van een dia. (w ordt vervolgd)

V E M A K A S
De NAAM die garant staat 
voor een kwaliteitskas!
W ij leveren U: uit eigen fa
briek standaard- en afw ijkende 
maten kasjes.
W ij importeren:
Alum inium kasjes, 
WHITE-HOUSE Hexa-Light 
kasjes,
HUMEX automatische broe i
kasinstallatie en bodemver- 
warmde zaaibakken e.d., 
TROPEX schermmatten.

Vraag ook eens onze p rijs lijs t aan voo r materialen voor de „D O E HET 
ZELVERS” .
Op onze show-tuin staan 7 modellen kasjes welke in bedrijf zijn, op
gesteld.
W ij zijn alle dagen geopend.
O ok zaterdags van 9 - 1 7  uur en donderdags to t 21 uur.
V oor schrifte lijke  o f te lefonische informatie:

V E M A K A S  
Pletering 1-3, Postbus 6 
OOSTW OUD (N-H) tel. 02291 -1325.
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HEBT U AL DIA’S NAAR DE DIATHEEK GESTUURD?

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

Daylite ’n kassucces
Bij aankoop 
Daylite kas 
gratis capillaire 

$ 7 mat naar lengte 
van de kas.

kwaliteit:
Stormsterk, roestvrij en van 
onverwoestbaar aluminium.
keuze:
Liefst 31 modellen van

f .5 9 9 ,- ‘/„  f .3 .5 0 0 ,-

krediet:
Gespreide betaling door het 
Daylite Krediet Plan (tot 
3 jaar).
kompleet:
Volledig pakket accessoires.
kijken:
Het grootste kassencentrum 
in Nederland is dat van 
Daylite International, 
Amsterdamsestraatweg 29e, 
Industriepark Naarden.
Tel.: 02159-41316. ^
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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 
Tel. 031-146942

Regelmatig uitbreid ing 
van ons assortim ent

GEOPEND:

's zaterdags van 9.00 to t 19.00 uur 
en dinsdags van 13.00 to t 19.00 uur.

V A N  SP IJK  

uw d r u k k e r

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

De sortim ents- en zaadlijs t nr. 15 
b lijft ook d it jaar vo lled ig  gehand
haafd en w ordt U toegezonden na 
storting van ƒ 2,50 op girorekening 
1509830.
Aanvullingslijsten f  1,—■.
Complete ste llen ƒ 3,50.
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 f  1,— 
toegezonden. G iro reken ing  124223.

’s Zondags gesloten
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M e lo c a c tu s  lo n g is p in u s  Buining et Brederoo
spec. nova

(longus = lang spina = doorn: met lange doorns)

Corpus solitarium, paulo elongatum, sine cephalio ad 25 cm altum est et 
circa 13 cm diametitur, atroviride est, radices ramosae sunt; Cephalium 
ad 9 cm altum ad 6 cm diametitur et lana alba saetisque multis, brevibus 
et rubris quae dominantur et cephalio speciem rubram praebent instructum 
est. Plantae parvae primo fere globosae sunt, posterius elongate crescunt 
et desinunt in acumen conoideum ita, ut hoc acumen idem diametitur ac 
cephalium.
Costae 11 hebetiores in basi plantae ad 4 cm latae sunt, 4 cm inter se 
distant et 2,5 cm altae sunt, in parte superiore sub ipso cephalio costae 
1,5 cm inter se distant, 1,5 cm latae sunt et ad 1 cm altae, inter areolas 
paulum altatae sunt praesertim super ipsas areolas; areolae rotundae ad 
ovales 9 mm longae sunt et 6 mm latae, tomento suggriseo instructae, 
areolae vetustiores atriores et magis glabrae sunt.
Spinae centrales 4, quarum una ad perpendiculum prorsus 80-90 mm longa 
est, una par 25-30 mm longarum in latera directa est, una 35 mm longa 
oblique sursum est; marginales 7 quarum una 120 mm longa deorsum, una 
par 50 mm longarum oblique deorsum directa est, una par 30 mm longarum 
ad libram directa est et una par 10-15 mm longarum oblique sursum, 
adhuc summa in areola 3-4 spinulae adventiciae 10-15 mm longae sunt; 
omnes spinae plus minusve curvatae sunt, aciculares, vetustiores atro- 
cornucoloratae sunt pruina grisea, novae atrocornucoloratae pruina rosea, 
in pede bulbiformiter crassatae sunt quae crassatio rubescens est.
Flores tubulosi interdum ventriformiter crassati sunt in altitudine camerae 
nectareae, 16 mm longi, aperti 10 mm lati, nudi et violaceorubri inferne albi 
sunt; pericarpellum rotundum 3 mm longum, 3,5 mm latum, nudum et 
album est; receptaculum tubulosum ad ventriformiter crassaum super peri
carpellum 10 mm longum, 4-6 mm latum, alboroseum aliquibus squamulis 
tenuibus, acutis, 2 mm longis, 0,5 mm latis et albis instructum est; camera 
nectarea piriformis 4 mm longa, 3,5 mm lata est, dimidium inferius glan
dulis nectareis parietalibus, in acumen desinentibus et ad 3 mm longis 
instructum est; caverna seminifera rotunda 2 mm diametitur, ovula parie
talia in fasciculis de 1-2; folia perianthii transeuntia in circa 3 coronis 
lanceolata, carnosa, ad 4 mm longa et 1 mm lata, margine paulo undata, 
violaceorubra sunt; folia perianthii exteriora lanceolata sunt acumine 
acuto, praeter nervum medialem paulo carnosa, ad 5,5 mm longa, 1 mm 
lata, margine paulo undata, violaceorubra; interiora lanceolata sunt, in 
acumen desinentia, tenuissima, ad 4 mm longa, 0,5 mm lata, violaceoro- 
sea, margine integro; stamina primaria 2,5 mm longa sunt, teretia, in 
corona clausa, in basi non connata inter se, cameram nectaream non 
claudentia, in pistillum directa et desinentia in filum tenue et longius e 
quo anthera 1 mm longa et flava pendet; secundaria in 5-6 coronis, con
stantia ex uno solo filo tenui, circa 1 mm longo, e quo anthera 0,5 longa 
et flava pendet; pistillum 10,5 mm longum, stigmatibus 6, 1 mm longis, 
cremeoalbis et papillosis instructum est.
Fructus clavaeformis ad 35 mm longus, 10 mm latus, carmineoruber, in
ferne subroseus ad albus est et deorsum in acumen desinet.
Semen galeriforme 0,8-1 mm longum, 0,5-0,7 latum est; testa nitide nigra 
est, tenuis et tuberculis elongatis ad rotundis, planioribus, quae prae
ter marginem dentatum hili minima, magis plana en rectangularia sunt, 
instructa est; pecten debile procreatum est; hilum basale irregulariter 
ovale est, textura subochrea instructum, quae marginem testa supereminet; 
micropyle et funiculus uterque in caverna alba; embryo ovatum est, cotyle
dones discerni possunt, perispermium deest.
Habitat in orientem lagu, inter meridiem et orientem Rio Paraguagu, Bra
silia, in altitudine fere 320 m in rupibus nudis ubi et Opuntia species, 
Pseudopilocereus gounellii, Stephanocereus leucostele, Melocactus spe
cies et Bromelia species flava ex auro crescunt.
Holotypus in Herbario Ultrajecti, Hollandia, sub nr. H 435.
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Plant enkel, iets langwerpig, zonder cephalium tot 25 cm hoog, ongeveer 13 cm 
in doorsnee, donkergroen, met vertakte wortels. Cephalium tot 9 cm hoog en 
tot 6 cm in doorsnee, voorzien van witte wol en vele, korte, rode borstels, die 
overheersen en het cephalium een rood uiterlijk geven. Jonge planten zijn aan
vankelijk bijna bolrond, maar later worden zij langwerpig en eindigen in een 
kegelvormige top, zodat deze top dezelfde diameter heeft als het cephalium. 
Ribben 11, tamelijk stomp, aan de voet van de plant tot 4 cm breed, 4 cm van 
elkaar en 2,5 cm hoog; bovenaan vlak onder het cephalium zijn de ribben 1,5 
cm van elkaar verwijderd, 1,5 cm breed en tot 1 cm hoog, tussen de areolen 
zijn ze iets verhoogd, vooral vlak boven de areolen.
Areolen rond tot ovaal, 9 mm lang, 6 mm breed, voorzien van lichtgrijs vilt, 
oudere areolen donkerder en kaler. Er zijn 4 middendoorns, waarvan er 1 recht 
naar voren staat, 80-90 mm lang, 1 paar is zijwaarts gericht, 25-30 mm lang, 
1 staat schuin naar boven, 35 mm lang; 7 randdoorns, waarvan 1 naar beneden 
gericht, 120 mm lang, 1 paar staat schuin naar beneden, 50 mm lang, 1 paar 
staat horizontaal, 30 mm lang, en 1 paar staat schuin naar boven gericht, 
10-15 mm lang; bovendien bevinden zich in de top van het areool nog 3-4 bij- 
doorntjes, die 10-15 mm lang zijn; alle doorns zijn min of meer gebogen, naald
vormig; oude doorns donkerhoornkleurig met grijs waas, jonge doorns donker- 
hoornkleurig met roze waas; aan de voet zijn ze iets knolvormig verdikt, 
welke verdikking roodachtig gekleurd is.
Bloemen buisvormig, soms buikvormig verdikt ter hoogte van de nectarkamer, 
16 mm lang, geopend 10 mm breed, kaal, violetrood, onderaan wit; pericar- 
pellum rond, 3 mm lang, 3,5 mm breed, kaal, wit; receptaculum buisvormig tot 
buikvormig verdikt boven het pericarpellum, 10 mm lang, 4-6 mm breed, wit- 
roze, met een enkele fijn, spits schubje, 2 mm lang, 0,5 mm breed, wit; nectar
kamer peervormig, 4 mm lang, 3,5 breed, onderste helft bekleed met wand- 
standige, spits uitlopende, tot 3 mm lange nectarklieren; zaadholte rond, 2 mm 
in doorsnee, zaadknoppen wandstandig, 1-2 bijeen; overgangsperianthblade- 
ren in ca 3 kransen, lancetvormig, vlezig, tot 4 mm lang en 1 mm breed, blad
rand licht gegolfd, violetrood; buitenste perianthbladeren lancetvormig met 
spitse top, langs de middennerf iets vlezig, tot 5,5 mm lang, 1 mm breed, blad
rand slechts licht gegolfd, violetrood; binnenste perianthbladeren lancetvormig, 
spits uitlopend, vliesdun, tot 4 mm lang, 0,5 mm breed, violetroze, bladrand 
gaaf; de primaire meeldraden zijn 2,5 mm lang, rolrond, in een gesloten krans, 
aan de basis niet met elkaar vergroeid, ze sluiten de nectarkamer niet af, zijn 
naar de stamper gericht en lopen uit in een vrij lange, dunne draad, waaraan 
de 1 mm lange gele helmknopjes hangen; de secundaire meeldraden staan in 
5-6 kransen, ze bestaan uit slechts 1 dunne draad, ca. 1 mm lang, waaraan 
het 0,5 mm lange gele helmknopje hangt; stamper 10,5 mm lang, 6 lobben 
van 1 mm lang, crèmewit, met papillen bezet.
Vrucht knotsvormig, tot 35 mm lang, 10 mm breed, karmijnrood, onderaan 
lichtroze tot wit, naar beneden puntig toelopend.
Zaad helmvormig, 0,8-1 mm lang, 0,5-0,7 mm breed, met glanzend zwarte testa, 
die dun is en bezet met langwerpige tot ronde, tamelijk vlakke knobbeltjes, 
die langs de getande hilumrand het kleinst, vlakker en meer rechthoekig zijn; 
kam weinig ontwikkeld, hilum basaal, onregelmatig ovaal, opgevuld met licht- 
okerkleurig weefsel, dat over de testarand heen steekt, micropyle en funiculus 
ieder in een holte, die wit gekleurd is, embryo eivormig, cotylen zichtbaar; 
perisperm ontbreekt.
Standplaats ten oosten van Lagu, ten zuidoosten van de Rio Paraguagu, 
Brazilië op een hoogte van omstreeks 320 m, op kale rotsen, samen met een

141



Opuntia species, Pseudopilocereus gounellii, Stephanocereus leucostele, een 
goudgele Bromeliasoort en een Melocactus species.
Holotype in het Herbarium te Utrecht onder nummer H 435.
Buining en Horst waren op 23 juni 1974 op de standplaats.
A. J. Brederoo, G illis Steltmanstraat 38 hs, Amsterdam.
J. Theunissen. Vierschaarstraat 23, Oud Gastel.

A =  Bloem met haren en borstels van het cephalium
A1 =  Bloemdoorsnee met perianthbladeren
A2 =  links: primaire meeldraad, rechts: secundaire meeldraad
A3 =  andere bloemvorm
B =  Vrucht
B1 =  Zaad
B2 =  Afwijkende zaadvormen
B3 =  Hilum, m =  micropyle f =  funiculus
B4 =  Links: embryo met lege perispermzak

Rechts: embryo geheel vrij, co =  cotylen 
B5 =  Zaadknoppen 
C =  Doornareool



N o to c a c tu s  n e o a re c h a v a le ta i (s u b g e n u s  W ig g in s ia )
(K . S c h . ex  S p e g .)  E ls n e r  co m b in a tio  n o va

JIRI ELSNER
Hoewel het tamelijk tegenstrijdig mag lijken, zag Albrecht Vojtêch Fric boven
genoemde plant voor het eerst bij een toevallig bezoek aan een kerkhof in 
Montevideo in 1903. Het was daar uiteraard niet de natuurlijke standplaats 
van de planten, ze waren er bij elkaar gebracht vanuit de dichtbij gelegen, 
maar evenzeer vanuit de verderaf gelegen omgeving en uitgeplant door twee 
enthousiaste cactusliefhebbers, Professor Arechavaleta en Dr, Gambia. Op 
deze wijze probeerden zij de toenmalige regering van Uruguay ertoe te bren
gen botanische tuinen aan te leggen en in te richten. De cactussen waren 
alle van een etiket voorzien, maar A. V. Fric had al snel ontdekt, dat slechts 
weinige de juiste naam droegen. Te midden van deze planten stonden enkele 
exemplaren die geheel nieuw en voor de Europese cactusliefhebbers tot dan 
toe onbekend waren. Naderhand ontdekte Fric hun natuurlijke standplaats 
en importeerde ze via de firma De Laet in Kontich, België. Binnen korte tijd 
werd een van deze nieuwigheden beschreven door drie auteurs: de Argen
tijnse botanicus C. Spegazzini noemde hem Echinocactus acuatus var. arecha- 
valetai, terwijl K. Schuman en A. V. Fric hem de naam Echinocactus arecha- 
valetai gaven. Precies ditzelfde deed M. Gürke in 1905 in Monatschrift für 
Kakteenkunde door van deze plant een betrekkelijk gedetailleerde beschrij
ving en verduidelijkend fotomateriaal te publiceren.
Helaas staat de originele beschrijving van Spegazzini's Echinocactus acuatus 
var. arechavaletai mij niet ter beschikking, zodat ik geheel afhankelijk ben 
van een gedeeltelijke aanhaling in Backeberg's monografie ,,Die Cactaceae” , 
dl. III, blz. 1624. Volgens Spegazzini’s getuigenis had de plant bleekgekleurde 
randdoorns, 5 tot 9 in getal en tot 20 mm lang. Er was slechts 1 middendoorn 
aanwezig en deze was asgrijs met een bruine top. Dank zij de vriendelijke 
medewerking van mijn vriend R. Subik, verbonden aan de Botanische Tuinen 
van de Karels-Universiteit in Praag, heb ik in mijn fotodossiers verschillende 
opnamen, meer dan 50 jaar oud, van Echinocactus arechavaletai Fric ex Sch., 
gemaakt door Fric bij Serro del Toro en bij Pan de Azucar; één van deze 
opnamen documenteert dit artikel. De plant beantwoordt aan de verkorte, 
bovenvermelde beschrijving en is identiek aan de in het „Monatschrift für 
Kakteenkunde” van juli 1905 afgedrukte prent. Deze gegevens vertellen ons 
dat deze plant een oorspronkelijke vorm laat zien, die verwant is aan het 
aanwezige solo-type. Onlangs is deze soort opnieuw ingevoerd in Europa 
door de firma SPI, Wiesbaden, West-Duitsland en te koop aangeboden onder 
de naam Notocactus maldonadensis. Deze plant staat afgebeeld op foto 2. 
Afbeelding 3 laat ons de door Backeberg als zeer typisch beschouwde vorm 
met gitzwarte middendoorns zien. De middendoorns van geïmporteerde plan
ten, die onder de harde omstandigheden van de natuur zijn groot geworden, 
zijn meer naar beneden gebogen. In alle details zijn zij identiek zowel aan de 
beschrijving in Backeberg's monografie als aan de beschrijvingen van andere 
auteurs. Zij komen evenwel niet overeen met de oude plant op Fric’s foto, 
noch met de afbeelding in „Monatschrift für Kakteenkunde” . Desondanks kan 
er geen twijfel aan bestaan, dat zij zeer verwant zijn en beide de vormen van 
een enkele populatie, die rijk is aan vormen, vertegenwoordigen. De planten 
groeien op de granietbodem in de omgeving van de stad Maldonado. Het ge
hele gebied waar Notocactus neoarechavaletai voorkomt, ligt in de departe
menten Maldonado, Lavalleja, Rocha en Canelones.
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Tot slot van dit artikel zij het mij vergund enkele woorden te zeggen over de 
nieuwe combinatie en indeling, waarvan u reeds in de titel hebt kennis ge
nomen. Alvorens Prof. Buxbaum de voorheen apart staande geslachten Wig- 
ginsia, Notocactus, Eriocactus, Brasilicactus en enkele, in Brazilië groeiende, 
Parodia’s onderbracht in één super-geslacht Notocactus (K. Sch.) Berger 
emend. Buxb., kwamen er bij de geslachten Wigginsia en Notocactus enkele 
planten voor, die dezelfde soortnaam droegen. Nu deze planten ook dezelfde
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Foto 3
v .d . schrijver

geslachtsnaam hebben gekregen, doet zich het probleem voor, dat niet snel 
vastgesteld kan worden, welke van beide planten bedoeld wordt. Daarom zal 
de vroegere Malacocarpus (Wigginsia) arechavaletai (K. Sch. ex Speg.) Ber
ger voortaan Notocactus neoarechavaletai genoemd worden. Voor zover ik 
kon nagaan is dit gegeven niet eerder vastgelegd in enig geacht weten
schappelijk tijdschrift. De ottonis-vorm Notocactus arechavaletai uit Fric’s 
groep der Paucispini behoudt verder de naam die hij voorheen al had. Het 
neotype zal gedeponeerd worden in de herbaria van de Natuurhistorische 
Faculteit van de Karels-Universiteit in Praag.
Vert. J. Theunissen Na Farkane III, 211/7

CS 150 00 Praha 5 - Radlice
Tsjechoslowakije

Het c a c tu sc y te n a a lt je  (II)
JOH. DE VRIES 
Levenswijze:
Wanneer een waardplant (dit is een plant, die voor een bepaalde Heterodera- 
soort nodig is om in leven te blijven en zich te vermeerderen) van de Hetero- 
dera cacti (cactuscystenaaltje) aan de groei is, scheiden de wortels van deze 
plant stoffen af. Deze stoffen heten wortelsecreten, die de z.g. lok- of wek- 
stoffen bevatten. Deze lokstoffen verspreiden zich in het bodemvocht en be
reiken zo ook de in de grond liggende cysten.
Door de werking van de lokstof wordt een deel van de larven in de cyste ge
stimuleerd om het ei te verlaten. De geactiveerde larven zoeken hun weg uit 
de cysten naar de wortels van de plant en dringen daarin binnen. In de wor
tels ontwikkelen de larven zich verder in de wortelschors tot volwassen man
netjes en vrouwtjes. Tijdens deze ontwikkeling zwellen ze op en in het laatste 
larvestadium barsten ze gedeeltelijk door de wortelschors naar buiten. (Zie 
afb. 1 en afb. 2, vergroot).
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U it een deel van deze opgezwollen larven komen weer aalvormige, slanke 
mannetjes, die zich vrij in de grond rond de w ortels kunnen bewegen.
In de volwassen vrouw tjes, die aan de w orte ls blijven zitten en daar ook be
vrucht worden, vorm en zich de nieuwe eieren.
De gezwollen vrouw tjes zijn in d it stadium als kleine, w itte  bolletjes met het 
blote oog op de w orte ls te zien. Het vrouw tje s te rft en de huid verkleurt en 
verhardt. De kleur verandert to t meer o f m inder bruin. De bolletjes, die bestaan 
uit de verharde lichaamswand van de gestorven vrouw tjes en die gevuld zijn 
met eieren en larven, worden cysten genoemd. De cysten raken los van de 
w ortels en blijven, met hun inhoud, in de grond achter.
A ls een steeltje  aan een appel, vinden we nog de kop en de hals van het 
oorspronkelijke vrouw tje  aan de cyste terug. De cyste lig t als een pakketje 
gevuld met larven en eieren in de grond te wachten op de groei van een vo l
gende waardplant. Het cactuscystenaaltje hoeft dan niet lang te wachten, want 
de waardplant, d.w.z. onze cactussen zijn aanwezig en blijven aanwezig!
De verharde cystenwand biedt een goede bescherming tegen ongunstige in
vloeden. Het volledig droog staan van onze cactussen in de wintermaanden 
biedt dus geen enkel soelaas. M isschien zult u denken, het is toch een tropisch 
aaltje en onze cactussen overw interen toch koel? O ok deze lagere tem pera
turen, van rond het vriespunt, to t pak weg zo'n 10° C zijn geen enkele belem
mering! Het aaltje verm eerdert zich dan echter niet, hoofdzakelijk door gebrek 
aan water. W ater is nodig om de cactussen te laten groeien, vervolgens w ortel- 
secreten af te scheiden en zodoende de aaltjes uit de cysten te lokken. W ater 
is verder nodig om de larven mobiel te maken, zonder w ater kunnen ze zich 
niet verplaatsen naar de w ortels.
Verm eldenswaard is verder, dat de cactuscystenaaltje zich ook nog bijzonder 
s terk laat lokken door water, ste rker dan andere cystenvorm ende aaltjes. Een 
en ander is m ogelijk een gevolg van de korte periode van regenval in de ge
bieden van herkomst. Een aanpassing aan de natuur dus, zoals ook onze 
cactussen door de eeuwen heen aanpassingen hebben ontw ikkeld.
A ls u een besmetting heeft, kunt u zich w e llich t voorstellen, wat er gebeurt, 
als u na de w in ter w eer gaat gieten!
Nobelstraat 29, B rie lle
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EN GIJ, BUITENLANDS WONENDE LEDEN ! !

— Afdelingsleden;
— Verspreid wonende leden;
— Buitenlands wonende leden.
Dat zijn ze dan! De componenten waaruit onze vereniging bestaat, maar 
allemaal leden van „Succulenta” !
leder ontvangt en leest het verenigingsblad Succulenta en voorts zijn er nog 
andere contacten, met name voor de in Nederland en België wonende leden: 
De afdelingswerkzaamheden, de persoonlijke correspondentie, de handeltjes, 
de ruilbeurzen, „Ruilen zonder Huilen” , zaaiwedstrijden en -proeven, het 
cliché-fonds, de bibliotheek, de diatheek, kijkjes in het Succulentarium en in 
privéverzamelingen.
Zo, dat is het veelkleurige beeld. Maar nu verder, want dit alles heeft voor
namelijk betrekking op de eerstgenoemde twee groepen.
Ik ben een buitenlands wonend lid van Succulenta en woon in het uiterste 
zuiden van Zuid-Afrika, onder de rook van Kaapstad. Ik lees ook ons maand
blad —  al jaren lang — . Eerst in Nederland, toen ik daar woonde in het 
Groninger land en daarna jaren lang in Brazilië. Thans, ook al weer vijf jaar, 
in het land waar cactussen slechts ingevoerd zijn en soms een plaag kunnen 
zijn voor de landbouw.
Nog verder: Op mijn verzoek verstrekte onze ledenadministratie mij een com
plete lijst met namen en adressen van de leden die in het buitenland wonen. 
Nu zult u zich wellicht afvragen wat van dit alles de bedoeling is. Wel, dat is 
het volgende:
De buitenlands wonende leden (dus niet in Nederland of België) zouden 
evenals de in een afdeling georganiseerde of door zo’n afdeling bereikbare 
leden, op hun eigen manier en gekleurd met de in het land van hun verblijf 
opgedane ervaring, iets voor elkaar kunnen doen. Hoe groter een organisatie 
is, hoe minder de verschillende groepen waaruit zo’n organisatie is samen
gesteld, tot hun recht komen en hoe minder ervaringen over en weer be
schikbaar zijn.
Nu is het aantal buitenlands wonende medeleden slechts gering in ver
gelijking met het aantal leden in België en Nederland (ruim 100 op een totaal 
van zo’n 3700). Toch kunnen de buitenlands wonende leden nuttig voor elkaar 
zijn en de grote groep overige leden zal het interessant vinden van hun er
varingen te horen. Samen zal men er veel plezier aan kunnen beleven.
Mijn voorstel aan u, buitenlands wonende leden, is om mij een brief te 
schrijven waarin u mij vier dingen vertelt:
1. Ter kennismaking: uw naam en juiste adres.
2. Een beknopt beeld van de omgeving waar u woont.
3. Iets omtrent de activiteiten die u ter plaatse meemaakt en/of ontplooit met 

betrekking tot onze hobby.
4. Iets over uw eigen verzameling.
Met uw pennevruchten hoop ik dan daarna een beeld te geven van wat er 
zoal leeft onder onze leden, in de vorm van een hopelijk vaste rubriek in ons 
aller maandblad Succulenta.
Het woord is dus nu aan u!
Zowel ten behoeve van het doel der vereniging als met het oog op persoon
lijke contacten, kunt u rekenen op een tegen-contact en zal ik mijn best doen 
correct gebruik te maken van uw correspondentie.
R. Nauta, Posbus 114, EERSTERIVIER - 7100, Zuid-Afrika.
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P latte-b ak  e rv a r in g e n
HARRY KOUWENHOVEN.
Ongeveer driejaar geleden begon ik met een kleine verzameling cactussen en 
andere succulenten. De verzameling groeide echter gestadig door en al gauw 
kampte ik met ruimteproblemen. In de huiskamer kon ik de planten niet meer 
kwijt en bovendien begon mijn echtgenote steeds meer te sputteren dat zij 
de ramen niet meer kon zemen met al die „stekelvarkens" ervoor. Er moest 
dus een andere oplossing worden gevonden. Bij het lezen van allerlei lectuur 
over onze liefhebberij, was ik al diverse malen beschrijvingen, zij het sum
miere, tegengekomen over het gebruik van een platte bak als zomerstand- 
plaats. Nu had ik niet veel aan een platte bak die alleen geschikt was om als 
zomerstandplaats te gebruiken, want dan moest ik voor de winterrust weer 
de hele boel naar binnen verhuizen en was het probleem eigenlijk nog niet 
opgelost. Ik besloot dus een platte bak te maken die zo was geconstrueerd, 
dat de planten er zonder bezwaar in konden overwinteren.
Nu had ik het geluk, dat mijn achtertuin op het zuiden ligt, zodat ik de zuid- 
muur van het huis kon gebruiken om de bak tegenaan te bouwen. De bak 
metselde ik van bakstenen en de voorkant en zijkanten voorzag ik van een 
hardhouten raamwerk met dubbele beglazing. Voor de bovenzijde van de bak, 
gebruikte ik z.g. éénruiters in een aluminium lijst. Dit had het voordeel dat het 
weinig licht wegnam en toch nog vrij gemakkelijk te hanteren was. De af
metingen van de bak werden 3.30 m x 0.80 m en de hoogte aflopend van 
0.75 naar 0.50 m. In de bak plaatste ik een in hoogte verstelbaar tablet, van 
eternit, dat steeds zodanig gezet kan worden dat de planten zo dicht mogelijk 
onder het glas staan. Op het tablet kwam achtereenvolgens een laag tempex- 
platen, een laag landbouwfolie en tenslotte een laag turfmolm, gemengd met 
zand, waar de potten ingezet konden worden. Eind mei was de bak klaar en 
kon ik met de verhuizing van mijn planten beginnen. Tot mijn, en waarschijn
lijk ons aller, genoegen volgde er een prachtige zomer en de planten in de 
bak groeiden en bloeiden dat het een lust was. Maar ja, ook aan een lange 
hete zomer komt een eind en met de naderende winter in het vooruitzicht, 
kwam ook het probleem van de verwarming om de hoek kijken. Gezien de 
betrekkelijk geringe inhoud van de bak, meende ik te kunnen volstaan met een 
verwarming van kleine capaciteit. Ik maakte gebruik van een z.g. volière- 
verwarming, met een capaciteit van 500 W (220 V). Ik plaatste deze, iets ver
hoogd, in het midden van de bak. Voor het laten circuleren van de verwarmde 
lucht, plaatste ik een kleine ventilator. Voor perioden met strenge vorst zorgde 
ik voor extra isolatie in de vorm van-drie cm dikke platen tempex, die ik zo 
uitsneed, dat zij precies pasten tussen de raamstijlen van de voorkant en de 
zijkanten van de bak. Voor de bovenzijde maakte ik gebruik van een dubbele 
laag vilten ondertapijt, dat ik ongebruikt op zolder had liggen, afgedekt met 
plastic om de zaak droog te houden. Verzwaard met een paar stenen vormde 
dat een prima isolatie, die ook eenvoudig weer was weg te halen en op te 
bergen. Voor de eerste nachtvorst verwacht werd, haalde ik de geënte planten 
en de planten die een iets hogere overwinteringstemperatuur verlangen uit de 
bak en bracht die binnenshuis. De thermostaat van de volièreverwarming, 
stelde ik zodanig af dat de temperatuur tussen de ±  4 en 8 graden C zou 
blijven. Toen er in december enige nachten met vrij strenge vorst kwamen, 
was ik benieuwd of de verwarming voldoende capaciteit zou hebben om de 
bak op de vooraf ingestelde temperatuur te houden en ik hield dit de eerste 
nacht dan ook angstvallig in de gaten. Ik werd niet teleurgesteld: de max. —
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Verenigingsnieuws
"SUCCULENTA”  Is het vereniglngsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van 
cactussen en andere vetplanten "Succulenta” .

DAGELIJKS BESTUUR:
Voorzitter: S. K. BRAVENBOER, Kwartellaan 34, Vlaardingen.
Vlc»-voorzitter: Ir. G. E. M. UIL, Cuperstraat 3, Bemmel.
Sekretaris: J. DE GAST, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo, tel. 077 - 17535.
2e sekretaresse: Mevr. A. BOENDER, Beneluxlaan 53, Beverwijk, tel. 02510 - 30746. . . .
Penningmeester: G. Link, Memlingstraat 9, Amersfoort. Postrek. 680596 t.n.v. Succulenta te Amersfoort, 
resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland (ABN) t.n.v. Succulenta te Amersfoort.
2e penningmeester: J. ORLEMANS, Heemskerkerweg 288, Beverwijk.
Algemeen bestuurslid: J. H. VOSTERMANS, Schoolweg 55, Venlo. . . ,
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland en België f  25,—  en voor leden in het buitenland f30 , per 
iaar inklusief maandblad 'Succulenta'. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f  5,— .

BELANGRIJKE ADRESSEN:
Ledenadministratie, propagandafolders, aanmeldingskaarten voor het lidmaatschap en nummers van „Succulenta ' 
van de lopende jaargang: P. DEKKER, St. Pieterstraat 27, Middelburg.
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Cllchéfonds: G. J. M. LINSSEN, Jacob Catsstraat 61, Venlo.
Diatheek: H. M. S. MEVISSEN, Dinantstraat 13, Breda, tel. 076 - 875076. ........  .........  _
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SLUITINGSDATA: ...............
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JAARVERSLAG 1976 OVER DE DIATHEEK.
In het jaar 1976 werden de werkzaamheden van de diatheekcommissie voortgezet. Deze 
werkzaamheden bestonden uit het catalogiseren en het inramen van de binnengekomen dia s. 
Voor het eerst werd begonnen met het maken van een serie dia’s over een bepaald onder
werp, in dit geval het zaaien.
Schenkers van dia’s waren: de heren P. Verstappen uit Roggel, R. Kooyman uit Voorburg, 
E. Janssens uit Terheyden, H. Hasselt uit Zwolle, Th. Hortensius uit Delft, W. Ruysch uit 
Wageningen, K. van Driel uit Delft, K. Brinkmann uit Lünen (BRD), D. A. Demmink uit Drach
ten en mevr. E. Verduin-de Bruijn uit Beekbergen.
Uitgeleend werden de dia’s 10 maal.
Het aantal dia’s steeg tot — 1400.
De diatheekcommissie van de afd. W.-Brabant bestond eind 1976 uit:

H. M. S. Mevissen, voorzitter, Dinantstraat 13, Breda.
P. L. M. Hofland.
E. A. Janssens.
J. H. Defesche.

De begroting voor het jaar 1976 werd niet overschreden. Uitgegeven werd f  217,70.
De diatheekcommissie dankt alle gevers van dia’s en zij hoopt dat vele afdelingen van de 
diatheek qebruik zullen maken en tevens vele schenkingen van dia's binnen zullen komen.

J. H. Defesche

VERSLAG LEDENADMINISTRATIE 1976.
Aangezien vorig jaar weinig of niets terecht is gekomen van een verslag over de leden
administratie, zal ik ditmaal trachten u wat beter in te lichten, en dit verslag behelst dan 
eigenlijk een periode van twee jaar, aangezien ik in april 1975 de kartotheek van mevrouw 
Verduin heb overgenomen. Ik meen dat de vereniging toen ongeveer 2500 leden telde, precies 
weet ik dat niet meer; wat ik wel weet yvas dat de hele zaak op een bijzonder nauwgezette 
manier was bijgehouden en in geen enkel opzicht gebreken vertoonde. In dit verband is een 
compliment aan het adres van mevrouw Verduin zeker op zijn plaats.
Omdat onze secretaresse me heeft gevraagd een verslag op te stellen en dit op de algemene 
vergadering zelf naar voren te brengen, ben ik ijlings het ledenbestand nagegaan, en u krijgt 
dus nu de gegevens naar de toestand op 1 mei 1977.
Op deze datum bedroeg het totaal aantal leden van „Succulenta” 3.820, en dat als volgt
verdeeld:
leden, ingeschreven bij één onzer afdelingen 1.675
verspreid wonende leden in Nederland 1.753
leden, wonende in België 214
overige buitenlandse leden 149



Daarbij komen dan nog 29 gratis abonnementen, hoofdzakelijk bestemd voor onze diverse 
instellingen als bibliotheek, redactie, afdelingsbibliotheek en andere.
In de twee jaar van deze verslagperiode zijn in totaal 2.063 nieuwe leden ingeschreven, met 
een duidelijke top gedurende het eerste jaar. Hoewel het er op lijkt dat het hoogtepunt is 
gepasseerd, geven de meeste maanden toch nog een ledenaanwas te zien van 60 a 80. Van
zelfsprekend is ook het aantal afschrijvingen de laatste jaren enorm gestegen, en betrof in 
de genoemde periode 806 leden, waarbij het wel interessant is te moeten constateren dat 
het hier 449 personen betrof die niet bij een afdeling waren aangesloten, tegen 279 leden wel 
bij een afdeling ingeschreven.
Verder waren er 45 afschrijvingen van Belgische en 33 van overige buitenlandse leden. Hieruit 
blijkt toch wel duidelijk het voordeel van de aansluiting bij een afdeling, aangezien het ver
loop hier aanmerkelijk minder is dan bij de verspreid wonende leden.
Het aantal afschrijvingen van hen die niet aan hun financiële verplichtingen voldeden zijn 
hierbij inbegrepen, en zijn eveneens vrij hoog. Het gaat hier om 243 leden, als volgt verdeeld: 
verspreide leden 128, leden van een afdeling 69, Belgische leden 28 en overige buitenlandse 
leden 18. Ook hier dus weer hetzelfde beeld, we tellen onder de afdelingsleden aanmerkelijk 
minder wanbetalers dan bij de verspreide leden.
Het aantal jeugdleden is eveneens sterk gestegen, er werden in totaal gedurende de laatste 
twee jaar 106 jeugdigen ingeschreven. Percentsgewijs zien we hier een nog snellere groei dan 
bij de overige leden. He instellen van de verplichting dat de geboortedatum van betrokkenen 
op de ledenadministratie bekend dient te zijn, wil men in aanmerking komen voor de reductie 
op de contributie, zal een mogelijk misbruik hiervan wellicht tegen kunnen gaan. In elk geval 
biedt het ons als voordeel dat ze automatisch als jeugdlid kunnen worden afgeschreven als ze 
de leeftijd van 18 jaar hebben overschreden.
Overigens ben ik niet van mening dat onze contributie van dien aard is, dat dit de halve prijs 
van het lidmaatschap voor onze jeugdleden rechtvaardigt.
Aan inlichtingen werden gedurende de laatste jaren maandelijks zo’n 60 tot 80 aanvragen 
ontvangen en verstrekt.
Aangezien over het geven van die inlichtingen nogal eens wat vragen worden gesteld, en er 
nogal wat misverstanden bestaan over dit onderwerp, wil ik even in het kort meedelen wat 
zo’n inlichtingenpakket inhoudt.
Dat is dan in de eerste plaats de bekende folder met inlichtingen en daarbij een aanmeldings- 
kaart en een oud nummer van „Succulenta". Hij krijgt eveneens een stencil waarop wat nadere 
gegevens staan vermeld, o.a. adressen van de afdelingssecretarissen, het bedrag van de con
tributie met voor de jeugdleden aanwijzingen inzake de halve contributie. Verder staat erin 
vermeld het instellen van het inschrijfgeld voor de nieuwe leden, en tevens wat men voor 
dat inschrijfgeld ontvangt.
Besluit de aanvrager zich als lid van onze vereniging op te geven, dan wordt hij of zij met 
ingang van 1 januari van dat jaar ingeschreven, tenzij er uitdrukkelijk een andere datum van 
ingang van het lidmaatschap is opgegeven. Men ontvangt dan dus alle reeds verschenen 
maandbladen van dat jaar, verder het beginnersboekje —  de handleiding voor het verzorgen 
en kweken van cactussen en andere succulenten — , een exemplaar van de statuten met het 
huishoudelijk reglement, een catalogus van de bibliotheek, een adressenlijst van de afdelings
secretarissen, en een welkomstbrief waarin de nieuwe leden worden gewezen op diverse 
voor hen belangrijke zaken, als bijv. het werk van de afdelingen, de diverse instellingen 
enz. enz.
En om het geheel te completeren ontvangen zij dan ook nog een acceptgirokaart, terwijl bui
tenlandse leden hiervoor in de plaats een stencil krijgen toegezonden waarop in vier talen de 
eenvoudigste en voordeligste manier van betalen staat aangegeven. Het is namelijk wel de 
bedoeling dat ook nieuwe leden hun contributie leren betalen.
De kartotheek is alphabetisch gerangschikt en onderverdeeld in afdelingsleden, verspreide 
en buitenlandse leden. De leden van afdelingen zijn alphabetisch per afdeling opgenomen, de 
verspreide leden alphabetisch naar woonplaats, de buitenlandse leden alphabetisch per land 
waar zij woonachtig zijn.
Hierbij doet zich soms het gemis van een tweede kartotheek voelen, die dan zuiver alphabetisch 
op naam van de leden is ingericht. Het komt namelijk nogal eens voor dat men bijvoorbeeld 
bij een verhuizing vergeet het oude adres te vermelden, en het kost dan een zee van tijd om 
achter de woonplaats van zo iemand te komen. Meestal gaat er dan een telefoontje naar de 
penningmeester die zijn kartotheek zuiver .alphabetisch op naam heeft ingericht.
De samenwerking met diegenen in het dagelijks bestuur die rechtstreeks betrokken zijn bij 
de ledenadministratie laat niets te wensen over.
Gelukkig komen er ook vaak brieven binnen met vragen over de meest uiteenlopende onder
werpen, die vaak simpel aandoen maar toch moeten worden beantwoord, aangezien het hier 
voor de vragenstellers toch om problemen kan gaan waar ze zelf niet uit kunnen komen. 
Daarbij zijn er dan nog vrij veel mutaties in de afdelingslijsten; leden die van en naar een 
afdeling overgaan, anderen gaan weer verhuizen —  dat schijnen sommige leden graag en 
vaak te doen, gezien het aantal verhuiskaarten wat binnenkomt — , en zo mag gerust worden 
gesteld dat de ledenadministratie genoeg werk meebrengt om de dagen te vullen, en wat er 
nog het mooiste aan is, het komt elke dag terug.



VERSLAG OVER 1976 VAN DE REDACTIE.
In het afgelopen verenigingsjaar heeft het aantal bladzijden in ons maandblad een flinke 
uitbreiding ondergaan. Dat is een verheugend verschijnsel, ook al is het aantal bladzijden 
op zich zeker niet het belangrijkste criterium bij het beoordelen van het tijdschrift. We menen 
echter dat ook de kwaliteit zeker niet is afgenomen.
Helaas zijn enkele belangrijke schrijvers ons ontvallen en het zal heel moeilijk zijn dit verlies 
voor ons blad te compenseren.
Gelukkig blijken er echter ook steeds weer leden te zijn die uit de anonimiteit durven te 
treden door anderen in hun kennis en ervaring te laten delen door middel van één of meer 
artikelen
De hoeveelheid kopij is momenteel redelijk groot, zodat er wat meer op lange termijn gepland 
kan worden. Hierdoor moet het mogelijk zijn het maandblad in de toekomst op een nagenoeg 
vast tijdstip van iedere maand te laten verschijnen. Hiervoor is het echter ook nodig dat in 
een schema vaste datums worden vastgelegd bij de drukker en bij het adressenbureau.
De hoeveelheid tekst is dan wel tamelijk groot, doch het aantal cactus-artikelen is vrij gering. 
Dit laatste geldt tevens voor goede foto’s van met name cactussen. Het één houdt zeer 
waarschijnlijk verband met het andere, waarbij wij niet willen ontkenen dat we zeer kritisch zijn 
bij het beoordelen van foto's en dia’s.
De kwaliteit van de in voorraad zijnde artikelen is in het algemeen gesproken goed. Een veel 
gehoorde klacht is evenwel dat in de meeste artikelen teyeel vreemde woorden worden ge
bruikt. De op zichzelf interessante artikelen worden daardoor voor velen onleesbaar en/of 
onbegrijpelijk. Met klem zouden wij dan ook de schrijvers van artikelen willen adviseren toch 
vooral geen moeilijk te begrijpen termen en woorden te gebruiken, dan wel er een korte ver
klaring bij te geven. We mogen niet vergeten dat zeker 75% van onze leden geen of slechts 
een geringe kennis van Latijn en Grieks hebben. Het Nederlands is overigens ook al moeilijk 
genoeg!
Dit alles neemt niet weg dat we graag alle medeleden die bijdragen geleverd hebben voor 
ons maandblad ook van deze plaats nogeens hartelijk daarvoor willen bedanken. Hopelijk zul
len zij ook in de toekomst blijven zorgen voor artikelen.
Op deze jaarvergadering is een nieuwe redactie benoemd. Het is de bedoeling dat de oude 
redactie samen met de heer Th. Neutelings de redactie-commissie vormt om de nieuwe re
dacteur,’ de heer J. Defesche, met raad en daad bij te staan. Wij zijn ervan overtuigd dat ook 
in deze nieuwe opzet het blad op een hoog peil zal blijven.
Nu het maandblad aanzienlijk minder van onze tijd zal vergen, betekent dit niet dat u onze 
namen daarin niet meer zult tegenkomen. Integendeel, een deel van de vrijgekomen tijd zal 
zeker worden besteed aan het schrijven van artikelen voor „Succulenta".
Met onze dank voor het vertrouwen dat de leden en het bestuur steeds in ons gesteld hebben, 
besluiten wij dit verslag van de redactie.

F. Noltee

VERSLAG „RUILEN ZONDER HUILEN”  1976.
De campagne 1976 was weer een groot succes, vooral omdat veel deelnemers RZH zó 
aantrekkelijk vonden, dat ze grote bedragen schonken voor dit werk, vaak zonder dat ze er 
zelf gebruik van maakten. Zelfs beroepsmensen uit onze wereld.
Er werden 235 informatie stencils verzonden

228 ruillijsten met adressen verzonden.
Van gulle schenkers ontvingen wij 51 pakketten met zeer mooie planten.
Vanuit het centraal contact-adres werden 72 pakketten naar beginners en aanvragers gezonden. 
Door dit gunstig verloop was het wéér niet nodig een beroep te doen op de kas van 
Succulenta.
Grote dank zijn wij verschuldigd aan dhr. J. Snelleman van de afd. R. en D. Den Haag, die het 
stencilwerk voor ons verzorgde en hoe?
Prettig was het, te ervaren dat ook het hoofdbestuur enige belangstelling toonde. Aan de 
bestuursleden die belangstelling toonden, hebben wij de ruillijst ter informatie gezonden.
Al met al wordt het toch wel tijd, dat wij ons gaan bezinnen op hufp voor de huidige verzorger 
van deze actie of een goede opvolger.
Wij menen dat hij aan het volgende moet kunnen voldoen:
1. Enige elementaire kennis van cactussen en vetplanten.
2. Een ruimte om planten op te slaan en te verzenden.
3. Kunnen typen en niet bang zijn voor enorm veel correspondentie.
4. In het bezit zijn van telefoon.
5. Idem van een girorekening.
6. Een flinke bibliotheek bezitten voor naslaan en dergelijke.
Het zal niet zo gemakkelijk zijn om een dergelijk iemand te vinden. Wel kan hij van onze 
medewerking en hulp verzekerd blijven.

O. van Soldt Sr.



JAAROVERZICHT SUCCULENTARIUM 1976.
Nieuw binnengekomen Cactussen en Crassuia's 175 stuks.
Vijftig cactussen werden er aan het Succulentarium geschonken door de heer C. C. de Bree 
uit Dordrecht, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn.
Het instituut voor entomologie in Wageningen gaat een onderzoek doen naar nieuwe rassen 
van Kalanchoe voor de handel.
Door het I.V.T. is uitgegeven aan de kwekers de nieuwe Crassula ’lsabella’, beschreven in 
Succulenta 1975 blz. 219.
Met de V.K.C. keuring in Aalsmeer behaalde het Succulentarium 17 diploma’s met de waar
dering van 2de prijs tot Groot gouden medaille.
Het aantal bezoekers aan de succulentenkas bedroeg 516.

W. J. Ruysch.

EINDVERSLAG COMMISSIE VAN ONDERZOEK 3LK.
1. Conclusies.
De commissie van onderzoek ingesteld op de Algemene Vergadering van 15 mei 1976, heeft 
na bestudering van de aanwezige bescheiden en na een gesprek met een afvaardiging van het 
Dagelijks bestuur Succulenta en na een gesprek met de heer J. de Gast en een afvaardiging 
van de afdeling Noord Limburg, de volgende conclusies getrokken:
1. De 3LK is een initiatief van de afdeling Noord Limburg. Dit wordt ook door niemand tegen

gesproken.
2. Door de verwevenheid van functies en de vele werkzaamheden door de heer J. de Gast 

verricht voor de 3LK, heeft deze zijn eigen weg gezocht, gesteund door het Dagelijks 
bestuur.

3. Het beleid van de heer J. de Gast tegenover de heer Bonefaas is juist, uitgaande van de 
officiële houding van onze vereniging. Ook de houding van de heer J. de Gast tegenover 
de Belgen speciaal de heer Bourdoux is begrijpelijk, gezien de correspondentie.

4. Bij het neerleggen van de activiteiten eind 1973 is door de heer J. de Gast te veel het 
Dagelijks bestuur gevolgd, uitgaande van de veronderstelling dat de 3LK een Succulenta 
aangelegenheid was.

5. De afdeling Noord Limburg is daardoor niet op de hoogte gehouden en is niet op het juiste 
moment schriftelijk ingelicht.

6. De afdeling Noord Limburg heeft te weinig intensief contact gezocht met de 3LK commissie, 
ofschoon men op de hoogte kon zijn van de moeilijkheden die de 3LK commissie ondervond. 
Hierdoor was de mogelijkheid en waarschijnlijk ook de noodzakelijkheid voor de 3LK com
missie aanwezig om zelfstandig op te treden.

7. De bevoegdheden van de 3LK commissie afdeling Nederland behoren schriftelijk te worden 
teruggegeven aan de afdeling Noord Limburg.

2. Aanbevelingen.
Hoewel de onderzoek commissie niet de opdracht had zich met de toekomst van de 3LK bezig 
te houden, meent de commissie toch enkele aanbevelingen te mogen doen:
1. De afdeling Noord Limburg vrij te laten weer deel te nemen aan de organisatie van 3LK.
2. De uit punt èèn voortvloeiende activiteiten te toetsen aan de reglementen van Succulenta.
3. Daar het reglement voor de 3LK onvindbaar is gebleven, zal de afdeling Noord Limburg 

zich vrij kunnen opstellen, uiteraard binnen de Statuten en Reglementen van onze ver
eniging.

4. De afdeling Noord Limburg moet kunnen rekenen op de morele en mogelijk financiële 
steun van de vereniging Succulenta.

De leden van de commissie,
4 mei 1977.

B. Braamhaar, Goor
J. Defesche, Wouw
K. Hofstee, Zijldijk

DRIE-LANDEN KONFERENTIE te HOUTHALEN (België).
Op 24 en 25 september a.s. wordt te Houthalen in België de 11de Drie-Landen Konferentie
gehouden. (Domein Hengelhoef.)
De opzet van de bijeenkomst is kontakten tussen succulentenliefhebbers van verschillende
landen te leggen of te verstevigen.
Het programma omvat globaal het volgende:
—  in de middaguren van 24 september aankomst van de deelnemers, waarna mogelijkheid 

tot deelnemen aan diskussies in verschillende zaaltjes;
—  in de avonduren worden twee voordrachten gegeven in de grote zaal, daarna gezellig 

samenzijn;
—  op zondagmorgen wederom twee lezingen en na het middagmaal grote ruil- en verkoop

beurs.



De kosten voor dit weekeind bedragen inklusief overnachtingen en maaltijden ƒ42,50.
Het domein Hengelhoef is ideaal gelegen in de staatsbossen tussen Hasselt en Genk. Het is 
zeer gemakkelijk te bereiken via de autoweg Aken-Antwerpen.
Het kompleks bestaat uit een centraal gelegen hoofdgebouw en verspreid liggende moderne 
bungalows, waarin alle komfort aanwezig is. Ook voor gezinnen is het een ideale akkommo- 
datie om er een weekeind door te brengen, temeer, daar er talloze rekreatiemogelijkheden 
zijn, o.a. het openluchtmuseum te Bokrijk en de dierentuin te Genk.
Deelname aan dit weekeind is mogelijk door storting van ƒ 42,50 op gironr. 2040053 t.n.v. 
F. J. van Leeuwen, Verlengde Grensweg 6 te Venio, onder vermelding van het aantal deel
nemers en de wens of men al dan niet gescheiden wenst te overnachten.
Deelnemers ontvangen t.z.t. het volledige programma en de reisroutes vanuit Nederland.

De 3LK-kommissie:
P. van Cruchten, tel. 04759- 2173 
F. Maessen, tel. 04752- 1995 
F. van Leeuwen, tel. 077 -22316

KONTAKTWEEKEIND SUCCULENTA.
Helaas blijkt het kontaktweekeind van Succulenta samen te vallen met de Drie-Landen Kon- 
ferentie.
In verband hiermede is besloten dit weekeind te verschuiven naar het voorjaar van 1978. 
Bijzonderheden zuilen tijdig bekendgemaakt worden.

NIEUWE AFDELINGEN.
Op 30 april 1977 is als 30ste afdeling van Succulenta opgericht de afdeling „Brabant-België” . 
Hiermede is de eerste afdeling in België een feit.
Nadere inlichtingen over deze afdeling kunt u verkrijgen bij de heer C. M. S. A. van Oeveren, 
Moeflonlaan 30, B 1900 - Overijse.
Juist op tijd om nog hier te vermelden bereikte ons het bericht dat op 14 mei 1977 de afdeling 
Leiden is opgericht.
Wij wensen beide afdelingen veel sukses.

RUILBEURS TE ROOSENDAAL.
Voor de negende maal zal er een ruilbeurs gehouden worden in West-Brabant, en wel op 
ZATERDAG 20 AUGUSTUS 1977, aanvang 2 uur n.m.
Wegens de grote belangstelling hebben wij besloten deze wederom te organiseren in de 
zaal ,,Meulentiend” , Spoorstraat 300, Roosendaal. (Als men met de rug naar het station staat 
is de Spoorstraat de eerste straat links.)
De zaal gaat open om 1.30n.m.
Aan iedere deelnemer zal een stuk karton verstrekt worden waarop hij naam en verdere 
mededelingen kan schrijven. De middag is ingedeeld als volgt:
Van twee tot drie uur ruilen, daarna is ieder vrij om eventueel te verkopen.
Wij streven er echter wel naar om het karakter van een ruilbeurs te bewaren en de organisa
toren doen een dringend beroep op alle deelnemers zich hieraan te houden. Ruilen blijft in 
de eerste plaats het doel.
Wij hopen, dat de belangstelling weer even groot zal zijn als vorige jaren.

E. L. Janssens, Bergen 17, Terheyden (NB).

I.v.m. vertrek naar U.S.A CACTUSSEN TE KOOP.
cactusverzameling te koop, S. Voster, Marktstraat 9, Wormerveer,
w.o. veel importsoorten; 
ook een partijtje zaailingen. wil om gezondheidsredenen zijn

Voor prijs en afspraken tel. 070-995501 verzameling van ca. 1000 st. sterk
tussen 18.30 en 19.00 uur. verminderen en biedt zeer grote en kleine

F. Verbrugge, planten met enkele of meerdere stuks

Steenlaan 99, te koop aan.

Rijswijk. Gaarna vooraf tel.: 075-282509.



Gevraagd stekje van 
Aporocactus flagelliformis en 
Selenicereus grandiflorus.

L. Wiggers,
Vechtstraat 152 II, 
Amsterdam-Z, 
tel. 020-461075.

H.H. Cactus- en Succulentenkwekers

Gaarne willen wij uw aandacht vestigen 
op ons uitgebreid assortiment zaden van 
Cactussen en Succulenten, waaronder 
vele species.

Op verzoek zenden wij u onze voorraad- 
lijst, waaruit u ongetwijfeld een keuze 
kunt maken.

LEEN DE MOS B.V.
Zaad- en Selektiebedrijf 
Postbus 54, 's Gravenzande 
tel. 01748-2050 telex 34029

CACTUSKWEKERIJ

GEBR. DE HERDT
Bolksedijk 3E (aan de weg 
van Rijkevorsel naar Wortel) 
B-2310 Rijkevorsel - België 
Tel. 031-146942

Regelmatig uitbreiding 
van ons assortiment

GEOPEND:

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

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

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

's Zondags gesloten

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

De sortiments- en zaadlijst nr. 15 
blijft ook dit jaar volledig gehand
haafd en wordt U toegezonden na 
storting van ƒ2,50 op girorekening 
1509830.
Aanvullingslijsten f  1,—.
Complete stellen f  3,50.
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

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

Vakanties.
Omdat mevr. Boender van 1 juli tot 15 augustus met vakantie is gelieve u in die periode alle 
korrespondentie te richten aan J. de Gast, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo.
Van 27 augustus tot 24 september is de heer de Gast met vakantie. Daarom verzoeken wij u 
gedurende die tijd alle brieven aan het sekretariaat te richten aan mevr. Boender, Beneluxlaan 
53, Beverwijk.



Daylite ’n kassucces
Bij aankoop 
Daylite kas 

^ /gratis capillaire 
mat naar lengte 

van de kas.

kwaliteit:
Stormsterk, roestvrij en van 
onverwoestbaar aluminium.
keuze:
Liefst 31 modellen van

f.599y'/m f.3 .5 0 0 ,-

krediet:
Gespreide betaling door het 
Daylite Krediet Plan (tot 
3 jaar).
kompleet:
Volledig pakket accessoires.
kijken:
Het grootste kassencentrum 
in Nederland is dat van 
Daylite International, 
Amsterdamsestraatweg 29e, 
Industriepark Naarden.
Tel.: 02159-413 16.

BESTUURSMEDEDELINGEN.

Bewaarbanden en handleidingen.
Bewaarbanden voor 12 nummers van Succulenta zijn verkrijgbaar a ƒ10,75; bij bestelling van 
10 stuks en meer ƒ 9,50 per stuk.
De „Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten” is 
verkrijgbaar è ƒ3,50 voor leden en ƒ 4,50 voor niet-leden. Afdelingen betalen bij een bestelling 
van 10 stuks en meer ƒ 2,50.
Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op giro
rekening 3742400 van Succulenta afd. Verkoop, Beverwijk, met vermelding van de bestelde 
artikelen.



Kalender 1978.
Welk lid, dat de Duitse taal goed beheerst, is bereid de tekst voor de kalender 1978 in het 
Nederlands te vertalen? De Duitse tekst zal in de loop van augustus bekend worden en moet 
dan binnen twee weken vertaald zijn.
Zoals u waarschijnlijk bekend zal zijn gaat het hier om twaalf beschrijvingen bij kleurenfoto’s 
en een inleiding. Uw reaktie wordt gaarne ingewacht bij j. de Gast, Graaf Gerhardstraat 10, 
Venio.

karlh e in z  uhlig
Uit onze plantenlijst:
Im p o rtp la n te n
Melocactus maxonii . . . .  
Melocactus bahiensis . . . .  
Melocactus sp. n. HU 174 .
Euphorbia meloformis . . . .  
Euphorbia fasciculata . . . .  
Euphorbia bupleurifolia 
Euphorbia squarrosa . . . .  
Euphorbia schoenlandii . . . .  
Euphorbia stellaespina . . . .  
Sedum guatemalense v. rosea .
Seyrigia yunnanensis . . . .  
Stapelia mutabilis 
Stapelia nobilis .
Stapelia schinzii 
Stapelia variegata
7053 KERNEN i.r.
W.-Duitsland
Onze plantenlijst 1977/1978 is verschenen.

kakteen

DM
18,—  - 28,1—
18,—  - 25,—
18,—  - 28,—
12,—  - 40,—
7,—  . - 12,—
8,—  - 24,—

12,—  - 30,—
6,—  - 12,—
8,—  - 14,—
3,—  - 4,—
3, —  -
4, —
3,—

7,—

4,—
3,—

KRS. WAIBLINGEN . LILIENSTR. 5

^?>nverge- A
.lijkbaar in 4  

kw aliteit, ^
Garaea'Rday
HOBBY-KWEEKKASvormge

ving en
l PrjjjSi—T Qeze b ijzonder voordelige, ru im e, 
ih /v s te rk e  po ly thene  kas heeft na Engeland 

nu ook in Nederland vele enthousiaste
jTjgraj gebruikers. Maxim um  groeiruimte voor 

een m inimum prijs.
model br. x I. x h. prijs I ne l.
65 1 .9 0x1 .5 5x1 .9 0 f. 250,- BTW
86 2 .5 0 x1 .8 5 x2 .0 0 f. 295,- en
106 3 .1 0 x1 .8 5x2 .0 0 f. 330, verzend
1012 3 .1 0 x3 .7 0x2 .0 0 f. 470, kosten
1018 3 .1 0 x5 .5 0 x2 .0 0 f. 595, (er ko m t
1024 3 .1 0 x7 .4 0 x2 .0 0 f. 780,- dus mets
1030 3 .1 0 x9 .3 0 x2 .0 0 f. 880, b ij! 1 )
Neem geen genoegen met im ita tie . ...E IS  HET
BESTE, EIS G A R D E N  R E L A X .
Wij geven afhaalkorting! De kas is overal te 
plaatsen ZO N D E R  F U N D E R IN G . Storm vast

thene zonder las*l BON voor gratis dokum enta-
----------------------- -----------------naHpn voor lange" tie  Garden Relax kassen,
levensduur Gegalvaniseerd stalen fram e. ■ Postbus 7 -N o o rd w ijke rh o u t.

VAN DER ZALM; naam
N O O R D W IJK E R H O U T , Westeinde 5 2 *s tra a t

^Postbus 7, Tel 02523  2333 b g g .2 2 0 3 lp |aat s

suc



min. thermometer in de bak gaf ’s morgens waarden aan tussen minimaal 5° 
en max. 10° C. Ik rekende uit dat het met de stookkosten ook wel meeviel, 
want in die drie koude nachten heeft de verwarming gemiddeld maar drie a 
drie en half uur gebrand, gerekend over de tijd van 6 uur ’s avonds tot 8 uur 
’s morgens.
De capaciteit van de verwarming was dus ruimschoots voldoende om, ook bij 
strenge vorst, de bak voldoende te verwarmen. Ik heb dan ook de gehele 
winter geen verwarmingsproblemen gehad.
Het is, nu ik dit zit te schrijven, alweer eind februari en de winter is dus 
grotendeels voorbij. De planten in de bak staan er goed bij en er staan nog 
enkele vetplanten in bloei. De vroegbloeiers onder de cactussen vertonen al 
een flinke knopzetting, zodat de verwachtingen voor het komend seizoen weer 
hoog gespannen zijn. Misschien zijn er onder de lezers lotgenoten met de
zelfde problemen, die om wat voor reden dan ook geen kasje kunnen zetten. 
Mochten die in bovenstaande oplossing een mogelijkheid zien en wat meer 
bijzonderheden willen weten, laten ze mij dan gerust eens schrijven.
Vuurdoornstraat 142, Vaassen (Geld.)

O v e r  de ex p erim en te le  v e g e ta tie v e  vo o rtp lan tin g  
van  C a c ta c e a e  door w e e fse lcu ltu u r
EDMOND CROMBEZ
Als cactusliefhebber kom je dagelijks in aanraking met de vermeerdering van 
je planten en je weet dan ook dat die op een tweetal manieren kan gebeuren. 
Het kan ten eerste namelijk langs vegetatieve of ongeslachtelijke weg door 
het nemen en bewortelen van stekken of scheuten. Deze scheuten kunnen 
spontaan aan de plant ontstaan zoals bij gemakkelijk spruitende planten, bij 
zodevormende planten of bij zich vertakkende planten. Ze kunnen ook ont
staan uit de okselknoppen (axillen) na verwijderen van de kop van de plant, 
bij planten die moeilijk spruiten vormen. Door het verwijderen van het groei- 
punt ontwikkelen zich bepaalde okselknoppen, aangezien dit groeipunt anders 
de vorming van scheuten uit de okselknoppen belet en wel via een inwendige 
regeling door groeihormonen (apicale dominantie). Deze kweekplant kan dan 
al of niet geënt zijn. De planten die op deze wijze bekomen worden zijn vol
komen identiek aan de moederplant, voor wat het genetische materiaal betreft. 
De tweede vermeerderingswijze, die door vele liefhebbers wordt toegepast, is 
de generatieve of geslachtelijke voortplanting, namelijk door zaaien van zaad, 
dat ontstaat na versmelting van de generatieve celkern van het stuifmeel met 
een eicel. De planten die op deze wijze ontstaan, wijken genetisch af van de 
ouderplanten en combineren eigenschappen van beide ouderplanten in hun 
genetisch materiaal.
Hier wens ik nu echter te schrijven over een tot nog toe voor cactussen niet 
of weinig toegepaste voortplantingsmethode, namelijk de vegetatieve ver
menigvuldiging door weefselcultuur, en dit naar aanleiding van het verschijnen 
van een artikel over de vegetatieve voortplanting van Mammillaria woodsii 
door weefselcultuur. Dit artikel, van. de hand van enkele Tsjechoslowaakse 
auteurs, verscheen in „Experientia” van mei 1976 (1).
Weefselcultuur bestaat erin een stukje weefsel uit een organisme (dier of 
plant) te nemen en op een kunstmatige voedingsbodem (vloeibaar of min of 
meer vast) te brengen, in een buisje of flesje. Daar gaan de cellen zich delen 
(mitose) en groeien uit tot omvangrijke celcomplexen, die bestaan uit gelijk-

(wordt vervolgd op blz. 152)
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Tekst en foto: Th. Neutelings.

G y m n o ca ly c iu m  sch ro e d e ria n u m  v. Osten

J. CH. A. MAGNIN

Het hiernaast afgebeelde plantje is afkomstig uit Uruguay en werd in 1941 
beschreven in Not. s. Cact. (Anal. Mus. Hist. Nat., Montevideo). De soort is 
nauw verwant aan G. platense en G. leptanthum.
Er zijn tot 24 ribben. De tot 7 aanliggende randdorens zijn geelachtig met een 
rode voet. Er zijn geen middendorens. De bloemen zijn tot 7 cm lang, de 
kleur van de bloemblaadjes is groenachtig wit.
Het gefotografeerde plantje heb ik in 1972 gezaaid (zaad v.h. Clichéfonds) 
en het bloeide na 4 jaar voor het eerst. Het plantje staat geënt.
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Mammillaria fasciculata Eng.
Dit is een cactusje afkomstig uit het zuiden van Arizona en het noorden van 
Sonora, met een doorsnede van enige cm, laagblijvend en op den duur sterk 
spruitend. De randdoorns zijn wit met een bruingetinte punt, ongeveer 20 in 
getal. Ook de gehaakte middendoorn is bruin van kleur. Dit exemplaar doet mij 
wel eens aan een „dikkere broer" van Mammillaria yaquensis denken, die ook 
uit Sonora, Mexico, afkomstig is.
De grote verrassing schuilt beslist in de bloemen, die groot zijn in verhouding 
tot de maten van het plantelichaam. Ze worden tot 3 cm lang en bereiken een 
doorsnee van 2 cm. Wanneer men de bloem van boven beziet dan telt men 
ongeveer acht bloembladeren, die in het midden breed zijn en naar boven toe 
spitsvormig uitlopen. De randen ervan zijn halftransparant wit en naar het mid
den toe wordt de kleur intens purperrood. Tegen deze achtergrond contras
teert fel het rijpe, goudgelige stuifmeel aan de helmknoppen die door paarse 
meeldraden gedragen worden. De zeer typisch gevormde stempel staat daar 
bovenuit. Deze wordt gevormd door een zestal dunne, paarsfluwelen lobben, 
welke als een soort kroon het beeld van de prachtige bloem beheersen.
Het is een zonminnende, gemakkelijke bloeier die hartje zomer zijn bloemen- 
show geeft. Naar mijn ervaring is het een plantje dat geen bijzondere eisen 
aan de amateur stelt.

maar wel

Tekst en foto:
J. Ch. A. Magnin



waardige cellen en met het blote oog te zien zijn (=  weefsel), d it steeds in 
de veronderste lling dat een toereikend assortim ent aan voedingsstoffen aan
wezig is (2). Verschillende types w eefselkw eek worden toegepast: o.m, cu l
tuur van groeipuntm eristem en, van okselknoppen en callusculturen gevolgd 
door geïnduceerde organogenese. C alluscultuur is een kweek van celklompen 
waarin verschillende types cellen kunnen voorkom en die geen welomschreven 
functie hebben en die ongeordend door e lkaar groeien (=  wondweefsel) (3, 4). 
O nder invloed van bepaalde factoren kunnen uit d it ongedifferentieerde cal- 
lusweefsel gedifferentieerde cellen en organen (bijv. bladeren, w orte ls) ont
staan (=  organogenese) en tenslotte  volledige planten. Planten op deze wijze 
uit een calluskw eek o f w eefse lcu ltuur ontstaan noemt men regeneraten.
Deze vegetatieve verm eerderingswijze, namelijk calluskweek gevolgd door 
organogenese en verder kweken van de ontstane regeneraten werd reeds met 
goede resultaten aangewend bij de plantengeslachten Freesia, Gazania (5), 
Crassula en Kalanchoë (6), Haworthia, Euphorbia, Saintpaulia, Passiflora en 

andere (7).

In hun experim ent (1) maakten de Tsjechoslowaakse auteurs gebruik van 
tw eejarige zaailingen van Mammillaria w oodsii (1,5 a 2 cm diameter).
De planten worden, na uitnemen uit de aarde, goed gewassen onder stromend 
w ater om alle aarde te verw ijderen. De w orte ls w orden verw ijderd en de 
plantedelen uitwendig gesteriliseerd door onderdom peling in 70%  alcohol 
(ethanol) gedurende 5 minuten, gevolgd door onderdom peling in 3%  chlora- 
mine B oplossing gedurende eveneens 5 minuten. Daarna worden de stam
metjes herhaaldelijk afgespoeld met steriel water. De stammetjes worden dan 
in 3 mm dikke schijfjes gesneden, loodrecht op de vaatbundelring (d it gebeurt 
allemaal met en in sterie l materiaal om schim melgroei (ondermeer) te ver
mijden). De centrale vaatbundelring w ordt weggesneden en de schijfjes ve r
deeld in v ie r è v ijf segmentjes, om de secundaire vaatbundels die naar de 
areolen gaan te verw ijderen, zodanig dat in de overgebleven stukjes geen 
vaatbundelweefsel meer voorkom t. Tenslotte w ordt de resterende epidermis 
(opperhuidweefsel) samen met de doorntjes verw ijderd. U ite indelijk  b lijft 
alleen het zachte weefsel over. Deze stukjes weefsel, die men overhoudt en 
op een voedingsbodem  plaatst, noemt men explantaten of uitplantsels. Deze 
explantaten worden in flesjes geplaatst op een synthetische voedingsbodem 
(8). Aan deze synthetische agar-voedingsbodem zijn naast bepaalde voedings
bestanddelen en vitam ines ook ft-indolazijnzuur (groeihorm oon) en kinetine 
(groeistof, die de organogenese bevordert) toegevoegd, beide in een con
centratie van 2 mg per lite r voedingsoplossing. Deze flesjes worden in een 
cultiveerru im te geplaatst bij een tem peratuur van 25 ±  30° C en worden 
continu bestraald door w it fluorescerende buislampen.
Na een paar weken verkleurden de explantaten. Sommige kleurden bruin en 
stierven af (necrose). Andere explantaten vertoonden een roodvio lette  ve r
kleuring (anthocyaanvorming) gevolgd door de vorm ing van callusweefsel 
(w ondweefsel) met een mooi groene kleur. Deze callusweefsels werden na 
een v ijfta l weken overgeplant op een zelfde, maar verse voedingsbodem  (sub
cultuur). Na subcultuur ontstond er een georganiseerde groei in bepaalde 
culturen, w aarbij platte scheutjes met duidelijke areolen ontstonden. Later 
begon het ontstane weefsel te spruiten uit de areolen en ganse groepjes 
scheutjes met dunne doorntjes werden gevormd (regeneraten). Slechts enkele 
van deze callus subculturen vertoonden goede organogenese, de andere 
gaven alleen een goede, maar blijvende callusvorm ing. U it de subculturen 
met goede organogenese werden scheutjes van één cm uitgenomen en be-
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handeld als normale cactusstekken. Het snijvlak werd behandeld met groei
hormonen en na drogen beworteld op vochtige perlite. Na een viertal weken 
waren wortels gevormd.
Deze succesvolle calluskweek met geïnduceerde organogenese werd uitge
voerd op een voedingsbodem die normaal gebruikt wordt voor de calluskweek 
van Nicotiana tabacum (tabaksplant). Mogelijks kunnen door wijziging van de 
samenstelling van de voedingsbodem nog betere resultaten bekomen worden. 
De auteurs besluiten hun artikel met de opmerking dat de ontwikkelings
periode van deze regeneraten uit weefselcultuur minstens één jaar korter is 
dan de vegetatieve periode van planten, verkregen door uitzaaien. Verder 
wijzen wij op de belangrijke mogelijkheid virusvrije planten te verkrijgen. 
Tenslotte wijzen wij op de mogelijke toepassing in tuinbouwbedrijven (zoals 
ook orchideeën door weefselcultuur worden vermeerderd.).
Met deze experimenten werd dus door de Tsjechoslowaakse onderzoekers 
aangetoond dat ook bij cactussen met succes weefselcultuur kan toegepast 
worden, doch één der onderzoekers, Dr. Vyskot, deelde mij in een schrijven 
mede dat dit experiment enkel toevallig was en niet verder gezet werd, althans 
niet in zijn laboratorium. (9). Hopelijk wordt in andere laboratoria aan hetzelfde 
probleem gewerkt, aangezien dit de redding kan betekenen van bedreigde 
zeldzame en traaggroeiende cactussoorten, die zich in de natuur of in cultuur 
moeilijk voortplanten. Door een geperfectioneerde weefselcultuur zouden deze 
planten op een snelle manier en op grote schaal kunnen worden vermeerderd 
en verspreid.
(1) Het gedeelte over de weefselcultuur (nl. het experiment met Mamm. woodsii) is een vrije vertaling 

van het artikel ..Vegetative propagation of the Cactus Mammillaria woodsii Craig through Tissue 
Cultures.” door Z. Kolar, J. Bartek en B. Vyskot en dat verscheen in 'Experientia' 32, 668 (1976)

(2) Moderne Biologie (W. Gaade) p. 79
(3) Groei en ontwikkeling van de Plant (Th. Butterfass) Aula Paperback 19
(4) De Planten (Parool/Life Natuurserie) F. W. Went p. 40
(5) B. Landova en Z. Landa in Experientia 30, 832 (1974)
(6) R. L. Jones en T. Murashige in Am. J. Bot. 60; Suppl. 4 (1973)
(7) T. Murashige in A. Rev. Plant Physiol. 25, 135 (1974)
(8) Voedingsbodem bereid volgens een recept volgens Murashige en Skoog in Physiologia Plant. 

15, 473 (1962)(Bevat mineralen, vitamines, groeihormonen en suikers)
(9) Persoonlijke mededeling van Dr. B. Vyskot, mede-auteur van het vertaalde artikel.
Diksmuidestraat, 78 B-8140 Staden, België

Is een  c r is ta a t  een  d u b b ele  p la n t?
A. J. TIMMERMANS
Uit de reactie van de heer Th. Neutelings in zijn artikel op pagina 201 van 
„Succulenta” no. 10 1976, maak ik op niet duidelijk te zijn geweest in mijn 
artikel „Cristaten" in no. 7 1976.
Allereerst wil ik de onderschriften bij de foto's, die ik in dat artikel vergeten 
had, hier vermelden. De foto op pagina 124 is een geënt stuk cristaat van 
Lobivia c.v. Jupiter (een kruising die door mij beschreven werd in no. 2 van 
.Succulenta” jaargang 1954), waarvan ik de helft afgebroken heb, met daar
naast het afgebroken stuk. Op pagina 125 staat een foto van een afgebroken 
en daarna doorgegroeide cristaat van Chamaecereus silvestrii var. aurea (de 
gele plant).
In bijgaande tekening (no. 1) heb ik geschetst hoe deze er uit zag na het 
afbreken. Het overgebleven stukje was ongeveer 2 cm breed en 11/2 cm hoog. 
De foto had ik genomen toen het ongeveer 5 cm breed geworden was. In de 
tweede tekening heb ik geprobeerd in deze foto de lijn welke de meristemen 
gevormd hadden, weer te geven. Omdat deze naar binnen gebogen is kan
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men d it op de fo to  niet zien. De lengte ervan schat ik op 7 cm. H ierdoor acht 
ik het bewezen dat een halve cristaat een complete plant, o f andersom ge
zegd, dat een cris taa t een dubbele plant (Siamese tw eeling) is. Daarom had 
ik in mijn artikel een vraagteken achter ,,De helft van een p lant” gezet. 
D oor omstandigheden heb ik van al mijn planten afstand moeten doen, ook 
van de hier boven genoemde, en heb ik to t nu toe geen gelegenheid gehad 
opnieuw te beginnen. Later m isschien weer.
Een verdere onduidelijkheid in mijn artikel was dat ik bij de twee theorieën 
over de mogelijke samenstelling van de cristaten, hierbij misschien het idee 
wekte dat het meristeem een theorie  van mij was.
Het meristeem in planten is w etenschappelijk al lang gelokaliseerd als ook de 
verdeling in het apicale en subapicale.
In tekening no. 3 ziet u schematisch weergegeven de lengtedoorsnede van 
een bolvorm ige cactus, waarin aangegeven het hart van de plant waar zich 
dat meristeem bevindt. Het gehele meristeem is niet g ro ter dan enkele mm. 
Daarnaast een doorsnede van een Lithops (tekening no. 4). Hier bevindt zich 
het meristeem onder in de plant.
Bij elke hogere plant zijn de meristemen aan te w ijzen. Elke stek o f u itloper 
heeft een eigen meristeem, waarin het apicale meristeem aanwezig is. A lleen 
de vraag of d it laatste uit een groep o f maar uit één cel bestaat is zover mij 
bekend nog niet bewezen. Ik hoopte in mijn theorie, de veronderste lling dat 
het er maar één is, te kunnen bevestigen.

E

No. 1. Een afgebroken stuk Chamaecereus s ilves trii aurea cristaat. A. Entstam. B. W ondvlakte. C en 
D. het halve meristeem. (s tippellijn ).

Een goed voorbeeld geeft ook de Sempervivum (huislook). Het groeicentrum  
gaat met de bloei omhoog, uitgebloeid gaat de plant dood en kan alleen door 
zijn stekken verder leven.

EEN GOED LID STUURT DIA’S NAAR DE DIATHEEK ! 

ANDEREN WILLEN UW DIA’S OOK WEL EENS ZIEN ! 

U LEVERT DE DIA’S, WIJ VERZORGEN DE REST !
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Om terug te komen op mijn vergelijking (welke zo als elke andere vergelijking 
mank gaat), dat er zich in het apicale meristeem een soort computer of dic
tator zit. Algemeen bekend is dat elke levende cel door zijn DNA in de chro
mosomen voorgeprogrammeerd is. Door het samensmelten van een eicel met 
een spermacel staat het vast wat voor wezen hieruit zal groeien. Het pro
gramma wordt afgewerkt, en als er geen belemmerende invloeden zijn komt 
er een normaal individu uit voort gelijk aan zijn beide ouders, en opgebouwd 
uit cellen gelijk aan alle andere, met hetzelfde aantal chromosomen. Maar 
waarom de ene cel een huidmondje wordt en een andere een deel van de 
wortel enz. is nog een raadsel. Elke cel wordt in het meristeem geprogram
meerd, zoals ik in mijn vorige artikel ook al beschreven heb. Ik ben overtuigd 
dat elke cel naast zijn gewone functies zoals het doorgeven van voedsel en 
water aan de anderen, over een soort communicatiemiddel beschikt om ge-

No. 2. Tekening naar foto op pagina 125. A. Het doorgegroeide stuk cristaat van no. 1. B. Entstam. 
C . de gestippelde lijn welke de vorm en lengte van het meristeem aangeeft. D. Het gevormde 
wondcallus.

gevens te kunnen doorgeven. Alleen gaat dat meestal zo langzaam dat wij het 
nauwelijks kunnen waarnemen, slechts met behulp van de versnelde filmop
name is het mogelijk deze bewegingen vast te leggen.
Ik kan mij nog goed herinneren de eerste kennismaking met een versnelde 
opname van een kiemende boon, welke gelegd was op een harde bodem. Ik 
werd er stil van bij het zien van deze boon welke zonder succes probeerde 
een plaatsje te vinden waar hij zijn wortel in de grond kon boren. Zolang hij 
dat niet kan is het hem onmogelijk zich op te richten en zijn lobben uit te 
spreiden. Ik zag zo in versneld tempo hoe deze boon zich oprichtte, zich weer 
liet vallen alsof hij even op adem moest komen, om daarna opnieuw te pro
beren. Na verschillende pogingen werd het tempo langzamer, hij werd dui
delijk te zien magerder. Het einde was alsof hij dodelijk vermoeid zijn laatste 
adem uitblazend de geest gaf en neerviel. Ik vond het zeer aangrijpend, alsof
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ik het sterven van een dierlijk wezen zag. Normaal kan men dit bij de planten 
niet zien; hun reacties gaan zo langzaam dat wij deze met onze onvolkomen 
ogen niet kunnen volgen. Alleen met genoemde versnelde opnames is het 
ons mogelijk deze bewegingen waar te nemen. Zoals ook de opname van een 
Winde welke met zijn top steun zoekt om hoger te kunnen groeien, laat zien 
dat deze top, uit vele duizenden cellen bestaande, gecoördineerd zich buigt 
en rekt om ergens een steunpunt te vinden. En als hij dat gevonden heeft 
draait hij zich daarom heen en groeit verder. Deze bewegingen zijn niet 
mogelijk te verklaren zonder aan te nemen dat er een soort communicatie
middel bestaat, een uitwisseling van gegevens tussen de cellen onderling. 
Het is niet te vergelijken met het dierlijk zenuwstelsel, dat veel sneller werkt, 
maar toch ook uit, weliswaar gespecialiseerde, cellen bestaat die elkaar de 
gegevens doorgeven. Het dierlijk zenuwstelsel is een in de latere evolutie 
opgebouwd systeem dat het mogelijk maakt sneller te reageren en meer waar 
te nemen. In principe is elke levende cel hetzelfde, zij bestaan alle uit een 
soort huidje, het membraam, welke de inhoud bij elkaar houdt. Een vrij leven
de cel bepaalt, door te reageren op waarnemingen van buiten de cel, zijn 
levenswijze, al is deze soms nog zo primitief. Een cel in een meercellig 
wezen, plant of dier, kan niet zo vrij leven. Hij behoort tot een gemeenschap 
welke elkaar in leven houden door de nodige taken welke daartoe behoren, 
te verdelen. Nu kunnen wij ons niet voorstellen dat dit mogelijk is zonder 
coördinatie (samenwerking). Er moet ergens een leidinggevend orgaan of cel 
zijn die de verschillende cellen hun opdracht geeft en dit in meer of mindere 
mate controleren kan. Daarom kwam ik op de vergelijking dat er zich een 
soort computer of dictator in elk hoger levend wezen, plant of dier bevindt 
buiten het zenuwstelsel. Het doorgeven van gegevens en ervaringen gaat bij 
de plant van cel tot cel. Een plant heeft ook geen haast en kan alleen heel 
langzaam reageren. Naar mijn opvatting bestaat deze manier van het door
geven der gegevens ook nog bij dierlijke wezens, maar dat ontgaat aan onze 
veel snellere waarnemingsorganen.
Heeft de heer Neutelings dat wat hij naar voren bracht over de reacties van 
de bloemen, als men het meristeem van de plant verwijderd heeft, zelf uit
geprobeerd? Het zit zo. Als de aanleg van de knop, waarin zich ook een eigen 
meristeem bevindt, groot genoeg is, kan men het meristeem van de plant ver
wijderen, en de bloem reageert verder normaal, zoals snijbloemen dat ook 
doen. Maar als men dat meristeem verwijdert voordat de knop groot genoeg 
is kan gebeuren (wat ik zelf geconstateerd heb) dat een knop in beginstadium 
zich veranderde in een stek. Hierover heb ik vroeger ook al eens een artikel 
geschreven in Succulenta. Het overgaan van een stek in een bloem heb ik 
ook gezien. De oorzaken daarvan kennen wij nog steeds niet. Nog een raad
sel is het voor mij wat ik bij één van mijn planten zag, nl. dat er zich in het 
hart (of liever gezegd op de plaats waar zich het hart moest bevinden), een 
glad stukje groene huid vormde ter grootte van een cent, zonder doorns of 
ribben. Daarna hield de groei op en ging de plant stekken maken. Door de 
een of andere oorzaak mij onbekend, was het apicale meristeem, zoals ik 
vermoed, één cel, gedood, en groeide het subapicale meristeem, niet meer 
gecontroleerd, nog enige tijd door en vormde zo alleen wat plantvlees en huid. 
Uit het artikel van. de heer Neutelings blijkt verder dat ik over het ontstaan 
van een cristaat misschien niet duidelijk genoeg gesteld heb dat er bij de 
deling geen diploide cel ontstaat, maar twee cellen met normale chromosomen, 
welke door een of andere oorzaak bij het vormen van het membraam ge
stoord werden en daardoor in de laatste fase van het scheiden (grof gesteld)
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No. 3. Lengte doorsnede van een bolcactus. In A. het meristeem aangewezen.

aan elkaar bleven kleven. En omdat zij zich op die plaats niet meer kunnen 
delen vormen zij zo de cristaat met het steeds breder uitgroeiende hart. Het 
hoe en waarom is nog een vraag waarop het antwoord nog niet bekend is. 
Bij het naar voren brengen van mijn theorie dat het bij een cristaat om twee 
rijen meristemen gaat, haalde ik aan dat er bij één van mijn gele Silvestrii- 
cristaten een donkergroen gedeelte ontstond. Dit was een werkelijk donker
groene streep in de lengte van de plant. Boven aan in het meristeem heel dun 
beginnend en daarna tot onderaan breder wordend. Vermoedelijk was in één

4

m y

No. 4. Lengte doorsnede van een Lithops. A. De beide delen. B. De nieuwe delen. C. De plaats van 
het meristeem.
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cel van zo'n Siamese tweeling welke het meristeem vormt in de cristaat, het 
chlorophyl weer werkzaam geworden en had dit bij verdere delingen door
gegeven.
Ik heb geprobeerd dit artikel zo populair mogelijk te houden. Voor diegenen 
welke meer willen weten op het gebied van de meristemen en de groei van 
planten kan dit o.a. vinden in de hieronder vermelde boeken.
„Groei en ontwikkeling van de plant” door Th. Butterfass.
„Geschichte der Pflanzen” van Walter Zimmermann.
„Leerboek der plantenfysiologie” door Dr. J. Bruinsma en Dr. J. G. H. Wes- 
sels. Deel 2. Groei en ontwikkeling.
Brederodestraat 69 III, Amsterdam

N iet e lk e  N o to ca ctu s  otton is b loeit g e e l!
I. THEUNISSEN

Enkele jaren geleden had de afdeling West-Brabant het genoegen de ge
broeders de Herdt als gastsprekers te ontvangen. Het spreekt vanzelf, dat zij 
oen grote hoeveelheid schitterende dia’s lieten zien, waarvan er een wel een 
bijzondere indruk op mij maakte. Ik was toen nog maar korte tijd bezig met 
het verzamelen van Notocactussen en op een van de dia’s kwam een rood- 
bloeiende ottonisvorm voor. De heer de Herdt gaf mij als naam: Notocactus 
ottonis var. vencluianus, maar hij vertelde er meteen bij, dat hij van deze 
plant slechts 1 exemplaar had en er ook nooit enig aanbod van had gekregen. 
Natuurlijk ben ik direct begonnen via allerlei kanalen te proberen een plant 
in handen te krijgen. Dit resulteerde in de aanwinst van 3 stuks, een van de 
heer Buining, een uit West-Duitsland en een uit Tsjechoslowakije. Opval
lend was, dat deze planten uitsluitend bij liefhebbers te verkrijgen waren. 
Als je dan de inderdaad frapperende bloemkleur hebt gezien, ga je proberen 
om wat meer van zo’n plant te weten te komen. Dit laatste viel niet mee, om
dat er over deze soort erg weinig literatuur is, die voor het grootste gedeelte 
ook nog ontoegankelijk is, doordat hij in het Tsjechisch gesteld is.
De variëteit kreeg zijn naam naar de heer Venclü. Deze cactusliefhebber ging 
er enkele jaren voor de oorlog toe over van zijn liefhebberij zijn beroep te 
maken. Hij begon een kwekerij in het toenmalige Reichenberg in Bohemen, 
tegenwoordig Liberec in Tsjecho-Slowakije. Hoewel in die tijd Notocactus 
ottonis alom bekend was, bestelde hij bij Blossfeld in Sao Paulo een vrij 
grote hoeveelheid zaad van deze soort. Wat hem daarbij voor de geest heeft 
gestaan is moeilijk na te gaan, want ook toen probeerden de kwekers zoveel 
mogelijk nieuwigheden te pakken te krijgen en het is bepaald niet uitgesloten 
dat Venclü als enige dit zaad besteld heeft. De eerste jaren na het uitzaaien 
was er niets bijzonders aan de zaailingen te zien, dus verdween alles tussen 
het gewone assortiment en in de platte bakken. Maar op een gegeven moment 
ontdekte de heer Venclü in een van zijn platte bakken temidden van uitsluitend 
gele bloemen enkele planten met een heel typische rode bloem. Hoewel hij 
eerst aan een andere soort dacht, bleek toch, dat deze bloemen op een otto
nisvorm stonden, een ervaring, die voor niet velen is weggelegd. Vanzelf
sprekend werden de planten apart gezet en met nog meer liefde gekoesterd 
dan de rest.
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Toen brak echter de oorlog uit, die ook aan de heer Venclü n iet voorb ij ging, 
er waren andere zorgen, die belangrijker waren dan de cactussen en op het 
einde van de oorlog was er nog slechts één plant over. Aangezien ottonis- 
vormen gem akkelijk spruiten en w orte lu itlopers maken was het m ogelijk de 
plant vegetatie f te verm eerderen en een van deze exemplaren kwam in het 
bezit van Dr. B. Schütz in Brno, een van de bekendste liefhebbers in Tsjecho- 
slowakije. Hoewel deze aanvankelijk enigszins sceptisch tegenover deze 
zaak stond, werd zijn interesse toch gew ekt toen hij met eigen ogen de bloe
men aanschouwde. Hij nam direct contact op met Venclü, teneinde erachter 
te komen waar het zaad van deze plant vandaan kwam. Na lang speurw erk 
werd de vooroorlogse katalogus van B lossfeld teruggevonden en daarin vond 
men, dat het ging om ottonis var. St. C hris to  Machado en var. St. Rosa. Toen 
men zover was kon w eer contact opgenomen worden met B lossfeld, doch 
deze had slechts zaad verzameld en geen bloemen gezien en kon ook geen 
verdere informatie verstrekken.
In „Kaktusy 65”  is de plant vervolgens beschreven als Notocactus o tton is var. 
vencluianus Schütz. Hoewel de plant zelfsterie l was, w ilde men natuurlijk 
toch nagaan, in hoeverre de rode kleur zou terugkeren bij geslachte lijke ver 
meerdering. Toen bleek dat de bloemen die bestoven waren met het s tu if
meel van een andere Notocactus kiem krachtige zaden brachten, werd het 
resultaat van deze proef natuurlijk met argusogen gevolgd en opnieuw volgde 
een verrassing: de zaailingen bleken opvallend uniform van u ite rlijk  te zijn 
en bloeien enkele jaren later zonder uitzondering rood! Schütz trek t hieruit 
de conclusie, dat er sprake moet zijn van een zelfbevruchting die to t stand 
is gekomen door de prikkel van het vreem de stuifm eel, zoals ook het s tu if
meel van Hamatocactus setispinus en van Mammillaria w ild ii wel gebruikt 
w ordt om planten waarvan slechts 1 exem plaar aanwezig is, to t vruchtzetting 
te brengen. Proeven met het stuifmeel van andere N otocactussoorten lever
den hetzelfde resultaat op.
Z e lf heb ik ook de bloemen bestoven met stuifm eel van andere noto ’s en het 
resultaat was, dat ik in 1975 een hoeveelheid zaad aan het C lichéfonds heb 
kunnen afstaan, dat als vervanger naar diverse leden is gegaan. M isschien 
hebt u toch gedacht: hebben ze nou echt niets beters? M ocht u nog zaailingen 
overgehouden hebben, dan weet u nu wat u te verwachten hebt. Overigens is 
er nog een tweede niet gele varië te it. Ook deze is via Venclü in omloop 
gekomen. Naar zijn zeggen heeft hij het zaad betrokken van de firm a W inter. 
Deze plant b loe it met de oranje kleur van een rijpe sinaasappel en is op 
bladzijde 124-126 van Kaktusy 75 beschreven als Notocactus ottonis var. ja- 
nousekianus Pap. naar de voorz itte r van de notosectie binnen de Tsjechische 
vereniging. V oor zover ik to t nu toe heb kunnen nagaan zijn er zeker twee 
verschillen tussen beide variëteiten: a) terw ijl vencluianus geen of vrijw el 
geen stuifmeel op de helmknopjes vorm t, is d it bij janousekianus vo lop aan
wezig; b) het zaad van deze laatste is beduidend grover dan dat van de 
eerste. Het doet in eerste instantie denken aan het zaad van Notocactus 
ottonis var. tortuosus.

Beschrijving van N. ottonis var. vencluianus Schütz:

Plant: platrond, dofgroen, plm. 7 cm 0 , iets verzonken schedel, spruitend,
vertakte wortels.

Ribben: to t 13, enigszins gedraaid, onderaan vlak, meer naar boven drie
hoekig in doorsnee, 1,3 cm van elkaar, knobbels onder de areolen. 

Areolen: in de nieuwgroei met v rij veel wol, later kaal wordend.
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Doorns: tam elijk  stug, 3 roodbruine middendoorns, de langste schuin naar
beneden gericht, 2 cm lang, de beide andere schuin zijwaarts naar 
boven gericht, 1 cm lang; randdoorns 9 in de onderste helft van het 
areool, schuin van de plant afstaand, to t 1 cm lang, eerst bruin tot 
lichtbruin, la ter geel met lichtbruine punt, soms zijn er nog to t 3 
b ijdoorntjes boven in het areool aanwezig.

Bloem: oranjerood, to t 4,5 cm in o, soms is er in een van de bloemblaadjes
een gele streep aanwezig. De stempels zijn karm ijnrood, de stijl 
lichtrood, de meeldraden rood, helmknopjes geel met weinig of 
geen stuifmeel.

V rucht en zaad als bij het type.
Zaailingen uit ze lfgekw eekt zaad brachten ook bij mij rode bloemen.
Vierschaarstraat 23, Oud Gastei.

TIJDSCHRIFTEN:

The Journal ot the Mammillaria Society, Volume XVII, Nr. 1, February 1977
In d it tweemaandelijkse Engelse tijdsch rift, speciaal bestemd voor de liefhebbers van 
het geslacht M am m illaria en aanverwante, lezen w ij een artikel gewijd aan M. wrightii. 
De schrijve r ervan, Steven Brack, gaat in op de vele verschillen qua bedoorning en qua 
b loem kleur per groeiplaats. D it gaf aanleiding to t verschillende benamingen, zoals 
M. chavezii, M. orestera, M. viridiflora en M. wilcoxii. Een van de conclusies van deze 
schrijve r is dat e r nog erg veel en tijd rovend ve ldw erk verrich t d ient te worden w il men 
to t meer klaarheid in deze problem atiek geraken. Het is voorts interessant te lezen 
dat M. w righ tii in zijn natuurlijke omgeving zich 's w inters in de grond te rugtrekt en 
daardoor in staat is barre temperaturen to t — 18° C te weerstaan.
Elders in d it blad lezen w ij dat virusaantasting van cactussen een a fw ijk ing in de bloem 
kan veroorzaken. D it sch ijn t hedentendage nogal vaak voor te komen bij M. saboae, 
M. theresae en Rebutia (Aylostera) heliosa. M et klem w ordt erop gewezen te ver
mijden om spruiten van geënte exemplaren wederom te enten. E igenlijk behoort men 
slechts zaailingen te enten, aldus Mr. R. Mottram, waardoor de verspre id ing van door 
virussen geïnfecteerde exemplaren w ord t tegengegaan.
Van een tweetal soorten worden de vo lled ige beschrijvingen weergegeven, te weten 
van de reeds eerder verm elde M. saboae en M. theresae, welke beide cactussen een 
geweldig opzien baarden vanwege hun dwergachtige plantelichaam en hun buiten
gewoon grote bloemen, sinds hun ontdekking een tiental jaren terug. Volgens de 
notities die er onder stonden zijn met beide soorten geen speciale grote cu ltuurproble
men te verwachten. D it k lop t naar mijn persoonlijke ervaring, m its men voorzichtig  met 
het geven van w ater is. D it bij voorkeur van onderen toe te dienen.
Los bijgevoegd waren een zaadlijst 1977 en een lijs t waarop de lezer kan aantekenen 
de namen van bij hem in cu ltuur zijnde M am m illaria's, wanneer zij bloeien, omschrijv ing 
van de bloemkleuren, de lengte, k leur en verschijningsdatum  van de zaadbes, dat alles 
eventueel aangevuld met eigen bevindingen. Deze lijs t d ient men aan het eind van de 
jaarcyclus te retourneren. A lle  gegevens worden dan tezamen verw erkt en gepubliceerd. 
Th. Neutelings, W eissenbruchstraat 92, Roosendaal
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REDACTIEWISSELING
Zoals aan de meesten van onze lezers wel bekend zal zijn, is op de Algemene 
Ledenvergadering van 14 mei j.l. te Rotterdam besloten tot een redactiewis
seling. De heer Th. Neutelings en ondergetekende zullen voortaan ons maand
blad verzorgen. Wij hopen dit in de geest van onze voorgangers te kunnen 
doen. Maar wij weten, dat onze taak heel moeilijk zal zijn, zo niet onmogelijk, 
wanneer wij niet op de steun van onze lezers kunnen rekenen. Steun in allerlei 
opzicht, maar vooral in de vorm van teksten voor ons blad! Vele jaren hebben 
de heren F. Noltee en A. De Graaf het blad verzorgd, met alle werk van dien. 
De heer Noltee vanaf november 1970 als 2e redacteur voor vetplanten en vanaf 
januari 1973 als redacteur, de heer De Graaf vanaf januari 1973 als 2e redac
teur.
Zij zullen het niet op prijs stellen, wanneer men de loftrompet zou steken over 
hun werk. Daarom, zeker namens al de lezers van Succulenta, onze welge
meende dank voor het vele werk dat zij ten behoeve van ons blad hebben ge
daan. Maar niet getreurd! Zij zijn niet voor Succulenta verloren! Zij blijven deel 
uitmaken van onze redactieraad, zodat hun ervaring ter beschikking blijft van 
de redactie. Ook zullen zij zich ter beschikking stellen —  om het zo maar eens 
te zeggen —  voor speciale diensten.
Tot slot dit: wij hopen het in ons gestelde vertrouwen niet te beschamen, wij 
kunnen alleen zeggen: wij doen ons uiterste best.

J. H. DEFESCHE

Melocactus rubrisaetosus Buining et Brederoo
spec nova

(ruber =  rood. saetosus =  rijk aan borstels : rijk aan rode borstels)

Corpus solitarium atroviride 15-18 cm diametitur, sine cephalio 11 cm altum 
est, radicibus ramosis; cephalium 6-6,5 cm diametitur, circa 3 cm alturn 
est, lana alba ad cremea et saetis multis, brevibus et rubris, quae cephalio 
speciem rubram praebent, instructum est.
Costae 13-14 paulo rotundae in basi 3-3,5 cm latae sunt, 2-2,5 cm altae, 
inter areolas non vel vix altatae ibique acutae. Areolae primo 9 mm latae 
et 10 mm longae tomento albo instructae, mox nudae et tum 6 mm latae 
et 9 mm longae, vix in costam demersae, in costa circa 1,3-1,5 cm inter 
se distant.
Spinae primo rubra, deinde rubescenter griseae et postremo griseae; mar
ginales 7 quarum infima ad 80 mm longa deorsum directa est, tum una 
par 35-40 longarum oblique deorsum in latera directa est, una par 28-30 
mm longarum ad libram in latera et una par 25 mm longarum oblique sur
sum in latera directa; hae spinae 1 mm crassae sunt et in pede non vel vix 
crassatae; centrales 4 cruciformiter positae, in pede plus minusve cras
satae ad 2 mm, infima 35-45 longa deorsum directa, in latera duae direc
tae 22 mm longae et suprema 20 mm longa est, omnes distant, summa in 
areola adhuc 2-3 spinulae adventiciae 10-12 mm longae sunt.
Flores 19 mm longi, aperti 10 mm lati, tubulosi et nudi sunt; pericarpellum 
3 mm longum, 2,5 mm latum, fere globosum, nudum et album est; recep
taculum 9,5 mm longum, circa 3,5 mm latum aliquibus squamulis tenuissi
mis in pariete instructum est; folia perianthii transeuntia 4-5 mm longa, 1 
mm lata, lanceolata, carnosa, acumine tenuissime dentata et rosea sunt;
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folia perianthii exteriora circa 6 mm longa, latitudine maxima 1,5 mm, lan- 
ceolata acumine tenue dentata, praeter nervum medialem paulo carnose 
crassata et subrosea sunt; interiora 3,5 mm longa, 0,8 mm lata, lanceolata, 
acumine acuta, tenuissima et subrosea sunt; caverna seminifera fere glo
bosa 1,5 mm longa, 2 mm lata est, ovulis parietalibus in fasciculis de 2-3, 
funiculus brevior est; camera nectarea 3 mm longa, 2,5 mm lata glanduhs 
nectareis crassioribus, in rotundum desinentibus, 2 mm longis, parietalibus 
instructum est; stamina primaria 2 mm longa, perspicue alba, in corona 
clausa in margine camerae nectareae, inter se non connata, cameram non 
claudentia, in acumine transeuntia in filum tenue, de quo anthera 1 mm 
longa et fiava pendet; secundaria in circa 8 coronis, filiformia, 0,5 longa, 
antheris flavis, 1 mm longis instructa; pistillum 9,5 mm longum, in pede 
0,5 mm diametiens et album 6 stigmatibus 0,5 mm longis papillosis, uf 
penicillum referant, cremeoalbis instructum est.
Fructus cono similis, 16 mm longus, latitudine maxima 6,5 mm, in parte 
suprema ruber, deorsum purpureoruber transeuns in subpurpureum, acu
men infinum fere album est.
Semen galeriforme, nitide nigrum, 0,9-1,0 mm longum, 0,7-0,8 mm latum, 
pectine clare visibili; testa loculis rotundatis, elongatis ad rectangularibus, 
paulo concameratis, qui praeter marginem hili multo minores sunt, instruc
ta est; hilum ovale basale est, ochreum, e margine testae eminens; mi- 
cropyle parva crateriformis est; funiculus minimus in caverna parva vix 
discernenda est; embryo ovatum, perispermium deest, cotyledones vix 
discerni possunt.
Habitat ad Milagres, Bahia, Brasilia, in rimis et excavationibus rupium 
nudiorum, ubi aliquantum humi collectum est.

Holotypus in Herbario Ultrajecti, Hollandia, sub nr. H 137.

Plant enkel, 15-18 cm in doorsnee, zonder cephalium 11 cm hoog, donker
groen met vertakte w orte ls; cephalium 6-6,5 cm in doorsnee, circa 3 cm hoog, 
met w itte  to t crèm ekleurige wol en veel korte rode borstels, die het cephali
um een rood aanzien geven.
Ribben 13-14, iets rond, aan de basis 3-3,5 cm breed, 2-2,5 cm hoog, tussen 
de areolen niet of nauwelijks verhoogd en daar scherp. A reolen eerst 9 mm 
breed en 10 mm lang met w it vilt, weldra kaal en dan 6 mm breed en 9 mm 
lang, nauwelijks in de rib verzonken, circa 1,3-1,5 cm van elkaar op de rib. 
Dorens eerst rood, dan roodachtig grijs en later grijs; randdorens 7, waarvan 
de onderste to t 80 mm lang naar beneden is gericht, dan 1 paar schuin z ij
waarts naar beneden gerich t 35-40 mm lang, 1 paar 28-30 mm lang horizon
taal zijwaarts en 1 paar 25 mm lang schuin zijwaarts naar boven gericht; deze 
dorens zijn 1 mm dik en aan de voet niet o f nauwelijks verd ik t; m iddendorens 
4, kruisvorm ig gesteld, aan de voet min o f meer verd ik t to t 2 mm, de onderste 
35-45 mm lang naar beneden gericht, de beide zijwaarts gerichte 22 mm lang 
en de bovenste 20 mm lang, alle afstaand, boven in het areool nog 2-3 bij- 
dorentjes 10-12 mm lang.
Bloem lang 19 mm, bij opening 10 mm breed, buisvorm ig, kaal; pericarpellum 
3 mm lang, 2,5 mm breed, bijna rond, kaal, w it; receptaculum 9,5 mm lang, 
circa 3,5 mm breed, met enkele zeer fijne schubjes op de wand; overgangs- 
perianthbladeren 4-5 mm lang, 1 mm breed, lancetvormig, vlezig, met zeer 
fijn  getande top, roze; buitenste perianthbladeren circa 6 mm lang, grootste 
breedte 1,5 mm, lancetvorm ig met fijn getande top, langs de m iddennerf iets 
vlezig verd ikt, lichtroze; binnenste perianthbladeren 3,5 mm lang, 0,8 mm 
breed, lancetvorm ig, met spitse top, vliesdun, lichtroze; zaadholte bijna rond, 
1,5 mm lang, 2 mm breed, zaadknoppen wandstandig in bundels van 2-3 bij 
elkaar, funiculus v rij kort; nectarkam er 3 mm lang, 2,5 mm breed met vrij d ik
ke, ronduitlopende, 2 mm lange, wandstandige nectarklieren; primaire meel-
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Tekeningen: Brederoo.

A =  dorenareool
B =  bloemdoorsnede en perianthbladeren; ss =  secundaire meeldraden; sp =  primaire 

meeldraden
B1 =  links: primaire meeldraad, rechts: secundaire meeldraad 
C =  zaad
C1 =  hilumzijde, m =  micropyle, f =  funiculus 
C2 =  vrucht
C3 =  links =  embryo, p =  lege perispermzak; rechts =  embryo geheel vrij, co =  cotylen 
C4 =  zaadknop
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draden 2 mm lang, doorzichtig wit, in een gesloten krans op de rand van de 
nectarkamer, niet met elkaar vergroeid, de nectarkam er niet afsluitend, aan 
de top overgaande in een dunne draad, waaraan een 1 mm lang geel helm- 
knopje; secundaire meeldraden in circa 8 kransen, draadvorm ig, 1 mm lang, 
helm knopjes 0,5 mm lang, geel; stam per 9,5 mm lang, aan de voet 0,5 mm in 
doorsnee, w it; lobben 6, 0,5 mm lang, penseelvorm ig bezet met papillen, 
crèm ewit.
V rucht kegelvorm ig, 16 mm lang, grootste breedte 6,5 mm, bovenste deel 
rood, naar onderen paarsrood overgaande in lichtpaars, onderste punt bijna 
w it; zaad helmvormig, glanzend zwart, 0,9-1,0 mm lang, 0,7-0,8 mm breed, 
kam duide lijk  zichtbaar, testa bestaande uit afgeronde, langwerpige to t recht
hoekige, licht gewelfde vlakjes, langs de hilumrand veel kleiner; hilum ovaal, 
basaal, buiten de testarand uitstekend, okerkleurig ; m icropyle kratervorm ig, 
klein; funiculus zeer klein, in een kleine, nauwelijks waarneembare holte; em
bryo eivormig, perisperm ontbreekt, cotylen nauwelijks zichtbaar.
Standplaats bij M ilagres, Bahia, Brazilië, in spleten o f verdiepingen in vrij 
kale rotsen, waar zich iets humus verzameld heeft.
Holotypus in het Rijksherbarium te U trecht onder nummer H 137.

A. J. Brederoo, G illes  Steltmanstraat 38 HS, Amsterdam.
J. Theunissen, Vierschaarstraat 23, Oud Gastel.

Echeveria D. C H istorie en Nom enclatuur (slot)

J. C. VAN KEPPEL

De historie en nom enclatuur van Echeveria w ord t in d it artikel afgesloten met 
de bespreking van de soorten die van 1940-1975 door diverse auteurs zijn 
beschreven. De rij w ord t geopend met 5 nieuwe soorten beschreven door Dr. 
E. J. A lexander van de New York Botanical Garden in Cact. and Succ. Journ. 
of America. 13: 134-139, 1940.
E. bella is de kleinste to t nu bekende soort, die volgens de auteur zeer rijk 
bloeit hetgeen hij illustreert met een foto. Helaas is d it niet het geval bij ons 
in cu ltuur in Europa. Het is zelfs een vrij m oeilijk te kweken plantje, dat na 
de w in terrust vaak m oeilijk w eer aan de groei komt. De rozetjes met zeer 
smalle lijnvorm ige blaadjes worden slechts 2-4 cm groot.
E. corallina is volgens A lexander verw ant aan E. mucronata, volgens W alther 
synoniem met E. sessiliflora. Thomas MacDougall, een plantenzoeker die meer 
dan 30 jaar door Zu id-M exico heeft gezworven en daarbij veel nieuwe Eche- 
veria 's heeft ontdekt, was daarentegen van mening dat het een goed te onder
scheiden soort is. E. corallina is hier niet in cultuur.
E. alata is een stru ikvorm ige soort, hier in cu ltuur en gem akkelijk  groeiend en 
bloeiend.
E. spectabilis en E. carminea zijn 2 verw ante soorten, min of meer struikvorm ig 
en to t 60 cm hoog. De klierachtig behaarde bladeren staan in een korte rozet 
aan de top van de stam. De bloemen zijn bij beide soorten v rij groot en rood 
met gele toppen. De botanici J. A. S teyerm ark en P. C. S tandley ontdekten 
tijdens hun reizen door C entraal-Am erika 3 nieuwe soorten in Guatemala. Ze 
zijn beschreven in Publ. Field Mus. Nat. Hist. Chicago, bot. ser. 23: 159-161, 
1944.
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Het zijn E. macrantha, E. hucueteca en E. steyermarkii. Deze drie soorten zijn 
niet in cultuur, zodat er geen zinnig woord over te zeggen valt. De nu volgende 
soorten zijn niet opgenomen in Walther’s monografie „Echeveria” . De nu bijna 
80-jarige professor Eizi Matuda, die verleden jaar ondanks zijn hoge leeftijd 
nog deelnam aan het I.O.S.-congres in Barcelona, is een Japanner van ge
boorte maar woont sinds 1922 in Mexico. Hij is daar een vooraanstaand bota
nicus en ontdekte en beschreef o.a. 2 nieuwe Echeveria’s in Cactaceas y 
Suculentas Mexicanas.

E. minima foto Noltee
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E. tolimanensis (I. c. 3: (2), 31, 1958) is een soort die uiterlijk meer weg heeft 
van een Pachyphytum dan van een Echeveria. Het is een fraai wit berijpte plant 
met rolronde, zwart gepunte bladeren en is hier in cultuur.
E. omiitemiana (I. c. 8: (4), 96, e.v. 1963), is niet in cultuur maar behoort dui
delijk tot Walther’s groep Spicatae. Wij komen nu toe aan de bespreking van 
zeven soorten beschreven door de beste nog in leven zijnde kenner van de 
Crassulaceae, Dr. Reid V. Moran, verbonden aan het San Diego Mus. Nat. 
Hist. in Californië.
E. semivestita (Cact. Succ. Journ. Am. 26: (2), 60, 1954), is een stamvormende 
soort met een pluimvormige bloeiwijze. De bladeren zijn zacht behaard of kaal. 
Deze soort is wel opgenomen in Walther’s monografie, die de var. floresiana 
beschreef. Deze soort is in Europa in cultuur.
E. waltheri beschreef Moran tezamen met Dr. Jorge Meyran, verbonden aan de 
universiteit van Mexico. (Cact. y Suc. Mex. 6: (4), 79-85, 1961). Het is een 
stamvormende soort met een korte rozet aan de top en rood met wit gekleurde, 
zittende bloemen aan een rood gekleurde stengel. Een niet gemakkelijk te 
kweken soort, die ik echter wel al tweemaal in bloei heb gekregen.
E. ciliata, (Cact. Succ. J.A. 33: (5), 130-140, 1961) is verwant aan E. setosa, heeft 
echter kortere, bredere bladeren en is spaarzaam behaard, meest alleen ge- 
wimperd langs de bladranden. Moran bracht deze soort met E. setosa en 
E. pilosa onder in een nieuwe door hem opgestelde groep, Ciliatae. Sinds kort 
zijn echter planten in Mexico gevonden die geheel onbehaard zijn, maar bin
nen de variatiebreedte van E. ciliata vallen.
E. valvata (I. c. 35: (5), 152-156, 1963) is een soort die door bepaalde ken
merken dicht bij Pachyphytum staat, maar toch tot Echeveria moet worden 
gerekend. Deze soort kreeg zijn naam door de bijzondere bouw van de bloe
men. De bloembladen staan nl. met de randen tegen elkaar, in plaats van de 
normale plaatsing in Echeveria, waar de randen gedeeltelijk over elkaar heen 
vallen. Moran stelde dan ook een nieuwe groep op voor deze soort, Valvatae. 
Later werd een andere nieuwe soort, E. calycosa (I. c. 39: (1), 13-16, 1967), 
eveneens in deze groep ondergebracht. Beide soorten zijn vrij moeilijk te 
kweken en moeten evenals E. bella in de winter niet geheel droog worden ge
houden, waarbij echter hogere temperaturen worden vereist dan voor de soor
ten die wel droog gehouden kunnen worden.
E. globulosa (I. c. 38: (1), 12-14, 1966) is een kleinblijvende, stamloze plant, 
met een dichte, bijna bolvormige rozet en volgens Moran behorend tot de 
groep Secundae. E. globulosa vertoont uiterlijk en in de bloeiwijze veel over
eenkomst met E. derenbergii, die echter tot de groep Pruinosae behoort.
E. procera (I. c. 39: (5), 182-185, 1967) is een der hoogste van de struikvormig 
opgroeiende Echeveria’s. Deze soort wordt ondergebracht in de groep Nudae, 
maar is hier nog niet in cultuur.
Door Dr. J. Meyran werd beschreven E. minima (Cact. y Suc. Mex. 13: (3), 
47-50, 1968). Het is een mooie en rijkbloeiende dwergecheveria, verwant aan 
E. secunda en ontdekt door de Mexicaanse Echeverialiefhebber Felipe Otero. 
De slechts 3-4 cm brede plantjes zijn een goede aanwinst voor het Echeveria- 
assortiment.
Afkomstig uit Bolivia zijn de door mij in 1968 beschreven E. vanvlietii en 
E. rauschii (Nat. Cact./Succ. Journ. 24: (4), 90-91, 1969). Zie hiervoor: „De 
ontdekking van enige Echeveria’s in Bolivia’’ door van Vliet en van K. in Suc
culenta 49: 165-172, 1970.
E. recurvata (Buil. Afr. Succ. PI. Soc. 9: (2), 50-56, 1974) werd in Venezuela 
ontdekt en werd beschreven door de Engelse Echeveria-expert Les Carruthers.
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E. rauschii 
foto Buining

E. spectabilis 
foto Buining

E. recurvata standplaats opname foto Carruthers
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E. alata
foto H. Watson

E. recurvata 
foto Noltee
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D R IN G E N D  VER ZO EK: Wilt u btj al uw korrespondentie een postzegel voor antwoord Insluiten? In verband 
met de hoge portokosten is het niet langer verantwoord, brieven te beantwoorden wanneer geen Dostzeael 
Is bijgevoegd. r  *

SLU IT IN G SD A T A :
Kopij voor het SEPTEMBERnum m er moet uiterlijk 1 A U G U S T U S  bij de redaktie zijn
Mededelingen voor verenigingsnieuws uiterlijk 12 A U G U S T U S  bij het sekretariaat, afdelingen gelieven hun me
dedelingen te zenden aan Mevr. BO EN D ER , Beneluxlaan 53, Beverwijk.
Advertentie opgaven uiterlijk 25 JULI bij J. D E  G AST, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo.

VERSLAG EXCURSIE "VERSPREID WONENDE LEDEN”.

Op 21 mei maakten we met de „Verspreid wonende leden” een trip naar enkele cactuskwekers. 
De animo was weer groot (41 leden gaven zich op).
De bus vertrok 's ochtends kwart voor zes uit Beverwijk, met 9 deelnemers om op tijd in Zwolle 
te kunnen zijn, daar pikten we weer 9 mensen op en arriveerden om 9.10 uur in Utrecht waar 
de rest van het gezelschap al op ons wachtte. Op drie leden werd tot 9.30 uur gewacht, twee 
kwamen net op tijd, naar de derde werd tevergeefs gezocht op het Jaarbeursplein dus dan maar 
vertrekken zonder hem, spijtig.
In Boskoop (waar nog iemand zich bij het gezelschap zou voegen doch niet op kwam dagen) 
dronken we koffie, daarna naar De Handelskwekerij van Edelman waar veel en leuk werd ge
kocht. Dan, langs landelijke weggetjes (die de buschauffeur nogal eens voor problemen zetten) 
werd de tocht naar het lunchadres in Harmelen voortgezet.
Voor ons voorgenomen bezoek aan de Ruilbeurs van de afd. Gouda konden we onmogelijk tijd 
vrij maken, jammer.
Na de voortreffelijke broodmaaltijd in „Het wapen van Harmelen” vertrokken we om 3 uur naar 
de heer Bulthuis in Cothen; heel prettig en geanimeerd verliep ook dit onderdeel van de reis. 
De mensen weer teruggebracht naar Utrecht en Zwolle en toen terug naar het startpunt en bus- 
thuishaven Beverwijk, 21.30 uur.
Een fijn gezelschap zorgde voor een dito dag.

A. Boender v.d. Molen.



BESTUURSMEDEDELINGEN.
Vakanties bij het sekretariaat.
Omdat mevrouw Boender van 1 juli tot 15 augustus met vakantie is, gelieve u in die periode 
alle korrespondentie te richten aan J. de Gast, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo.
Mededelingen bestemd voor Verenigingsnieuws in het septembernummer van Succulenta moe
ten uiterlijk 12 augustus a.s. in het bezit zijn van de heer de Gast omdat de drukproeven nog 
voor zijn vakantie — van 27 augustus tot 24 september — gereed moeten zijn.
Tussen 27 augustus en 24 september gelieve u alle brieven voor het sekretariaat te richten aan 
mevrouw A. Boender, Beneluxlaan 53, Beverwijk.

Bewaarbanden en handleidingen.
Bewaarbanden voor 12 nummers van Succulenta zijn verkrijgbaar è ƒ 10,75; bij bestelling van 
10 stuks en meer f  9,50 per stuk.
De „Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten" is 
verkrijgbaar a ƒ3,50 voor leden en ƒ 4,50 voor niet-leden. Afdelingen betalen bij een bestelling 
van~Ï0 stuks en meer f  2,50.
Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op giro
rekening 3742400 van Succulenta afd. Verkoop, Beverwijk, met vermelding van de bestelde 
artikelen.

KONTRIBUTIE EN WAT ER MEE SAMENHANGT.
Eind mei, begin juni, heeft de penningmeester alle leden die de kontributie niet op zijn giro
rekening hadden overgemaakt een herinneringsschrijven gestuurd. Helaas waren daar ook 
leden bij, die wel betaald hadden maar op een andere wijze. Dit was onvermijdelijk. N 
De eerste maanden van het jaar is de penningmeester druk bezig met de afsluiting van het 
voorbije jaar, het opstellen van de begroting voor het nieuwe jaar en het afhandelen van de 
dagelijkse zaken zoals mutaties in de ledenlijst. In de loop van maart kan hij pas beginnen met 
het inboeken van de ontvangen kontributiebetalingen, dit jaar zo’n 3200. Al die tijd blijven ook 
de andere dagelijkse zaken doorgaan: kontakten met bestuursleden en mutaties. Bovendien: 
ook voor de penningmeester wordt het voorjaar. Hij is aan die funktie gekomen omdat hij van 
planten hield. Mag hij dan ook nog tijd aan zijn hobby besteden? „Natuurlijk", zult u zeggen. 
Maar intussen is het dan wel half mei.
Korte tijd daarna valt ook bij hem in de brievenbus het meinummer van Succulenta en tot zijn 
schrik ziet hij daarin, dat de sekretaris de leden, die nog niet betaald hebben waarschuwt, dat 
zij na 1 juli het maandblad niet meer zullen ontvangen wanneer zij niet meteen hun verzuim 
herstellen. Noodgedwongen moet de penningmeester nu een herinneringsschrijven gaan sturen 
aan de' betreffende leden, dit jaar zo'n 450. Er moet ook een lijst gemaakt worden voor de 
ledenadministratie waarop de namen van de leden worden vermeld die na 1 juli geen blad 
meer mogen ontvangen. Die lijst moet rond 20 juni op zijn bestemming zijn.
Nu zijn er altijd kontributiebetalingen, die langs andere weg binnenkomen dan via de aksept- 
girokaarten bij de penningmeester, bijvoorbeeld bij andere funktionarissen. Wanneer de pen
ningmeester dat allemaal uit moet gaan zoeken voordat hij de betreffende leden aanschrijft 
kost hem dit teveel tijd, dus slaat hij deze handeling over.
Daarom zijn er een aantal leden die wel betaald hebben maar die toch een voor hun onprettig 
schrijven kregen. Het bestuur betreurt dit zeer; maar zag op dit ogenblik geen andere oplos
sing. De hoeveelheid werk die aan de kontributie-inning verbonden is, is de laatste jaren zo 
schrikbarend toegenomen dat deze onelegante weg gekozen is.
intussen wordt er naarstig gezocht naar een oplossing van het probleem, ook al, omdat vol
gens artikel 16 van het huishoudelijk reglement het aantal stemmen dat een afdeling op de 
Algemene Vergadering uitbrengt gelijk is aan het aantal leden van die afdeling, die de kontri
butie voor 1 maart hebben betaald.
Het bestuur hoopt dit aan het eind van dit jaar rond te hebben.

J. de Gast.



UIT DE AFDELINGEN.
TERUGBLIK „EXCURSIE AFD. DORDRECHT” OP 7 MEI J.L.
Dit voorjaar was de interesse van de afd. Dordrecht op het zuidoosten van Nederland gericht 
en nadat enige adressen niet langer bezoekers bleken te ontvangen werd contact opgenomen 
met de heer J. de Gast te Venlo. Als mogelijkheden voor een dagvullend programma werden 
door hem een bezoek aan de JOCHUM HOF te Tegelen getipt alsmede een bezoek aan de kwe
kerij van de heer Hovens, Markt 10 te Lottum.
Reeds vroeg in de ochtend reisden een zestiental leden met eigen vervoer naar Noord-Limburg 
en alhoewel het weer zich aanvankelijk van zijn beste kant liet zien werd het hoe dichter we 
het reisdoel naderden somberder om uiteindelijk in een langdurige regenbui te ontaarden 
zodat het bekende gezegde „Hoe dichter bij Dordt hoe slechter het wordt” deze keer beslist 
niet opging.
Als eerste bezoek stond de Jochum Hof op het programma doch als gevolg van het neervallend 
nat was de tuin zelf niet erg in trek. Deze tegenvaller werd ruim gecompenseerd door hetgeen 
we in de kas aantroffen te weten een gevarieerde verzameling succulenten. Het geheel is 
overzichtelijk opgesteld, voorzien van ook op enige afstand nog goed leesbare namen zodat 
menigeen zijn kennis op dit gebied kon uitbreiden en wellicht thuisgekomen een tot dan voor 
hem onbekende plant zijn juiste naam kon geven.
De verzorging van het geheel bleek in handen gelegd te zijn van de afd. Noord-Limburg van 
Succulenta en vanaf deze plaats namens de excursiegangers alle waardering voor het ge-
bodene en voor hen die de Jochum Hof nog niet van nabij kennen de raad zeker eens langs
te gaan temeer daar de tuin bij betere weersomstandigheden ook veel te bieden heeft aan
plantenliefhebbers in de ruimere zin van het woord terwijl tenslotte ook het gezicht vanuit de
tuin op de Maas, compleet met veerpontje, niet onvermeld mag blijven.
In de middaguren werd een bezoek gebracht aan de eerder genoemde kwekerij te Lottum. 
Achter een paar grote houten deuren bleek een moderne kwekerij schuil te gaan waar we alle 
gelegenheid kregen rond te kijken en in een later stadium tot koop over konden gaan.
Alhoewel het assortiment beperkt is te noemen en geheel wordt gevormd door eigen kweek 
stond hier de gelukkige omstandigheid tegenover dat de prijzen zondermeer billijk waren ter
wijl ook gerekend bleek te zijn op het feit dat de planten na koop nog vervoerd moesten 
worden waarvoor gratis aangepast verpakkingsmateriaal beschikbaar was iets waaraan het 
bij andere kwekers nogal eens ontbreekt.
Na enige uren bij de heer Hovens te gast geweest te zijn en verrijkt met de nodige nieuwe 
aanwinsten werd laat in de middag de terugreis aanvaard waarna we enige uren later terug 
konden zien op een geslaagde excursie die, zeker voor wat betreft de bezochte adressen, 
ook anderen is aan te bevelen.

Chr. Popijus,
2de secretaris.

Naschrift.
De Succulentenverzameling in de Jochum Hof is ingericht met medewerking van de afdeling 
Noord-Limburg van Succulenta. Liefhebbers uit het gehele land hebben planten hiervoor ter 
beschikking gesteld.
De eerste jaren werd elk voorjaar de gehele collectie door de afdeling Noord-Limburg opnieuw 
gearrangeerd. De laatste twee jaren wordt de verzameling verzorgd door ons lid de heer J. 
Kleine Staarman, die nu in de Jochum Hof werkzaam is.

J. de Gast.

AFDELINGSSEKRETARISSEN.
Wilt u de winterprogramma’s van uw afdeling voor plaatsing in Verenigingsnieuws 
tijdig inzenden?



OPRICHTING AFDELING LEIDEN.
Notulen van de oprichtingsvergadering van de afd. Leiden en omstreken, gehouden 12 mei 
1977 te Leiden, Lammenschansweg 40a.
Aantal aanwezigen: 42.
Onder auspiciën van de afd. Rijn en Delfland werd deze avond de oprichtingsvergadering 
gehouden van de afd. Leiden en omstreken.
Het voorlopig bestuur, bestaande uit de heren L. van Kampen, G. van Klink en D. van der 
Aart, stelden zich bij monde van de heer van Kampen voor aan de aanwezigen. Hij verwel
komde eenieder die de moeite genomen had, naar deze bijeenkomst te komen en in het 
bijzonder de heer S. K. Bravenboer, voorzitter van de landelijke vereniging.
Het zeer grote aantal leden van de afd. Rijn en Delfland waarvan velen woonachtig in de 
regio Leiden, maakte het bijna noodzakelijk, om tot deze oprichting te komen.
De hoogte van de kontributie werd na enige discussie vastgesteld op ƒ 15,—  per ]aar. De 
te ontplooien aktiviteiten zullen in eerste instantie op bestuursniveau worden besproken, 
waarbij elke suggestie van leden welkom zal zijn. Betreffende de installatie van een bestuur, 
werd achteraf besloten, dat het voorlopige bestuur enige maanden zal aanblijven, om kan
didaatstellingen voor een definitief bestuur af te wachten en ter stemming te brengen.
Hierbij wordt het huishoudelijk gedeelte van de vergadering afgesloten. In de pauze werd 
aan iedereen ’n gratis kop koffie aangeboden en werden er zaden uitgereikt, waarvan het 
resultaat later, in de vorm van een wedstrijd zal worden beoordeeld. Nadien werd de nieuwe 
afdeling officieel ten doop gehouden door de heer S. K. Bravenboer en werd er door de heer 
van der Aart nog een serie dia's van cactussen vertoond, die met succes door elk beginnend 
liefhebber kunnen worden gekweekt.
Om ongeveer 22.15 uur werd deze vergadering besloten en dankte de heer van Kampen alle 
leden voor hun aanwezigheid.
Tenslotte een mededeling van het bestuur:
Leden van de landelijke vereniging en natuurlijk aspirant-leden, die lid willen worden van 
deze nieuwe afdeling kunnen zich hiertoe aanmelden bij:
L. van Kampen, Leidschendam Tel. 070-275153.
G. van Klink, Valkenburg. Tel. 01718- 14667.
D. van der Aart, Roélofarendsveen. Tel. 01713- 3020.

D v.d. Aart.

AFDELING „IJSSELSTREEK” .
In onze afdeling hebben de laatste drie maanden de volgende activiteiten plaats gevonden: 
Vrijdag 29 april heeft de heer de Herdt een lezing gehouden over de groeigebieden in de 
V.S. Tijdens de pauze kon men planten kopen die de heer de Herdt had meegebracht. 
Vrijdag 7 mei, een lezing door de heer Braamhaar over de reis die hij in januari j.l. in Brazilië 
gemaakt heeft.
Het afdelingsblaadje „Succulentenland" werd uitgedeeld.
Vrijdag 17 juni, onderlinge ruilavond en wat bijpraten, met ook voor zeer schappelijke vrien
denprijzen kopen.

Secr. M. P. M. v.d. Berg, 
de Braamkamp 78 - Zutphen.

AFDELING „GRONINGEN” .
Op 18 augustus a.s. zal de heer Terry Hewitt van de Hollygate Nursery in Ashington, een 
lezing houden voor onze afdeling. Een ieder die belangstelling heeft wordt uitgenodigd voor 
deze éénmalige lezing.
De heer Hewitt wordt bijgestaan door een deskundige tolk en houdt zijn voordracht in „Hortus 
de Wolf" te Haren, aanvang 19.00 uur.

Wim Feith - Hoogkerk.
2e secretaris.



RUILBEURS TE ROOSENDAAL

In het vorige nummer maakten wij al bekend dat er een grote ruilbeurs zal worden 
gehouden in West-Brabant en wel op zaterdag 20 augustus 1977 n.m., in de zaal 
„Meulentiend", Spoorstraat 300, Roosendaal. (Als men met de rug naar het station 
staat is de Spoorstraat de eerste straat links.)
De zaal gaat open om 1.30 n.m., van twee tot drie uur ruilen, daarna is iedereen vrij om 
eventueel te kopen.

Grote Succulentenbeurs van het Oosten!
(,.afdeling IJsselstreek” )

ZATERDAG 27 AUGUSTUS

Ruilen, Verkopen en Verloting van mooie planten.
Zaal open vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur, iedereen is dan van harte welkom in het

D.W.K. gebouw,
Leeuweriklaan 19,
Zutphen.

RUILBEURS VAN HET NOORDEN

De Ruilbeurs zal gehouden worden op zaterdag 17 september 1977 
in het Cafè-Restuarant ,,De Spinnekop” , te Zuidlaren.
Van 12.30 tot 13.30 uur ruilen uitsluitend voor leden van „Succulenta” , 
van 13.30 tot 17.00 uur is er gelegenheid om te ruilen, kopen en verkopen.
Er zal een informatiestand zijn waar inlichtingen worden verstrekt 
over onze planten en over onze vereniging.

Secr. I. Bos,
Laan v.d. Marei 425, 
Emmen.

NIEUWE LEDEN PER 1 JANUARI 1977.
C. W. van Zweeden, Grote Markt 32, Goes.
W. Francoys, Lekstraat 14, Hansweert.
Dhr. Alkema, Flevosingel 36, Medemblik.
K. Stamnis, Herenweg 2, Hoogwoud.
J. Wouda, Flevosingel 40, Medemblik.
J. M. A. Schmittmann, Tomatenstraat 191, Den Haag.
L. C. Matsinger, Oranjelaan 14, Dirksland.
Mevr. N. A. v.d. Klashorst-Rijsdijk, Spoorlaan 81,

Hollandse Rading.
Mevr. van Mulken, Hoolstraat 60, Beek, L.
K. J. Groeneveld, Pr. Hendrikstraat 208, Hoek van

Holland.
C. J. Snellens, Schapenbogerd 16, Terheijden.
J. A. Hereygers, Katerstraat 40, Zundert.
Mevr. E. Stip, 2e Kruisweg 2, Fijnaart.
R. W. J. Feuth, Schonebergerweg 59a, Rotterdam. 
Jacqueline Munnichs, Dorpsstraat 90a, Melick.
Mevr. N. van Pol-Wulms, Dorpsstraat 71, Melick. 
Rina Kusters, Boerdonksedijk 46, Boerdonk - Erp.
A. J. M. Reijnen, Kikkenstein 420, Amsterdam.
H. Timmermans, Waterhof 32, Duizel.
Mevr. A. Post-van Zomeren, Valeriusstraat 62, 

Schiedam.
Ria de Wolf, Langestraat 71b, Amersfoort.
Carola Buzing, Dr. Lelylaan 43, Leiden.
H. Quwerkerk, Platostraat 65, Lombardijen - 

Rotterdam.
P. E. van Dommelen, Max Regerpark 57, Waalwijk. 
Mevr. F. de Groen, Oosteinde 33, Wormer.

F. R. Reinhart, Wissingehof 13, Leek.
,,Natuur en Boek” , Elandstraat 58, Den Haag.
Jhr. Mr. H. R. van Doorn, Nieuwe Schoolstraat 26, 

2514 HZ 's Gravenhage.
J. Deykers, Achterdijk 177, Zevenbergschehoek.
H. Boudewijns, Dorpsstraat 14, Stiphout - Helmond.
Dr. Gerhard Schëfer, p/a Bodan Hiekisch, Na Vyhlidce 

14, CS 40011 Usti nad Ladem - C.S.S.R.
J. F. van Houten, Mastebeek 15, Veldhoven.
H. W. Molenaar, Hemkade 42, Zaandam.
E. v.d. Ploeg, Cypressenstraat 9b, Spijkenisse. 
Gottfried Winkler, Breitenfurterstrasse 548/1/5,

A 1238 Wien - Osterrelch.
Bibliotheek afd. Eindhoven, p/a J. Huyssoon, 

Lepelkesweg 19, Meerveldhoven.
Elvira Hopster, Scheepmanlaan 26, Oude Pekela.
A. van Raay, Langenhorstweg 2, Gendringen.
P. L. M. van Gorkom, Roveniusstraat 26, Deventer.
J. Westervoorde, Bierstraat 83, Deventer.
Mevr. Noordhoff, Jadelaan 48, Utrecht.
G. R. van Beek, Haarlemmerweg 28, Arnhem.
J. Vrijnsen, Kemper 36, Deurne.
C. B. Koot, Moordrechtstraat 28, Rotterdam.
Elly Valk, Utenhagestraat 212a, Rotterdam.
A. van Vliet, Zuidhoek 90a, Rotterdam.
W. Zuurmond, Rotterdamseweg 197, Delft.
H. P. Schmidt, Erasmusgracht 45 (III), Amsterdam.
P. Steenbergen, Gratemawei 21, Berlikum.
W illy Traets, Herrystraat 8, B 2200 - Borgerhout, 

België.



Daylite ’n kassucces
Bij aankoop 
Daylite kas 
gratis capillaire 

mat naar lengte 
van de kas.

kwaliteit:
Stormsterk, roestvrij en van 
onverwoestbaar aluminium.
keuze:
Liefst 31 modellen van

f .5 9 9 , '1/,, f .3 .5 0 0 ,-

krediet:
Gespreide betaling door het 
Daylite Krediet Plan (tot 
3 jaar).
kompleet:
Volledig pakket accessoires.
kijken:
Het grootste kassencentrum 
in Nederland is dat van 
Daylite International, 
Amsterdamsestraatweg 29e, 
Industriepark Naarden.
Tel.: 02159-41316.



D. Scherpenisse, Fivelingo 114, Zoetermeer.
André Louwerenburg, Klein-Coolstraat 30a, Rotterdam. 
C. Benschop, Essenhof 10, De Lier.
R. H. J. Arbeider, St. Jacobslaan 547, Nijmegen.
Mevr. D. Terlunen-Temming, de Veender 14, Veldhoven. 
H. A. W. v.d. Loo, Groene Kruisstraat 83, Gennep.
C. Zandstra, Vlaardingerdijk 63b, Schiedam.
C. Brand, 's Gravelandseweg 922, Schiedam.
J. Zonruiter, Coppelstockstraat 9, Vlaardingen.
J. Stuut, 1e Schansstraat 31, Rotterdam.
J. F. J. Peerenboom, Schieveenstraat 27b, Rotterdam. 
B. Elfers, Emmastraat 80, Vlaardingen.
V. J. van Brunschot, Canadesestraat 19, Waalwijk.

Cinette Galand, Louis van der Schaegestraat 5,
8401 Bredens - België.

Daniël Kiekens, Iddergemstraat 27 , 9470 Denderleeuw - 
België.

Gerardo Heppe, Koolmeesstraat 5, Heerlen.
F. J. Vos, Reigersingel 32, Bergambacht.
Ernst Borstlap, Rochussenstraat 385b, Rotterdam.
R. Kerkhof, Spiegelnisserkade 18b, Rotterdam.
A. H. J. L. van Vonderen, Adr. Brouwerstraat 16, 

Boxmeer.
J. T. Peters, Haagweg 2, Limbricht.
Mevr. Blom-Vonk, Jonkerstraat 3, Den Burg - Texel.
T. v.d. Graaf, Stoomweg 56, Breezand.

V E M A K A S
De NAAM die garant staat 
voor een kwaliteitskas!
Wij leveren U: uit eigen fa- 
oriek standaard- en afwijkende 
maten kasjes.
Wij importeren:
Aluminium kasjes, 
WHITE-HOUSE Hexa-Light 
kasjes,
HUMEX automatische broei
kasinstallatie en bodemver- 
warmde zaaibakken e.d., 
TROPEX schermmatten.

Vraag ook eens onze prijslijst aan voor materialen voor de „DOE HET 
ZELVERS” .
Op onze show-tuin staan 7 modellen kasjes welke in bedrijf zijn, op
gesteld.
Wij zijn alle dagen geopend.
Ook zaterdags van 9-17 uur en donderdags tot 21uur.
Voor schriftelijke of telefonische informatie:

V E M A K A S  
Pletering 1-3, Postbus 6 
OOSTWOUD (N-H) tel. 02291 - 1325.



CACTUSKWEKERIJ
H.H. Cactus- en Succulentenkwekers

Gaarne willen wij uw aandacht vestigen 
op ons uitgebreid assortiment zaden van 
Cactussen en Succulenten, waaronder 
vele species.

Op verzoek zenden wij u onze voorraad- 
lijst, waaruit u ongetwijfeld een keuze 
kunt maken.

G EBR . DE HERD T
Bolksedijk 3E (aan de weg 
van Rijkevorsel naar Wortel) 
B-2310 Rijkevorsel - België 
Tel. 031-146942

Regelmatig uitbreiding 
van ons assortiment

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

LEEN DE MOS B.V.
Zaad- en Selektiebedrijf 
Postbus 54, 's Gravenzande 
tel. 01748-2050 telex 34029

VA N  S P I J K  
uw  d r u k k e r

CACTUSSEN - SUCCULENTEN
A. N. BULTHUIS EN CO.

Cothen - Groenewoudseweg 14 
Postbus 12 - Tel. 03436-1267
Sortimentslijst wordt na storting van f  1,— 
toegezonden. Girorekening 124223.

's Zondags gesloten

Succulentenkwekerij 
K. van D O N K ELA A rt  

Werkendam - Tel. 01835-1430
Complete sortimentslijst nr. 15 (met aanvulling) 
wordt u toegezonden na storting van f  3,50 op 
girorekening 1509830.

Regelmatig nieuwe importen 
’s Zaterdags na 3 uur en ’s zondags 

gesloten

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



Het is een kortstammige, rozetvormende soort met blauw w itte bladeren die 
enigszins teruggekrom d staan. D oor de lange, puntige bladeren lijk t deze plant 
in habitus wel wat op een Dudleya. D oor C arruthers werd nog een andere 
nieuwe Echeveria in Venezuela ontdekt (E. m eridaensis nom. prov.) en ook 
werd door hem de oude E. b icolor teruggevonden (afb. Succulenta 55: (11), 
234, 1976).
Tot zover d it overzicht van de historie en nom enclatuur van Echeveria. Het zal 
de geïnteresseerde lezer wel du idelijk  zijn dat de geschiedenis van het ge
slacht Echeveria hiermee nog lang niet afgesloten is. A lleen al in mijn eigen 
co llectie  bevinden zich nog ta lrijke  niet geïdentificeerde planten waaronder 
zeker nog nieuwe soorten schuilen en regelmatig w orden in Amerika nog nieu
we onbekende soorten gevonden. O ok op het gebied van de cultuurvariëteiten 
is een grote omm ekeer op gang gebracht, door het in omloop komen van vele 
nieuwe hybriden, die met de daartoe geëigende nieuwe soorten het algemene 
Echeveria-assortiment in de komende jaren drastisch zullen veranderen. Ik hoop 
met d it h istorisch overzicht een momentopname te hebben gegeven w aaruit 
niet alleen de huidige lezer maar ook toekom stige geïnteresseerden gegevens 
kunnen putten voor verdere studie van d it mooie geslacht. Het lig t nog in de 
bedoeling om in samenwerking met Dr. B. K. Boom een determ inatietabel op 
te stellen van het huidige Echeveria-assortim ent (soorten, variëte iten en culti- 
vars). Zodra deze gemaakt is zal hij zeker ook in Succulenta worden gepubli
ceerd. U iteraard zal ik daarnaast ook doorgaan met het publiceren van meer 
gedetailleerde artikelen over interessante soorten en cultivars.
O pm erking: De afbeelding van E. crassicaulis op de natuurlijke groeiplaats in 
M exico (Succ. april 1977, blz. 98) is gemaakt door Mr. Gordon Rowley, Reading, 
Engeland).
Jonkerlaan 14, Wassenaar.

GRONDONTSMETTING VOOR EEN ZAAIM EDIUM

PETER VAN DE W AAL

1. Stomen van de grond:
Stomen is beslist de beste oplossing. Daarbij w orden d ierlijke parasieten, 
schimmels, virussen en onkruidzaden vernietigd. De belangrijkste parasieten 
van plantaardige oorsprong waartegen je stoom t zijn de vaatziekten, zwammen 
(o.a. Fusarium en V ertic illium ) en aaltjes die bodemmoeheid veroorzaken. Ook 
is het door bodem verhitting m ogelijk bepaalde virussen te bestrijden. N iet alle 
parasieten worden bij dezelfde tem peratuur gedood. De belangrijkste tem pe
raturen zijn:
50° C Ritnaalden (dit zijn larven en kniptorren)
55° C Diverse soorten w ortelaaltjes (bodemmoeheid)
60° C Vertic illium
70° C W orte lra t (Fusarium)
80° C Vaatziekten (o.a. Phialophora)
90° C Virussen
De grond moet men tenminste 10° C hoger verhitten dan de aangegeven tem
peratuur van het lijstje ! In de meeste gevallen verh itten we 100° C en geduren
de 3 kwartier. De grond w ordt in een zogenaamde stoom ketel behandeld. We 
kunnen eenvoudig ze lf zo ’n ketel fabriceren (zie bijgaande toelichting).

H ier volgen enkele soorten rot die veel bij cactussen voorkom en: 
a: Phytophthora cactorum (gehele plant verrot)
b: Thanatephorus cucum eris (voetrot) vervo lg  op blz. 176
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M am m illaria bocasana Pos. var. rosa

Een van de eerste cactussen die een pas beginnend liefhebber van zijn mee
levende collega’s toegeschoven krijgt is ongetwijfeld in de meeste gevallen 
een Mammillaria bocasana. Welke men echter veel minder ziet is de variëteit 
rosa. Het plantelichaam van deze laatste verschilt niet of haast niet van de 
stamplant. Doch zodra de bloemen in groten getale zich gaan manifesteren 
raakt men onder de indruk van de prachtige roze kleur, die naar het midden 
van de bloembladeren toe intenser van tint wordt.
De witte, naar binnen toe buigende meeldraden drukken hun helmknoppen te
gen de stijl aan; de meestal vijflobbige, witgele stempel komt daar net boven
uit.
Door het sterke vermogen tot spruiten ontstaat na een paar jaren een veelkop
pig kussen dat tijdens de bloei een waar kleurfestijn van het mooiste roze ten 
toon spreidt.
Deze plant is erg gemakkelijk in cultuur en vraagt geen extra zorg. Vanwege 
de dichte beharing is een enigermate voorzichtig zijn met vocht wel op zijn 
plaats. Een officiële beschrijving van dit exemplaar heb ik tot dusver niet kun
nen achterhalen.
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M am m illa ria  oteroi
Moge M. saboae de kleinste van dit cactusgeslacht zijn, het onderwerpelijke 
kogelvormige cactusje zou ik de eerste prijs geven als de kleinste der bol
vormige Mammillaria’s. Het is echt niet groter dan een knikker. De kleur van 
de tuberkels is dofglanzend donkergroen. Het aanzien van dit plantje wordt 
voornamelijk bepaald door de prachtige bedoorning. Ca. 10 tot 12 zuiver witte, 
lichtbruin gepunte, haardunne, rechte middendoorns zijn rond de witpluizige 
areolen gerangschikt. Uit het areool ontspruit een witte, naar boven toe bruin
rood kleurende, gehaakte middendoorn.
De slanke bloemen zijn roze-crêmekleurig, voorzien van een roodbruine mid- 
denstreep op de bloembladeren. De meeldraden staan wat warrig rondom de 
stijl die een groenige stempel draagt. Het aantal stempellobben (die er paar
vormig uitzien) bedraagt vier. De karmijnrode besjes lijken net minitomaatjes, 
zijn ca. 4 mm in diameter en sieren het plantelichaampje naar mijn ervaring 
acht maanden lang. Er ontstaan vrij snel zijspruiten die snel bewortelen. Blijk
baar is de plant zelffertiel, zodat vermeerdering ven dit grappige cactusje in 
tweeërlei opzicht geen probleem behoeft te zijn. Helaas heb ik nergens een 
beschrijving of vermelding aangetroffen.
In de cultuur ervan ervoer ik tot dusver geen problemen. Ook het enten ervan 
is gemakkelijk, zoals ik met een van de moederplant verwijderde zijspruit on
dervond. Doch de ent krijgt daardoor een sterk opgeblazen aanzien, waardoor 
de oorspronkelijke schoonheid van de vorm geheel teloor gaat.

▼
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B. Stoombuis.

9.
10

r"
Afslu itdop 
Gat 4 mm.
Koperen gaspijp 15 mm.
Puntstuk 15 mm x V2"
Bodem met 1 gat 15 mm en 6 gaten van 6 mm. 
Draadbuis V2”
Deksel (los opleggen) met 10 mm gat.
V e rfb lik  van ±  5 liter.
Steelpan, voor %  met water vullen. 
Gasfornuispit, afzuigkap aan!

c: Helm inthosporium cactivorum  (rotting meestal aan de voet beginnend, soms 
aan de top).

2. Chemische ontsmetting van grond:
a) D.m.v. Quinteen (PCNB =  pentachloornitrobenzeen); d it is een stu ifpoeder 

en is werkzaam tegen Botrytis (ook wel smeul o f omvalziekte genoemd). 
(Deze smeul kun je ook voorkom en door op tijd  de zaaibak te luchten.)

b) D.m.v. form aline; d it w ord t op de grond gegoten in een oplossing van 1-2%. 
Daarna dekken we de grond af met p lasticfo lie  gedurende 3 dagen en dan 
laten we het nog 14 dagen luchten.

c) D.m.v. ch loorp icrine (trichloornitrom ethaan), d it middel dat zeer goed w erkt 
tegen w orte laa ltjes is niet geschikt voor doehetzelvers maar w ord t toege
past in massacultures.
De chemische grondontsm etting kan zeer doeltreffend zijn, stomen heeft 
echter de voorkeur door de geringe ris ico ’s die er aan verbonden zijn.

M o rfa n a fy s  (III)
TH. NEUTELINGS

In de vorige publicatie schetsten w ij het ontstaan —  dank zij de bestuiving 
en de bevruchting —  van de defin itieve zaadkorrel. Echter deze zaadkorrel 
dient nog te groeien en af te rijpen, tezamen met zijn co llega ’tjes in de vrucht, 
welke laatste tijdens dat groeien en rijpen uit het vruchtbeginsel zal ontstaan. 
Op deze vrucht ziet men vaak nog de bloemresten zitten; soms worden deze 
ook afgeworpen.
De vormen en samenstelling van de cactusvruchten zijn velerle i. Bij de 
Rebutia’s zijn de vruchten droog. Zodra de bruinzwarte vrucht zich opent, 
vallen de zaadjes er gem akkelijk uit. Dus vrij onopvallende aangelegenheden. 
De verspreid ing van d it zaad zal geschieden door het transport van mieren, 
zodat het op deze manier van de moederplant af geraakt.

176



De vruchten kunnen ook prachtig gekleurde bessen zijn, zoals bijvoorbeeld 
bij het geslacht Mammillaria het geval is. Men vindt daarin rode, oranje, witte, 
karmijn- en paarskleurige bessen in allerlei vormen, zoals rond-, ei-, ovaal- en 
knotsvormig, langwerpig enz. De kleine zaden liggen in deze bessen in vrucht
vlees ingebed, hetgeen ook wel pulpa wordt genoemd. Dit pulpa is in feite 
ontstaan uit de zaadstrengen welke na de bevruchting der zaadknoppen sterk 
zijn gaan groeien en daardoor sappig-vlezig werden. Ongetwijfeld zal het de 
bedoeling zijn dat deze bessen door vogels geconsumeerd worden.
De zaadjes zelf zijn onverteerbaar, ook al doordat zij vrij snel het spijsver
teringskanaal verlaten. Bij dit geslacht zijn er een paar afwijkingen die geen 
zichtbare bessen kennen. Het betreft hier enige grootbloemige exemplaren 
welke vrij recent ontdekt zijn, bijv. M. goldii, M. saboae, M. theresae. De 
zaden komen namelijk in het plantelichaam zelf tot ontwikkeling, zodat het

Neobesseya cubensis foto Ludmilla Hejlova-Vildova
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oogsten ervan mij een moeilijke aangelegenheid lijkt. Met enige fantasie 
zou men mogen spreken van buidelcactussen.
De afmetingen van cactusvruchten kunnen ook sterk uiteenlopend zijn: van 
luttele mm tot ruim 100 mm toe. Voorts zijn er vruchten die maar enkele zaad
jes bevatten, terwijl andere daarentegen aan circa 2000 behuizing bieden. Zo 
heb ik eens zaad verzameld uit de paarsrode besjes van Neobesseya cubensis 
welke ongeveer 5 mm lang zijn. Toch haalde ik er maar twee a drie zaden 
gemiddeld per bes uit. Het rijpen van de bessen duurt naar gelang de soort 
van cactus ook verschillend: van enige weken tot wel een jaar. Soms blijven 
de bessen heel lang aan de plant zitten, maandenlang zelfs, zoals bij M. oteroi 
M. schiedeana e.v.a., hetgeen een prachtig gezicht is. In de vrije natuur zal 
daarvan wel geen sprake zijn, juist vanwege het gevogelte. Sommige bessen 
worden door de mensen gegeten vanwege hun goede smaak en hun gehalte 
aan vitamine C, zoals die van Opuntia ficus indica (vijgencactus).
Het zaad zelf kan ook naar gelang de soort van cactus variëren qua vorm, 
kleur en afmetingen. Grote zaden van ongeveer 5 mm diameter komen voo. 
bij het geslacht Opuntia. Zo fijn als stof is het zaad van de cactussoorten van 
het geslacht Parodia, dit laatste ongetwijfeld tot ergernis van de zaadhande- 
laren die immer per aantallen verkopen. De tinten lopen van zwart tot lictu 
geelbruin. Ook het aantal vormen is groot.
Het is eigenlijk moeilijk voor te stellen dat zo’n zaadkorreltje in beginsel een 
levend, weliswaar in rust zijnd plantje voorstelt. Men kan het zaaien waar en 
wanneer men wil, beide aspecten uiteraard natuurlijk binnen bepaalde gren
zen. Want de kiemkansen van overjarig zaad zullen allicht minder zijn dan dat 
van zaad jonger dan een jaar. Voorts zal een kale rotsbodem niet die voor
waarden scheppen voor kiemkansen als een rulle bodem (ofschoon er cactus
soorten zijn die genoegen kunnen nemen met een rotsspleet).
Het lijkt mij dan ook interessant eens na te gaan wat in een zaadkorrel zo al 
ligt opgeslagen. Om het wat aanschouwelijk te maken heb ik geprobeerd een 
doorsnedeschets te vervaardigen van de gemiddelde zaadkorrel, hetgeen u 
in figuur IV aantreft. Ons cactusplantje in wording, ook wel uitgedrukt als 
,,in embryonaal stadium” , is gehuld in de zaadhuid (testa) (K), dat de nood
zakelijke bescherming biedt tot het moment dat de omstandigheden gunstig 
zijn voor het kiemproces. Op deze zaadhuid is met behulp van een vergroot
glas de navel (hilum) (H) te ontdekken en voorts daarop een lidteken (I) waar
aan in de vrucht de navelstreng vastzat. In de buurt daarvan zit nog een heel 
klein gaatje, poortje of micropyle (J), dat zoals wij de vorige maal zagen, de 
pollenbuis eens toegang verschafte ter bewerkstelliging van de bevruchting. 
Ons miniplantje is omgeven door een voedingsweefsel (perisperm) (G), dat 
als eerste voedselbron tijdens de beginfase van het kiemen van de zaailing 
dient.
Tenslotte het plantje zelf, de kiem oftewel het embryo (A). Bovenaan treft men 
de zaadlobben (cotylen) (B) aan, die voedsel bevatten. Immers tijdens de 
,,geboortestrijd” is het plantje nog niet voorzien van het levensnoodzakelijke 
bladgroen dat het assimilatieproces verzorgt. Dit voedsel wordt kiemwit (en- 
dosperm) (C) genoemd. Tussen beide zaadlobben bevindt zich het vegetatie- 
punt (pluimpje) (D), van waaruit de eigenlijke cactus zich ontwikkelt. Onder 
deze kiembladen bevindt zich het stengeltje (hypocotyl) (E), dat zich na het 
kiemen net boven de grond bevindt en dan ook al snel onder invloed van het 
licht groen kleurt. Tenslotte vinden wij onderaan de kiemwortel (radicula) (F) 
die zich na de kieming de grond in boort en daarbij ragdunne haarwortels 
vormt welke voor de opname van het in water opgeloste voedsel zorgen.
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X
K

A =  kiem (embryo)
B =  kiembladen (zaadlobben, cotylen) 
C =  kiemwit (endosperm)
D =  pluimpje (vegetat ie punt)
E =  stengel (hypocotyl)
F =  kiemwortel (radicula)
G =  voedingsweefsel (perisperm)
H =  navel (hilum)
| == navelstrenglidteken
J =  poortje (micropyle)
K =  zaadhuid (testa)

Nu zijn wij op een punt aanbeland waarop de hele levenscyclus is volbracht: 
de volwassen plant die via zijn bloem het zaad voortbrengt waaruit vervol
gens de zaailing voortkomt. Alleen bij de juiste weersomstandigheden, die in 
het voorjaarsseizoen optimaal zijn, en mits er sprake is van de gewenste 
bodemgesteldheid zal het zaadje zich tot een nieuwe cactus ontwikkelen. En 
op deze wijze wordt elke soort in stand gehouden. Wij liefhebbers werken 
aan dit instandhouden van de soorten gaarne mee. Het geeft ons een enorme 
voldoening cactussen in de eigen verzameling te hebben welke wij uit die 
kleine zaden deden voortspruiten. Toch wel een fascinerend onderdeel van 
onze hobby!

Weissenbruchstraat 92, Roosendaal.

Het fo to g raferen  van  b lo em en  en p lanten  m et 
tw ee  e le ctro n e n flits la m p e n  (II)
COR v.d. WOUW

8. BEREKENINGEN
Alle volgende berekeningen zijn gebaseerd op de door mijzelf gebruikte com
binatie van apparatuur en materiaal.
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camerahuis : Exa II b, spleetsluiter, bajonetvatting voor objectieven, 
lens : Domiplan 2,8/50 (kleine lensopening 22).
set tussenringen: voor Exa en Exakta, bajonet en schroefdraad, met 5 mm op

lopend to t 65 mm.
kleine balg : bajonetaansluiting, instelbaar tussen 35 en 125 mm.

Samen met de set tussenringen, die nodig zijn voor de in
stellingen beneden 35 mm en wanneer bij het gebruik van de 
balg het onderstuk in de weg zit, kan ik een maximale uittrek 

van 190 mm halen, 
agregaat : Braun F 40.
lampen : 2 x Braun FL 65, flitsduur 1/1000 seconde,
film  : Agfa, 18 DIN (50 ASA) (CT-18).

Om te beginnen gaan we aan de hand van de bij de balg en tussenringen be
horende tabel voor het door u gebruikte ob jectie f de be lichtingsfactor uitzetten 
als functie van de balguittrek. Deze be lichtingsfactor v indt u in de bij de balg 
behorende documentatie. D it is in grafiek 1 gedaan voor bovengenoemde com 
binatie. U ziet bij een u ittrek van 20 mm een fac to r 2,0. Er komt dus tweemaal zo 
weinig lich t in de camera dan u met een belichtingsm eter hebt gemeten, dus 
het diafragma moet één stop verder open. 50 mm, factor 4,0; dus twéé d iafrag
ma’s. 90 mm, factor 8; dus drie, enzovoort. Bij 190 mm balguittrek een factor 
23,0; dus ongeveer 4,5 stop, of bij ge lijkb lijvend diafragma 23 maal langer 

belichten.
W anneer op een zonnige dag gekozen w ord t voor de com binatie 1/125, diafr..
C zou men bij 190 mm ba lgu ittrek met 1/5 seconde moeten fotograferen. D it 
is een onm ogelijke zaak. Geen enkel s ta tie f is zo stabiel dat redelijke resul
taten te verwachten zijn. Bij een grotere lensopening loopt de scherptediepte 
zeer snel terug en dat is ju is t iets wat we dan heel hard nodig hebben. Boven
dien staan we, zo d icht op het onderwerp, de lichtbron, in d it voorbeeld de 
zon, behoorlijk in de weg. Fotograferen met zonlicht of met één flitse r geeft 
bovendien zware schaduwen, (wanneer een lens met een langer brandpunt, 
b.v. 135 mm w ord t gebru ikt is de situatie een stuk gem akkelijker!)
Zoals we gezien hebben is een diafilm  in principe een zw art-w it film . Omdat de 
chemische opbouw nogal ingew ikkeld is zijn ze meestal maar in één gevoelig
heid te krijgen, nam elijk 18 DIN of 50 ASA. De kleinste afstand die de flitslam p 
verm eldt is 1 meter. De daarbij behorende lensopening lig t tussen 16 en 22. 
V oor mijn gevoel zijn de resultaten met 22 het beste, maar dat is zoals eerder 
aangetoond van allerlei andere factoren afhankelijk.
Een erg klein o f erg groot diafragma is theoretisch minder goed dan de op ti
male lensopening 8 o f 11. De kleurenfilm  is echter een stuk d ikker dan een 
zw art-w it film , zodat het gebruik van een zeer kleine lensopening weinig verlies 
aan scherpte geeft en een grote w inst aan scherptediepte, wat in d it geval veel 
belangrijker is. (W ie een erg dure lens heeft met bijvoorbeeld een maximale 
lensopening van 0,95 kan meer problemen verwachten omdat deze lenzen spe
ciaal zijn gecorrigeerd voor die grote opening. Praktisch heb ik daar geen 
ervaring mee.) In hei volgende ben ik steeds uitgegaan van diafragma 22 met 
één flits lam p op een afstand van één meter, als basis voor de berekening. 
V oor kleinere afstanden geeft de flitse r geen indicatie meer. Hier moeten we 
de theorie te hulp roepen. W anneer we de afstand van een lichtbron to t het 
onderwerp halveren krijgen we op hetzelfde oppervlak 4 x zoveel licht. Nog
maals halveren betekent 16 x zoveel licht. Zetten we in de grafiek aan de bo
venzijde tegenover 50 mm balguittrek aan de onderzijde, 50 cm flitsafstand en 
op dezelfde schaal waar we eerder de be lichtingsfactor hebben gezet de „hoe-

180



veelheid licht" dan blijkt dat we net zoveel méér licht hebben als we verloren 
door de 50 mm balguittrek! Op de bovenste schaal zetten we vervolgens 2 x 
verder een flitsafstand van 25 cm (dus tegenover een balguittrek van 100 mm). 
Deze schaal is dus niet-lineair! Nu blijkt dat de hoeveelheid licht veel sterker 
gestegen is dan we verloren hebben met de 100 mm balguittrek!
De hoeveelheid licht is ongeveer 2 x zo groot als we verloren door de balg
uittrek. Er doemt echter een groter probleem op! En de oplossing daarvan gaf 
precies de sleutel die ik nodig had om een „eenvoudig” artikel te schrijven! 
De afstand van de lens tot het onderwerp is ondertussen 75 mm geworden 
(bij een balguittrek van 100 mm, terwijl de grootte van het voorwerp nog maar 
1 2 x 1 8  mm is, we vergroten dus al met een factor twee lineair op de film!) 
waardoor het onmogelijk is geworden de flitslamp loodrecht op het onderwerp 
te richten. Bij zijdelingse belichting verliezen we volgens de documentatie die 
bij de tweede flitslamp was gevoegd echter opnieuw een hoeveelheid licht en 
wel ongeveer de helft bij een belichtingshoek van 45°! Daarmee komen we 
weer precies op onze oorspronkelijke curve uit! Het gebruik van twee flits
lampen heft de zware schaduwen op. Ik moet hierbij één aantekening maken. 
De door mij gebruikte generator Braun F 40 is bepalend voor de hoeveelheid 
licht en niet het aantal eraan gekoppelde lampen. De twee lampen samen geven 
evenveel licht als één lamp zou doen!

181



Opnieuw gaan we op de bovenste schaal 5 cm naar rechts. Hier komt een flits- 
afstand van 12,5 cm te staan. De hoeveelheid licht is nu vermeerderd met een 
factor 64. Door de balguittrek is de hoeveelheid licht die de film bereikt ver
minderd met een factor 16. Maar opnieuw zijn we dichter bij het onderwerp 
gekomen (67 mm), terwijl het voorwerp wat we zien nog maar 8 x 12 mm meet. 
Volgens de tabel op de tweede lamp moeten we nu een twee stops grotere 
lensopening kiezen bij een belichtingshoek van 75°. Twee stops betekent 4 x 
zoveel licht, zodat we weer precies op de oorspronkelijke curve uitkomen!

Let er bij het gebruik van de grafiek op, dat een factor 22 of 23 in het rechtse 
deel weinig uitmaakt, maar een factor 2 of 3 in het linkse deel wel! Op deze 
manier is het maken van macroopnamen zeer eenvoudig geworden. De af
stand van de beide flitsers correspondeert met ronde getallen van de balguit
trek door het kiezen van de juiste schaal (boven, niet-lineair) terwijl de hoek 
waaronder de flitsers worden opgesteld bijna automatisch goed wordt inge
steld, want anders „kunnen we er niet bij” . Door hoeken en afstanden te teke
nen op het voorblad van de constructie in figuur 1 is het fotograferen helemaal 
een peuleschil geworden.
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9. PRAKTISCHE WENKEN
In het voorgaande ben ik ervan uitgegaan dat u reeds een behoorlijke ervaring 
hebt in het maken van kleurendia ’s. W anneer u deze techniek gaat toepassen 
zult u voo r betrekke lijk  weinig verrassingen komen te staan. U zult gemak
ke lijk  leren „schu iven”  met beide grafieken en voor tussenliggende afstanden, 
de ju iste instelling kunnen kiezen. De rekenschijf op de tweede flitslam p geeft 
in mijn geval tevens aan hoe verschillende afstanden en hoeken van beide 
lampen gecombineerd moeten worden om het ju iste  diafragma uit te rekenen 
(b.v. een hoofd- en zijlicht). Ik beperk me daarom hier to t enkele ervaringen, 
vooral bij het maken van wat ik sem i-m icroscoopopnam en pleeg te noemen.

—  Een stuk van het beeld dat ik in mijn zoeker zie, w ord t zwart.
—  Bij een balguittrek van 190 mm heeft de dia afgeronde hoeken.
—  D oor het verlies van een hoeveelheid lich t met een facto r 23 (!) w ordt het 

erg m oeilijk scherp te stellen. Een burolamp is dan een onm isbaar attribuut. 
Zelfs bij de grootste lensopening (vandaar het lie fst een camera o f lens 
w aarbij het diafragma pas geknepen w ordt bij het afdrukken) is extra licht 
in de huiskam er nodig.

—  Ongerechtigheden worden zeer scherp weergegeven. Het b lijk t dat er zeer 
kleine spinnetjes bestaan die zeer dunne draadjes maken!

—  De schaduw van een object vóó r de flits lam p kan een gedeelte van het 
voorw erp versluieren.

—  De lich treflectie  van het onderwerp is niet meer te meten. U moet dus ge
heel vertrouwen op de berekeningen, en het karakter (voor een lichtere of 
donkerder opname) zelfs bepalen door het variëren van de afstanden en 
hoeken van de lampen.

—  De ce lstructuur w ordt d ikw ijls  zichtbaar. Daarbij kunnen inwendige re
flecties optreden zodat een gedeelte van het beeld vervaagt.

—  Bij zijdelingse belichting kan het karakter van de u ite indelijke dia sterk 
veranderen en soms zelf de w erkelijkheid geheel verkeerd weergeven 
doordat haren op het oppervlak de kleur van de ondergrond beïnvloeden.

—  Bijzondere effekten kunnen bereikt worden door het onderw erp van achte
ren door te lichten. Diepe bloemen kunnen soms ook met „doorlich ten” 
langs de zijkant gefotografeerd worden. Het verlies aan lich t is betrekke lijk  
gering omdat de meeste bloemen ondanks hun fraaie u ite rlijk  vaak fragiel 
en dun zijn.

10. SAMENVATTING VOOR BEGINNENDE AMATEURFOTOGRAFEN.
In het voorgaande is even aangetipt dat de meest voorkom ende objecten bloe
men van ongeveer 5 cm zijn. V oor deze afm etingen is het niet persé nodig 
de voor een beginner v rij ingew ikkelde apparatuur te gebruiken zoals in d it 
artikel beschreven. V oor een lens met een brandpunt van 50 mm en 20 mm 
tussenringen is het onderwerp in de zoeker 60 x 90 mm. Het verlies aan licht 
is fac to r twee, zodat één diafragma op de meting gecorrigeerd moet worden. 
V oor deze en grotere afmetingen kan ook met voorzetlenzen gew erkt worden. 
Voor deze techniek verw ijs ik graag naar het artikel van Arie de Graaf „het 
fotograferen van planten” in het oktobernum m er van 1974, pag. 197. De fo to 
graaf waarvan u het materiaal en de apparatuur be trekt zal u gaarne behulp
zaam zijn en goede uitleg geven. O ok met voorzetlenzen dient u de lensope
ning te corrigeren, op dezelfde manier als boven aangegeven voo r tussen
ringen. De lichtm eting dient nauwkeurig te gebeuren en een reflectiescherm  
is noodzaak. In plaats van „rekenen”  zoals noodzakelijk voor de in d it artikel 
besproken techniek, dient u zeer zorgvuldig te „m eten” . W anneer u niet be-
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schikt over een éénoogspiegelreflexcamera kunt u de zoeker van het toestel 
niet gebruiken voor het goed uitrichten van de camera. Belangrijk is ook dat 
de voorwerpafstand meestal gerekend wordt vanaf het voorwerp tot de ACH
TERZIJDE van de lens. Probeer eerst met een zwart-wit filmpje van enkele 
guldens de verschillende mogelijkheden uit. Laat het filmpje alléén ontwikke
len en bespreek met uw fotograaf het resultaat voor u begint aan het duur
dere diawerk. Door allerlei bijkomende oorzaken is het uitvalpercentage — 
ook bij gevorderden — vrij groot. Fotograferen is een erg mooie, maar nog 
steeds vrij dure hobby, al zijn de prijzen de laatste tien jaren nauwelijks ge
stegen, veeleer gedaald!
Noteer van iedere opname nauwkeurig alle gegevens en wel als volgt:

nr. onderwerp bel. meter sluitertijd diafragma afstand resultaat
tot voorw.

en maak van te voren een lijstje wat u wilt fotograferen.
Wanneer u op het punt staat apparatuur aan te schaffen die meer mogelijk
heden biedt, bekijk dan nog eens het lijstje onder 4. De belangrijkste punten 
zijn:
__  lens met relatief lang brandpunt (géén ,,dure" met grote maximale lens

opening!)
— bajonetsluiting voor gemakkelijk verwisselen
— openstaand diafragma tot het moment van de opname
__ vaste opstelling voor het wegwerken van de ondergrond (de pot) en het

aanbrengen van een geschikte achtergrond.
Voor het maken van de grafiek gelden de volgende regels:
1. Iedere kleinere lensopening betekent twee maal zo weinig licht, dus:

opening: factor:
1 kleiner 2 = 2
2 kleiner 2 x 2  = 4
3 kleiner 2 x 2 x 2  = 8
4 kleiner 2 x 2 x 2 x 2 = 16

2. De belichtingstijd ligt vast, namelijk in de meeste gevallen 1/1000 sec.
3. Twee maal zo dichtbij met de flitslamp betekent VIER maal zoveel licht!
4. Verlies aan licht bij het plaatsen van de flitslamp onder een hoek van

30° factor 1,2 (% diafragma)
45° factor 1,4 (1/2 diafragma)
60° factor 2,0 ( 1 diafragma)
75° factor 4,0 ( 2 diafragma)

Veel succes!
Maricollenweg 63, Grubbenvorst.
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Het geslacht Gymnocactus Backbg.

TH. NEUTELINGS

O ver d it cactusgesiacht w ord t weinig geschreven als men de vele, in de 
laatste jaren verschenen boeken over cactussen en vetplanten er op naslaat. 
In ons maandblad (vanaf 1973) heb ik ook niets aangetroffen. De schrijver 
W. Cullmann zegt in zijn boek „K ak teen ” simpelweg dat d it geslacht thuis 
hoort to t het geslacht Neolloydia Br. & R. Ik neem aan dat hij een trouwe vo l
geling van F. Buxbaum is. De reden ervan zullen wij zodadelijk zien.
Het genus Gymnocactus werd geform eerd uit een tweetal soorten die aanvan
ke lijk  onder Neolloydia vielen. Het ging om de beide exemplaren Neolloydia 
horripila en Neolloydia beguinii (thans derhalve Gymnocactus horripilus en 
Gymnocactus beguinii). Latere ontdekkingen werden vervolgens in dit geslacht 
ondergebracht, ofschoon zij aanvankelijk door verschillende schrijvers over
wegend als soorten van het geslacht Thelocactus (K.Sch.) Br. & R. beschouwd 
werden.
De belangrijkste punten van de diagnose betreffende d it geslacht luiden dat 
het vruchtbeginsel en de vrucht naakt zijn (het Griekse woord ,,gymnos" be
tekent naakt) en dat de vrucht na rijping openspringt door middel van een 
splijting rondom de vrucht. D it in tegenstelling met het geslacht Thelocactus, 
waarbij de vrucht zich aan de voet opent. In zijn werk ,,Die Cactaceae” weet 
C. Backeberg ons te melden dat Gymnocactus het meest verw ant lijk t aan het 
geslacht Echinomastus Br. & R., waarvan het vruchtbeginsel en de vrucht 
evenwel van schubben voorzien zijn. Deze zelfde schrijver komt nadien in zijn 
boek „Kakteen Lexikon” to t de bevinding dat het genus Gymnocactus nog het 
meest verwant is aan het geslacht Turbinicarpus (Backg.) F. Buxb. & Backbg. 
De soorten van d it laatstgenoemde geslacht hebben namelijk ook naakte 
vruchten.
In elk geval w ord t daardoor Gymnocactus geplaatst in de Boreoechinocacti- 
groep, te rw ijl N eolloydia daarentegen netjes in de Coryphanthae-groep b lijft 
zitten. Deze laatste groep heeft als gemeenschappelijk kenmerk dat er een 
duidelijke groef va lt waar te nemen op de bovenzijde van de tuberkels. De 
Amerikaanse schrijvers Britton en Rosé vonden dit destijds ook bij het ge
slacht Thelocactus van toepassing. Backeberg argumenteerde dat de groef 
van de soorten van dat geslacht geen echte was, doch slechts uitsluitend een 
verlengstukje van het areool zelf. Bovendien zo stelde hij, is van een derge
lijk  fenomeen bij Gymnocactus zelfs nauwelijks sprake. Doelend op Gymno
cactus horrip ilus zegt Backeberg dat Britton en Rosé deze plant niet in leven
de lijve gezien kunnen hebben. W ant hoe kunnen zij dan spreken van een 
gegroefde tepel? Backeberg ste lt vast dat de soorten van Neolloydia een in 
het oog springende tuberke lgroef hebben. Terw ijl bij de vertegenwoordigers 
van Gymnocactus daarentegen geen spoor van een groef merkbaar is. Voor 
zo ver ik dat kan zien, voegt Backeberg er fijn tjes aan toe.
Twee soorten w elke in Backeberg’s boek „D ie  Cactaceae” als Gymnocactus 
vermeld waren, werden op grond van betere en exactere waarnemingen door 
hem in zijn later w erk „Kakteen Lexikon” naar het geslacht Thelocactus over
gebracht. Te weten Thelocactus conothelos —• dank zij de door de Belg N.(?) 
de Herdt opgegeven details —  en Thelocactus saussieri, toen bleek dat de 
bloemen en de vrucht schubben vertoonden.
W ij haalden zoeven al de naam van F. Buxbaum aan. Deze schrijver accep
teerde de soorten Gymnocactus niet als een natuurlijke groep. Hij ondernam

186



drie dingen:
a. sommige exemplaren ve rw ijs t hij naar Thelocactus
b. andere naar het geslacht Neolloydia
c. en rich t hij nog een apart geslacht op, te weten Rapicactus F. Buxb.

& Oehme.

W at punt a aangaat, binnen het geslacht Thelocactus ruim t hij een aparte 
sectie in genaamd Nudiflorae (betekent: naaktbloemigen), zodat hij dus toch 
ergens aan de waarnemingen van Backeberg niet w il voorbijgaan. A lthans tot 
zekere hoogte. Het nieuwe geslacht Rapicactus van Buxbaum heeft als alge
meen kenmerk een dikke w orte lknol welke via een tussenstuk, dat smal en 
tam elijk lang is, aan het plantelichaam verbonden is. Maar Backeberg acht dit 
niet als een geldig geslacht, want derge lijke  w orte lkno llen tre ft men ook aan 
bij sommige soorten van geslachten als Weingartia W erd., Neochilenia 
Backbg. en Neoporteria Br. & R. Voorts zijn er naar zijn mening geen wezen
lijke verschillen in bloemkenmerken te bespeuren.
Naar mijn smaak had Cullmann in zijn genoemd w erk dan ook de moeite 
moeten nemen door als ,,fan” van Buxbaum meer te verte llen dan slechts zijn 
halfregelige opmerking van: „G ym nocactus behoort to t N eo lloyd ia” . Het was 
m.i. geen schande geweest de mening van Buxbaum in zijn boek kort w eer te 
geven. Zulks bevordert alleen de duidelijkheid, iets waaraan w ij als amateurs 
een b ijzonder grote behoefte hebben.
V oor dat w ij de algemene kenmerken van het geslacht Gymnocactus de revue 
laten passeren, vermelden wij nog even het geslachtsnaam -geschuif van een 
tweetal cactussen welke eerst onder de geslachtsnaam Pelecyphora Ehrenbg. 
thuis hoorden, te weten Pelecyphora valdeziana en Pelecyphora pseudopecti
nata. V oor deze beide heeft men het geslacht Normanbokea Klad. & F. Buxb. in 
het leven geroepen. H ier zien wij wederom de naam van Buxbaum opduiken, 
de „b e s trijd e r”  van Gymnocactus. De bloemen van eerstgenoemde tonen een 
grote overeenkom st met die van Buxbaum's sectie Nudiflorae, een „onde r
deel” van het geslacht Thelocactus. Overigens was P. valdeziana door Helia 
Bravo reeds als een Thelocactus geclassificeerd! Maar Backeberg beschouwt 
deze cactus als een Gymnocactus gezien de bloemkenmerken. Het schrijvers
duo Klawida en Buxbaum menen echter dat het kleine form aat van de plante- 
lichamen („reductie  van de vegetatieve fase” ) en de afw ijkende areoolsamen- 
stelling („te rugkee r to t de zaailingvorm ” ) met de aparte bedoorning een af
zonderlijk  geslacht, namelijk het reeds verm elde Normanbokea, wettigen. O ve
rigens, voordat ik het volledigheidshalve vergeet te melden, voor de naam 
Pelecyphora pseudopectinata Backbg. hebben w ij naast Normanbokea pseu- 
dopectinata in Cullm ann’s boek de naam Solisia pseudopectinata aange
troffen. Onder het hoofdstukje Solisia Br. & R. verm eldt deze schrijver dat dit 
genusje algemeen to t het geslacht Mammillaria Haw. w ord t gerekend!
Toch w il ik hier naar aanleiding van bovenstaande gaarne een opmerking 
kw ijt. A ls men dergelijke argumenten leest en de waarde ervan to t zich laat 
doordringen, dan lijk t mij de weg vrij om nog meer afzonderlijke geslachten 
op te stellen. Zo denk ik dan aan de prachtige, langbloemige M am m illaria ’s 
zoals M. theresae, M. goldii, M. saboae en M. species nova LAU 777. Deze 
hebben qua bloemvorm, plantelichaam en areoolbedoorning, om maar iets te 
noemen, een totaal afw ijkend patroon. Zeker voor wat w ij gew oonlijk  onder de 
doorsnee soort van d it grote geslacht verstaan. Deze v ie r hebben onderling 
veel gemeenschappelijk. Overigens zou het mij niet verbazen als thans al 
„gevechten” daarom trent gaande zijn en wij binnen afzienbare tijd  met een 
nieuwe genusnaam verb lijd  zullen worden.
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A ls algemene kenmerken voor de soorten van Gym nocactus w ijst Backeberg 
ons op de meestal fijnere, overwegend lichte bedoorning. De knobbels (tuber- 
kels) zijn tam elijk s ie rlijk  tepelvormig en het verloop van de ribben is duidelijk 
waarneem baar. De bloemen ervan zijn matig groot, overwegend paarsachtig 
getint of anders roze of wit. Het vruchtbeginsel en de vrucht zijn naakt. De 
zaden zijn matzwart gekleurd. Kenm erkend is voorts de min of meer duidelijk 
ontwikkelde areoolverlenging, waaruit de bloem in de schedel van de plant 
verschijnt.
W ij zagen hiervoor reeds de opmerking dat dit geslacht nauw verwant is aan 
dat van Turbinicarpus. Doorgaans zijn de plantelichamen van deze laatste k le i
ner, is de bedoorning minder hard en sterk en valt deze meestal vrij gemak
kelijk  af. De vruchten springen door middel van een klein dekseltje open. De 
schedels van deze cactussen  vallen voorts op door hun zeer grote wol- 
productie.
W eissenbruchstraat 92, Roosendaal. (wordt vervolgd)

N ag eko m en  fo to ’s  bij de  n ie u w b e sch rijv in g e n  
van  Fr. R itte r
In het maartnummer van Succulenta (jrg. 56, blz. 63-66) verschenen een aan
tal nieuwbeschrijvingen van Friedrich Ritter. Helaas kwamen deze foto’s te 
laat om ze bij de n ieuwbeschrijvingen af te drukken. Hieronder volgen nu deze 
foto’s.

Rebutia torquata 
(FR 1117)

Foto Wouters

188



Rebutia robustispina 

(FR 763)

Rebutia leucanthema 
var. cocciniflora

(FR 772/FR 935)

Foto Buining

Rebutia robustispina 
var. minor

(FR 763a)
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Rebutia  vu lp in a  (FR 939)

Im p o rte re n ?

P. P. D. VAN OFFEREN

Naar aanleiding van het stuk in Succulenta nr. 11 van november 75 door de 
heer R. Hoekstra, zou ik graag mijn mening hierover geven. Het handelt over 
„importeren?. . .  nee!!” In de eerste plaats kan ik het wel met de heer Hoek
stra eens zijn, als hij stelt, dat de succulenten op de vindplaatsen uitgeroeid 
worden; maar de vraag is: door wie en waarvoor? Een klein percentage slechts 
komt voor rekening van de cactusjagers voor doeleinden van studie en intro
ductie van nieuwe soorten. Een groter percentage wordt „gerooid” om aan de 
vraag te voldoen naar importen t.b.v. de liefhebbers via de bekende adressen, 
de cactushandelaren. Als dit samen rond de 30% ligt, lijkt mij dat hoog genoeg 
geschat. De overige 70% komt op rekening van de gewone bloemen- en 
plantenhandel. De handelsondernemingen dus die cactussen op grote schaal 
importeren en doorverkopen aan winkeliers, waar dan weer de niets vermoe
dende, niet wetende klant een zo op het oog prachtige plant koopt. Doch deze 
kopers weten vrijwel niets af van de behandeling van deze ook nog onbewor- 
telde importen, dus de dood van de plant volgt snel. Dit terwijl er vaak hon
derden guldens gespendeerd worden aan deze planten.
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Zelfs normale, massaal gekweekte zaailingen worden in de bloemenwinkels 
en bij de particulieren thuis meestal dusdanig mishandeld, dat ze öf misvormd 
groeien öf doodgaan. N ooit gezien? Z e lf z it ik in de tuinbouwsector en weet 
heel goed, wat er op d it terrein gebeurt.
Neem bijvoorbeeld de geïm porteerde Yucca’s. Prachtig, doch onbeworteld, 
gedoemd te sterven door ondeskundige behandeling. D it lot ondergaat min
stens de helft van deze planten. Het advies van vele bloemen- en planten- 
verkopers: Succulenten hebben niets nodig, groeien overal, enz. In Am ster
dam op de B loem engracht (Singel) kunt u uzelf overtuigen. Hier worden mas
saal Lophophora-im porten (1) verkocht. Vraag niet in welke staat ze zijn en 
wat ze kosten. Zeer triest. En als je dan met de verkopers praat, dan weten 
ze er „zovee l” van, dat je de toekom st van de planten mag schatten op maxi
maal een maand of vijf, zes.
Vervolgens is er een groot percentage Succulenten dat verdw ijn t onder de 
geweldige expansie van de bevolking in de gebieden van herkomst. Deze be
volk ingsgroe i e ist meer industrie, hout, landbouwgronden, woonterreinen, enz. 
W at gebeurt er nu? Bulldozers rooien de hele boel en smijten alles langs de 
kant, in de hoop dat het snel zal wegrotten. En w ordt er b.v. bij landbouwgrond 
niet gerooid, dan vreten de beesten het wel kaal, of de landbouwers verw ijde
ren de planten. Zo stond er in de Engelse N.C.S.S. een artikel over aantallen 
Euphorbia’s baga, een hier volslagen onbekende soort, die op een hoop langs 
de akker lagen te rotten, terw ijl er nauwelijks meer levende exemplaren aan
wezig waren op die vindplaats.
Nu is mijn vraag de volgende: „W a t weegt het zwaarst?” De Succulenten laten 
vernietigen door de plaatselijke bevolking of buitenlandse ondernemingen 
en/o f laten rooien t.b.v. de plantenim porteurs en bloemenhandel. Of: „D e lie f
hebbers zelf ook te laten importeren?” Van deze importen is het in elk geval 
de bedoeling dat ze blijven leven. O f ze dat zullen doen, is een tweede. En 
blijven ze leven, dan is de soort gered, want dan kan eru it vermeerderd w or
den. Volgens mij moeten de liefhebbers dus gewoon doorgaan met importeren 
en proberen zoveel m ogelijk planten in leven te houden. Liever geen planten 
op de oorspronkelijke  groeiplaatsen en wel in cultuur, dan helemaal geen 
exemplaren meer.
A ls de landen waar de cactussen groeien bepalen dat er geen export meer mag 
plaatsvinden, dan zullen het I.O.S. en de liefhebber netjes ophouden met im
porteren, maar de financieel machtige importondernemingen en de plaatse
lijke bevolking gaan gewoon door waar ze mee bezig zijn.
Helpt de bescherm ing van de w ilde fauna door het „W orld  W ild Life Fund” in 
A frika, als financieel machtige heren ze evengoed voor de lol met automati
sche wapens neerknallen? (2) Helpt de bescherm ing van de alpenflora in Z w it
serland erg veel, als de m ilieu-minnenden de zilverdistel laten staan, maar de 
boeren de alpenweiden zorgvuldig ontdoen van deze planten? En helpt het 
veel als in A frika slechts een beperkte export van Succulenten plaats mag 
hebben, als de autochtonen aldaar ze uitroeien om zelf in leven te blijven? Het 
antwoord op alle vragen is neen! U moet goed beseffen dat de planten u it
geroeid worden op de natuurlijke groeiplaatsen, ondanks verboden van het 
I.O.S. en van de plaatselijke regeringen. Steekpenningen werken goed in 
Zuid-Am erika!
Dus mijn opinie is: Importeren . . .? ja !!, maar dan bewust importeren. Dat de 
planten altijd maar doodgaan zal wel aan uzelf liggen, want bij mij gaan de 
meeste niet dood. Ik heb verschillende importen van Euphorbia, Aztekium, 
Ariocarpus, Melocactus, Pilosereus, Hoodia, Uebelmannia’s, Pelecyphora. Het 
gaat erom, welke behandeling ze hebben gehad bij de leverende firma. In
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Engeland worden ze verhandeld als „verse, ongew orte lde” importen; en als 
„aangepaste, gew orte lde” importen. A ls ze zich aangepast hebben, zullen ze 
blijven leven. Ik heb bij twee firm a ’s twee Uebelmannia’s pectin ifera besteld; 
de één was een bewortelde import, de ander onbeworteld; deze laatste is dat 
na 2 jaar nog. Van de 50 importen die ik heb staan in bovenstaande soorten, 
zijn er maar een stuk of v ijf onbeworteld gebleven, twee Uebelmannia’s, een 
Monadenium en twee Euphorbia's polygona. Dat zegt mij niets omdat ik huis- 
kam erkweker ben; in een kas kan het beter. Ik heb verschillende planten 
gekocht als geënte zaailingen van een Hollandse firma, die na drie jaar geen 
mm zijn gegroeid, o.a. Arro jadoa's, P ilocereus e.d. Vreemd, dat bij mij Pilo- 
cereusimporten het prima doen en Pilocereuszaailingen op onderstam niet? 
Het lig t veelal aan de voorafgaande behandeling bij de kweker.
Al met al vind ik het „sp rook jes ”  dat importen niet zouden aanslaan; koop ze 
dan niet schrifte lijk  maar ga ze zelf halen; dan ziet elke kenner wel of de 
plant er al dan niet flo rissant bijstaat. Zodoende heb ik misschien wel tegen 
het „zere been”  geschopt van bepaalde niet-bonafide kwekers en handelaren. 
Tenslotte w il ik er nog op attenderen, dat men bewust moet importeren; niet 
alleen uit zelfzucht of hebzucht, maar ook om te proberen de importen voort 
te planten. B.v. v indt men Euph. bupleurifo lia prachtig of E. obesa en koopt men 
hiervan één import, dan kan men dat beter laten. Eén exemplaar, een vrou
w e lijk  namelijk, zal zich nooit voortplanten. Dus neem er dan minimaal drie; 
misschien heeft u dan mannelijke en vrouw elijke exemplaren, zodat ze, als ze 
bloeien, onderling bestoven kunnen worden en er zaad gewonnen kan w or
den. Bij vele cactussen is het net zo. Moeten deze bestoven worden met s tu if
meel van een ander exemplaar, dan heeft u niets aan één import. Dat staat 
dan wel leuk, maar het is voor het voortbestaan van de soort nutteloos.
Dat zijn de voorwaarden als ik vóór „im porte ren ” ben:
1. Im porteer om de planten in elk geval te behoeden voor totale uitsterving. 

A ls planten alleen nog in de cultuur voorhanden zijn is dat in ieder geval 
beter dan dat zij helemaal verdwenen zijn.

2. Importeer niet via firm a ’s, die nog niet eens goede zaailingen leveren.
3. Im porteer dusdanig, dat men er ó f zaad van kan winnen óf stekken van kan 

snijden en doe d it ook.
4. A ls men het niet met mij eens is en wel met het I.O.S. en de heer Hoekstra, 

im porteer dan niets en boycot de firm a's die het wél doen.
Holly Gate Nurseries in Sussex, Engeland, leverde voorheen prachtige impor
ten, doet dit niet meer op aanraden van het I.O.S. (een firma voor de anti- 
import liefhebbers).

G uliksthaat 78, Venlo.

Noten van de redactie, Th. N.:
(1 ) Dat Lophophora in Amsterdam als im porten te koop worden aangeboden geschiedt (o .m .)  op grond 

van de wetenschap dat d it  geslacht het verdovende m escaline bevat. D it a lka loïde doet de re a lite it 
vervagen en bew erks te llig t een roes van opw ind ing , dronkenschap en visioenen. In de U.S.A. is 
handel in deze p lan t verboden.

(2 ) De schrijver ste lt zich op als idea lis t. En ergens terecht. Het zal te a llen t ijd e  zo b lijve n  dat de mens 
als cu ltuu rd rager zich in de natuur controversioneel gedraagt. Zelfs het overtreden van voorschriften 
en wetten b l i j f t  (helaas) al een u itdag ing op zich.

GEDENKT U DE DIATHEEK?
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M e s e m b ry a n th e m a c e a e  (V I )

FRANS NOLTEE

(8.) Tussen K. Namaqualand en de Oranjerivier ligt een klein bergachtig ge
bied, het Richtersveld. Ook dit is zoals gezegd een zeer droog gebied, waar 
de zeer schaarse regen ’s winters valt en waar de enige neerslag aan de 
kust uit winternevels bestaat.
Vooral in het zuidelijk deel van het Richtersveld, aansluitend dus aan het 
vorige gebied, komen grote concentraties Conophyten voor. Hier wordt ook 
Con. Stephanii gevonden, een van de zeer weinige behaarde soorten uit dit 
geslacht. Andere planten uit dit gebied zijn o.a. Cheiridopsis peculiaris en 
pillansïi, Lithops, Odontophorus primulinus, verscheidene Ophthalmophyl- 
lums (o.a. littlewoodii, de kleinste van het geslacht), Mitrophyllum, Monilaria, 
Psammophora en Meyerophytum. In sommige delen van het Richtersveld 
wordt het aspect van de vegetatie vooral bepaald door Psilocaulon- en 
Aspazomasoorten.
De bodem is in de bergen bedekt met losse stenen, waartussen de planten 
groeien. In de vlakten bestaat de bodem uit zand. Zoals in KI. Namaqualand 
bestaat ook hier de kust uit duinen. Hier wordt o.a. de bekende Fenestraria 
aurantiaca gevonden. De bodemreactie in het Richtersveld varieert van zwak 
zuur tot neutraal.
We verlaten nu de Kaapprovincie, steken de Oranjerivier over en komen in

Zuidwest-Afrika.

(9.) Een beroemd (en berucht) gebied in deze voormalige Duitse kolonie is 
de Mamsfo, een woestijn die zich over een lengte van 2.400 km en een breedte 
van 8-160 km uitstrekt langs de kust. De vegetatie is hier praktisch geheel 
aangewezen op de ’s winters veelvuldig voorkomende nevels. Hoe extreem 
droog dit gebied is, blijkt wel uit het feit dat voor Swakopmund, dat onge
veer in het midden van de Namibwoestijn ligt, een gemiddelde regenval 
wordt opgegeven van 15 mm p/j. De door mist en dauw veroorzaakte aan
vulling wordt ongeveer even hoog geschat. In totaal dus een neerslag van 
30 mm p/j., waarbij we bovendien niet moeten vergeten dat de nevels eigen
lijk de enige betrouwbare bron van neerslag vormen, daar het soms jaren 
achtereen niet regent. Met uitzondering van het zuidelijk deel is de hele 
Namib een zandwoestijn, waarin zeer hoge duinen voorkomen.
Het zuidelijk deel, tussen de Oranjerivier en Lüderitz is een steenwoestijn. 
Dit hele gebied is verboden terrein (eigendom van de diamantmaatschappij 
die het gebied exploiteert), zodat we alleen uit de onderzoekingen van prof. 
Dinter (begin deze eeuw) weten dat het een belangrijk succulentengebied is. 
Uit dit deel zijn o.a. bekend Arenifera, Cephalophyllum ebracteatum (waar
van het verspreidingsgebied de hele Namib omvat), Conophytum, Dracophi- 
lus, de bekende vensterplant Fenestraria rhopalophylla, Lithops en Namibia. 
Rond Lüderitz bevindt zich een rijk succulentengebied waar behalve Cono
phytum, Juttadinteria en Lithops (optica en de variëteit rubra) ook verschei
dene interessante niet-hoogsucculente Mesems als Hydrodea (halophyten) 
en Brownanthus groeien.
Verder noordwaarts, tussen Lüderitz en Swakopmund, is de Namib eveneens 
verboden gebied, terwijl het bovendien op zichzelf al volkomen onherberg
zaam en ontoegankelijk is. Uit deze streek is mij slechts één Mesem bekend, 
nl. de wonderlijke Jensenobotrya lossowiana.
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In de omgeving van Swakopmund wordt weer Hydrodea gevonden alsmede 
Lithops gracilidelineata en L. ruschiorum met zijn variëteiten. Hier bevindt 
zich ook een van de groeigebieden van Weïwïtschia bainesii (W. mirabilis), 
weliswaar geen Mesem maar een zo interessante plant dat ik niet kan na
laten hem even te vermelden. Welwitschia is een levend fossiel waarvan de 
systematische plaats nog steeds niet recht duidelijk is. De plant is zo bijzon
der dat hij zowel een geslacht, een familie als een orde omvat.
Uit het deel van de Namib ten noorden van Cape Cross (80 km ten noorden 
van Swakopmund) zijn mij geen Mesems bekend.

(10.) Van het overige noordelijke deel van Zuidwest-Afrika valt als interes
sant feit te vermelden dat het geslacht Lithops hier de noordgrens van zijn 
areaal bereikt. Deze grens ligt bij Franzfontein waar L. gracilidelineata voor
komt. Andere Lithopsgebieden zijn de Brandberg en de Waterberg.

(11.) We reizen nu weer naar het zuiden en komen dan in Centraal Zuidwest- 
Afrika, een bekend Lithopsgebied. We kunnen hier twee belangrijke Lithops- 
centra onderscheiden: de Auasbergen (in de omgeving van de hoofdstad 
Windhoek) met de hele pseudotruncatellagroep, ruschiorum en zijn variëtei
ten en werneri en de omgeving van Mariëntal, aan welke plaats L. vallisma- 
riae zijn naam ontleent.

Fenestraria aurantiaca f. rhopalophylla
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Lithops helmutii Conophytum regale

In de Auasbergen varieert de jaarlijkse neerslag van 250-500 mm, bij Mariën- 
tal van 120-250 mm. Vrijwel het gehele gebied krijgt zomerregen.

(12.) Groot Namaland, dat in het zuiden wordt begrensd door de Oranje
rivier en in het noorden ongeveer door de spoorlijn van Lüderitz naar Keet- 
manshoop, is weer rijker aan andere Mesems. Het hoort tot de droogste 
delen van zuidelijk Afrika (10-120 mm p/j.). Belangrijke Mesemgebieden zijn: 
1. Het gebied ten zuiden van genoemde spoorlijn waar behalve soorten uit 
de geslachten Dracophïlus en Juttadinteria ook L. bella en schwantesii met 
hun variëteiten voorkomen; 2. de Karasbergen met de L. karasmontana 
groep; en 3. de omgeving van Warmbad met Dinteranthus, Lapidaria, Lithops 
dinteri en julii met hun variëteiten, Ophthalmophylium en Schwantesia.

(13.) Wanneer we nu Zw.-Afrika weer verlaten en oostwaarts gaan, komen 
we in het deel van de Kaapprovincie dat Bechuanaland genoemd wordt. De 
bodem bestaat hier evenals in het vorige gebied voornamelijk uit grof zand 
met vrij veel oplosbare zouten (geen stikstof), terwijl zich onder dit zand 
poreuze kalksteen bevindt op een diepte variërend van 0,30-3,00 m. In dit 
gebied ligt het zuidelijk deel van de Kalahari. Deze wordt meestal als woes
tijn betiteld maar is in feite een droogte-savanne, d.w.z. zacht golvend gras
land met verspreide bomen (vnl. Acacia’s). Afgezien van de soms ook hier 
optredende droogteperioden is de regenval naar Zuidafrikaanse begrippen 
redelijk, in het westen 120-250 mm p/j. en in het oosten 250-500 mm. De 
scheidingslijn loopt ongeveer over Postmasburg.
In dit gebied komen niet veel succulenten voor; de Mesems vooral in het 
zuidwestelijk deel, dat Griqualand West heet. Het zijn met name soorten uit 
de Nananthusgroep die hier voorkomen (Aloinopsis, Nananthus, Rabiea en 
Titanopsis), alsmede wat Lithops.

(14.) Oranje Vrijstaat en Transvaal herbergen in vergelijking met de meeste 
van de vorige gebieden vrij weinig Mesems. Met name zijn te noemen 
Frithia puichra (in de omgeving van Pretoria), Lithops lesiiei en salicola met 
hun variëteiten, de Nananthusgroep en de Stomatiumgroep (Chasmatophyl- 
lum, Neohenricia en Stomatium). Ook vele Delosperma-soorten groeien hier. 
De regenval bedraagt in het grootste deel 500 mm of meer per jaar.
(15.) Dit laatste geldt ook voor Natal en Basutoland, die vnl. betekenis heb
ben als groeigebied van Carpobrotus en Delosperma.

I C DE AANPASSINGEN VAN DE MESEMS AAN HET MILIEU

In de harde strijd om het bestaan hebben de succulenten een aantal aan
passingen ontwikkeld aan de bijzondere omstandigheden waaronder ze 
moeten leven.
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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 "Su ccu len ta” .

D A G EL IJK S  B ESTU U R :
Voorzitter: S . K . BR A V EN B O ER , Kwartellaan 34, V laardingen.
V ice-voorzitter: Ir. G . E . M . U IL , Cuperstraat 3, Bemmel.
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,
resp . bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland (ABN ) t .n .v . Succulenta te Am ersfoort.
2e penningmeester: J . O RLEM A N S, Heemskerkerweg 288, Beverw ijk , te l. 02510-38625.
Algemeen bestuurslid : J . H . V O STER M A N S , Schoolweg 55, Ven lo , te l. 077-18627.
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland en Be lg ië  ƒ 25,— en voor leden in het buitenland ƒ 30,—  per 
jaar inklusief maandblad 'Succu lenta ’ . Inschrijfgeld voor nieuwe leden f  5,— .

B ELA N G R IJK E  A D R ES S EN :
Ledenadm inistratie, propagandafolders, aanmeldingskaarten voor het lidmaatschap en nummers van „Succu len ta”  
van de lopende jaargang: P. D EK K ER , S t. Pieterstraat 27, Middelburg.
B ib liotheek: J . M AGNIN , Ooievaarstraat 13, S trijen . Katalogus f 1,50.
C lichéfonds: G . J . M. L IN S S EN , Jacob Catsstraat 61, Venlo .
Diatheek: H. M. S . M EV ISSEN , D inantstraat 13, Breda, te l. 076- 875076.
Oude nummers Van „Su ccu len ta”  tot en met december ’76: H . B . H O O G H IEM STRA , Reyerdijk 115, Rotterdam 26. 
Redakfreur: J . H. D E FE S C H E , Kruislandseweg 20, Wouw, te l. 01658-1692.
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.
Vragenrubriek: Cactussen en algemeen: dhr. Ü IL , Vetplanten: dhr. B R 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 OKTOBERnum m er moet u iterlijk 1 SEP TEM B ER  bij de redaktie zijn.
Mededelingen voor verenigingsnieuws uiterlijk  15 SEPTEM BER ; bij het sekretariaat, afdelingen gelieve hun me
dedelingen te zenden aan Mevr. A . BO EN D ER , Beneluxlaan 53, Beverw ijk .
Advertentie opgaven uiterlijk  20 A U G U ST U S  bij J. DE G A ST , Graaf Gerhardstraat 10, Venlo .

BESTUURSMEDEDELINGEN.

RUILEN ZONDER HUILEN. (I)
Helaas bereikte ons het bericht, dat de heer O. van Soldt Sr. om gezondheidsredenen op 
korte termijn ■— uiterlijk 1 oktober a.s. — zijn werkzaamheden aan Ruilen Zonder Huilen moet 
neerleggen. Wanneer op die datum geen opvolger is gevonden komt het werk stil te liggen. 
Ruilen Zonder Huilen is een aktiviteit, die door de heer van Soldt op eigen initiatief is gestart. 
Dank zij hem, hebben in een reeks van jaren vele liefhebbers lege plekken in hun verzameling 
opgevuld met mooie planten, die overtollig waren bij anderen. Het geheel steunt op de echte 
liefhebbersmentaliteit: elkander helpen zonder winstbejag. Het zou daarom bizonder jammer 
zijn als dit werk gestaakt zou moeten worden.
Wij stellen daarom de dringende vraag:
WIE VAN DE LEDEN IS BEREID OM DIT WERK OVER TE NEMEN?
We stellen ons voor dat RUILEN ZONDER HUILEN het beste zou draaien wanneer een groepje 
van drie mensen, die niet te ver van elkaar af wonen, dit gezamenlijk zouden doen. Ook het 
Clichéfonds werkt op deze wijze. Pieken zijn dan gemakkelijk op te vangen, evenals het tijde
lijk uitvallen van iemand.
Leden, die zich hiervoor willen inzetten gelieven kontakt op te nemen met mevr. A. Boender- 
van der Molen, Beneluxlaan 53, Beverwijk.

J. de Gast

Ruilen Zonder Huilen. (II)
Gedurende het verblijf van de heer van Soldt in het ziekenhuis heeft een lid aan zijn zaak 
planten afgegeven, verpakt in ,,De Hoekse Heraut” . Hij weet niet wie dat geweest zou kunnen 
zijn en verzoekt daarom of hij of zij zich even bekend zou willen maken.

Vakantie van de sekretaris.
Omdat de sekretaris van 27 augustus tot 24 september a.s. met vakantie is gelieve u alle 
korrespondentie voor het sekretariaat te richten aan mevr. A. Boender-van der Molen, Benelux
laan 53, Beverwijk.



Bewaarbanden en handleidingen.
Bewaarbanden voor 12 nummers van Succulenta zijn verkrijgbaar a ƒ10,75; bij bestelling van 
10 stuks en meer ƒ 9,50 per stuk.
De ,,Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten" is 
verkrijgbaar a ƒ 3,50 voor leden en ƒ 4,50 voor niet-leden. Afdelingen betalen bij een bestelling 
van 10 stuks en meer ƒ 2,50.
Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op giro
rekening 3742400 van Succulenta afd. Verkoop, Beverwijk met vermelding van de bestelde 
artikelen.

RUILBEURZEN.

RUILBEURS TE ROOSENDAAL
In het vorige nummer maakten wij al bekend dat er een grote ruilbeurs zal worden gehouden 
in West-Brabant en wei op zaterdag' 20 augustus 1977 n.m., in de zaal „Meulentiend” , Spoor
straat 300, Roosendaal. (Als men met de rug naar het station staat is de Spoorstraat de eerste 
straat links.)
De zaal gaat open om 1.30 n.m., van twee tot drie uur ruilen, daarna is iedereen vrij om 
eventueel te kopen.

SUCCULENTENBEURS VAN HET OOSTEN
Zoals reeds bekend gemaakt, wordt deze grote ruilbeurs gehouden op zaterdag 27 augustus 
I977. Er is gelegenheid tot ruil en verkoop.
Plaats: D.W.K.-gebouw, Leeuweriklaan 19, Zutphen.
De zaal is van 12.00 uur af geopend.

RUILBEURS VAN HET NOORDEN
De ruilbeurs zal gehouden worden op zaterdag 17 september 1977 in het cafè-restaurant ,,De 
Spinnekop” , te Zuidlaren.
Van 12.30 tot 13.30 uur ruilen uitsluitend voor leden van „Succulenta", van 13.30 tot 17.00 uur 
is er gelegenheid om te ruilen, kopen en verkopen.
Er zal een informatiestand zijn waar inlichtingen worden verstrekt over onze planten en over 
onze vereniging.

Secr. I. Bos,
Laan v.d. Marei 425, 
Emmen.

TWEEDE GOUDSCHE CACTUSBEURS (zaterdag 21 mei 1977).
Al maanden van te voren was het bestuur bezig met de voorbereidingen. Een commissie 
van vrijwilligers maakte zich ontzettend (nou ontzettend), druk over een expositie van de 
mooiste planten van de leden. Kortom, het was een algemeen gebeuren waar de hele afdeling 
met spanning naar uitkeek.
De verwachtingen zijn zeker niet beschaamd. Deze beurs heeft de vorige zelfs ruim over
troffen. De deelnemers waren nauwelijks gereed met de voorbereidingen en het inrichten 
van de tafels en exposities toen de eerste bezoekers kwamen binnen druppelen.
Dit druppelen groeide weldra aan tot een machtige stroom, zodat men al spoedig over de 
hoofden kon lopen.
In totaal werden ruim 1000 bezoekers en deelnemers geteld.

Te koop gevraagd; de volgende nrs. van AANGEBODEN:
Succulenta: 1969 nr 10, 1970 nrs. 1, 2, gewortelde stek van Echeveria spec.,
3, 4, 7, 8, 9, 10 en 12, 1971 en 1972 Crassula spec., Cotyledon spec. en
alle nrs. 1973 nrs 1 ,2  4 5 en 7. Adromischus.

Gaarne ruilen tegen Haworthia’s, Stape-
Aanbiedingen aan: lia’s. Lijst op aanvraag. (Stek ook zonder

J. Ribot, ruilen verkrijgbaar.)
Meidoornlaan 8. C. van Alphen,
Hoevelaken. Blauwsparstraat 14
Tel. 03495-5648. Dorst.



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

W at toch wel bijzonder opviel, was de zeer grote va rië te it van de meegenomen planten.
Er werd dan ook geruild en gekocht dat het een lust was om te zien (en te horen).
De expositie van eigen planten trok veel bekijks, er zijn vele dia 's en fo to ’s gemaakt van 
deze opvallende en fraaie collectie.
Overigens waren het n iet alleen de planten die de aandacht hadden; ook de boeken- en 
materialen-stands waren continu druk bezet, wel een bewijs dat h ier in Gouda aan „C AC TU S 
PROM OTION” werd gedaan!
Rond half v ijf  begon de drukte wat te verm inderen, maar toen waren practisch alle planten 
in andere handen overgegaan en de tafe ls nagenoeg leeg.
De afdeling Gouda en omstreken kon terugzien op een bijzonder geslaagde dag.
W ij zien nu al u it naar de derde beurs volgend jaar, met ongetw ijfe ld  het dubbele aantal 
planten en bezoekers.

C. J. van Schieveen-Schraa 
W aterru it 60
Gouda

Met „CACTUSWEELDE” naar Engeland op 19/20/21 mei 1977.

Op 19 mei vertrokken we per autobus naar Frankrijk waar we de „H o ve rc ra ft”  namen naar 
Ramsgate.
In Ramsgate werden we opgewacht door een Engelse „coach -d rive r”  die ons 3 dagen rond
voerde, van het reisagentschap „C O X  & G ILL” .
Van Ramsgate ging het naar Canterbury, we hebben daar 's m iddags een „ lu nch ”  gehad, en 
daarna vertrokken we per „coach ”  naar Ashington, naar de HolIigate Nurseries & The Refence 
Collection. D it was zo'n 2u20’ rijden.
Een zeer mooie privé-verzam eling, en schone planten te koop! V oor mij was het de eerste 
keer dat ik zo'n mooie verzameling zag, met zulke grote en schone planten en soorten die ie 
maar weinig ziet!
De meesten van ons schreven hun naam in het „boek van de Holligate C o llec tie ” .
We konden daar mooie planten kopen, en aan prijzen om van te watertanden! M aar zo heel 
veel konden we ook niet meebrengen, daar we niet met onze eigen wagen waren! Ik geloof 
dat anders die serre half leeg zou geweest zijn!!
Er waren ook drie grote serren vol met heel jonge plantjes!
Vandaar naar het hotel voo r avondm aaltijd en slapen, en om onze cactussen te deponeren 
op onze hotelkamer.
Op 20 mei hadden we de voorm iddag v rij om te w inkelen in Brighton, een badstad. Daar is 
nog een oud Indisch kasteel, zeer mooi! Er waren ook mooie aangelegde perkjes met tulpen, 
in allerle i kleurschakeringen.
Na het eten, reden we naar de p rivé-co llecties van de heer Holt, en van dokter Tony Mace. 
Deze laatste schreef een boek over de Notocactussen met medewerking van de heer Robert 
Holt. in alle boeken daar aangekocht tekenden beide heren.
De collectie  van de heer Holt, is n iet zo g roo t als die van dokter Tony Mace maar hij had 
ook zeer mooie planten.

TE KOOP GEVRAAGD:
losbladige „K ra inz” .

J. Gruwez,
St. Maartenlaan 8a, 
V lissingen.

TE KOOP:
broeikasje, geschikt voo r balcon of k le i
ne tuin, breed 108, diep 58, hoog 100 
cm. Materiaal Red cederhout.
C om pleet met verwarm ing.
Tel. 02267 - 3234, S int Pancras.



De collectie van dokter Tony Mace is zeer uitgebreid (een 3500 planten, denk ik) en zeer 
goed onderhouden, alles is zeer proper.
Ze hebben daar wel een meerdere keuze van plastic-potten, in alle maten en vormen. Deze 
dokter heeft ook een zeer mooie verzameling exotische vissen.
’s Avonds was er een cactusbespreking met zeer mooie dia’s van de club van Brighton, en 
Eastbourne.
Op 21 mei 's morgens reden we naar Haywards Heath voor een cactusshow —■ deze viel juist 
samen met ons bezoek.
Daar waren zeer veel mooie planten tentoongesteld voor een plaatselijke wedstrijd.
We konden ook daar aan mooie planten geraken, en aan zeer lage prijzen! Nog eens, spijtig 
dat we niet meer konden meenemen! Ook hebben we enkele potten en etiketten meegebracht. 
Vandaar naar het hotel voor het laatste middagmaal, en om 2.00 uur vertrokken we uit Brighton, 
richting Ramsgate, waar we dan terug met de Hovercraft „meevlogen” na 3 uur 30’ op de 
bus te hebben gezeten, en na afscheid te hebben genomen van onze Engelse „coach-driver". 
In Calais stond onze Belgische bus ons op te wachten, en na nog eens twee uur per autobus, 
en een 20'tal minuten met de auto was ik al tevreden, terug thuis te geraken, met al die ba
gage, en maar schermen voor de cactussen, dat de doornen en de botten niet afbraken! 
Voor sommige andere leden, was de reis nog niet ten einde en moesten deze nog een eind 
met de bus.
Iedereen was zeer tevreden over de reis, en vooral over de prachtige collecties planten welke 
we hadden gezien, en ook over de planten welke we hadden meegebracht. (De overtocht met 
de Hovercraft niet medegerekend — een volgende maal zal het wel met een ander vervoer
middel zijn!!!)
Ik zou iedereen kunnen aanraden, natuurlijk indien ooit mogelijk, een reisje naar de Holligate 
Nurseries in Ashington te maken, het loont de moeite! Je kan er ook planten bestellen per 
brief, welke dan worden opgezonden, vooraf echter een check of ander betalingsmiddel op
sturen!
Aan wie er zich voor interesseert, deel ik het adres mede:

Holligate Nurseries Ltd 
Cacti and Succulents 
Billinghurstlane
ASHINGTON / Sussex RH 20 3BA 
ENGLAND.

DE VREESE Francine 
LANDEGEM / België 
„Cactusclub Cactusweelde” 
Antwerpen - afd. Gent.

Naschrift.
Hoewel niet afkomstig van een afdeling van „Succulenta” , menen wij, dat het wel verantwoord 
is dit in Verenigingsnieuws te plaatsen. Het demonstreert de groeiende belangstelling voor 
onze liefhebberij in België en het zoeken naar nieuwe wegen om aktiviteiten te ontplooien. 
Mogelijk ook een voorbeeld voor een ekskursie van een der eigen afdelingen?

J. de Gast

CACTUSKWEKERIJ

GEBR. DE HERDT
Bolksedijk 3E (aan de weg 
van Rijkevorsel naar Wortel) 
B-2310 Rijkevorsel - België 
Tel. 031-146942

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 LA A R

Werkendam - Tel. 01835-1430
Complete sortimentslijst nr. 15 (met aanvulling) 
wordt u toegezonden na storting van f 3,50 op 
girorekening 1509830.

Regelmatig nieuwe importen 
's Zaterdags na 3 uur en 's zondags 

gesloten

Wie kan mij helpen aan ca. 50 zaden
van Gymnocalycium chlorostrictum.
A. B. Donk, Kapteynstraat 49, Leiden.



Te koop aangeboden: verzameling cac
tussen en vetplanten, ca 200 stuks.
J. Zwart Zuidwalstraat 5 Den Oever. 
Tel.: 02271 - 1046.

GEVRAAGD:
stek of zaad van Aporocactus flagellifor- 
mis.
P. van Dijk, Tramstraat 22, Lochum.

AFDELING DORDRECHT
8 september 

13 oktober 

10 november 

8 december

Zaailingenkeuring.
Ruilbeurs.
Lezing door de heer Noltee over Ethiopië.
Dia’s inleveren voor de wedstrijd in november. 
Uitslag van de diawedstrijd.
Praatje door de heer Kooijman over Stapelia's. 
Bonte avond.

AFDELING GOUDA EN OMSTREKEN
Bijeenkomst elke donderdag van de maand in Het Brandpunt, Turfmarkt 58, Gouda. 
Aanvang 20.00 uur. Nadere inlichtingen: mevr. C. J. van Schieveen-Schraa, Waterruit 60, 
Gouda. Tel. 01820-11851.

AFDELING KENNEMERLAND
Bijeenkomsten elke laatste donderdag van de maand in „Het Cultureel Centrum” , IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.

AFDELING HOEKSE WAARD
Bijeenkomsten elke tweede donderdag van de maand in de Landbouwschool te Klaaswaal.

NIEUWE LEDEN PER 1 JANUARI 1977:

Luc Gybels, Koningin Astridlaan 75, B 3290 - Diest, 
België.

H. B. Hovenga, Schipholplein 117, Arnhem.
Mevr. A. Koopman-Jager, Hegedijk 25, Luxwoude.
Ir. J. Th. Arends, Molenbossen 616, Venlo.
E. P. C. H. Offerman, Acaciaweg 18, Venlo.
M ej. Jacq. Songen, Balijeweg 86, Maastricht-Limmel.
L. J. S tolk, To llenshof 12, Hellevoetslu is.
H. Roubroeks, Heerbaan 37, Posterholt.
M. G. van Dooren, Anna van Burenstraat 12, Weert. 
C. Raaymakers, L. Gosseshof 10 H., Amsterdam.
H. A. C. Janssen, Pauwstraat 5, Breda.
J, de Ruiter, Houtstraat 24b, Schiedam.
G. J. Meyer, Populierendreef 55, Voorburg.
Mevr. E. Grimaux-Brinkman, Teteringenstraat 15a, 

Breda.
J. F. C. de Groot, Buitenwatersloot 114, Delft.
A. W . V ijfv inke l, M olendijk 6, ’s Gravendeel. 
B ib lio theek afd. IJsselstreek, p /a  C. W onnink, Mgr. 

Nolensstraat 25, Zutphen.

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 iroreken ing  124223.

's Zondags gesloten

C. H. C. J. Thieme, Wagenstraat 127, Den Haag.
D. Pemmelaar, Favrestraat 309, Rotterdam.
J. J. A. Brus, Vrijheidslaan 69, Gouda.
M. Lam, A. van Schendellaan 132, U ithoorn.
Gerard Celing, Noorderstraat 274, Sappemeer.
Mevr. J. Mulders-Pessers, Heesbergstraat 22, Heerlen.
J. N. V ink  j r . , H elling 72, Utrecht.
P. D. Schreuder, Gerard Scholtestraat 110, Rotterdam. 
Maarten Schrieken, Jac. van Heemskerkstraat 82,

Den Helder.
B ib lio theek afd. Den Helder, p /a  mevr. J. v.d. Schoor- 

Abbenes, Landmetersweg 41, Den Helder.
C inette Goormachtigh, Borstelstraat 40 , 8800 Roeselare, 

België.
Mevr. C. M. Trocha, M eidoornstraat 29, Oudenbosch. 
Th. J. Keuning, Merwedestraat 124, Beverwijk.
N. J. W etter, W ilbertoord 78, Rotterdam.
Peter de Jong, Gaarderhof 23, Krimpen a.d. IJssel.
Th. J. Ophof, van O ldenbarneveltstraat 12, Zuid 

Beijerland.
K. Schumann, Boomkampstraat 28, Aalten.
M. Noort, Surinamestraat 32, Oegstgeest.
A. C. v.d. Est, Mosselkreekstraat 7, St. Philipsland.
J. S. Sens, van Lennepstraat 76A, Rotterdam.
C. A. Folkers, Parklaan 84, W inschoten.
H. Perdok, Ripperdastraat 41, Farmsun.
L. Stuy, Snijderstraat 19d, Gorinchem.
P. C. J. Schadee, Pr. Hendrikstraat 27, Hendrik Ido 

Ambacht.
J. Beirnaert, Franz Smeersweg 7, 8450 N ieuwpoort a. 

Zee - België.
Mevr. L. D. J. S to lting-Christen, Ravelijn 144, 
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Neohenricia sibbettii Foto’s de Graaf en Noltee

Hei geheel van alle levensomstandigheden van de plant (en ook van mens 
en dier) noemen we milieu, te splitsen in biotisch en abiotisch milieu. Het 
biotisch milieu wordt, zoals de naam reeds aangeeft (bios =  leven), ge
vormd door de levende organismen, dus door andere planten, dieren of 
mensen. Onder abiotisch milieu verstaan we dan de overige levensvoor
waarden, dus bodem- en klimaatomstandigheden.
De verschillende aanpassingen aan het milieu die de Mesems ontwikkeld 
hebben, kunnen we nu als volgt onderscheiden:
1) Het op effectieve wijze opnemen van het ter beschikking staande vocht.
2) Het opslaan van hef opgenomen vocht in speciaal daarop ingerichte cel

len, het zgn. waterweefsel.
3) Het beperken van de verdamping.
4) Bescherming tegen de hitte.
5) Hygrochasie.

Aanpassing aan het biotisch milieu:
6) Bescherming tegen diervraat (mimicry of beschermende nabootsing)
Ik ben geneigd slechts de onder 2 en 5 genoemde principes te beschouwen 
als typisch voor de succulenten.
We zullen nu de verschillende aanpassingen bespreken en daarbij natuurlijk 
speciale aandacht schenken aan de Mesems.

1) Het op effectieve wijze opnemen van het ter beschikking staande vocht.
Dit vocht kan zijn:
a. Regen. Deze valt meestal in korte doch hevige buien zodat een groot 
wortelgestel nodig is om het water op te nemen voordat het weer ver
dampt en/of afgevloeid is.
b. Dauw. Zoals we gezien hebben is dauw voor sommige succulenten een 
zeer belangrijke en soms zelfs de enige vorm van watervoorziening. Om deze 
zeer geringe hoeveelheden vocht te kunnen benutten moet de plant beschik
ken over een wijd vertakt wortelgestel dat slechts enkele centimeters onder 
het bodemoppervlak loopt. Zo heeft bijv. Fenestraria wortels die tot 75 cm 
lang worden. Daarnaast bezitten vele succulenten dorens of haren die de 
dauw kunnen opvangen en naar de wortelhals geleiden.
c. Grondwater. Sommige succulenten hebben het in de diepte gezocht en 
bereiken met hun wortels het grondwater.

(wordt vervolgd)
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O N G E R E G E LD
▲

Gymnocalycium andreae CBöd.) Backbg.
var, longispinum

D it matgroene, achtribbige gym no’tje, 5 cm 0 en 3 cm hoog, mogen w ij als een 
interessant buitenbeentje zien, omdat het zich in enkele opzichten zo afwijkend 
onderscheidt van zijn soortgenoten binnen dit cactusgeslacht.
Zo zijn de bloem knoppen niet regelmatig gevormd, de bloem bladschubben 
staan warrig door en langs e lkaar gerangschikt, dus niet netjes dakpansgewijs 
als bij de andere gym no’s. De knoppen ontstaan tegelijk  met de nieuwe areo- 
len rond het tam elijk diep verzonken groeipunt in het vroege voorjaar. De 
bedoorning is niet zo stug en goed buigzaam, transparant w it, bij ouder w or
den lichtbruin aanlopend, fijn en dun. De bloem buis met vruchtbeginsel is wel 
bijzonder kort. De bloemen zijn erg groot, to t 50 mm 0 , en met hun prachtige 
diepgele, ta lrijke  en grote bloem bladen onderscheiden zij zich qua u ite rlijk  
eerst goed van de doorsnee gymno. De bloei, d it voorjaar 5 bloemen, heeft 
u itsluitend in het voorjaar plaats. Spruiten doet het gem akkelijk en de jonge 
loten maken nog aan het moederlichaam zittend al w orte ltjes aan, zodat de 
ongeslachtelijke verm eerdering geen probleem is.
De cu ltuur van d it plantje is heel eenvoudig gebleken. W el dient men er op 
bedacht te zijn dat het niet tegen felle zon kan. In de w in ter verdraagt het 
gem akkelijk een tem peratuur van 6-10°C.
Helaas heb ik deze varië te it nog nergens beschreven gevonden. De typeplant 
is afkom stig uit Córdoba, Argentinië.
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Mammillaria pseudoalamensis Backbg.
Een cactusje dat voor de liefhebbers onder ons die met ruimte te kampen heb
ben wel is onder te brengen. Het mijne is ongeveer 6 cm hoog bij een doorsnee 
van rond 4 cm. De tuberkels zijn bezet met stijve w itte doorns, ca. 10 in getal 
en ongeveer 5 mm lang, die van een bruin puntje zijn voorzien. De ene zwart
bruine, 10 mm lange, gehaakte m iddendoorn contrasteert goed met de rand- 
doorns. De ongeveer 30 mm brede bloemen zijn ware juweeltjes: de roze tot 
paars verlopende bloembladeren omringen het bundeltje lichtpaarse meel
draden. Boven de (door het stuifmeel) goudgeel gekleurde helmknoppen torent 
de geelgroene stempel met een achttal lange stem pellobben uit.
We dienen voorzichtig  met de w aterg ift te zijn, aangezien de worte lhals vocht- 
gevoelig is. V oor de rest heb ik to t heden d it plantje niet als m oeilijk  ervaren. 
Overigens, mijn beschrijving b lijk t nu niet te kloppen met die van bijv. Backe- 
berg. Volgens hem zou de stempel karm ijnkleurig dienen te zijn en het aantal 
randdoorns ca. 23. Zou mijn exemplaar m ogelijk toch een M. alamensis kunnen 
zijn? Dat k lopt zo ongeveer wel, aldus Craig, met de bedoorning maar over de 
bloem ze lf verte lt deze M am m illariaspecialist niets. En in de kw eker van wie 
ik mijn exemplaar destijds betrok heb ik erg veel vertrouw en wat de naam
geving betreft. Nochtans . . . een steunpunt vind ik w eer bij Maddams die zegt 
dat M. pseudoalamensis een lich t ingezonken top heeft en dat het plante- 
lichaam naar de top toe versmalt. En dat klopt weer! D iezelfde man weet el
ders te vermelden dat deze, uit zu ide lijk  Sonora afkom stige, cactus het beste

▼

maar wel
Teksten en fo to ’s: Th. Neutelings.



beschouwd kan worden als een extreem zuidelijke vorm van M, oliviae. Maar 
nu zegt Backeberg dat deze laatste volgens „algemeen oordeel” slechts een 
vorm van M, microcarpa is met een groene stempel en zonder gehaakte mid- 
dendoorn. Mijn M. pseudoalam ensis heeft een geelgroene stempel en mijn 
M. oliviae heeft wel een gehaakte middendoorn. Beide lijken in de verste verte 
niet op elkaar, terwijl de laatste wel erg veel lijkt op mijn M. microcarpa. En 
de cactusspecialist Buxbaum heeft ergens schriftelijk beweerd dat M. pseudo
alamensis een synoniem van M. inaiae is. . . .
Wie krijgt het er niet warm van bij het lezen van zoveel uitspraken. Ik ga mij 
onderhand afvragen of er geen mengvormen aangedragen werden die a priori 
als een soort werden beschouwd (?).

Van maand tot maand
Th. NEUTELINGS

De maanden april en mei zijn voor ons, cactusliefhebbers, wel de meest spec
taculaire. Het bloeiproces dient dan al goed op gang te zijn gekomen evenals 
de knopvorming. Zo „verwonderde” het mij bij enige collega’s een veel vroe
gere bloei te zien. De verklaring was hiervoor gemakkelijk te geven. In te
genstelling tot mijn, wat ingebouwd staande muurkas, was hier sprake van 
grotendeels vrijstaande onderkomens met een groter buitenlichtrendement. 
Voeg daarbij dat door deze kassen verwarmingsbuizen lopen, dan is een 
vroegere bloei alleszins te verklaren. Mijn muurkasje wordt ’s winters niet

Mamm. bullardiana



verwarmd, alleen om een eventuele vo rs t buiten de deur te houden en de 
tem peratuur op gemiddeld minimaal 8-10° C te handhaven. A ls men zich 
begin maart in zo’n, in volle  bloeitooi staande kas bevindt, bekru ip t je onw ille 
keurig dat rare gevoel, dat je met de bloeicapacite it van je eigen exemplaren 
behoorlijk achterloopt. Zelfs de vrees dat veel cactusexem plaren in je eigen 
collectie een bloem loos seizoen tegem oet gaan.
Maar is d it wel het geval? Ik ge loof dat we d it mogen ontkennen. Zo ontdekte 
ik begin mei de eerste bloem knoppen in mijn geënte Mam millaria longiflora, 
een groot-bloem ig exemplaar dat ik in 1975 gezaaid en enige maanden daarna 
geënt had. Bij een collega bloeide zijn exemplaar al eind februari!
Bekend staan om hun vroege bloei de vertegenw oordigers van het geslacht 
Gymnocactus. De laatste bloem van G. knuthianus bloeide half april. G. be- 
guinii bloeit eind april, begin mei nog volop met prachtig dieppaarskleurige 
bloemen. In d it nu tweede jaar van mijn muurkas zie ik exemplaren bloem 
knoppen vormen en wel voor het eerst sinds deze in mijn bezit zijn. Om een 
paar voorbeelden te noemen: Mammillaria m icrohelia v. m icroheliopsis, M. 
elongata, M. gracilis, de zoëven genoemde Gym nocactussen e.v.a. O ok de 
hoeveelheid bloem knoppen b lijft in de meeste gevallen niet achter. Practisch 
alle Rebutia’s en A ylostera ’s gaan „gebukt” onder een rijke lijk  aantal bloem
knoppen. Doch ook hier w eer een latere bloeitijd. Zulks geldt ook voor de 
hardvlezige M am m illaria ’s. De Gym nocalyciums en de nodige Parodia’s knop
pen ook bijzonder goed.
Bij vele M am m illaria’s is de vorm ing van zaadbessen in deze voorjaarsm aan
den geweldig groot, vooral als het ze lffertie le  (dus op zelfbevruchting inge
stelde) planten betreft. In mijn verzam eling heb ik een M. prolifera v. haitien- 
sis, een meerkoppig exemplaar met een diam eter van ca. 15 cm. Het aantal 
rode bessen erin is niet dan met veel moeite te tellen. D it is ongetw ijfe ld te 
danken aan de prachtige, zonrijke zomer vorig  jaar, welke een gunstige in
vloed op de, zeer lange, bloeiw illigheid van dit exemplaar heeft gehad. Deze 
bessendecoratie is indrukwekkend mooi, zo tegen een achtergrond van w itte 
wol en idem bedoorning. Tientallen bloem knoppen kondigden zich voorts aan, 
welke eerstdaags de pracht van deze cactus door de bloei ervan nog 
eens extra zullen accentueren. De bessen van M. schiedeana, afkom stig van 
de 1975-bloei, droogden in februari j.l. uit. M erkwaardig was dat deze geen of 
bijna geen zaden bevatten. De vraag dringt zich dan autom atisch op of zich 
onder sterk programmatische invloed niettemin bessen vormen zonder vo r
ming van zaad; of dat het zaad halverwege het groeiproces in de vruchtbes 
a fste rft omdat zelfbestuiving een m inder kiem krachtig e ffect teweeg brengt. 
Begin april begonnen zich alweer de nieuwe bessen te vormen, nu afkom stig 
van de bloei van vorig  jaar.
De 1976-zaailingen zijn ook de w in ter in de kas goed doorgekomen. In tegen
stelling met wat vaak gedaan en beweerd w ordt, heb ik deze jonkies dezelfde 
rusttijd  gegeven als hun volwassen zusters en broeders. En d it experiment 
is goed geslaagd. Ondanks hun v rij klein w orte lgeste l en geen w ate rg ift zijn 
ze b lijkbaar in staat geweest zich voor uitdroging te hoeden. D it w aarschijn
lijk  vanwege de in de w interatm osfeer meestal aanwezige vochtigheid. Nu in 
het voorjaar bij de algehele hergroei ontw ikkelen zij zich als kool. V oor zover 
ik  mij kan herinneren is één zaailing tijdens de w in ter te loo r gegaan, nl. een 
Gymnocalycium chiquitanum. O ver w interverliezen gesproken: drie volw as
sen soorten verw isselden het tijde lijke  met het eeuwige. Mammillaria there- 
sae f. cristata: dit staat mij nog goed voor de geest, omdat het de tweede 
maal is dat een kamvorm van deze soort het in het w interseizoen laat afweten. 
D it in tegenstelling met het normale exemplaar dat al v ie r jaar in mijn collectie
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zit. Mogelijk dat deze door de snelle groei van de kam tijdens de groeiperiode 
een verzwakking ondergaat, waardoor het niet meer tegen de frissere en de 
lichtarme omstandigheden ’s winters opgewassen is. De twee anderen willen 
helaas nu niet in mijn gedachten komen.
Toch zijn er bepaalde cactusexemplaren die mij doen verbazen door het feit 
dat ik deze nimmer in bloei krijg. Zo heb ik een goed ontwikkelde Brasili-I 
cactus haselbergii, welke al vijf jaar verstek laat gaan. De in de winter dui
delijk aanwezige bloemknoppen van Mammillaria solisioides stierven helaas 
weer af. Misschien dat dit, ook zeer vroeg bloeiende, exemplaar eerder warm
te toegevoegd dient te krijgen om de bloemknoppen tot ontwikkeling te 
brengen.
Voorts ervaar ik in deze lentemaanden nog andere interessante feiten. Mijn 
Mammillaria nejapensis had eind zomer 1976 de basis gelegd voor de tweede
ling van het groeipunt. Dat laatste was namelijk van rond- tot ovaalvormig ge
worden. In deze lenteperiode is die deling een zichtbaar feit: twee duidelijke 
groeipunten vormen allengs twee identieke koppen. Een ander exemplaar dat 
veel op de vorige lijkt, te weten M. neomystax, is thans ook bezig haar kop 
gaffelvormig te delen. Mijn Mammillaria zeilmanniana f. cristata heeft haar on
derstam naar de andere wereld geholpen. Deze plant bestaat uit een wirwar 
van door elkaar krioelende vegetatiebanden en het vermoeden bestaat dat 
door deze woekering en de daarmede gepaard gaande druk het 4 cm lange 
onderstammetje verstikt werd. Mijn aandacht werd erop gevestigd toen ik be-

Mamm. elongata Foto's van de schrijver
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Mamm. m icrohelia v. m icroheliopsis

merkte dat er n iet-cristaatachtige zijspruiten in d it voorjaar waren ontstaan. 
In de afgestorven stam bevonden zich een groot aantal w orte ltjes. De bruin 
geworden onderstamresten heb ik met een pincet verw ijde rd  en vervolgens 
de cfistaat opgepot om aldus de w orte ls  de gelegenheid te geven het grond- 
mengsel binnen te dringen. V ie r jaar heb ik al dit exemplaar, maar nimmer 
enige bloei ervan ondervonden. Verder heb ik d it lenteseizoen nog iets noe
menswaard ervaren. Sinds een viertal jaren ben ik in het bezit van een Astro- 
phytum myriostigma, die to t voor kort een v ijfta l ribben kende met verder een 
normaal, centraal groeipunt in de kop. Tot mijn verbazing heeft zich inmiddels 
een indrukwekkend aantal extra ribben gevorm d: een zevental zijn er namelijk 
bijgekomen en het vegetatiepunt ( =  groeipunt) is bandvorm ig geworden. 
H oogstw aarschijn lijk is hier sprake van een spontane cristaatvorm ing. Wel 
kan ik mij herinneren dat al de tijd  dat ik deze Bisschopsm utscactus in mijn 
collectie had, het een vrij matige groeier was, althans veel langzamer dan 
diens soortgenoten.

W eissenbruchstraat 92, Roosendaal.
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O p s tu d ie re is  d o o r U ru g u a y
K. H. PRESTLÉ
Amsterdam - Zürich - Monrovia: vlucht KL 791 is na een lange nacht eindelijk 
in de buurt van de luchthaven van Rio de Janeiro aangekomen. Een wolk als 
van een nevel hangt over de stad als onze machine het vasteland nadert. Een 
zwoel-warme tropenatmosfeer komt mij tegemoet als ik de trap afga voor een 
korte tussenstop. Brazilië - de temperatuursverandering van 5° C in Amster
dam naar de 28° van Rio de Janeiro gaat niet onopgemerkt aan je voorbij. De 
tussenlanding duurt slechts een uur en voort gaat het weer in de richting 
Montevideo.
Na 30 minuten vliegen wordt het landschap van Rio Grande do Sul reeds 
zichtbaar en kort daarop ook dat van Noord-Uruguay. Ik probeer mij op grond 
van wat ik hier zie een beeld te vormen, hoe het er daar beneden uitziet, maar 
een licht wolkendek zorgt ervoor, dat de spanning bewaard blijft. Om 12 uur 30 
(locale tijd) landen we in Montevideo; het verbaast me, dat er zoveel passa
giers voor Montevideo zijn. De ontvangst is bijzonder hartelijk, de aankomst
hal staat vol mensen, er wordt gejuicht en met vlaggen gezwaaid. Langzamer
hand wordt het me duidelijk, dat hier iets bijzonders aan de hand is; ik ben 
gewoon een eenling onder velen! De Uruguayse voetbalfans begroeten hun 
spelers, die van een trip door Europa terugkomen. Maar tussen de wuivende 
menigte zie ik nu ook een oudere dame en heer en verheugd wuif ik terug. 
Het is mijn vriend Hugo Schlosser met zijn vrouw, die zoals afgesproken naar 
het vliegveld zijn gekomen om me af te halen.
Montevideo; De boerderij van Hugo Schlosser ligt aan de andere kant van 
Montevideo; wij moeten een groot deel van de stad doorkruisen. De buiten
wijken zijn zoals in iedere grote stad en de huizen daar konden even goed 
in Madrid of Lissabon staan. Zoals overal zijn er ook hier betere en slechtere 
woonwijken. De binnenstad met zijn winkelstraten is zeer druk en tegelijker-



tijd  representatief, het autoverkeer gedisciplineerd. N atuurlijk vallen de vaak 
tweede- to t derde-hands automodellen op, echt antieke wagens, maar alles 
loopt en functioneert. Verkeersopstoppingen zijn er niet. Via een van de grote 
uitvalswegen komen we weer aan de rand van de stad en eindelijk ook bij 
de boerderij „A rd illita ” van m’n vriend.
De oprit naar „A rd illita ” is omgeven met een pracht van bloemen, Petunia’s 
en viooltjes en de aangrenzende w ijngaard toont, dat hier met Europese 
grondigheid w ordt gewerkt. O ok de rozen staan in volle bloei. A lles is perfect 
in orde en voor het huis word ik verrast door de eerste v rij uitgeplante cactus
sen. Perken met N oto ’s, Gymno's en met Cereussen en O puntia ’s tonen 
aan, dat hier een perfekte kenner van de Uruguyaanse cactusflora woont. 

V ijve rw e g  12, V e ghe l. (w ordt Vervolgd)

Curagao
A. C. WIESEMANN

Mijn reis naar Curagao had twee redenen, ten eerste het bezoek aan mijn 
broer, ten tweede de succulenten. Omdat het tevens mijn vakantie was had ik 
tijd  voldoende om het allemaal te bewonderen en te bestuderen. Daar ik een be
ginneling ben in het verzamelen van cactussen w ist ik op het moment dat ik 
op Curagao zat niet al de namen van de planten (ik was daar van 18-12-’76 
tot 19-1-77). D oor overal te vragen ben ik achter de meeste namen geko
men, alhoewel er niet zo veel soorten op Curagao voorkom en was het voor 
mij wel de moeite waard. Vooral de M elocactussen en de enige soort Mam
millaria die op Curagao groeit waren heel mooi. V erder komen er ve rsch il
lende soorten Cereussen voor alsmede enkele soorten Opuntia's. Gelukkig 
w ist mijn aldaar verblijvende broer (zelf geen succulentenliefhebber) precies 
de plaatsen waar veel cactussen voorkomen.
Het eerste gingen wij naar Santa Cruz waar het geheel vol stond met M elo ’s; 
vooral de M elocactus m acrocanthos was in groten getale aanwezig. Er waren 
zeer veel dingen die mij zeer verbaasden, zoals de mutsen die de Melo's 
droegen. Er waren kleine planten met cephaliums die het plantelichaam over
troffen maar er waren ook reusachtige planten zonder cephalium (deze wa
ren ongeveer 30 cm in doorsnee) en er waren ook planten die niet één 
muts hadden, maar wel v ijf en dat vond ik zeer vreemd en kon hier ook geen 
verklaring voor vinden. Daar ik veel gehoord heb over het w orte lgeste l van 
de M elo's ben ik op onderzoek gegaan en inderdaad de meeste verhalen zijn 
waar. Ik heb geprobeerd een Melo van 31 cm uit te graven, ik ben daar maar 
mee gestopt want dit is gewoon onbegonnen werk. De w orte ls waren soms 
20 meter lang en de diepte heb ik maar niet verder onderzocht. V erder kwam 
ik ook nog een paar tegen met gele doorns en ik weet niet of d it een eigen 
soort is dan wel een varië te it was. W at ook erg veel voorkw am  was dat de 
planten in de volle zon stonden en dat deze roodkleurig waren. Deze ver
kleuring ontstaat doordat de plant de k leursto f anthocyaan ontw ikkelt. In de 
tijd  dat ik er was stonden erg veel planten in bloei en ook de M elo ’s. M elo ’s 
hebben bloemen die zich haast niet laten zien, dat w il zeggen ze komen bijna 
niet boven het cephalium uit. De bloemen van de M elocactus macrocanthos 
zijn rood en openen zich bijna niet. N iet alleen de bloei maar ook de zaad- 
bessen waren bij de meeste planten aanwezig. In verschillende kleuren en 
vormen en vooral verschil in grootte waren deze te zien.
De meest voorkom ende soort is de Opuntia die daar verw ilderd is. Overal 
waar men komt v ind t men O puntia ’s en ze groeien ook overal op, of het nu 
op de rotsen is dan wel in een gebied met lavagesteente.
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Men treft er ook een Opuntia-achtige soort en wel te weten het geslacht Con- 
so lea. Dit is een doornloze soort Opuntia die grote schijven vormt en de 
soort die op Curapao groeit bloeit rood. De meeste O puntia’s die er groeien 
bloeien geel, alhoewel ik een plant heb gezien die rood bloeide. Er groeien 
m.i. ongeveer 4 soorten O p un tias . De Cereussoorten  die er voorkwamen 
waren erg indrukwekkend door hun grootte. De blauwberijpte C ereus was 
naar mijn mening de mooiste, de naam weet ik niet, maar ziet er als volgt uit: 
w itgeelachtige doorns, in de top lange, eveneens w itgeelachtige borstelha
ren, de bloemen versch ijnen  in een pseudocephalium en zijn lang trechter
vormig roodachtig, veelal spruitend aan de basis van de plant.
Van een ander cereussoort vond ik een foto in het boek van S ir  O liver Leese 
,,A lles over C actussen  en Vetplanten” op blz. 119 en hij noemt het alleen 
maar een cereuscactus . Op een ruilbeurs in Zaandam kreeg ik van iemand 
te horen dat de andere soorten P ilosocereussen  of Pachycereusachtige w a
ren. W at ik daar ook vernam w as dat de enige Mammillaria die daar groei
de M. simplex is. Deze wordt door Craig  in zijn boek „The Mammillaria Hand- 
book” als M. mammillaris op blz. 106 beschreven, alhoewel Haworth hem in 
1812 ook sim plex noemde.
V erder komen er ook nog enige vetplanten voor zoals Agaves, Yu cca  s, 
Euphorbia’s, Bromelia pinguin en nog wat Sedum achtige soorten w aarvan één 
soort zeer dicht bij de zee groeit. Van de Euphorbia s komen daar de volgen
de soorten voor: E. lactea, pulcherrima, splendens en de tirucalli. De lactea 
en de tirucalli worden veel als natuurlijke heggen gebruikt. Het mooie van de 
A gaves w as dat deze in bloei stonden. Met hun meterslange stengels kon- 
men ze duidelijk in het landschap herkennen. De drie soorten die er voor
komen zijn de americana, angustifolia en de sisalana.
De meeste cactussen  staan over het hele eiland verspreid  met uitzondering 
van de M elo's en M. sim plex. Deze laatste komen alleen in bepaalde gebie
den voor zoals Rif, Santa C ruz, op de bergen rond de Daaibooibaai en op de 
San Pedro-vlakte. Het allerm ooiste staan ze op het land van dokter Maal 
maar dat is sinds enige tijd verboden terrein wegens de vervuiling die de be
w oners daar veroorzaakten. W at ook een probleem is, is het sm okkelen van 
de M elo’s wat een ongewoon grote schade aanricht aan het bestand van de
ze planten, want men verscheept ze met grote hoeveelheden tegelijk het 
eiland af. Men neemt hier niet alleen de kleine planten mee hetgeen de over
heid nog niet zo erg vindt. M aar de oudere planten zijn hier de dupe van en 
deze worden daardoor geheel verkeerd  behandeld: men steekt gewoon de 
oudere planten rondom uit de grond hetgeen deze exem plaren die wortels 
van ettelijke meters kennen beslist niet ten goede komt.
Palembangstraat 201, Amsterdam (Oost).

H et c a c tu s c y s te n a a lt je  (III)
JOH. D E V R IE S
Ziektebeelden:
De eerste bovengrondse tekenen van een aantasting door cactuscystenaaltjes 
bestaan doorgaans uit het p leksgew ijs in de groei achterblijven van de planten. 
Deze planten kunnen zich in de loop der jaren uitbreiden, waarbij de sym p
tomen lijken op die van gebreksziekten. (S lech te  groei en een bleke roze kleur 
van de planten.) Bij een zeer ernstige aantasting kan de plant ze lfs te gronde 
gaan.
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o f4 . 3.

Een kapotgedrukte cyste onder een m icroscoop, met zich in de eieren ontwikkelde larven 
wat volgroeide larven.

Een kleine co llectie cysten onder de m icroscoop. W erkelijke  grootte, een kleine mm.

reeds
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Gedurende een bepaalde periode (±- juli en augustus) zijn op de w ortels bruine 
cysten zichtbaar en het w orte lste lsel is d ikw ijls  bossig of baardig, omdat de 
plant door de vorm ing van nieuwe wortels' toch probeert in zijn behoefte aan 
vocht en voedingsstoffen te voorzien. Bij het binnendringen van de larven in de 
w orte ls worden deze beschadigd, w aardoor schimmels en bacteriën een kans 
krijgen om binnen te komen, d ikw ijls  met rotting to t gevolg.
De manier waarop w ij onze planten kweken is ook nog sterk debet aan de 
verspreiding van de aaltjes. V roeger stonden de planten vaak op lattenroosters 
in blikken bussen. De aaltjes konden zich dan vrij m oeilijk verspreiden naar 
naburige planten. Tenzij men zo sterk giet, dat de grond uit de ene pot in de 
andere spettert en er op de latten dagenlang w ater b lijft staan. Na de blikken 
bussen zijn de plastic potten gekomen, die we op een paar cm zand plaatsen, 
i.v.m. de vochtregulatie  van de potklu it. Het teveel aan gietw ater loopt door 
de potk lu it in het zand en w ordt te zijner tijd weer teruggegeven aan dezelfde 
of naburige potkluit, etc. De gevolgen zullen duidelijk zijn, de larven profiteren 
hiervan.
Komen we terug op de im portplanten. Vrijw el alle im portm ateriaal uit de warme 
landen (en daar groeien onze cactussen immers!) is besmet. In de weinige 
grondresten worden zeer hoge besmettingen gevonden, 1000 (duizend!) cys
ten met een totale inhoud van 70.000 larven en eieren per 100 ml grond zijn 
geen uitzondering! 100 ml grond, dat is ongeveer de inhoud van een 9 a 10 cm 
potje. Menigeen zal zich nu afvragen, hoe het m ogelijk is, dat een cactus hier
bij het leven nog houdt. Een duidelijke zaak is, dat de resultaten (gemeten in 
groei en bloei) zeer povertjes zullen zijn.

Nobelstraat 29, Brie lle . (w ordt vervolgd)

TIJDSCHRIFTEN
The Journal o f The M am m illaria Society, Volume XVII, Nr 2, April 1977.
In een artikel van de hand van John Pilbeam w ordt o.m. de aandacht gevraagd voor het 
kweken uit zaad, te meer daar strengere wetgeving op de u itvoer van cactussen, zelfs 
van zaailingen, speciaal van de kant van de V.S.A., to t de noodzaak ervan dwingt. Er 
zijn veel methoden voor een succesvol kweken uit zaad. Derhalve worden er diverse 
goede tips verschaft teneinde de lie fhebber een zo groot en zo goed m ogelijk resultaat 
te  laten scoren.
Een andere artike lschrijver, Brian O live r, vraagt zijn lezerskring aandacht voo r het aan 
Coryphantha en aan Thelocactus verw ante geslacht Gymnocactus. Hij geeft na een in
leiding verschillende gegevens om trent elke soort van d it genus.

Th. Neutelings, W eissenbruchstraat 92, Roosendaal.
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M elocactus Loboguerreroi Cardenas
G.EERKENS
Gepubliceerd in het M exicaanse cactustijdschrift jaargang nr. 12 (1967) bladzijde 58 en 59.

De vertaling van de w etenschappelijke diagnose en de Spaanse beschrijving 
luidt als volgt:
Plant alleenstaand, zelden in groepen van 2 a 3 exemplaren bij e lkaar. Rond 
(bolvormig), 10 tot 25 cm hoog, 20 cm doorsnee met een heldergroene kleur. 
Ribben 12 a 13, stomp, 11/2 cm hoog, 2-21/2 cm breed, licht gegolfd. Areolen 2 
cm van elkaar, ovaal. Randdoorns ongeveer 7, naar binnen gebogen van 2 cm 
lengte, lichtgeel bruinachtig naar het benedendeel van de plant. Middendoorn 
recht, van 2 tot 2,8 cm lang. Cephalium  4 cm hoog met een doorsnee van 5 
cm. Bloemen buisvormig, met een lengte van 3 cm. Vruchtbeginsel spoelvor- 
mig, 1 cm, zaadholte zijdeachtig wit. Bloem buis 2 cm lang met een doorsnee 
van 4 mm. Stam per 2,5 cm lang, wit, dun, 3 witte stempellobben, 2-3 mm lang 
ineen  krans. Meeldraden dicht tegen de bloembuis gedrukt. Buitenste perianth- 
bladeren langwerpig, sp its 4 mm lang. Binnenste perianthbladeren lancetvor
mig versm ald en sp its, 1 cm lang en magentakleurig. Vrucht 2,5 a 3 cm lang, 
conisch met aanblijvende stamper, magentakleurig met witachtige punt. 
Habitat: Lobo G uerrerei, 1000 m. Departemente del Cauca. Colom bia. Augus
tus 1950.
Tot zover de beschrijv ing . Hierbij zij aangetekend, dat met vruchtbeginsel on
getwijfeld bedoeld is geworden de nectarkam er + vruchtbeginsel. Deze is nl. 
ruim 1 cm lang in totaal. Het fe itelijke vruchtbeginsel zelf, waaruit na bestuiving 
de vrucht groeit is slech ts 4 mm breed en hoog en omgekeerd driehoekig ge
vormd. Met het puntje hiervan is de bloem aan de plant verbonden.
Eind 1975 ontvingen we uit Am erika 10 jonge planten van een M elocactus met 
de naam M. obtusipetalus. Bij het uitpakken bleek reeds, dat het onmogelijk 
deze soort kon zijn. M. obtusipetalus behoort nl. 10 grove ribben te hebben. 
Nadat we de planten w eer goed aan de groei kregen begonnen ze danig te ver
anderen, kregen een groene kleur en de bedoorning werd zwaarder. De juiste 
naam w as echter een puzzel. Begin 1976 zond heer v. Soldt ons fotocopieën 
uit Britton & Rosé deel III blz. 222 t/m 238 en daar, onder nr. 12 M elocactus 
obtusipetalus, verm elden zij een plant ontvangen uit Venticas del Dagua, C au 
ca. Hiervan geven ze dan een korte beschrijving . Deze korte beschrijving bleek 
nu precies van toepassing te zijn op onze planten. Vooral het aantal ribben 
(14) en de bedoorning. M elocactus obtusipetalus bleef echter bij 10 grove 
ribben, asgroen en de bloem blaadjes stomp, zoals de naam het ook al zegt. 
Ineens schoot ons te binnen, dat de heer Buining in 1972 ons zo terloops ve r
telde, dat hij dacht dat M. obtusipetalus gelijk zou zijn aan M. loboguerreroi. 
Dit w as een Melo uit de C auca-V alley en door Prof. Cardenas in het M exi
caanse cactus-tijdschrift in 1967 beschreven. W aarsch ijn lijk  dus dezelfde soort, 
die Britton & Rosé reeds in 1920 in hun standaardwerk vermeld hadden.
Er bleef nu dus niets anders te doen dan om te trachten de allereerste be
schrijv ing van M elocactus loboguerreroi Card . op te duiken. Dank zij de onvol
prezen hulp van de heer J. A. Janse lukte dat dan ook. En toen werd alles dui
delijk. Ongetwijfeld w as de plant, die Britton & Rosé reeds in 1920 vermeldden, 
dezelfde als de M. loboguerreroi van Prof. Cardenas en eveneens uit de Cau
ca-Valley.
Intussen groeiden onze planten gestadig verder en het leek er op dat een 
voorlijke plant reeds een cephalium w ilde vormen. W ant dan kan de plant 
gaan bloeien. Hierop werd met spanning gewacht, want immers obtusipetalus
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foto van de schrijver

betekent met stompe bloemblaadjes o f kelkblaadjes en M. loboguerrero i heeft 
lancetvorm ig versmalde en spitse blaadjes. En de bloem was dan ook een w er
kelijke verrassing. N iet alleen waren de bloemblaadjes scherp, maar ook de 
kleur was bijzonder fraai roze. En hiermede dekte de beschrijving van M. lobo
guerreroi volkomen onze planten. Toegevoegd kan nu nog worden dat de bloem 
ongeveer 1 cm boven het cephalium u itgroe it en een doorsnee heeft van 1V2 
to t 2 cm. De doorns zijn 1 mm dik. Onze planten zijn iets k le iner dan in de be
schrijving w ord t vermeld, maar het zijn ook nog jonge planten. Z ij hebben een 
doorsnee van 14 cm bij een hoogte van 10 cm, donkergroen, maar niet asgroen 
(cinereo-virid is). D it is nl. de kleur, die M. obtusipetalus heeft. De heer Buining 
heeft dus gedeelte lijk ge lijk  gekregen. Het zijn nl. de planten, die door de han
del, voornam elijk uit Amerika, als M. obtusipetalus verbre id worden, die in 
w erke lijkhe id  met de ju iste naam M. loboguerrero i moeten worden voorzien. Al 
met al b lijft de echte M. obtusipetalus Lemaire een raadselachtige soort met 
10 grove ribben, as- o f grijsgroene body en stompe bloemblaadjes.
Interessant is nog dat Prof. Cardenas ook schrijft, dat deze soort op het spoor
wegstation van Lobo Guerreroi in de Cauca-Valley door bloemenverkopers 
te koop w ordt aangeboden. O f er zodoende op de vindplaats dan nog planten 
zijn is dan wel tw ijfe lachtig . Aangezien M. loboguerrero i op 1000 m hoogte 
groeit lijk t het mij toe, dat de cu ltuur van deze soort in Nederland weinig pro
blemen zal geven. Vermeld moet nog worden, dat Melocactus loboguerreroi 
Card. in de derde druk van het Kakteen-Lexikon helaas over het hoofd is ge
zien.

PI. Sorgvliet, Commewyne, Suriname.
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P o n sen ten , een  n ie u w e  entm etho d e
F. J. PRINS
In bijna ieder plantenboek staan wel enige methoden van enten genoemd. De 
voornaamste zijn: copuleren, spleetenten, zoogenten, brugenten en zadelenten. 
Voor onze cactussen worden deze methoden vrijwel niet gebruikt, behalve het 
spleetenten dat bij Phyllocactussen in zwang is (1).
Genoemde methoden zijn meer geschikt voor houtige stengels en stammen. 
Hoewel er dus bij het enten van planten diverse methoden bestaan, is er voor 
cactussen tot nu toe slechts één methode populair. Ik zal deze in dit artikel de 
klassieke methode noemen en haar niet beschrijven, aangezien ze genoeg
zaam bekend is bij een ieder.
Als we nu buiten de klassieke methode (vlakenten) voor onze weekvlezigs 
cactussen één van bovengenoemde vijf methoden moesten kiezen, dan zou 
zadelenten (V-enting) ongetwijfeld het meest in aanmerking komen. Een direct 
in het oog springend voordeel is dat de entling (in plantenboeken ook wel ,,grif
fel" genoemd) slechts in één richting verschuifbaar is in vergelijking met onze 
klassieke manier van enten, waarbij de entling immers in alle richtingen op het 
snijvlak van de onderstam verschuifbaar is. Een en ander is in de praktijk 
nogal vervelend omdat de entling als het ware onder de vingers van de onder
stam kan afglijden.
Een nadeel van de zadelmethode zal ongetwijfeld zijn dat de te snijden hoeken 
tussen entling en entstam (onderstam) identiek moeten zijn. Men zou een soort 
verstekbak moeten maken om in timmermanstermen te spreken.
Een voordeel van de zadelmethode ten opzichte van de klassieke is natuurlijk 
het duidelijk grotere contactoppervlak tussen entling en onderstam. Misschien 
is er onder de lezers een liefhebber te vinden die deze vrijwel braakliggende 
methode voor cactussen ter hand wil nemen en op haar waarde toetsen. (Zie 
hiervoor ook het artikel „Opuntia als onderstam” in Succulenta 53:178, 1974 
Red.)
Nog een stapje verder, voortbordurend op de zadelmethode, is een methode 
met behulp van een ponsmesje. Een ponsmesje is een eenvoudig, cirkelvormig 
mesje waarmee men „ponsjes” kan verrichten. De werking is die van een 
appelboor. In de praktijk is het zelfs misschien aanbevelenswaardig de metho
de te oefenen op appels of aardappels. Een appelboor is echter wat grof voor 
ons doel.
Een ponsmesje kan men opvatten als een verfijnde uitvoering van de appel
boor. Het heeft een doorsnede van 5-6-7 mm, is roestvrij en kan gekocht wor
den in een zaak voor medische instrumenten (prijs ongeveer ƒ 50,—). Naar 
analogie van de reeds beproefde, bovengenoemde methoden van enten zou ik 
dit „ponsenten” willen noemen.
Het doel ervan is:
1. het verklevend oppervlak tussen entling en entstam te vergroten,
2. het wegglijden van de entling te voorkomen.
Volgens bijgaande tekeningen is te zien dat er 2 mogelijkheden zijn met het 
ponsenten. Namelijk bij de ene manier zet men de entling op de kern van de 
entstam en bij de andere laat men de kern van de entling in de entstam zakken. 
De 1e methode (zie tekening 1) gaat als volgt:
a. Men drukt het ponsmes in het centrum van een zojuist afgesneden entstam. 

Men laat het ponsmesje staan op de gewenste diepte, bijvoorbeeld 5 mm. 
Met een scheermes snijdt men op deze diepte van 5 mm de buitenring af. 
daarna trekt men het ponsmes weer van de kern die dan op de entstam 
achterblijft.
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tekening 2

b. Vervolgens drukt men het ponsmesje in de eerst op hoogte afgesneden 
entling. Uiteraard ook 5 mm diep in het snijvlak. Men trekt het mesje er 
weer uit en snijdt het cylindervormig stukje kernweefsel eruit. Hiervoor 
kan men het beste een zogenaamd „bistouri-mesje” gebruiken. Dit is 
klein, zeer smal en vlijmscherp, waardoor zo weinig mogelijk schade aan 
de plant wordt toegebracht.

c. Daarna drukt men de entling op de entstam; men hoort dan, als het goed 
gebeurt, een sappig geluid waarbij lucht tussen de contactoppervlakken 
ontsnapt.

Aangezien beide snijoppervlakken bedekt zijn met een filmpje weefselslijm is 
het na het ontsnappen van de lucht zelfs moeilijk de entling van de onderstam 
af te trekken, daar er dan een onderdruk ontstaat.
De 2e methode (zie tekening 2) spreekt voor zich. Het is mogelijk dat in be
paalde gevallen, afhankelijk van de situatie, het toch nodig is bepaalde druk 
van boven op de entling uit te oefenen. Welke methode hiervoor gekozen moet 
worden is moeilijk te zeggen, aangezien er legio mogelijkheden in de loop der 
jaren zijn ontwikkeld en aangeprezen (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15).
Welke onderstam geschikt is voor het beoogde doel kan men het beste uit
zoeken door nog eens rustig enkele artikelen van de laatste jaren na te lezen 
(16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32). Verder moet men 
zorgen voor voldoende vochtigheid van de omringende lucht, om vroegtijdige 
uitdroging van de verklevingsoppervlakken te voorkomen (2). Daarbij mag de 
entling-entstamcombinatie niet echt nat worden.
Uiteraard blijven de algemene entingsregels van kracht: o.a. zo steriel mogelijk 
werken, randareolen van de entstam snijden, enz. (3).
Welke van de twee methoden men zal toepassen, hangt o.a. af van de grootte 
en doorsnede van entling en entstam. Als bijv. de entling-doorsnede net iets 
groter is dan de doorsnede van het ponsmesje spreekt het vanzelf dat men de 
tweede methode zal toepassen, (tekening 2) Immers men laat dan de entling 
a.h.w. ,,in de entstam zakken” .
Zou men in dit geval de 1e mogelijkheid kiezen en de entling met het pons
mesje „uithollen” dan zou de dunne overblijvende wand van de entling onge
twijfeld uitdrogen en de kans op mislukking groter maken. Om niet uit te dro
gen moet de resterende zijwand minstens 4 mm dik zijn. (Dit is een schatting, 
geen exacte waarde.)
De voordelen van het ponsenten t.o.v. de klassieke manier liggen voor de 
hand: het contactoppervlak is groter en kans op „uitglijden” van de entling op 
de onderstam is niet meer mogelijk. Verder speelt de onderdruk een zodanige 
rol, dat druk van bovenaf op de entling uitgeoefend, niet meer nodig is, (al
thans als uitdroging voorkomen kan worden).

213



Een nadeel van het ponsenten is ongetwijfeld de nogal omslachtige uitvoering 
ervan; het kost meer tijd dan de klassieke methode. Men kan echter na enige 
oefening en ervaring de tijd flink bekorten. (Bovendien is het aanbevolen ge
reedschap nogal aan de prijzige kant. Red.)
De methode past dus niet zozeer in het huidige jachtige tijdsbestek waarin we 
leven en het zal niet de methode zijn voor beroepskwekers, maar meer voor de 
echte hobbyisten.
Om een idee te krijgen van de oppervlakte-winst diene de volgende korte be
rekening. Met het ponsmes snijdt men een cylinder uit. De oppervlakte-winst 
is alleen dat deel van de cylinder dat rond is, dus: 2 pi r maal h, waarbij h = 
hoogte cylinder, r = straal cylinder en pi ongeveer 3,14.
Gaan we uit van een ponsmesje met een doorsnee van 6 mm en snijdt men tot 
op een diepte van 6 mm; dan is het winstoppervlak dus; ± 115 mm2, (zie teken
ing 3). Nemen we aan dat de doorsnede van de entling was 14 mm (dus r = 
7), dan zou het totale contactoppervlak met de klassieke methode geweest 
zijn: pi r2 = 154 mm2.

Theoretisch zou de winst dus bijna 80% bedragen! Dit is echter theorie. De 
praktijk is altijd anders. Door uitdroging en inkrimping van het weefsel zal een 
gedeelte van het oppervlak in een aantal gevallen niet verkleven.
De winst lijkt me echter toch van zodanige omvang dat het de moeite waard is 
deze methode verder uit te proberen en op haar waarde te toetsen.
Er zijn nog enkele facetten die de aandacht verdienen. Bij ad a staat: „men 
drukt het ponsmes in het centrum van een zojuist afgesneden entstam". Met 
het centrum bedoel ik de centrale vaatbundelstreng, die op doorsnede zo mooi 
zichtbaar is (centrale cylinder of stelè).
Het is misschien niet wetenschappelijk, maar wel praktisch de buitenkant van 
deze vaatbundelstreng als analoog te zien met het cambium van houtachtige 
gewassen. Het cambium is de groeilaag, een dunne weefsellaag tussen schors 
en hout. Bij houtachtige gewassen zijn alle entmethoden er op gericht contact 
te leggen met deze groeilaag.
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Nu zijn er verschillende auteurs die in onze succulentenliteratuur aanhalen dat 
men bij het enten de entling excentrisch op de centrale vaatbundel-ring van de 
entstam moet plaatsen; anders zou hij moeilijk of niet aanslaan. (2, 3, 4, 5, 6.). 
De vergroeiing tussen entling en entstam zou plaats vinden op de twee snijpun
ten van de buitenringen van de centrale vaatbundels. Alles speelt zich af in het 
platte vlak en we gaan er van uit dat deze theorie juist is.
Met ponsenten moet men de versmelting ruimtelijk zien: in plaats van het platte 
vlak met twee snijpunten hebben we dan twee cylinders met bijbehorende snij
lijnen. (tekening 4.) De versmeltingspunten zijn versmeltingslijnen geworden. 
De mogelijkheid tot vergroeiing is dus vele malen groter geworden. Het ligt 
voor de hand dat vooral zieke planten meer kans maken gered te worden. Dit 
is echter nog allerminst bewezen en behoeft nader onderzoek. (Dat lijkt ons 
ook. Red.)
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Het geslacht G ym nocactus (II)
Th. NEUTELINGS
Wij zullen in alfabetische volgorde de thans bekende soorten van Gymno
cactus de revue laten passeren. Het betreft een twaalftal, waarvan sommige 
nog variëteiten kennen.

1. Gymnocactus aguirreanus Glass & Forster
Dit is tot dusver de jongst bekende Gymnocactus. Het plantelichaam wordt 
ca. 5 cm hoog en 7 cm in 0. De ribben worden gevormd door tamelijk dikke 
en weekachtige tuberkels, welke ca. 15 mm aan de basis breed zijn met een 
hoogte van ongeveer 10 mm. De kleur is lichtgroen, doch loopt, beginnend
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rondom de areolen, paarsrood aan indien de plant constant aan het zonlicht 
w ord t blootgesteld. De opperhuid ziet er wat ruwachtig uit. De bedoorning is 
gelig- to t donkerbruin; bij het ouder worden verk leurt de kleur naar grijsw it 
met zwarte doornpunten. De naalddunne doorns bereiken een lengte van 
15 mm. Het aantal m iddendoorns bedraagt twee, soms meer. Het aantal rand- 
doorns bedraagt ca. 9-10. De doorns zijn overwegend recht, soms aan het eind 
iets teruggebogen. De areolen bevatten een beetje w itte  wol indien zij nog jong 
zijn; zodra de bedoorning volgroeid is verdw ijn t deze wol. De bloemen blijven 
net iets onder de lengte van 20 mm. De bloembladen zijn gelig to t roodachtig, 
voorts voorzien van een brede, bruinrode m iddenstreep die to t het bloemblad- 
einde doorloopt. De vruchtbessen welke to t 12 mm lang worden zijn brons- 
groen-paars van tint. D it plantje is afkom stig uit Zuid-Coahuila, Mexico.

2. Gym nocactus beguinii (W eb.) Backbg.
Syn.: N eolloydia beguinii (W eb.) Br. & R.
Het plantelichaam w ord t langer dan het breed is en de afmetingen bedragen: 
lengte to t 15 cm, doorsnede to t ca. 8 cm. De opperhuid heeft een mooie blauw
groene tint, die bij het ouder worden ge le idelijk  aan in vuilgroen verandert. De 
ribben bestaan u it duidelijke knobbels w elke ongeveer 5 mm breed en 4 mm 
hoog worden. Op de duur krim pt de hoogte van de knobbels. Op de areolen 
staat een schitterende bedoorning. De m elkglasw itte, rechte en dunne rand- 
doorns tellen een aantal van ca. 15 stuks met een lengte van ongeveer 16 mm. 
Voorts te lt het areool een m iddendoorn, die to t 30 mm lang kan worden en via 
een bocht schuin naar boven w ijst. D it fenomeen zien w ij ook bij de midden
doorn van b ijvoorbeeld Turbinicarpus lophophoroides. De doornspits is zwart,

Turbinicarpus lophophoroides



Gymnocactus beguinii foto’s van de schrijver

welke kleur via donker naar lichtbruin tot het midden toe verloopt De puntjes 
van de randdoorns zijn meestal net even zwart. Bij het ouder worden veran
dert de glasachtigwitte kleur in een lichtbruinige tint. De areolen blijven lang 
sterk witwollig. De bloemen worden tot ca. 40 mm lang, zijn lichtrood tot violet 
van kleur; de binnenzijde van de bloem vertoont voorts een bruinachtige tint. 
Deze plant is afkomstig uit Zacatecas, Coahuila, Mexico. In cultuur valt de 
bloei in maart-april. Reeds in januari kan men de knopvorming tussen de 
dichte bedoorning in de schedel waarnemen. Het is niet zo’n snelle groeier 
maar wel een gemakkelijke bloeier.
2a. var. senilis (Hort.)
Deze variëteit kent een langere en dunnere bedoorning; de donkere tint ervan 
is minder geprononceerd. Het aantal middendoorns kan tot 3 bedragen. De 
bloemen worden lichtroze en bedragen in aantal 6-8.
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2 b, var. smithii (Mühlpfrdt.)
Deze heeft ca. 25 randdoorns en 4 middendoorns. Afkomstig uit San Luis 
Potosi, Mexico.
3. Gymnocactus gielsdorfianus (Werd.) Backbg.
Syn.: Neolloydia gielsdorfiana (Werd.) Knuth.
Dit kogelvormig cactusje dat zelden spruit is afwijkend van uiterlijk in verge
lijking met zijn collega’s van dit geslacht. Het heeft iets weg van een Cory- 
phantha en het zou mij niet verwonderen als men een apart geslacht voor dit 
soort ooit nog zou instellen. Het heeft een mooie, blauwgroene opperhuid, 
welke naar beneden toe een gelige tint kan aannemen. De tuberkels hebben 
een pyramidale vorm en zijn ca. 15 mm breed aan de basis en ca. 8 mm hoog. 
De areolen zijn witwollig en kennen een kleine groefverlenging op de tuber- 
kel. Een middendoorn komt practisch niet voor. De prachtige, straalvormig 
gestelde, stijve randdoorns zijn ongeveer 20 mm lang en ietwat naar het plan- 
telichaam toe gebogen. De basis van de doorn is krijtwit; iets voor het mid
den beginnend wordt de kleur van lichtbruin tot bruinzwart aan de punt van 
de doorn. De bloemen worden 20-25 mm lang en ivoorwit van tint. In cultuur 
gehouden is het een goede bloeier. Het verdraagt in genendele een koele 
overwintering. Deze cactus is afkomstig uit Jaumave, Tamaulipas, Mexico.
4. Gymnocactus horripilus (Lem.) Backbg.
Syn.: Neolloydia horripila (Lem.) Br. & R.
Dit exemplaar spruit erg gemakkelijk en vormt daardoor hele groepen. Het 
plantelichaam is blauwgroen van kleur en bolvormig; wordt tot ca. 9 cm hoog 
en breed. De tuberkels hebben een pyramidale vorm en meten tot ca. 10 mm 
hoog. Op de areolen staan tot ca. 15 randdoorns welke ongeveer 15 mm lang 
zijn en 1 middendoorn die wat langer is. Soms ontbreekt deze. De bedoorning 
is aanvankelijk geelwit tot roodbruin; later witachtig met een donkere doorn- 
punt. De paarskleurige tot dieproze bloemen worden tot 30 mm lang. Het 
aantal bloemen kan tot een stuk of 8 bedragen. Is afkomstig uit Barranca 
Meztitlan, Hidalgo, Mexico.
W eissenbruchstraat 92, Roosendaal. (wordt vervolgd)

O p s tu d ie re is  d o o r U ru g u a y  UI)
K. H. PRESTLÉ
Aan het eind van de binnenplaats zie ik een gebouw met een glazen dak en 
het wordt me snel duidelijk, dat daar de plantenkas moet zijn. Mijn nieuws
gierigheid groeit met de minuut en mijn vermoeidheid is totaal verdwenen: 
eerst moet ik de cactussen zien!
Met de vrouw des huizes spreken we derhalve af, dat we eerst even vlug een 
en ander in ogenschouw zullen nemen, zodat intussen de maaltijd kan worden 
bereid. En toen naar binnen! De aanblik is overweldigend, want voor mij staat 
het resultaat van enige jaren cactussen zoeken in de binnenlanden van Uruguay 
en Rio Grande do Sul. Al heel gauw zijn we tot over onze oren in onze hobby 
verdiept en aan het eten wordt zelfs niet meer gedacht!
Reisplannen: De reden van mijn reis, namelijk de veldstudie van de Frailea s 
in Uruguay, zal de geplande reisroute sterk beïnvloeden. Door mijn jarenlange 
studie, heb ik met hulp van mijn vriend Hugo Schlosser reeds een zeer goed 
overzicht over de vindplaatsen van de Frailea’s in Uruguay gekregen. Wij be-

218



Notocactus concinnus v. mosquitoensis n.n. prov. Schl. foto van de schrijver

sluiten voor de eerste studiereis de Routa 7 tot Melo te nemen en van daar uit 
op de Routa 8 terug te gaan in richting Montevideo. In de buurt van beide 
Routa’s bevinden zich zeer belangrijke Fraileagebieden, maar dat betekent 
natuurlijk niet, dat wij niet evengoed op de aanwezigheid van de andere cac
tussen zullen letten.
23.11.1976 — Noodgedwongen moeten we onze eerste reis met een oude Ford 
maken, omdat de voor de reis aangeschafte nieuwe auto nog niet binnen is. 
De uitdrukking „mahana, mahana” plaagt ons dus direkt al en zal ons ook 
later vaak ergeren. We hebben echter de oude kar goed laten nakijken en 
eigenlijk zou alles goed moeten gaan. Ons reisgezelschap bestaat uit 4 per
sonen, waarbij ik - samen met mijn Uruguyaanse vriend Lorenzo - het nodige 
zoek- en voetenwerk heb te verrichten. Vriend Hugo en Anneliese, zijn altijd 
zorgende vrouw, blijven in de nabijheid van de auto, omdat ze niet meer 
zo goed ter been zijn.. De Routa 7 - een zeer belangrijke verbindingsweg van 
Montevideo naar Melo - is meer dan 250 km lang! Eerst rijden we nog over 
een redelijk geasfalteerd wegdek, maar hoe verder we komen des te slechter 
de weg wordt. Na 80 km van Montevideo houdt de asfaltering op en voorbij 
San Jacintho bestaat de Routa 7 alleen nog uit steenslag. We rijden met een 
snelheid van 30-40 km, het landschap verandert zienderogen; waar in het be
gin bouwland was, is nu slechts weideland te zien. Ook wordt het wat heuvel
achtiger, maar nog geen spoor van rotswanden! Voor een Europeaan vallen 
direkt de vee-drijfpaden, links en rechts van de weg op, waardoor de weg 
veel breder lijkt dan hij in werkelijkheid is. Op deze paden, die tot 10 meter 
breed zijn, wordt het vee vele kilometers ver gedreven. Van cactussen hebben 
wij nog steeds niets gezien en langzaam' aan wordt het me duidelijk, dat de 
cactussen ook in Uruguay maar op zeer bepaalde plaatsen voorkomen. ,,Rou
ta 7” blijft zeer slecht berijdbaar, en vaak ontbreken nu ook de kilometer-
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palen en plaatsaanduidingen. We bereiken de plaats Fray-Marcos en hebben 
M ontevideo reeds meer dan 100 km achter ons. Tussen Fray-Marcos en 
Casupa w ord t het landschap plotseling wat steniger en bij paal km 119 v in 
den w ij op een w at glooiende weide, tussen vlakke granietrotsen de eerste 
Frailea pygmae! Deze Frailea’s staan op deze vindplaats volledig verstopt 
tussen de graspollen en to t aan de top geheel in de iets bruinige aarde, zodat 
het veel moeite kost überhaupt enige planten te vinden. Ik ben erg blij met 
deze vondst, want tenslo tte  zijn het de eerste Cactussen die ik zelf heb ge
vonden.

(w ord t vervolgd)
Vijverweg 12, Veghel.

V o o r  b eg in n ers  (?)
COR v.d. W O U W

WAT ZIJN SUCCULENTEN?
Eindelijk dan, na een groot aantal artikelen in deze rubriek, waarin de meest 
uiteenlopende zaken aan de orde zijn geweest, e indelijk  dan, na het geven van 
twaalf spelregels en nadat u zeker reeds geruime tijd  aan het studeren bent in 
de eind 1974 verschenen handleiding van onze vereniging, de hamvraag: Wat
zijn succulenten?
Het hangt veelal van iemands persoonlijke instelling af welke planten hij to t de 
vetplanten rekent en e igenlijk  is de vraag welke planten we w illen gaan kweken 
gem akkelijker en du ide lijk  te beantwoorden. Zo nemen in de plantensystema
tiek de cactussen een heel aparte plaats in. Het is een heel gesloten familie, 
waarvan de verwantschap met andere fam ilies m oeilijk aanwijsbaar is. Van de 
vier a vijfduizend soorten zijn slechts een tw intig ta l Peireskia’s niet succulent. 
Maar iedere cactuslie fhebber zal toch wel plezier beleven aan de verbaasde 
u itdrukking op het gezicht van de bezoeker wanneer hij van zo’n 'doodgewone' 
bebladerde stru ik o f klim plant beweert dat het een cactus is!
De term succulenten w ord t gebru ikt wanneer we de planten gaan indelen naar 
de aanpassing aan de facto r WATER (men zou ook in kunnen delen naar de 
factoren licht of tem peratuur, maar de factor WATER b lijk t toch wel een duide
lijke r stempel te drukken). De indeling is als volgt: ('u it de plantenwereld ’ pag. 
258) oecologische aanpassingsvormen:

1. H yd ro fy ten—  W aterplanten. W ater steeds in overmaat aanwezig.
2. H yg ro fy ten—  Landplanten op bij voortduring zeer vochtige standplaatsen.
3. Mesofyten —- Een groep tussen 2 en 4 (b.v. vele bomen, die in de vege-

tatieperiode hygrofyten zijn en in de droge of koude tijd  
xerofyten en die men daarom wel tropofyten =  ómkeerplan- 
ten noemt).

4. Xerofyten —  Landplanten op voortdurend of periodiek droge o f koude
standplaatsen.

a. Bij uitdrogen worden de levensfuncties latent (b.v. luchtalgen, mossen, 
korstmossen).

b. Succulenten. Deze nemen in gunstige omstandigheden (in de woestijn 
vaak slechts eens in de 3 of 4 jaar) snel veel w ater op en bewaren dat 
in een speciaal weefsel. Bij droogte is hun transpiratie  vrijw e l nihil. Deze 
levensvorm, die bij vele plantenfam ilies voorkom t, bevat vaak veel zu
ren en zouten (ondanks hun sappigheid worden ze door het vee geme
den!), e lectro lyten dus, die de opzwelling van het protoplasma door
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Verenigingsnieuws
'SUCCULENTA”  is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van 

cactussen en andere vetplanten "S uccu lenta” .

DAGELIJKS BESTUUR:
Voorzitter: S. K. BRAVENBOER, Kwartellaan 34, Vlaardingen.
V ice-voorzitter: Ir. G. E. M . UIL, Cuperstraat 3, Bemmel.
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, M em lingstraat 9, Am ersfoort. Postrek. 680596 t.n.v. Succulenta te Amersfoort,
resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland (ABN) t.n.v. Succulenta te  Am ersfoort.
2e penningmeester: J. ORLEMANS, Heemskerkerweg 288, Beverwijk, te l. 02510-38625.
Algemeen bestuurslid: J. H. VOSTERMANS, Schoolweg 55, Venlo, te l. 077-18627.
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland en België ƒ 25,— en voor leden in het buitenland f3 0 ,—  per 
jaar inklusie f maandblad 'Succulenta '. Inschrijfgeld voor nieuwe leden ƒ 5,— .

BELANGRIJKE ADRESSEN:
Ledenadministratie, propagandafolders, aanmeldingskaarten voor het lidmaatschap en nummers van „S ucculen ta”  
van de lopende jaargang: P. DEKKER, St. P ieterstraat 27, M iddelburg.
B ibliotheek: J. M AGNIN, 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 nummers van „S ucculen ta”  to t en met december ’76: H. B. HOOGHIEMSTRA, Reyerdijk 115, Rotterdam 26. 
Redakteur: J. H. DEFESCHE, Kruislandseweg 20, Wouw, te l. 01658-1692.
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.
Vragenrubriek: Cactussen en algemeen: dhr. ÜIL, 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 iet langer verantwoord, brieven te beantwoorden wanneer geen postzegel 
is bijgevoegd.

SLUITINGSDATA:
Kopij voor het NOVEMBERnummer moet u ite rlijk  1 OKTOBER bij de redaktie zijn.
Mededelingen voor verenigingsnieuws u ite rlïjk  15 OKTOBER bij het sekretariaat, afdelingen gelieven hun me
dedelingen te zenden aan Mevr. A. BOENDER, Beneluxlaan 53, Beverwijk.
Advertentie opgaven u ite rlijk  20 SEPTEMBER bij J. DE GAST, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo.

Bewaarbanden en handleidingen.
Bewaarbanden voor 12 nummers van Succulenta zijn verkrijgbaar a f  10,75; bij bestelling van 
10 stuks en meer f  9,50 per stuk.
De „Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten” is 
verkrijgbaar è ƒ3,50 voor leden en ƒ 4,50 voor niet-Ieden. Afdelingen betalen bij een bestelling 
van 10 stuks en meer ƒ 2,50.
Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op giro
rekening 3742400 van Succulenta afd. Verkoop, Beverwijk met vermelding van de bestelde 
artikelen.

KALENDER 1978.
In het augustusnummer van SUCCULENTA zag u op een inlegvel één blad van de kalender 
1978. Dooreen gunstige regeling met drukkerij Steinhart ïs het mogelijk, de kalender voor een 
veel lagere prijs beschikbaar te stellen dan de vorige jaren. Bovendien voert de drukker ook 
alle bestellingen uit, waarmee het vele werk, dat verricht moest worden door leden van de 
vereniging komt te vervallen.
Wij hopen, dat velen van dit aanbod gebruik zullen maken, zodat een blijvende samenwerking 
met drukkerij Steinhart opgebouwd kan worden.



Ruilbeurzen.

REKTIFIKATIE.

RUILBEURS VAN HET NOORDEN. 17 september 1977.
Helaas is de naam van het café-restaurant, waar de ruilbeurs wordt gehouden, verkeerd op
gegeven. De juiste plaats is: café-restaurant ,,Het Sprookjeshof” , Zuid Laren.
Van 12.30 tot 13.30 uur uitsluitend voor leden van „Succulenta” , van 13.30 tot 17.00 uur is er 
gelegenheid om te ruilen, kopen en verkopen.
Er zal een informatiestand zijn waar inlichtingen worden verstrekt over onze planten en onze 
vereniging.

HAAGSE RUILBEURS.
De afdeling Rijn- en Delfland, die in Den Haag pleegt te vergaderen, gaat een ruilbeurs organi
seren, en wel op 1 oktober 1977 in de zaal van Favente Deo, Loevesteinlaan 355, Den Haag. 
De zaal gaat open om 1.30 n.m. Er kan worden geruild van twee tot drie uur, waarna de op
ruiming van restanten kan volgen tegen redelijke prijzen.
De Loevesteinlaan bevindt zich aan de rand van het Zuiderpark. Als men dat eenmaal gevonden 
heeft, kan men niet missen.

DRIE-LANDEN KONFERENTIE TE HOUTHALEN (België)
De organisatoren van de drie-landen konferentie, welke op 24 en 25 september a.s. te Hout
halen in België wordt gehouden, hebben de volgende sprekers aangezocht voor het houden 
van een lezing: Dr. Rosenberger (Duitsland) over Sulcorebutia’s, Dr. Schütz (Tsj.Slowakije) 
of de heer Szemjonneck over Gymnocalycium en de heer F. Büter (Nederl.) over de andere 
succulenten.
Met enkele andere sprekers zijn de organisatoren nog in overleg.
Succulenten-liefhebbers, die aan de conferentie willen deelnemen dienen ervoor te zorgen dat 
hun aanmelding uiterlijk 20 september in ons bezit is. Aanmelding geschiedt door storting 
van het verschuldigde bedrag op postrekeningnummer 2040053 t.n.v. F. J. van Leeuwen, Ver
lengde Grensweg 6, Venlo.

De kosten zijn als volgt:
Deelname aan het hele weekend ƒ42,50. Kinderen ƒ 25,— per persoon. Deelname alleen op 
zondag ƒ 25,— . Kinderen ƒ11,— per persoon. Deelname aan de ruilbeurs ƒ 7,50.
Bij aanmelding te Houthalen wordt ƒ 3,— onkostenvergoeding in rekening gebracht.

De 3 LK-kommissie:
P. van Cruchten tel. 04759-2173 
F. Maessen tel. 04752-1995 
F. v. Leeuwen tel. 077 -22316

SUCCULENTENCONGRES IN ZUID-AFRIKA.
Van 17 tot 22 juli 1978 wordt te Pretoria, Zuid-Afrika een congres gehouden: SUCCULENTA 
78. Dit congres wordt georganiseerd door de Zuidafrikaanse Aloë en succulenten vereniging. 
Nadere gegevens worden verstrekt door de Zuid-Afrikaanse lugdiens, Leidsestraat 19, Am- 
sterdam-C. Voor groepen (minimaal acht) kan een voordelig groepstarief worden toegepast.

VOOR MAMMILLARIA LIEFHEBBERS
Op de bijeenkomst voor liefhebbers van Mammillaria’s te Munster (5-6-1977) werd besloten 
tot het oprichten van een werkgemeenschap van Mammillaria-vrienden. Zoiets dus als de 
Engelse Mammillaria Society.
Nadere inlichtingen worden aan belangstellenden verstrekt door de heer Horst Berk, Marien- 
talstrasse 70/72, D 4400 Munster, Duitsland.



Omstandigheden van allerlei aard maken het wenselijk, zo niet noodzakelijk, dat ik 
ongeveer 2000 cactussen (merendeels oudere en bizondere planten!) van de hand doe. 
Ze zijn vanaf heden voor iedereen, die zich daartoe op zaterdagen (of andere dagen 
volgens tel. afspraak) meldt, in grotere of kleinere partijen, zeer billijk over te nemen.

Voor liefhebbers een extra kans!
B. VAN GELDER —  A 53 RUURLO —  TEL. 05736-342.

H O B B Y  K W E E K A S S E N CACTUSKWEKERIJ

De Laat Kassenbouw B.V.
levert nu ook aluminium

GEBR. DE HERDT
hobbykasjes, welke roestvrij 
zijn en dus geen onderhoud Bolksedijk 3E (aan de weg

vergen. van Rijkevorsel naar Wortel)
Verkrijgbaar in diverse modellen, B -2310 Rijkevorsel - België
als bouwpakket vóórgemonteerd of Tel. 031-146942
geheel opgebouwd. Prijzen vanaf 
ƒ665,—  incl. glas en BTW.

Regelmatig uitbreiding 
van ons assortiment

J. de Laat Kassenbouw B.V.
Weselseweg 21 GEOPEND:

Venlo. Tel. 077-12013.

Bon voor gratis kleurenfolder.

De Laat Hobbykasjes,

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

PLANTENHANDEL A, H. Abels.
Weselseweg 21, Venlo.

N aam :........................ .....................................

Straat: ...........................................................

Grootste gesorteerde zaak in Noord 
Holland in cactussen en succulenten.
In- en verkoop.

Woonplaats: ................................................. Singel-Bloemmarkt t/o  494-496.

Tel.: ................................................................. Amsterdam. Tel.: 020-227441.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN Succulentenkwekerij
H. va n  D O N K E L A A R

A. N. BULTHUIS EN CO. Werkendam - Tel. 01835-1430
Cothen - Groenewoudseweg 14 C o m p le te  s o r t im e n ts l i js t  n r. 15 (m e t a a n v u ll in g )

Postbus 12 - Tel. 03436-1267 w o rd t  u to e g e z o n d e n  na  s to r t in g  v a n  f  3 ,50 op 
g ir o r e k e n in g  1509830.

S o r t im e n ts l i js t  w o r d t  n a  s to r t in g  v a n  ƒ 1 ,—  
to e g e z o n d e n .  G ir o r e k e n in g  124223. Regelmatig nieuwe importen

's Zondags gesloten 's Zaterdags na 3 uur en 's zondags 
gesloten

TUINCENTRUM " A R I Z O N A ”
Gespecialiseerd in cactussen en vetplanten
G ro te  co lle c tie  m et vee l aparte  soo rten .

C o n cu rre re n d e  prijzen. Aalsm eerderweg 93, naast P eugeot-garage
Aalsm eer —  Tel. 02977-26133



V E M A K A S
De NAAM die garant staat 
voor een kwaiite itskas!
W ij leveren U: uit eigen fa- 
oriek standaard- en afw ijkende 
maten kasjes.
W ij importeren:
Alum inium kasjes, 
WHITE-HOUSE Hexa-Light 
kasjes,
HUMEX automatische broe i
kasinstallatie en bodemver- 
warmde 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.
Ook zaterdags van 9 - 1 7  uur en donderdags to t 21 uur.
V oor schrifte lijke  of te lefonische informatie:

V E M A  K A S  
Pletering 1-3, Postbus 6 
OO STW O UD (N-H) tel. 02291 -1325.

k a r l h e i n z  u h S i g  -  k a k f e e n

A a n v u ll in g  o p  o n z e  p la n te n li js t  1 9 7 7 -1 9 7 8

Im p o rtp la n te n D M

A rro ja d o a  a u re is p in u s  1 ......................................................................... 3 5 ,—  - 50 ,—
A u s tro c e p h a lo c e re u s  d y b o w s k i i ....................................................... 4 5 ,—  - 60 ,—
M a m m illa r ia  m a g n i f i c a .................................................................................. 4 ,—
N o to c a c tu s  m u e g e l i a n u s ......................................................................... 9 ,—  - 25,—
N o to c a c tu s  c l a v i c e p s .................................................................................. 12,—  - 22 ,—
P a ro d ia  t a r a t e n s i s ........................................................................................... 6 ,—
P a ro d ia  a u re ic e n tra  v . o m n i a u r e a ............................................. 6 ,—
P s e u d o p ilo s o c e re u s  a z u r e u s ................................................................ 18,—  - 4 0 ,—
D u v a lia  e le g a n s , r a d i a t a ......................................................................... 5 ,—  - 6,—
C o n o p h y tu m  m in u tu m , f ic ifo r m e ,  o v ifo rm e , p e a rs o n ii,  c a lc u lu s 4 ,—  - 9 , -
H a w o r th ia  m a r g a r i t i f e r a ......................................................................... 7,—  - 10,—
K e d o s tr ia  a f r i c a n u s .................................................................................. 10,—  - 25,—
L ith o p s  o iiv a c e a , le s lie i,  f u l l e r i ................................................................ 3 ,—  - 12,—

7053 KERNEN i.r. - KRS. W A IB L IN G E N
W .-D uitsland
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NIEUWE LEDEN:
Gerard van Onna, Tochtstraat 18 A, Rotterdam.
Anton Reker, Hermannistraat , Veldhoven.
Mevr. A. F. van Dijk-Wijsma, Sportveldweg 64,

Nieuw Vennep.
M. Sloof, Ermelostraat 79, Den Haag.
A. Rietveld, Zwartjanstraat 132, Rotterdam.
B. J. van Hees, van Alkemadelaan 17, Brielle.
C. van Nobelen, Patrijsstraat 55, Lisse.
A. Klaassen, Toscalaan 562, Hoogvliet.
S. E. van Zanten, Toscaweg 178, Hoogvliet.
H. de Gids, Royaardsplein 72, Schiedam.
W. M. de Hooge, Nieuwe Binnenweg 158 A, Rotterdam.
G. J. Sterrenberg, Bergselaan 275 B, Rotterdam.
Mevr. E. M. E. Smit, Walenburgerweg 95 B, Rotterdam.
H. L. D. Muyen, 1e Res. Boezemstraat 18, Rotterdam. 
W. den Broeder, Tuinstraat 72, Krimpen a.d. IJssel. 
Jolanda van Elck, Allardpiersonstraat 15 C, Rotterdam. 
J. Hehl, Lavendelstraat 16A, Rotterdam.
R. Bravenboer, Elzenlaan 29, Klaaswaal 
R. Verkaik, Lelieplein 3 C, Spijkenisse.
P. G. Oomen, Nieuwstraat 10, Roelofarendsveen.
W. Schmitz, Goeverneurstraat 20, Dordrecht.
Mevr. M. E. H. M. Klaase-Overtoom, St. Anthonius- 

straat 5, Alkmaar.
B. de Bleeker, Bruntstraat 6, Nieuwebrug a.d. Rijn.
G. J. Tulp, Herenweg 2, Hoogwoud.
Mevr. Fr. Vissers, Duinweg 54, Drunen.
W. A. Jaarsma, Benedendorpseweg 101, Oosterbeek. 
Paul Simon, 135 Avenue de l’Observatoirs,

4000 Liege - België.
Jozep Bauwens, Acacialaan 8, 9910 Gent-Mariakerke - 

België.
N. Kruit, Rhodosdreef 93, Utrecht.
M. Fijnheer Doorn, Nobelstraat 19, Lutjewinkel.
Dirk Van de Gaer, 8 Fr. Nackaertsstraat, 3200 Kessel-Lo 

België.
Mevr. G. Pater-Griffioen, Ridderspoorstraat 37, Nieuw 

Vennep.
W. Visser, Mr. Thorbeckestraat 29, Barendrecht.
W. Appeldooren, Crowsestraat 63, Utrecht.
R. H. de la Couse, Buitendijksweg 10, Kampen.
T. Hofman, Weldinkhofstraat 40, Enschede.
H. J. M. Desain, van Montfoortlaan 23, Den Haag.
P. K. de Kreek, Muurbloemweg 81, Den Haag.
Mevr. M. Slot-den Hartog, van Hogendorplaan 4,

Lochem.

A. A. Vercouteren, G.R. van Zoelenstraat 13, Yerseke. 
P. U. Kolmas, Agricolastraat 83, Apeldoorn.
D. van Dalum, Maria in Campislaan 11, Assen.
Marian Bibo, Papiermolenstraat 1, Alkmaar.
P. H. Kersten, Tollenslaan 71, Waddinxveen.
D. Eikelenboom, Strevelsweg 148 A, Rotterdam.
H. P. Bol, Slingehof 29, Ridderkerk.
Heleen van Tilburg, Bredalaan 16, Eindhoven.
Mevr. L. A. Janssen-Stoker, Dr. M. L. Kinglaan 60, 

Hoensbroek.
P. Waterberg, Stammesstraat 11, Anna Paulowna.
Ivo Nijs, Velodreef 64, B 2190 Essen - Essen.
W. Jansen, Zandvoort 23, Gendt.
Rogier Wester, Erasmuslaan 11, Haren.
Mej. H. Geerts, Joop van Weezelstraat 16 (I), 

Amsterdam-Slotermeer.
A. M. H. Verdaasdonk, Calandstraat 253, Breda.
J. W. Koolwaaij, Brederodelaan 96, Papendrecht.
G. Gelderblom, Vechtstraat 159 (I), Amsterdam.
H. Kusters, Past. Mertensstraat 10, Nieuwstadt.
A. G. H. Berk,. Adm. de Ruyterweg 30 (III), A ’dam. 
Edwin Steenweg, Delflandstraat 42, Nootdorp.
Sted. Openbare Bibliotheken, Lange Nieuwstraat 105, 

B 2000 Antwerpen - België.
Mevr. Meuter, Zwaanhals 246 B, Rotterdam.
Peter Volker, Dorfstrasse 12, D 5600 Wuppertal 1 - 

B.R.D-
Mevr. Brunink, Hylkemaweg 21, Giethoorn.
H. J. Welten, Heistraat 20 A, Someren-Eind.
Mevr. A. J. Schilp-van Bersselaar, Wilhelminastraat 15, 

Westerbork.
M. L. de Grip, Gouwestraat 2, Dordrecht.
Openbare Bibliotheek, Kerkstraat 44, Beverwijk.
M. Deuster, Mariënwaard 21, Capelle a.d. IJssel.
Rita Verstappen, Rijkendalstraat 33, B 1820 

Stombeek-Bever - België.
C. J. Naaktgeboren, Schoolweg 85, Numansdorp. 
Albert Jacobs, Dorpsstraat 72, B 1790 Hekelgem - 

België.
Pirotelli Pictro en Figlio, 18033 Camporosso via 

Colasgarba, tel. 0184-22605 - Italië.
Biamcheri Giamni via Giovanni, iii 65 18019 
Vallecrosia Imporia - Italië.

Wilbert Maas, Pr. Bernhardstraat 16, Horst.
Marja Aarsman, Rustenburgerstraat 247 (III), A ’dam. 
H. C. Polderman, J. A. Molstraat 9, Kapelle.

T Ö  n v er g ^ .
■blijkbaar in ^  
V kwaliteit,

GardettRefax
HOBBY-KWEEKKAS

Deze bijzonder voordelige, ruime, 
sterke polythene kas heeft na Engeland 
nu ook in Nederland vele enthousiaste 
gebruikers. Maximum groeiruimte voor 
een minimum prijs.

model br. x I. x h. prijs I nel.
65 1 .90x1 .55x1 .90 f. 250,- BTW
86 2 .50 x1 .85 x2 .00 f. 295,- en
106 3 .10 x1 .85 x2 .00 f. 330, verzend
1012 3 .10 x3 .70 x2 .00 f. 470, kosten
1018 3 .10 x5 .50 x2 .00 f. 595, (er komt
1024 3 .10 x7 .40 x2 .00 f. 780, dus niets
1030 3 .10 x9 .30 x2 .00 f. 880, bij! ' )
Neem geen genoegen met imitatie. . .E IS  H ET
BESTE , EIS G A RD EN  R E L A X .
Wij geven afhaalkorting! De kas is overal te 
plaatsen ZONDER FUN DERIN G. Stormvast

thene zonder las-j BON voor gratis dokumenta- 
naden voor lange" tie Garden Relax kassen, 

levensduur Gegalvaniseerd stalen frame. !  Postbus 7-Noordwijkerhout.
VASM O E R  Z A L JV ! J naam

N OORDWIJKERHOUT, Westeinde 5 2 * s t r aat
^Postbus 7, Tel 02523 2333 bgg.22031 p|aats

suc



Daylite ’n kassucces
Bij aankoop 
Daylite kas 
gratis capillaire 

mat naar lengte 
van de kas.

kwaliteit:
Stormsterk, roestvrij en van 
onverwoestbaar aluminium.
keuze:
Liefst 31 modellen van

f. 5 9 9 ,-  ‘/ „ f .  3 .5 0 0 ,-

krediet:
Gespreide betaling door het 
Daylite Krediet Plan (tot 
3 jaar).
kom pleet:
Volledig pakket accessoires.
kijken:
Het grootste kassencentrum 
in Nederland is dat van 
Daylite International, 
Amsterdamsestraatweg 29e, 
Industriepark Naarden.
Tel.: 02159-41316.
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osmotische aantrekking van water tengevolge hebben. Waarschijnlijk 
is de succulentie hiervan een gevolg, althans bij halofyten (=  zoutmin- 
nende planten) en woestijnplanten. Ook vele gewone planten worden bij 
zoutvoeding enigszins succulent.

c. Sclerofyten (niet-succulente xerofyten). Planten met xeromorfe struc
tuur, zonder waterreserve. Bij droogte kan hun transpiratie zeer sterk 
zijn. Zij hebben meer dan andere planten het vermogen geringe hoe
veelheden water aan de bodem te onttrekken en hebben vaak een uit
gebreid en zeer diepgaand wortelstelsel, dat gewoonlijk vele malen 
groter is dan het bovengrondse deel (de woestijn lijkt daardoor ijler be
groeid dan in werkelijkheid het geval is). Overdag ontstaat er vaak in de 
plant een watertekort, dat dan ’s nachts weer snel wordt aangevuld. 
Tot deze groep behoren bij ons b.v. de brem, heide, vele duinplanten, 
enz. Hoge celvochtconcentraties spelen hierbij een grote rol.

U ziet dat ondanks de uitgebreide en vrij duidelijke definitie er nog voldoende 
ruimte is voor persoonlijke interpretatie, vooral wanneer eraan wordt toege
voegd dat ook 'gewone’ planten bij zoutvoeding succulent worden!
Het succulentenkarakter van bepaalde planten kan men beschouwen als een 
aanpassingsvorm van de soort aan de bijzondere levensomstandigheden. Daar
om is het wel interessant te kijken of de mogelijkheid tot aanpassing bij alle 
plantenfamilies aanwezig is. Dit is eigenlijk een soort omkering van de vraag
stelling. We kunnen ook vragen welke planten zijn persé niet-succulent?
Dan blijkt dat de Urticaceeën, Gesneraceeën, Hymenofyllaceeën kennelijk de 
natuurlijke geschiktheid bezitten voor het leveren van hygrofyten. Zo kunnen 
we nog wat ronddolen bij verschillende plantenfamilies, maar een definitief 
antwoord op wat succulenten zijn kan helaas niemand geven.
Als afronding nog even terug naar de vraag wat we eigenlijk in ons maandblad 
kunnen bespreken. Dan blijkt dat naast het grote assortiment succulenten 
soms heel andere planten in onze verzamelingen worden aangetroffen of door 
veldbiologen worden beschreven in tijdschriften van succulentenliefhebbers. 
Een van de meest sprekende voorbeelden is wel Welwitschia bainesii, volko
men uniek en ook geografisch geïsoleerd (Z.W.-Afrika).
Maar voor we wat meer gaan zeggen over vormen en aanpassing moeten we 
toch wat meer weten over de indelingen van het plantenrijk, over geslachten, 
families en orden. Dat wordt een stevige klus, maar geeft wel de beste sleutel 
voor een goed begrip over verzorging, zaaien, enten, veredelen enz.
M aricollenweg 63, Grubbenvorst. (wordt vervolgd)

M o rfan a fys  ( IV)
Th. NEUTELINGS
Mogelijk zult u zich wel eens afgevraagd hebben hoe de plant „cactus” nu aan 
zo’n afwijkende vorm gekomen is. Dat uiterlijk alleen al heeft sinds de ont
dekking van de Nieuwe Wereld vele generaties voor ons sterk gebiologeerd 
en daarom is het niet zo verwonderlijk dat velen hun „plantaardige” liefde 
aan dit type planten verklaard hebben. Waarom noemt men de cactus nu 
cactus? De eerste impressie bij de ontdekking ervan was bepalend voor de 
naamgeving. Vanwege dat stekelige voorkomen diepte men het Griekse woord 
„kaktos” op hetgeen betekent: „stekelige plant” .

vervolg blz. 224
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M am m illa ria  in su la r is  Gates

Dit uit Baja California, Mexico, afkomstige plantje wordt niet erg groot: 5 tot 
6 cm in hoogte en doorsnede. Het heeft een groene tot blauwgroene opper
huid. De aantrekkelijk uitziende bedoorning bestaat uit fijn dunne, witte rand- 
doorns, ongeveer 25 in aantal; de gehaakte middendoorn is licht aan de basis 
en de kleur verloopt van bruin naar zwart in de richting van de haak.
Een grote attractie vormen de bloemen, welke in de maanden juli en augustus 
bloeien. De bloembladen zijn prachtig lichtroze met een brede witte rand. 
Soms is deze witte rand overwegend rozekleurig. De tot 25 mm hoge en 
brede bloem bezit voorts diepgele helmknoppen en daarboven uit torent de 
vijflobbige, geelgroene stempel. Oranjekleurig worden de ongeveer 10 mm 
lange zaadbessen.
Op' eigen wortel is deze cactus in cultuur een nogal moeilijk exemplaar en 
dit is dan ook de reden dat het bij voorkeur op een onderstam geënt wordt. 
Naar mijn ervaring overwintert het probleemloos bij een temperatuur van 8 a 
10° C.
Bij het wat ouder worden vormt het meestal gemakkelijk spruiten.
De soortnaam 'insularis” (insula = eiland) duidt namelijk op de eerste vind
plaats, hetgeen was op een eilandje in de Baai van Los Angeles.
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A y lo ste ra  a lb iflo ra  (Ritt & Buin ) Backbg.

De overwegende bloemkleur van de Rebutia-achtige bolcactussen is rood, in 
veel mindere mate geel. De soortnaam albiflora oftewel vertaald de witbloemige 
Aylostera is dan ook een welkome afwisseling.
Het is een sterk spruitend plantje met een doorsnede van ongeveer 21/2 cm. De 
bedoorning bestaat uiteen ca. 20-tal doorntjes van ongeveer 5 mm lang welke 
witachtig van kleur zijn en vrij zacht aanvoelen. Het plantelichaam is fris 
groen en bij groei matglanzend.
Dit ondermaats lijkende cactusje brengt in het vroege voorjaar een groot aantal 
bloemen voort welke groter en breder zijn dan het plantelichaam zelf. De onder
ste bloembladen zijn wat lichtpaars tot lichtroze aangelopen. Ook de helmknop- 
jes en de stempel zijn witachtig.
Aan de amateur stelt het geen bijzondere eisen. Gedurende de groei en de 
bloei mag men rijkelijk water geven. Tijdens een droge overwintering verdraagt 
het gemakkelijk lage temperaturen, mits maar niet onder het vriespunt. 
Afkomstig is het uit het noordoosten van Tarija, een provincie in het land 
Bolivië.
Mocht u in het voorjaar de diep bruinrode kleur van de bloemknoppen opvallen, 
toch is het zo dat de bloem overwegend wit van aanzicht wordt!

▼

maar wel
Teksten en foto’s: Th. Neutelings.



vervolg van blz. 221
Toch zijn, naar geleerden ons weten uit te leggen, de stamvaders der hui
dige cactusvormen gewone planten met normale zijtakken, stengels en blade
ren geweest. Dit is ergens onmiskenbaar aan te tonen, zo stellen zij. Men 
verwijst dan bijvoorbeeld naar de loofbladcactussen zoals de Peireskia’s. 
Deze zijn gewone struiken en bomen met normale bladeren, met een houtige 
stam en takken. Doorns kennen deze al wel. Bij de vertegenwoordigers van 
de geslachten Peireskiopsis en Opuntia zijn de cactuselementen zoals wij die 
ervaren al veel duidelijker aanwezig. De bladeren zijn namelijk kleiner, rol
rond en sappig (=  succulent). Ook de stam en de schijven zijn sappig, al 
verhouten zij op de duur omwille van de stevigheid. Dat is ondermeer ook de 
reden dat de onderste schijven bij de Opuntia's naar gelang het ouder- en 
groter worden van de plant in een ronde stam veranderen. U ziet het, in de 
cactuswereld is er blijkbaar aantoonbaar een schakel naar de traditionele 
plant.
Waarom hebben de oorspronkelijke cactussen van tienduizenden jaren ge
leden zich gewijzigd in de huidige, zo merkwaardige vormen, een proces dat 
wij ook wel evolutie noemen? Wat toch forceerde deze evolutie? Deze ontwik
keling is op gang gezet door een bittere noodzaak waarvan het devies was: 
„aanpassen of tenonder gaan” . Dit aanpassingsproces is op gang gezet (beter 
gezegd, is altijd bezig geweest en nog steeds gaande) door de verandering in 
bodemgesteldheid en klimaat. Immers een plant heeft slechts bestaanskansen 
als er constant water in voldoende mate beschikbaar is. De normale bos- en 
veldplanten tonen dit aan. Zo heeft de langdurige warme en droge zomer van 
1976 ertoe geleid dat er aan een regelmatige voorziening van vocht een einde 
kwam. Daardoor werden vele planten door uitdroging bruin en stierven af. 
Menige boom stootte voortijdig het blad af om op die manier het vochtverlies 
via de bladeren zoveel mogelijk tegen te gaan. Nu heeft de zucht tot zelfbe
houd van de soort ertoe bijgedragen dat, alhoewel er veel slachtoffers vielen, 
sommige het konden bolwerken.
De voorouders van onze cactussen waren, als reeds gezegd, hoogstwaar
schijnlijk ,normale' planten die vegeteerden in een normale, vochtige bodem 
en omgeving. Doch Moeder Aarde is een beweeglijke bol, die geen rust in 
haar lijf kent. Want constant is de aardkorst in beweging (denkt u maar eens 
aan de vele bevingen van de laatste jarenl). Vroeger heeft deze bodem waarop 
de cactusvoorouders groeiden diverse veranderingen ondergaan. Vanwege 
een hevige druk in de aardbol ging de bodem rijzen: daardoor zakte het grond
waterpeil allengs, de neerslag nam af, de warmte èn de koude namen toe, de 
bodemgesteldheid veranderde. Wanneer deze bodemveranderingen geleide- 
lijkaan geschieden is de kans op een aanpassing dan ook het grootst. De 
volgende maatregelen namen de leden van de cactusfamilie: de regelmaat in 
neerslag en bodemvochtigheid nam af, dus weg met de bladeren die bij elkaar 
opgeteld een zeer groot verdampingsoppervlak hebben. Bouw voorts een in
wendig vochtreservoir ten behoeve van de overlevingskansen tijdens barre 
tijden. Zoek een bescherming tegen de steeds groter wordende hitte door het 
vormen van pluksels wol, borstelharen en bedoorning. Stel de doorns in staat 
om de nachtelijke dauw te kunnen absorberen. Ontwikkel een zodanig wortel
gestel dat er sprake kan zijn van een maximale vochtopneming tijdens de korte 
periode dat er wel neerslag valt. En omdat de bladeren verdwijnen zorg er dan 
voor dat de ademfunctie door de verdikte stam zelf wordt overgenomen. En 
neem dan en passant het onontbeerlijke bladgroen mee over ten behoeve van 
het levensnoodzakelijke assimilatieproces.
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Trouwens, ook andere plantenfam ilies kennen soorten die zich ingrijpend aan
gepast hebben. Denkt u maar eens aan sommige leden van de Euphorbia’s. 
O ok in Nederland en België groeien in het w ild Euphorbia’s, maar niemand 
haast zal deze planten in verband brengen met de A frikaanse fam ilieleden die 
de bol- en zuilvorm  kennen.
A fhanke lijk  van de mate en de w ijze die de bodemgesteldheden en klim atolo
gische omstandigheden in diverse streken deden w ijzigen verkreeg men ver
schillende vormen. De thans in de trop ische bossen aanwezige lidcactussen 
hebben zich anders geëvolueerd dan de huidige steppencactussen zoals b ij
voorbeeld de Gym nocalyciums en deze w eer anders dan de woestijneaetus- 
sen, w ier bedoorning meestal het plantlichaam practisch totaal bedekt.
W at hebben w ij, cactusm innaars nu gedaan? Vanwege onze verzamelzucht, 
ons gevoel voor schoonheid, onze behoefte aan bestudering en ons commer
cieel instinct (!) haalden w ij vele soorten uit hun natuurlijke omgeving en ziet: 
wat gebeurt er? Z ij hebben het veel te goed. Daarom zien ze er „m oo ie r en 
verzorgder uit.
Ook andere zichtbare veranderingen doen zich voor. De doorns van onze 
Europese immigranten dan wel afstammelingen ervan blijven achter bij die van 
hun Amerikaanse neven en nichten. O ngetw ijfe ld zullen de Europese cac
tusnazaten van de leden van Succulenta van over, laat ons eens zeggen, 
10.000 jaren er qua vorm en u ite rlijk  veel veranderd zijn t.o.v. onze huidige 
exemplaren. Terw ijl hun neven en nichten over hetzelfde aantal jaren onge
veer dezelfde zullen zijn als hun voorouders van nu, levend in het Am eri
kaanse land.
Laten w ij aan de hand van figuu r V  e.e.a. nog eens de revue passeren. Onder 
A heb ik een deel van een plant getekend dat de normale b ladplant moet 
voorstellen. De stengel heeft gewone bladeren en in de oksels ervan staan 
knoppen die op hun beurt w eer uitgroeien to t van bladeren voorziene stengels. 
Een gelijkm atig vochtpeil zal zo'n plant in staat stellen het hele groeiseizoen 
door deze bladeren in stand te houden. De levensfuncties van de plant blijven 
daardoor gegarandeerd: zij zorgen voo r de ademhaling en de vochtverdam - 
ping dank zij de vele huidm ondjes in het blad.
Bij B zien w ij een zogenaamde prim itieve cactus, zoals b ijvoorbeeld de ve r
tegenw oordigers van de geslachten Peireskia en Rhodocactus. Erg veel ve r
schil is er nog niet met A, uitgezonderd de bedoornde areool in het bladoksel. 
U mag uit de bouw van d it type de conclusie trekken dat zij zullen thuishoren 
in gebieden, welke niet al te vaak door langdurige droogte geteisterd worden. 
Bij C zien w ij du ide lijk  beter het ons bekende begrip cactus naar voren komen. 
De stengel is z ichtbaar ve rd ik t en bevat veel vocht: de reserves voo r de 
droge tijden. Van de loofbladeren is niet veel meer over. Zo ze er al zijn, 
b ijvoorbeeld de ro lvorm ige blaadjes bij veel leden van het geslacht Opuntia, 
dan verdw ijnen deze w eer v rij spoedig, zodat alleen de b ladvoet (oftewel het 
podarium j overb lijft. Daarom vinden w ij de huidmondjes voo r de ademhalings- 
functies, overigens in vee! k le iner aantal, nu op de groenblijvende stam zelf. 
Op de b ladvoet tre ffen w ij w eer het bedoornde areool aan, dat in fe ite dus de 
okselknopfunctie  heeft als onder A vermeld. De stam verdikking heeft nog een 
andere oorzaak dan alleen het bewaren van een zo g root mogelijke vocht- 
opslag. Om dat er geen bladeren meer zijn moet de oppervlakte voo r de op
vang en absorptie van zoveel m ogelijk  daglicht, nodig voo r het assim ilatie
proces, dienovereenkom stig ve rg roo t worden. Bij de geslachten Mammillaria, 
Dolichothele etc. is die oppervlaktevergroting nog verder doorgevoerd. En wel 
door hun vaak lange tepels (ook wel mammillen of tuberkels genoemdl, het
geen lange u itgroeiingen van de bladvoet zijn (zie DT

226



In principe kunnen de bedoornde areolen nog doorspruiten, zoals dat duidelijk 
zichtbaar is bij bijv. Mammillaria plumosa, Escobaria leei, e.d., waarbij dat nog 
te zien is. Veel cactussoorten hebben bijna geen behoefte meer aan de aan
maak van zijspruiten, zoals dat bij planten als onder A bedoeld het geval is. 
Er zijn er zelfs die daartoe niet meer het vermogen hebben, zoals Astrophytum 
asterias. De (onbedoornde) areolen van dit exemplaar fungeren alleen nog als 
bron voor de bloemvorming.
De okselknoppen oftewel de areolen bij cactussen kennen bijna bij alle soor
ten doorns, waarbij de geleerden aannemen, dat deze ooit de bladorganen 
van de okselknoppen geweest zijn. De haartjes en viltig pluis op de areolen 
zijn uitgroeisels van de opperhuid. Dat laatste geldt ook voor de stekel van 
bijv. de roos. Waarmede tevens duidelijk is gemaakt dat er een wezenlijk 
verschil tussen de cactusdoorn en de rozestekel is.
W eissenbruchstraat 92, Roosendaal.

M e s e m b ry a n th e m a c e a e  (V I I )
FRANS NOLTEE

2) Het opslaan van het verzamelde vocht in speciaal waterweefsel.
Zoals bekend worden de succulenten al naar gelang de organen waarin ze 
het water opslaan verdeeld in stamsucculenten en bladsucculenten.
In de hele familie der Mesembryanthemaceae komen slechts twee geslach
ten voor die tot de stamsucculenten behoren: Brownanthus en Psilocaulon. 
Ook zijn er enkele geslachten (o.a. Hydrodea en Mesembryanthemum) waar
in soorten voorkomen waar zowel de bladeren als de stengels succulent zijn. 
Samenvattend kan men zeggen dat rond 97% der Mesems zuivere bladsuc
culenten zijn. Hierbij wil ik nog opmerken dat het soms niet eenvoudig is 
op het eerste gezicht te zeggen of men met een blad- of met een stamsue- 
culent te maken heeft. Zo treffen we in het geslacht Ruschia vele soorten 
aan waarbij de sterk gereduceerde bladeren met een zo lange schede om 
de stengels heenzitten dat ze zowel morfologisch1) als fysiologisch2) moeilijk 
van echte stamsucculenten te onderscheiden zijn. We zien hier een interes
sante parallel met hoogsucculente Crassula’s als bijv. columella en pyrami
dalis waarbij zich een soortgelijk verschijnsel voordoet.
Vermeldenswaard is nog dat er een veertiental Mesemgeslachten is waarin 
we soorten met verdikte wortels aantreffen. We mogen aannemen dat ook 
deze een functie als waterreservoir hebben. Uit deze groep zijn te noemen: 
Delosperma, Herrea, Mestoklema, Nananthus, Nycteranthus, Rabiéa, en Tri- 
chodiadema. Sommige van deze soorten sterven gedurende de rusttijd boven
gronds geheel af.
Floe komt nu het ,,sapsparen” tot stand? Wanneer we ons hierin willen ver
diepen moeten we eerst een kijkje nemen binnenin de plant. Snijden we 
daartoe een blad van een succulent door dan komen we tot de volgende 
ontdekkingen:
1. Het waterweefsel vult bijna het gehele blad.
2. Als gevolg daarvan bevindt het bladgroen bevattende assimilatieweefsel 

zich uitsluitend in de buitenste lagen van het blad.
3. Het watergehalte kan tot 95% bedragen, hetgeen het blad zijn vlezig 

uiterlijk verleent.
4. Het sap is vaak slijmerig, waardoor het water beter wordt vastgehouden.
5. Vooral bij halophyten bevat het sap veel opgeloste zouten. Was dit niet
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het geval dan zou immers door de osmose de zoute grond het water uit 
de plant trekken.

De overige anatomische bijzonderheden die aan het blad te onderscheiden 
zijn zullen we bespreken onder 3c.
3) Het beperken van de verdamping.
In het algemeen gesproken zien we bij de succulenten een streven naar:
a. Vermindering van het aantal huidmondjes (stomata). Hieruit volgt lo
gischerwijze een vermindering van de transpiratie.
b. Verdikking van de opperhuid (epidermis). H ierdoor liggen de huidmond
jes niet meer aan de oppervlakte, maar iets verzonken, waardoor boven het 
huidmondje een w indstille ruimte gevormd wordt. Hoewel we allemaal het 
sterk drogende effect van de wind kennen (denk maar aan het drogen van 
de was) wil ik er hier toch nog eens extra op wijzen. Bij beschouwingen 
over het begrip succulentie wordt deze m ilieufactor nl. nogal eens vergeten.
c. Verkleining van het assimilerend oppervlak. Dit kan bij de bladsucculen- 
ten op 3 manieren tot stand komen:
i. Vermindering van het aantal bladeren (Sommige Argyroderma’s bijvoor
beeld maken nooit meer dan 1 bladpaar tegelijk).
ii. Reductie van het bladoppervlak •  Deze reductie kan ontstaan doordat 
het blad de vorm van een kegel of liever nog een bol aanneemt (zoals be
kend is de bol een combinatie van de grootste inhoud en de kleinste opper
vlakte). We denken hierbij natuurlijk vooral aan hoogsucculenten als Cono- 
phytum, sommige Gibbaeums, Lithops, Muiria en Ophthalmophyllum. Bij deze 
planten geeft slechts een meer of minder grote spleet aan dat we met twee 
vergroeide bladeren te doen hebben; we spreken dan van corpusculum 
(meervoud corpuscula; Latijn voor lichaampje). •  Ook kunnen de bladeren 
een rozetvorm aannemen. Hierbij overdekken de bladeren elkaar gedeelte
lijk en kunnen zich bij droogte bovendien naar binnen krommen, zodat iets 
in de vorm van een tulpenbol ontstaat. (Prachtige voorbeelden hiervan zijn 
sommige Haworthia’s). Bij de Mesems komt de rozetvorm vrij weinig voor 
(Cephalophyllum, Faucaria). 9  Een bijzonder mooie aanpassing aan een 
extreem droog klimaat tenslotte treffen we aan bij sommige hoogsucculen
ten. Hierbij staan de corpuscula zo dicht bijeen (klompvorming) dat fysiolo
gisch het effect van een gesloten bol wordt benaderd. Immers slechts de 
buitenkant van de klomp is nu blootgesteld aan de klimaatsinvloeden. In 
deze gevallen wordt dus het assimilerend oppervlak dubbel gereduceerd. 
Doordat in al deze gevallen beperking van de verdamping wordt bereikt 
door verkleining van het assimilerend oppervlak, houdt d it vanzelfsprekend 
tevens in dat de assimilatie geremd wordt, hetgeen de langzame groei van 
dit type succulent verklaart.
Twee vormen van reductie van het bladoppervlak verdienen speciale aan
dacht daar zij slechts worden aangetroffen bij de Mesems. Deze aanpas
singen zijn bovendien opmerkelijk daar bij de betreffende planten de re
ductie een beperkte tijdsduur heeft. In het ene geval is het bladoppervlak nl. 
afwisselend groot en klein (dimorphisme), in het andere is de reductie be
perkt tot (of althans het meest uitgesproken) in de jeugd (corpusculaire 
jeugdstadia).
#  Het dimorphisme (letterlijk twee-vormigheid) wordt in zijn fraaiste vorm 
aangetroffen bij Mimetophytum en Mitrophyllum en in enigszins afwijkende 
vorm ook bij Meyerophytum en Monilaria en bij sommige soorten Cheiridop- 
sis en Ruschia.
De Mitrophyllums of mijterplanten, aan de hand waarvan ik dit verschijnsel
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wil bespreken, dragen hun naam met ere. In de rusttijd  hebben de corpus
cu la  nl. inderdaad de vorm van een b isschopsm ijter. In deze m ijte r bevinden 
zich 2 bladeren met een half c irke lvo rm ige  doorsnede, die a.h.w. tegen el
kaar gek lap t zijn. G edurende de droge tijd  absorberen zij ge le ide lijk  al het 
w ater uit de hen om hullende m ijter, to t hiervan slechts een dun vliesje over 
is. Bij het begin van de groe iperiode  barsten ze dan uit d it v lies en spreiden 
zich horizontaal uit.
1) morfologie —  vormleer
2) fysiologie —  leer der levensverrichtingen (w ord t vervolgd)

Octant 92, Dordrecht.

Het cactuscystenaaltje (slot)

JOH. DE VRIES.

Na de drie voorgaande afleveringen, die sommige liefhebbers misschien wat 
nieuwsgierig gemaakt hebben, zullen we proberen in c!e loop van deze vierde 
en laatste aflevering to t een zo goed mogelijke bestrijd ing te komen. Doch 
eerst nog w at losse opmerkingen.
Mijn eigen collectie, omvattend een 4 a 5000 planten, verdeeld over een kas 
en enkele platte bakken, heb ik laten onderzoeken op een mogelijke aantasting 
van het cactuscystenaaltje. Van een tiental planten heb ik de potklu it uitge
schud. H ieruit is een m engm onster genomen van 200 cc grond. De uitslag was 
een tegenvaller, doch wel in de lijn van mijn verwachtingen, n.l. 1 0 -6 -4 0 0 . 
Even te r verdu ide lijk ing: 10 cysten, waarvan 6 met levende inhoud, en deze 6 
cysten bevatten 400 larven en eieren. D it is nog een lichte besmetting. Doch 
volgend seizoen zal zich dat, zonder ingrijpen, w ijzigen in een veel hogere 
besmetting!
Nu dan de bestrijd ing, zoals ik die zie, w aarbij de wet overschreden zal worden 
en misschien wel het onm ogelijke van u verlangd zal worden. Achter iedere 
bestrijd ingsm ogelijkheid zal ik mijn commentaar leveren, waarbij uw commen
taar ook van harte welkom is.

Groep I, bestrijd ing zonder chemische middelen:
De w arm waterbehandeling: De w orte is van de planten, plus de w ortelhals w or
den 30 min. in w ater van 50° C gedompeld, of 10 min. in w ater van 55 C. D it 
moet zeer nauwkeurig, een kleine afw ijking naar beneden geeft geen of on
voldoende doding: naar boven geeft een goede doding, m ogelijk ook van uw 
planten! Binnen de soorten zijn er ook nog afw ijkingen in tem peratuur en tijds 
duur. In Engeland schijnen wel resultaten geboekt te zijn. In Nederland waren 
de resultaten teleurstellend. C onclusie: V oor de liefhebber praktisch onuitvoer
baar!
Het verw ijderen van de w orte ls: Van aangetaste planten kunnen we stekken 
snijden, die v rij van opgespatte gronddelen moeten zijn (hierin kunnen zich 
cysten met inhoud bevinden). Deze stekken kunnen op gezonde onderstammen 
geënt worden, o f in gezonde grond bew orteld worden. W at is echte gezonde 
grond? We kunnen aannemen, dat de normale bloem istenaarde die we kopen, 
vrij is van het cactuscystenaaltje. Hierin bevindt zich echter wel het w ortel- 
knobbelaaltje. (M eloidogyne spp.). Deze aaltjes veroorzaken, zoals de naam 
al zegt, kleine knobbeltjes op de w ortels, van 1 mm to t soms wel 5 mm 0 . Dit 
aaltje is polyfaag (tast vele soorten gewassen aan) d it in tegenstelling to t het 
cactuscystenaaltje. Vandaar ook, dat d it aaltje in praktisch elke soort grond 
voorkom t. De verm eerdering is explosief, meerdere generaties per jaar! 
Gezonde aarde is dus eigenlijk, voor wat aaltjes betreft, gestoomde aarde.
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Bij een ernstige aantasting door één of beide aa ltjes kan een gehele collectie 
van de wortels ontdaan, en in gezonde aarde opnieuw beworteld worden. Pot
ten en bakken weggooien, of ontsmetten, b.v. in kokend w ater, in ieder geval 
boven 70° C . Tabletten ontsmetten etc. Nooit geen oude potgrond meer ge
bruiken, na 12 jaar komen er nog steeds larven uit de cysten!
Conclusie: Dit is de enige en de beste methode, jam m er genoeg zeer om
slachtig en voor sommige planten w ellicht niet aan te bevelen. W ellicht bruik
baar voor kleine co llecties en vensterbankkw ekers.
Groep II, de chemische bestrijding:
Dan komt hier het veel besproken middel aldicarb (merknaam Temik 10 G) aan 
de orde. Hetgeen hier verder besproken wordt, kan ook mijn goedkeuring niet 
wegdragen, doch volledigheidshalve moet ik het hier behandelen. Aan het 
einde van mijn betoog zal echter blijken, dat Tem ik ook niet zaligm akend is. 
De werking van Tem ik is als volgt: nematicide (aaltjesdodend) en insecticide 
(insektendodend) met system atische werking. Dat system atische werken van 
Tem ik wordt nogal eens over het hoofd gezien, maar dit is van w ezen lijk  be
lang. Dit middel kan alleen toegepast worden op aan de groei zijnde planten, 
als u er enige werking van wilt verw achten. Tem ik in de w inter heeft dus geen 
enkele zin!
De plant neemt het middel op en ieder aaltje of insekt dat aan de plant zuigt 
gaat dood. Een middel met een brede werking dus. Pakt zowel aaltjes, a ls wol- 
luis, spint en mijten etc. mee.
Toch kleven er nogal wat bezwaren aan dit middel en als eerste zou ik de 
grote mate van giftigheid w illen verm elden voor de mens. Verder is het middel 
zeer giftig voor v is , wild en vogels. Er zijn weinig middelen in de handel, die 
zo giftig zijn als Temik.
V erder is het gebruik van Temik wettelijk verboden bij potplanten. Bij een vollc- 
grondsteelt, d.w.z. vrij uitgeplant is hot wel toegestaan.
Tem ik ziet er n.l. uit als een grof blauwgekleurd, su iker (z.g . granulaten). Het 
middel wordt op de grond gestrooid en kan zodoende via de potten in de huis
kam ers terecht komen. G evaarlijk  voor kinderen!
Temik-granulaten zijn ingekapseld, doch deze omhulling verdw ijnt na toedie
ning van water, waarna het middel geweldig gaat stinken (gassen ). O ok deze 
gassen zijn zeer giftig bij inademing.
Conclusie: Temik is verboden bij potplanten en voor de liefhebber w ettelijk 
ook niet verkrijgbaar (doodshoofdm iddell). Doch voor de terzake deskundige 
en gevorderde liefhebber met een om vangrijke collectie de enige manier om 
w ezenlijk iets aan de bestrijding van het cactuscystenaaltje  te doen.
De beste tijd voor de toepassing is na de w interrust, b.v. bij het verpotten 
(Tem ik door de grond mengen, met rubber handschoenen aan werken en zo 
mogelijk buiten), of v lak voor de eerste grote watergift. Er volgt dan een grote 
groeistoot en veel aaltjeslarven komen dan uit de cysten naar de w ortels van 
de planten. De w erkingsduur bedraagt ±  6 weken en de hoeveelheid middel 
bedraagt 25 gram per n r.
Bij deze methode komt u nooit geheel vrij van de besmetting, maar blijft u 
ongeveer op hetzelfde peil hangen, als w aar u begonnen bent. Na de ±  6 
weken werkingsduur van het middel blijven er nog steeds larven uit de cysten 
komen! Eén en ander mag blijken uit de in dit artikel genoemde besmettings- 
graad van mijn collectie.
W eest u verder op uw hoede voor importplanten en planten, die u elders aan- 
schaft. Altijd thuis verpotten en nazien op eventuele aantastingen. Raadzaam
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is een Temik-toepassing, zeker bij importplanten. Nogmaals, geen Temik toe
passen bij planten, die in huis staan, of komen te staan! Vermijd inademing 
van de gassen, gelukkig stinkt Temik heel erg, zodat u wel gewaarschuwd bent.
Eindconclusie: W ees niet te snel met uw oordeel, als uw planten niet willen 
groeien en slechte rottende wortels hebben. We zijn nogal snel van oordeel, 
dat dit in de samenstelling van de aarde zit (slecht doorlatend). Mogelijk, dat 
hier cactuscystenaaltjes en/of wortelknobbelaaltjes aanwezig zijn en secundair 
(d.w.z. als gevolg hiervan) wortelrot optreedt.
Nobelstraat 29, B rie lle

RECTIFICATIE
In het artikel van J. C . van Keppel over Echeveria (Succulenta blz. 167 e.v. jrg. 
56 no. 7) moeten de onderschriften van de foto's van E. spectabilis en E. 
rauschii verwisseld worden. (Red. J. D.).

TIJDSCHRIFTEN
The Journal of the Mammillaria Society, Vol. XVII, no. 3.
O nder de titel „W hy hook sp in es” van J. T. Meldrum gaat deze sch rijve r dieper in op 
de functies van de cactushaakdoorn, zoals deze o.m. bij de M am m illaria's voorkomen. 
De artike lsch rijver D. R. Hunt sch rijft onder de titel „M am m illaria virid iflora rehabili- 
tated” dat men na grondig veldonderzoek M. viridiflora ais een aparte soort kan be
schouwen, w aarvan M. orestera als een synoniem gezien dient te worden.
Cactus and Succulent Journal (U.S.), Vol. XLIX, no. 2 en 3.
A. D. en D. A . Zimmerman schrijven  een uitvoerig artikel (deel 2) over het Mammmillaria 
wrightii-complex getiteld: ,,A  revision of the U .S . taxa on the M. wrightii complex with 
rem arks upon the Northern M exican populations” . In deze grondige studie worden o.m. 
sleutelgegevens verschaft terzake van het M. microcarpa-complex, M. wrightii-complex, 
M. viridiflora en M. barbata-groep. O nder de titel: „Tw o monotypic M esem s from South 
A fr ica ” van de hand van R. M. I. Frandsen worden Neohenricia sibbettii en Frithia 
pulchra besproken. Belangstellenden voor het geslacht Gymnocalycium zullen het ve r
volgartikel „The genus Gym nocalycium ” (deel 4 en 5) van Gerhart Frank met interesse 
volgen. De nieuwbeschrijving van Coryphantha gracilis, een nieuwe soort uit Chihuahua, 
M exico, wordt door L. Brem er en A . B. Lau gegeven. Aloë archeri is het onderwerp voor 
een n ieuwbeschrijving door J. J. Lavranos. Deze succulente plant is in de R iftvalle i in 
Kenya gevonden.
Inge Hoffman vervolgt haar beschrijving van een reis door Peru (dl. 2 en 3).
Het interessante onderwerp inzake verm eerdering van cactussen  via weefselcu ltuur 
wordt in een artikel door J. D. Mauseth behandeld. De sch rijve r W erner Rauh geeft een 
stud ieverslag over de vegetatie van xerophyten (=  planten die bij voorkeur op droge 
grond groeien) in zu idw estelijk  M adagascar. Aloe fleurentinorum en A. rivieri zijn twee 
nieuwe, uit A rab ië afkom stige soorten, die in dit tijdschrift door J. J. Lavranos en L. E. 
Newton beschreven worden. Parodia carapariana en P. pusilla zijn nieuwe soorten, h ier
in door Fr. H. Brandt beschreven . Een uitvoerige bibliografie over het g eslach t’ Ario- 
carpus wordt door de sch rijve rs  L. W . Mitich en J. G : Bruhn verschaft. Tenslotte met als 
onderwerp „L e a f production and flowering in O co tillo s” schrijft J. Henrickson over de 
bloem- en bladvorming van Fouquieria shrevei en F. splendens, uit M exico afkomstige 
succulente planten.

Th. Neutelings, W ëissenbruchstraat 92, 4703 JX Roosendaal.
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M AANDBLAD VAN DE N ED ERLAN D S-BELG ISCH E VERENIGING 
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Rebutia (Digitorebutia) pallida Rausch species nova

56ste JAARGANG 
NO. 10
O KTO BER 1977



R eb u tia  (Digitorebutia) p a llid a  Rausch species nova
Simplex, brevi-cylindrica, 30 mm alta et 20 mm diametiens, glauca et 
violaceo-asperata, radice napiformi magna carnosa; costis 13-14, recte 
adscendentibus vel paulum tortis, undulate in gibberes 3-4 mm longos et 
latos divisis; areolis ovalibus, 1 mm longis, fusco-tomentosis; aculeis 
marginalibus 9, ad 3 mm longis, accumbentibus, setosis, vitreo-albis, basi 
fuscis; aculeo centrali 0. Floribus lateralibus, 20 mm longis et diametien- 
tibus; ovario et receptaculo violaceo-rubro, squamis atro-fuscis et pilis 
albis tecto; phyllis perigonii exterioribus roseis, medio-fusco-striatis; phyl- 
lis perigonii interioribus spathulatis, serratis, roseis, medio-clare auran- 
tiacis; fauce grisea et subconnata, filamentis albis, stylo et stigmatibus 
(5-6) viridibus.
Patria: Bolivia, Cinti meridionalis, apud La Cueva, 3.500 m ait.
Typus: Rausch 645, depositus in Herbario Collectionis Plantarum Succu
lentarum Municipali Turicensi, Helvetia.

Onvertakt, kortcylindrisch, 30 mm hoog en 20 mm in doorsnee, met een grote 
vlezige penwortel, 13-14 ribben, recht omhoog tot een beetje gedraaid, ge
golfd verdeeld in 3-4 mm lange en brede knobbels, grijsgroen en violet getint, 
areolen ovaal, 1 mm lang, met bruin vilt, randdoorns 9, tot 3 mm lang, aan
liggend, haardun, glasachtig wit met bruine voet, geen middendoorn.
Bloem 20 mm lang en idem in doorsnee, vruchtbeginsel en bloembuis violet- 
rood met donkerbruine schubben en wit behaard, buitenste bloembladen roze 
met bruine middenstreep, binnenste bloembladen spatelvormig, gezaagd, roze 
met lichtoranje middengedeelte, keel grijs en iets vergroeid, meeldraden wit, 
stamper en stempellobben (5-6) groen. Vrucht en zaad als van Digitorebutia 
pygmaea (Fries) Br. & R.
Vindplaats: Bolivië, Zuid-Cinti, bij La Cueva op 3500 m hoogte. Type Rausch 
645, gedeponeerd in de stedelijke Succulentenverzameling te Zürich.
Deze vorm is sterk verwant aan Digitorebutia pygmaea (Fries) Br. & R., maar 
verschilt echter door zijn violet gekleurd plantelichaam en door de lichtpastel- 
kleurige, iriserende (=  in elkaar overgaande kleurschakeringen) bloem. De be
naming Rebutia iridescens Rausch als vermeld in mijn lijst met veldnummers 
moet veranderd worden, omdat Friedrich Ritter reeds een Rebutia iridescens 
gepubliceerd heeft.
W. Rausch, Enzianweg 35, Wenen (Vertaling: Defesche/Neutelings)

Het g e s la c h t  G y m n o ca ctu s  (III)
Th. NEUTELINGS
5. Gymnocactus knuthianus (Böd.) Backbg.
Syn.: Neolloydia knuthiana (Böd.) Knuth.
Het kleine plantelichaam is donkerloofgroen, glanzend en bereikt een door
snede van ca. 7 cm. Het vormt vrij gemakkelijk zijspruiten. De knobbels zijn 
ongeveer 5 mm hoog en aan de basis ca. 7 mm breed. Jonge areolen bevatten 
wat witte wol welke nadien verdwijnt. Het aantal randdoorns bedraagt 16-20, 
zijn ca. 8 mm lang en heel dun en wit van kleur; voorts zijn zij een klein beetje 
gebogen en alle niet even lang. De puntjes van de doorns zijn donkerder van 
tint: lichtbruin. De ene, dunne middendoorn is geelbruin en tot ca. 20 mm lang. 
Geleidelijkaan komt de middendoorn in een vlak met de bovenste randdoorns 
te liggen, zodat het lijkt alsof deze niet meer aanwezig zou zijn. De bloem 
wordt licht paarsroze en ca. 25 mm lang en breed. Het is wel de gemakkelijk
ste en uitbundigste bloeier van dit geslacht. De bloemknoppen worden in
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januari al zichtbaar. Het kan wel to t 40 bloemen voortbrengen in het bloei- 
seizoen dat loopt van maart to t mei, w aarbij 8-10 bloemen tegelijk  in bloei 
staan. Soms zijn eind november de eerste bloem knoppen al in de schedel te 
onderkennen! Dat deze soort een van nature goede b loeier is moge voorts 
het fe it aantonen dat een tw eejarige zaailing al in staat is bloemen te produ
ceren! De vrucht is eivorm ig en glanzendgroen to t bruin. Het stam t u it V illar, 
San Luis Potosi, Mexico.

6. Gym nocactus mandragora (Fric) Backbg.
Syn.: Rapicactus mandragora (Fric) F. Buxb.
D it cactusje, dat kogelvorm ig is, is in het bezit van een w orte lknol. De door
snee van het plantelichaam is ca. 6 cm en heeft een grijsgroene opperhuid. 
De tuberkels staan d icht op e lkaar en de basis ervan is vierkantig. De areolen 
zijn w it in de jeugdfase. Daarop staan de w itte  randdoorns straalvorm ig inge-

Gymnocactus knuthianus Foto van de schrijver
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plant, ca. 12 in aantal. Het bezit voorts meestal v ie r m iddendoorns, welke w it 
zijn met een bruine punt, en to t ongeveer 20 mm meten; twee ervan zijn dun
ner. De bloemen zijn w it en de bloembladen zijn voorts voorzien van een 
dunne, rozekleurige m iddenstreep. De gemiddelde doorsnee bedraagt 25 mm 
bij een lengte van 20 mm. A fkom stig  u it Mexico.

7. Gym nocactus roseanus (Bod.) ?
Syn.: N eolloydia roseana (Bod.) Knuth.

Escobaria roseana (Bod.) Backbg.
D it cactusplantje lijk t erg veel op G. knuthianus. Het ietwat eivormige plante- 
lichaam, dat gem akkelijk z ijspru iien vormt, meet een hoogte van 4 cm bij een 
0 van 3-4 cm. De opperhuid heeft een loofgroene kleur. De tuberkels worden 
ongeveer 8 mm lang en idem breed aan de basis. De areolen zijn aanvankelijk 
w ollig  en wit. De randdoorns, 10-15 mm lang, bestaan per areool uit ongeveer 
15 stuks, ze zijn naalddun, w itachtig  to t citroengelig van kleur. Het aantal 
m iddendoorns bedraagt 4-6 en hebben dezelfde kleur; enige ervan staan op
waarts gericht. Opvallend is dat de voet van de m iddendoorns van de nog in 
de schedel staande areolen een intens lilaroze kleur hebben. Deze tin t ver
dw ijn t echter bij het ouder worden van de areolen. Het is een gemakkelijke 
bloeier. De vrij kleine bloemen hebben een bruin- to t roodw itte kleur; de 
m iddenstreep op de bloem blaadjes is roodoranje. Stamt uit Saltillo, Coahuila, 
Mexico.

8. Gym nocactus saueri (Böd.) Backbg. ,
Syn.: N eolloydia saueri (Böd.) Knuth.
Deze cactus w ord t to t 4 cm lang bij een doorsnede van 6 cm, zodat het plante- 
lichaam een platrond u ite rlijk  heeft. Hij maakt zelden zijspruiten. De opperhuid 
vertoont een blauwgroene kleur. De schedel is vrij sterk wolproducerend. De 
tuberke ls zien er afgevlakt kegelvorm ig uit en zijn ca. 5 mm hoog en idem 
breed. Het aantal ribben bedraagt 13. De randdoorns, ca. 15 stuks in aantal, 
zijn to t 15 mm lang, haardun, glasachtig w it en soms aan de punt donker ge
tin t w at de bovenste exemplaren betreft. Deze bovenste randdoorns zijn 
voorts  ongeveer half zo lang als de onderste. De 1-2 middendoorns staan wat 
opwaarts gericht, zijn bruinzwart met een lichtere voet en meten ca. 20 mm. 
De w itte  bloemen vertonen op de buitenste bloembladen een brede lichtroze 
m iddenstreep; ze zijn 20 mm breed bij een lengte van 15 mm. De streek van 
oorsprong is gelegen bij San Vicente, Tamaulipas, Mexico.
W eissenbruchstraat 92, Roosendaal (w ordt vervolgd)

V oor beginners (?)

COR v.d. W O U W

IETS OVER DAUWTRAPPERS EN WADLOPERS.

Hoewel de ene zich op het land begeeft en de andere voornam elijk door water 
en s lik  ploetert, hebben beide gemeen dat ze natte voeten krijgen. Aangezien 
ik niet op natte voeten gesteld ben en ook het vroege uur van de dauwtrapper 
me niet erg aantrekt kom ik meestal te laat in de kas. Hoe deze gedachten- 
sprong te rijmen zal ik u proberen uit te leggen.
In het algemeen bestaat een plant uit w ortels, stam en takken, waaraan bla
deren en bloemen. Dat dat geen algemene waarheid is bew ijst wel de meest
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uitzonderlijke plant die ik ken, namelijk Rafflesia. Deze plant heeft géén w or
tels, géén stam, géén takken, géén bladeren, maar is u itslu itend bloem.
W ie zou denken dat we hier met een verre voorvader van onze hoogontw ikke l
de planten te maken hebben, zoals b ijvoorbeeld het eendenkroos met zijn (zeer 
zelden verschijnend) minuscule bloempje, ve rg is t zich. De bouw van de reus
achtige bloem, to t 1 meter in doorsnede, en daarmee de grootst bekende 
bloem, maakt du idelijk  dat we met een hogere plant te maken hebben. Daar 
de plant zelf niet kan assim ileren is hij aangewezen op parasita ir leven, mees
tal op lianen. H iervoor heeft hij geen w orte ls nodig, maar slechts eenvoudige 
celdraden, die ontspruiten aan het weefsel waarop de bloem zit. De rest is 
ta fe ltje-dek-je.
Het is kennelijk oppassen geblazen in de plantenwereld. Dat geldt met name 
wanneer de functies van de wortels te r sprake komen. Men is te gem akkelijk 
geneigd om te zeggen dat een plant wortels nodig heeft om w ater en voedings
stoffen op te nemen. Na enig nadenken vinden we een tweede functie van de 
wortels, namelijk een houvast geven voor de plant.
W ater hoeft de plant niet u itsluitend met de w orte ls op te nemen, maar kan dat 
ook doen met bovengrondse delen, zoals bij Crassula pyram idales, waarbij 
haren aan de voet van de dakpansgewijs op elkaar geschoven blaadjes dauw 
en regen zeer snel absorberen.
W oestijnplanten hebben op twee manieren hun watervoorziening veiliggeste ld. 
De ene soort door het vormen van een lange penwortel, waarmee hij het grond
water kan bereiken, bijv. Leuchtenbergia principis en Mammillaria longimamma. 
De haarwortels die voor het opnemen van w ater en voedingsstoffen zorgdragen 
zitten v lak achter de muts, het doorgroeiend w orte ltop je . De andere is geheel 
ingesteld op het opvangen van dauw en hemelwater, door het vormen van 
een uitgebreid net van haarwortels vlak onder het grondoppervlak, b.v. Melo- 
cactus.
Het is du idelijk  dat een zo specifiek wateropnamemechanisme in de cu ltuur ook 
een speciale verzorging vraagt. Vroeg in de ochtend nevelen met een bloemen- 
spuit stellen vele vetplanten, waaronder een aantal cactussen, van het woestijn- 
dauw-type op hoge prijs. Dat nevelen moet dan wel gebeuren voo r de zon te 
warm wordt, en daarvoor kom ik altijd te laat in de kas.
W atergeven is altijd een opgave. Het is de eerste essentiële voorwaarde waar
aan moet worden voldaan om gezonde planten te kunnen kweken en deze 
eventueel in bloei te kunnen trekken. Planten zoals Melocactussen met hun 
ta lrijke  haarwortels, echte w oestijnplanten, krijgen in de natuur toch meer en 
regelm atiger water dan we op het eerste gezicht zouden zeggen. Door de 
tem peratuurw isselingen van dag en nacht, waarbij de verschillen zeer groot 
kunnen zijn, krijgen d it soort planten dagelijks een —  beetje —  water, doordat 
dauw gevormd wordt. Daarom mogen d it soort planten 's w inters ook nooit 
helemaal droog komen te staan. De fijne haarwortels sterven af en omdat we 
bij potcultuur de ruimte voor het vormen van oppervlaktew orte ls toch al dras
tisch beperkt hebben kan zo’n plant zich nauwelijks herstellen.
V oor de cultuur van vrijw e l alle planten staat aangegeven dat ze een luchtig 
grondmengsel nodig hebben. Hoewel de geleerden er nog niet helemaal uit 
zijn, staat wel vast dat lucht (zuurstof) in de buurt van de w orte ls noodzakelijk 
is om het opnemen van voedingsstoffen te kunnen regelen. Deze vrije  zuurstof 
schijn t ook bij moerasplanten onontbeerlijk  te zijn en w ord t dan door speciale 
kanalen in de stengels naar beneden gedirigeerd!
Wat gebeurt er nu wanneer een plant deze zuursto f moet ontberen, b.v. wan
neer we een plant met het topje van de penwortel in w ater dompelen? De bio
logen noemen wat dan gebeurt 'narcose' en dat is inderdaad een goed woord.
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Euphorbia obesa

Foto’s Ludmilla
Hejlova-Vildova

Euphorbia avasmontana

De plantenwortels kunnen hun werk niet meer doen en alle processen worden 
stilgelegd. Dat kan een plant vaak lang volhouden, maar de groei is er na
tuurlijk uit. Cactussen blijken onverwacht goed tegen een dergelijke narcose 
te kunnen. Euphorbias daarentegen in het geheel niet, want hoewel ze in het 
algemeen meer water opnemen en verdampen dan cactussen, meer dorst heb
ben zou je kunnen zeggen, sterven ze onmiddellijk de verdrinkingsdood wan
neer ze iets te lang nat staan (half uur!). (Nou, nou, red.)
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Om goed water te kunnen geven moet u goed weten hoe de grondsamenstel- 
ling voor de planten is en hoe deze grond op uitdrogen en watergeven reageert. 
De spelregels 4, 5 en 6 garanderen een luchtig grondmengsel met voldoende 
voedingsstoffen. De capillaire werking van deze grond garandeert dat water 
van onderen of van boven toegediend, zich regelmatig in de grond verdeelt.
In artikel 10 is het gebruik van pure bladaarde ter sprake gekomen. Dit kan, 
mits uzelf ALTIJD water geeft. Een goed mengsel is een grondmengsel dat 
veel voedingsstoffen bevat en een goede groei bevordert, wat in eerste instan
tie voor een kweker essentieel is. Zelf goede bladgrond samenstellen is een 
jaren vergend karwei dat we maar liever aan de vakman overlaten. Wij kunnen 
ons beter houden aan de goedgekeurde potgrond van het RHPA, Regeling 
Handels Potgrond Aalsmeer. En natuurlijk: watergeven doen we zelf! 
Tenslotte mag hier niet onvermeld blijven dat vrijwel alle planten in staat zijn 
met bovengrondse delen water en voedingsstoffen op te nemen. Nevelen in 
het voorjaar doet de cactussen ontwaken en het water wordt waarschijnlijk 
door de doorns opgenomen. Dit is zelfs de beste manier om cactussen te kwe
ken. De ondergrondse wortels moeten eerst weer aan de groei komen en haar
wortels vormen voor ze water op kunnen nemen. Zouden we eerst water geven, 
dat in deze sluiertoestand toch niet opgenomen kan worden, dan zouden we 
onze planten bij voorbaat al in een staat van narcose brengen!
Ook voedings- en groeistoffen kunnen door bovengrondse delen worden opge
nomen. Spuiten met ’Baifolan', helaas niet in de (klein)handel verkrijgbaar, doet 
vele planten die om een of andere reden stilstaan, spruiten, waarna we ze 
opnieuw kunnen stekken.
M aricollenweg 63, Grubbenvorst.

A rio c a rp u s  Scheidw.

F. van AERSCHOT

Doorgaans zijn dit breedronde, grauwgroene planten met opvallend dikke 
en lange peenwortels. Ribben ontbreken; in plaats hiervan bevinden zich 
lange, puntige teoels op het plantelichaam. De axillen en de schedel zijn 
rijkelijk voorzien van wol.
Het geslacht Ariocarpus is afkomstig uit Mexico. Ze groeien er in een kalk
achtige steengrond. Gewoonlijk zijn ze grotendeels in de grond verscholen 
en zijn daardoor moeilijk te vinden.
Het geslacht onderscheidt zich van Roseocactus door:
1. De aanwezigheid bij Roseocactus van een dwarsgroef of een dwars ge

plaatst areool op de tepels. Deze dwarsgroef is gewoonlijk rijkelijk van 
wol voorzien.

2. De plaats waar de bloemen verschijnen. Bij Roseocactus centraal in de 
schedel, terwijl bij Ariocarpus de bloemen zijdelings en kransstandig uit 
de axillen ontspringen (zoals bij Mammillaria).

De bloembuis is kaal; de bloemen zijn roze (naar wit zwemend) of geel (A. 
trigonus). Ze zijn tot 4 cm lang en 5 cm breed.
Geënt op een dikke Echinopsis of Trichocereus zijn deze planten echt niet 
moeilijk te houden. Opmerkelijk is wel dat de planten dan meer bolvormig 
gaan groeien en hun natuurlijke uiterlijk wel verliezen. Wortelecht kan men 
het beste deze planten oppotten in een mengsel van steengruis en kleiachtige
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Ariocarpus trigonus

Foto v.d. schrijver

zandgrond met toevoeging van een beetje kalk. Ze groeien dan zeer lang
zaam en gebruiken dan ook heel weinig water. Het watergeven kan men het 
beste doen door de potten te dopen in een schaal met water, dus van onder
af. Let u er vooral op dat de wollige schedel niet nat wordt. Bij koude nachten 
is de kans op rotten anders zeer groot.
Bekend en beschreven zijn tot nu toe 4 soorten en 2 variëteiten, namelijk: A. 
furfuraceus (Wats) Thomps. met de variëteit rostratus Berg., A. retusus 
Scheidw. (typus), A. scapharostrus Böd. en A. trigonus (Werd.) K. Sch. met de 
variëteit elongatus (SD) Backbg.
Ariocarpussoorten worden alleen voortgekweekt door zaaien. De beste re
sultaten kreeg ik bij warm weer en in een zeer vochtige omgeving. Na ca. 3 
weken worden de zaailingen geënt op Echinopsis; hierop mogen ze dan een 
paar jaar groeien om daarna overgeënt te worden op een dikke Echinopsis of 
op een Trichocereus. Ook Harrisia jusbertii blijkt een goede onderstam te zijn 
voor 2-jarige zaailingen. Wel blijft de groei dan heel traag, maar het uiterlijk 
van de plant blijft natuurlijker. Het is mij tot nu toe niet gelukt ongeënte zaai
lingen te overwinteren.
Montenakenstraat 49, B 3250 Ri Ilaar, België

Reacties van lezers
Mevr. E. Verdi.in-de Bruyn schrijft:
Schaakgrootmeesters.
In het augustus-nummer 1976 geeft de heer v.d. Wouw enkele aanwijzingen 
om tot een goed resultaat te geraken bij het kweken van vetplanten. Met de 
meeste spelregels kan ik het eens zijn. De zgn. "groene vingers” van sommige 
plantenliefhebbers wijzen trouwens in die richting.
Wel heb ik enkele vragen, c.q. opmerkingen. Waarom mag de grond niet wor
den afgedekt met een laagje grind of zand? Zelf doe ik dit bij de meeste 
succulenten al jaren, nl. bij de planten die afzonderlijk in potten staan. Van 
nadelige gevolgen is mij tot op heden niets gebleken.
Wat spelregel 9 aangaat: mijn planten staan zoveel mogelijk in plastic potten 
in een kas. Als ik de pot optil en hij voelt licht aan dan geef ik water. Anders 
wacht ik nog wat. De bovenste laag kan al wel droog aanvoelen, doch onderin 
de pot kan zich nog voldoende vocht bevinden. Er gaan, dacht ik, meer planten
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dood aan te veel w ater dan aan te weinig. Overigens, ook ik verbaas me steeds 
weer over onverwachte groei of bloei. Zoals bijvoorbeeld verleden jaar toen in 
de hitteperiode veel meer w ater werd gegeven als in andere zomers met een 
verbluffend resultaat in groei bij verschillende planten.

Antw oord C. v.d. W ouw:
Het publiek w aarvoor ik schrijf zie ik als een groep (kam er)plantenliefhebbers, 
voor wie het vetplantenw ereldje nog nieuw terrein is. Vanuit de huiskamer 
tracht ik dan ook mee te denken met zo ’n beginnende liefhebber, waaronder 
er zullen zijn die hun planten (vooral 's w inters) te veel w ater geven, terw ijl 
anderen (vooral ’s zomers) te weinig water geven omdat vetplanten toch 
w oestijnplanten' zijn. Nu bestaan er uitstekende inleidingen voor beginners en 

ook ons maandblad heeft hier regelmatig over geschreven. Ik heb dus gezocht 
naar voor beginners bruikbare en voor gevorderden leesbare artikelen. Een 
nadeel van deze vorm geving is dat je vaak onvolledig moet blijven.
Met uw opmerkingen kan ik dan ook volledig instemmen. Wel meen ik dat 
onder zeker voorbehoud (zie jongste maartnummer) de zinsnede: 'b ij vele ve t
planten . . . lig t het wat anders' gehandhaafd kan blijven. Bij herlezing van het 
artikel merk ik echter dat ik met name niet verm eld heb dat vele vetplanten 
so lita ir groeien. Terw ille van de comm ercie laten vele kwekers hun planten 
ook 's w inters doorgroeien. Mijn ervaring is dat deze planten nauwelijks bloe-
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men vormen.
O f zich uitsluitend vegetatie f voortp lantende planten uit moeten sterven weet 
ik niet. Van het eendekroos bijvoorbeeld is bekend dat het slechts zeer zelden 
bloeit (met het kleinst en eenvoudigst bekende bloempje). Zaadvorming ervan 
is mij geheel onbekend. Andere planten (mesems) hebben persé kru isbestu i
ving nodig. Maar ik ben het met U eens, wat is zeldzaam in een miljoenen jaren 
durende evolutie?
O verigens plant het eendekroos (een verre en sterk gereduceerde nazaat van 
de aronskelkachtigen) zich voo rt door knopvorm ing. Deze knoppen zakken 
’s w inters naar de bodem, te rw ijl het oppervlaktekroos invriest en sterft. Sa
menvattend is onze visie  op de evolutie dus wel hier en daar verschillend. In 
bloei schieten en zaad zetten betekent inderdaad voor vele planten 'het loodje 
leggen’, denk maar aan de monocarp ( =  met een vrucht) bloeiende Aeoniums. 
O ok Brom elia ’s sterven af na de bloei, maar overleven door uitlopers.
Dat extreme omstandigheden voor cactussen ideaal zijn is volledig onjuist. 
Belgische kwekers kweken op . . . pure koemest! (?? red.).
O nder dergelijke gunstige omstandigheden kunnen de meeste cactussen zich 
in de natuur niet handhaven omdat ze weggeconcurreerd worden door andere 
planten. Een uitzondering vorm t de Gymnocalycium, die in het Nederlands te 
recht weidecactus heet omdat hij de concurrentiestrijd  wel aan kan!

M ammillaria go ld ii Foto's Th. Neutelings
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Turbinicarpus roseiflorus

J. Mieras schrijft:
In het augustusnummer van "Succulenta” 1976 geeft Cor v.d. Wouw een tien
tal "spelregels” voor het kweken van succulente planten. Hoewel ik met een 
groot deel van deze spelregels in kan stemmen, wil ik toch wel enkele kritische 
kanttekeningen bij deze spelregels plaatsen. Met die kritiek, die bedoeld is 
constructief te zijn, wil ik niet ontkennen, dat v.d. Wouw’s methodes verkeerd 
zijn, integendeel, de bedoeling is slechts aan te geven, dat er meer wegen 
naar het Rome der succulentofielen leiden en dat er vele variaties op de spel
regels mogelijk zijn. Ook de door mij gevolgde kweekmethodes zullen wel 
aanvechtbaar zijn; een voor iedereen en altijd geldende "Wet van Meden en 
Perzen” is er - gelukkig - niet. Zelf experimenteren is immers een der meest 
boeiende aspekten van onze hobby.
In plaats van de door v.d. Wouw genoemde RHPA-potgrond gebruik ik - en 
echt niet als enige - steeds naar volle tevredenheid Lentse Potgrond nr. 8. Deze 
vermeng ik, behalve met wat scherp zand ook met gepofte kleikorrels. Deze 
hebben het voordeel de grond luchtig te maken en water vast te houden. De 
planten kunnen op die manier, misschien met wat meer moeite, maar daar zijn 
de meeste wel op gebouwd, vocht opnemen (uit de korrels) zonder dat de 
grond te nat is en dus is kans op rot vanuit de wortels veel geringer.
Het niet afdekken van de potgrond wordt vaak verdedigd met: ,,Je kan beter 
zien of er iets met de plant aan de hand is, dan wanneer met zand of grind is
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afgedekt” . Het enige wat mijns inziens dan „b e te r" te zien is, is de steeds 
gevoelige w ortelhals. W il men meer van de plant zien, b.v. de wortels, dan 
moet —  afgedekt o f niet —  de plant uit de pot worden gehaald. A ls wel w ordt 
afgedekt —  bij voorkeur met grind, daartussen zitten nl. veel luchtopeningen —  
dan w ord t de gevreesde w orte lha lsro t in zeer grote mate beperkt.
Het na afdekken niet meer kunnen voelen o f de grond vochtig genoeg is, is 
gem akkelijk op te lossen met een grondvochtigheidsm eter. Deze zijn heel een
voudig zelf te maken (zie „Succu len ta” , 1971, blz. 33 e.v. voor een bouwsche
ma). W at betreft het afdekken met zand dat immers een geringer porievolume 
en kleinere poriën heeft, kan ik wel met spelregel 8 meegaan.
Kunstmest geef ik nooit. In de potgrond zit voldoende voedingssto f in accep
tabele verhouding om de plant enkele jaren van het nodige te voorzien. Meestal 
moet daarna toch worden verpot, omdat de plant de pot is uitgegroeid of dreigt 
uit te groeien. Alleen als planten jaar in, jaar uit in dezelfde grond staan (maar 
wie doet dat?) kan ik me voorste llen dat kunstm est geven noodzakelijk wordt.

Het Zwanevlot 87, Zutphen.

Rebutia senilis  var. sieperdaiana Foto's Th. Neutelings
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Verenigingsnieuws
'S U C C U L E N T A ” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers ven 
cactussen en andere vetplanten "Succu lenta” .

D A G EL IJK S  BESTUUR:
Voorzitter: S. K. B R A VEN B O ER , Kwartellaan 34, Vlaardingen.
Vice-voorzitter: Ir. G. E. M. UIL, Cuperstraat 3, Bemmel.
Sekretaris: J. DE GAST, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo, tel. 077 - 17535.
2e sekretaresse: Mevr. A. B O EN DER, Beneluxlaan 53, Beverwijk, tel. 02510 - 30746.
Penningmeester: G. LINK, Memlingstraat 9, Amersfoort. Postrek. 680596 t.n.v. Succulenta te Amersfoort,
rbsp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland (ABN) t.n.v. Succulenta te Amersfoort.
2e penningmeester: J. O R LE M A N S , Heemskerkerweg 288, Beverwijk, tel. 02510-38625.
Algemeen bestuurslid: J. H. V O S T E R M A N S ,  Schoolweg 55, Venlo, tel. 077-18627.
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,— .

BELANG R IJKE A D R E SSE N :
Ledenadministratie, propagandafolders, aanmeldingskaarten voor het lidmaatschap en nummers van „Succulenta” 
van de lopende jaargang: P. DEKKER, St. Pieterstraat 27, Middelburg.
Bibliotheek: J. M A G N IN , Ooievaarstraat 13, Strijen. Katalogus f 1,50.
Clichéfonds: G. J. M. L IN SSE N , Jacob Catsstraat 61, Venlo.
Diatheek: H. M. S. M E V IS SE N , Dinantstraat 13, Breda, tel. 076 - 875076.
Oude nummers van „Succulenta” tot en met december '76: H. B. H O O G H IE M ST R A , ReyerdiJk 115, Rotterdam 26. 
Redakteur: J. H. D EFESC H E, Kruislandseweg 20, Wouw, tel. 01658-1692.
W.n.d. redakteur: Th. N EU TELIN G S, Weissenbruchstraat 92, Roosendaal, tel. 01650-36081.
Rullen Zonder Huilen:
Succulentarium: aanmelden voor bezoek bij dhr. W. Ruysch, tel. 08370 - 19123 toestel 87, of I.V.T., t.a.v. 
dhr. W. Ruysch, Mansholtlaan 15, Wageningen.
Vragenrubriek: Cactussen en algemeen: dhr. U IL, Vetplanten: dhr. BR A V EN B O ER .

D R IN G E N D  V ER ZO EK : Wilt 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 DECEM BERnum m er moet uiterlijk 1 N O V E M B E R  bij de redaktie zijn.
Mededelingen voor verenigingsnieuws uiterlijk 15 N O V E M B E R  bij het sekretariaat, afdelingen gelieven hun me
dedelingen te zenden aan Mevr. A. B O EN DER, Beneluxlaan 53, Beverwijk.
Advertentie opgaven uiterlijk 20 O KT O B ER  bij J. DE GAST, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo.

\

B E S T U U R S M E D E D E L I N G E N

Bewaarbanden en handleidingen.

Bewaarbanden voor 12 nummers van Succulenta zijn verkrijgbaar a f 10,75; bij bestelling van 
10 stuks en meer ƒ  9,50 per stuk.
De „Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten” Is 
verkrijgbaar è f 3,50 voor leden en f 4,50 voor niet-leden. Afdelingen betalen bij een bestelling 
van 10 stuks en meer f 2,50.
Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op giro
rekening 3742400 van Succulenta afd. Verkoop, Beverwijk met vermelding van de bestelde 
artikelen.

KALENDER 1978

Er blijkt enig misverstand te bestaan over de wijze, waarop de kalender besteld kan worden (zie 
vouwblad in augustusnummer). Daarom volgende verduidelijking.
Voor het bestellen is het voldoende de bestelkaart, die gehecht is aan het vouwblad, in te 
vullen, te frankeren en te verzenden. De betaling vindt plaats na ontvangst van de kalender(s), 
wanneer de portokosten bekend zijn.
De leden, die nu één of meer kalenders betaald hebben volgens de op de bestelkaart genoemde 
prijs zijn nog verzendkosten verschuldigd. Zij gelieven deze kosten na ontvangst van de ka
lenders) alsnog te betalen.



RUILEN ZONDER HUILEN.
In het augustusnummer vroegen wij op deze plaats een opvolger voor de heer O. van Soldt Sr., 
die om gezondheidsredenen gedwongen is zijn werkzaamheden voor Ruilen Zonder Huilen te 
beëindigen. Op onze vraag: „Wie van de leden is bereid om dit werk over te nemen?” is tot 
onze grote teleurstelling slechts één reaktie gekomen. Eén lid kan dit werk beslist niet aan. 
Wij stellen ons voor, dat Ruilen Zonder Huilen het beste kan draaien wanneer een groepje van 
drie leden, die niet ver van elkaar af wonen dit zou doen.
Hoe nu? Het moet toch mogelijk zijn in een vereniging met bijna 4000 leden een drietal mensen 
voor dit werk te vinden. Was misschien het tijdstip ongunstig om zo’n vraag te stellen? Wij 
hopen het. Het zou toch erg jammer zijn om na een periode van opbouw van deze instelling, 
gedurende weike reeds zoveel leden geholpen zijn, het werk stop te zetten! Daarom herhaien 
wij nogmaals op onze vraag: WELKE LEDEN HELPEN ONS? Gaarne uw antwoord aan het 
sekretariaat. Wil iemand nog eerst nadere inlichtingen, ook dat kan als u er om vraagt.

VERTALERS ENGELS-NEDERLANDS GEVRAAGD.
Succulenta hoopt binnenkort in de gelegenheid gesteld te worden mede te werken aan het 
uitgeven van een boekje, dat in drie talen —  Engels, Duits en Nederlands —  zal verschijnen. 
De oorspronkelijke tekst is Engels. Leden, die bereid zijn een bijdrage te leveren aan de ver
taling in het Nederlands worden verzocht zich in verbinding te stellen met het sekretariaat.

A F D E L I N G S N I E U W S .

HAARLEM, DE 32-STE AFDELING VAN SUCCULENTA.
Op 7 september 1977 is met steun van de afdeling Kennemerland de afdeling Haarlem opge
richt. Reeds 20 leden hebben zich als afdelingslid laten inschrijven.
Ten gerieve van de verspreid wonende leden in Haarlem en omstreken: in afwachting van een 
sekretaris is het kontaktadres voorlopig de heer L. F. Meyer, Pegasusstraat 7, Haarlem.
Wij wensen de nieuwe afdeling veel sukses.

” DE SUCCULENTENBEURS VAN HET OOSTEN”
Zoals gebruikelijk op de laatste zaterdag in augustus werd ook in 1977 wederom de jaarlijkse 
Succulentenbeurs georganiseerd door de afdeling IJsselstreek.
Het was —  ook zoals gebruikelijk —  stralend zonnig weer, zodat ook nu weer alle liefhebbers 
hetzij binnen hetzij buiten een plekje hebben kunnen vinden om hun planten aan de man of 
vrouw te brengen.
De toeloop was ook dit jaar weer enorm en zeer gevarieerd, getuige het feit dat men uit heel 
Nederland gekomen was en zelfs uit Duitsland.
De aanvoer van planten, naast andere zaken verband houdend met onze liefhebberij, was qua 
aantal en aard zeer groot en gevarieerd.
Dit jaar werd bij de organisatie rekening gehouden met de vorig jaar gehouden enquête. 
Uitgangspunt is dan ook geweest: service verlenen aan de liefhebbers van cactussen en andere 
succulente planten, door hen in staat te stellen op een bepaalde ruimte contacten te leggen 
waarbij planten van eigenaar kunnen wisselen.
Het zal u bij het bezoek aan de beurs dan ook wel opgevallen zijn dat u vrijwel onbeperkt 
uw gang kon gaan. De enige beperking die de bezoekers opgelegd kregen was het exacte 
tijdstip waarop voor eenieder de zaal werd opengesteld. Dit werd uitdrukkelijk zo gedaan om 
niemand, ook de eigen ledeq, te bevoordelen.
Door middel van de verloting van gekochte en door de bezoekers welwillend afgestane plan
ten werd getracht de (hoge) kosten te dekken, hetgeen vrijwel gelukt is.
Van de ideeënbus werd nauwelijks gebruik gemaakt. Wel werden enige nieuwe leden inge
schreven.
Gaarne willen de organisatoren allen hartelijk danken, die op welke manier dan ook hebben 
bijgedragen aan het welslagen van deze beurs.
Tot slot nodigen wij u allen weer uit om deel te nemen aan de "Succulentenbeurs van het 
Oosten” op de laatste zaterdag van augustus 1978 te Zutphen.

Afdeling IJsselstreek 
Namens de beurscommissie 
F. J. Warmenhoven 
Tichelkuilen 208 
ZUTPHEN



NIEUWE LEDEN:
F. P. Tisseur, Kerkweg 55, 8355 BM Giethoorn.
Mevr. J. W. Kommer-Boot, Kuyperstraat 2, Maarssen. 
W. F. Debbink, Zutphensestraatweg 19, Dieren.
A. A. H. Zuiderwijk, Pr. Christinalaan 12. Leusden-Zuid. 
P. Dekker, Burg. Struijkstraat 47, Dordrecht.
Ronny Groen van Wettum, Paukenstraat 36, Nijmegen. 
M. M. L. v.d. Woude, Bivak 2, Almere-Haven.
L. W. A. van Osch, Koninginnelaan 361, Vlaardingen. 
Mineke Corvers-Biesterveld, Nieuwstraat 66, 2440 - 

Geel - België.
J. Borst, Moldijk 105, Barendrecht.
S. A. R. L. Noyen, Jef van Heupenstraat 29, 2300 Turn

hout - België.
B. van Keulen, Schouwweg 58, Wassenaar.
J. P. Bruyntjes, Brugakker 11-28, Zeist.
L. Oosting, Europaweg 17, Nieuw Schoonebeek.
Dirk Jan Gijsen, Heilostraat 335, Den Haag.
H. Schers, v.d. Steenstraat 65, Meijel.
Mevr. E. E. Eertink, Burg. v.d. Leentstraat 50, 

Grubbenvorst.
C. Altena, Rooseveltlaan 611, Utrecht.
Frans Janssen, Nieuwebaan 13, Tienraij.
J. C. Kool, Havenstraat 21, Zaandam.
Koen Feremans, Bergestraat 7, 2800 Mechelen (Battel) 

België.
H. Kalden, Pr. Beatrixlaan 7, De Meern.
A. J. D. Melcherts, De Finne 51, Joure.
B. Robben, Samuel Morsestraat 41, Den Bosch.
A. H. Abels, Nw. Achtergracht 81 (I), Amsterdam.
Rudi Somers, IJzerleen 2, 2800 Mechelen - België. 
Conny van Dale, Badhuisweg 8, Cadzand.
H. A. C. Derksen, Griftdijk Noord 50, Lent.
Mevr. M. Postmus-Smet. Fabrieksplein 1, Harlingen.
A. C. Jochems, Wendelaar 95, Vianen.
T. Koopman, Dr. Schaapmanlaan 51, Zwolle.
A. de Vries, Rheastraat 6, Delfzijl.
Mevr. Knoop-Kooistra, Oosterwierum 20, Wagenborgen. 
A. van Dijk, Kerkstraat 55, Wagenborgen.
J. Dijkers, Jan Steenstraat 1,. Maarssen.
W. Verbeek, Buurtlaan Oost 34 A, Veenendaal.
H. Huttinga, Graaflandstraat 6, Geleen.
Fa. P. en A. J. Roggeband, van Henegouwenplantsoen 

10, Tholen.
M. Maessen, Wezenhof 1232, Nijmegen.
G. van Scharrenburg, Vietweide 48, Bunnik.
Mevr. M. van Werkhoven, Pijperweg 2, Bloemendaal.
A. P. de Boer, Elft 47, Hippolytushoef.
T. Kraaijeveld, Waterwegstraat 39, Sliedrecht.
H. W. Fiscaal, Zonnenberg 8, Ruurlo.
Mevr. S. de Vos-Hendriks, Friesenburgstraat 31, 

Nijmegen.
C. Hey, Vinkenkade 13, Vinkeveen.
T. Kester, Dijkweg 131, Honselersdijk.
M. van. Meurs, Schoolstraat 28 B (II), Voorschoten.
P. D. Luchtenberg, Lageweg 26, Grijpskerk.
Lucien De NiI, Hogeweg 1, 9320 Oudegem - België. 
Mevr. G. Kuipers, Kruisstraat 33, Munnekezijl.
Dhr. de Man, Korhoenstraat 75, Tilburg.
Wim Bergenhenegouwen, Otterspoorlaan 5 (II), Utrecht.
I. J. v.d. Ven, Maarsbergenstraat 230, Den Haag.
J. F. Baseliers, Nova Zemblastraat 26 huis, Amsterdam. 
J. Oostwouder, Dalweg 2, Nunspeet.
R. Lucas, Weth. van Heidenstraat 61, Rozenburg.
D. v.d. Linden-Vermant, Aimé de Langlestraat 24 , 2620

Niel - België.
C. Bruggeling, Geesterwijkstraat 4, Monster.

Mevr. G. v.d. Berg, Waalseweg 57, Tuil en 't Waal. 
Daniël D'Herdt, Spaarzaamheidstraat 3, 9300 Aalst - 

België.
Hugo Bulte, Wilgenstraat 27, B 8800 Roeselare - België. 
Mevr. O. F. Leitner, Gobatstraat 34, Castricum.
O. Bührmann, Leersumstraat 99, Den Haag.
Texas A. en M. University, Library Serials Record,

College Station TX 77843, Texas - U.S.A.
W. R. Luyks, Cortveldlaan 18, 6713 EL Ede.
H. C. J. v.d. Meulen, Pieter Baststraat 35 (lil). A'dam-Z. 
M. Willemstein, Pletterijstraat 54, Den Haag.
J. M. Scheele, Plataanstraat 23, Terneuzen.
Mevr. J. M. Fondse, Retiefstraat 147, Ermelo.
P. J. van Noord, van Albardaweg 75, Oude Bildtzijl. 
Sgt. I. A. Spelde, O. O. Mess, Niederlandstraat 1,

Utrecht Veldpost 896.
J. v.d. Berg, Henri Dunantstraat 3, Weert.
Mevr. Roozendaal, Busselstraat 43, Rotterdam.
Bert Kruse, Riouwstraat 33 A, Groningen.
A. Wiebes, Clausstraat 17, Hoogkerk.
H. B. Bühl, Nova Zemblastraat 44 (II), Amsterdam-W.
F. H. Sanders, Deimosweg 33, Eindhoven.
Karl v.d. Velde, Jan Gorislaan 130, 3293 Kaggevinne - 

België.
H. A. E. Eschauzier, Baarzenstraat 85, Vught.
L. M. Quintus, Elzeplein 19, Steenbergen.
Jozef Jacobs, Vossenboslaan 9, 2190 Essen - België.
J. W. Lots, Oderstraat 7, Veghel.
Mevr. J. Aben, Teding van Berkhoutweg 18, Halfweg. 
Mevr. M. J. H. Gooren-de Groot, Vogelplantsoen 173, 

Dieren.
Mevr. Peeters, Ellerwaard 5, Achtmaal.
F. M. Beekers, Strijenstraat 55, Oosterhout.
J. B. A. Broos, Cederstraat 17, Oudenbosch.
Mej. L. M. G. Brouwer, Linnaeusstraat 25, Utrecht.
P. van Eenennaam, Spoorstraat 15, ’s-Heerarendskerke. 
Eberhard Jahn, Erlenweg 13, 4930 Detmold - B.R.D.
G. Laagland Winder, Lange Vliet 52, Julianadorp.
A. van 't Hof, Vrijenbansestraat 34 A, Rotterdam.
Karei Pishoudt, Max Roosstraat 35, B 1030 Brussel -

België.
Johan Spildooren, Lourdeslaan 98, 2520 Edegem - 

België.
C. v.d. Hogen, Uilenstede 57, Amstelveen.
Mevr. M. Braam-Braat, Meerkoetlaan 35, Beuningen. 
Mevr. H. van Lent, Vechtstraat 54 (III), Amsterdam. 
Mevr. I. M. Peters, Loobeek 6, Geleen.
E. Tuut, Willem Koopsweg 71, De Wijk.
J. L. Kasper, Hoogenakkerstraat 15, Weert.
Herman Strikkeling, Weverstraat 50, Kekerdom.
Marina v.d. Oetelaar, Kerkheiseweg 28, Liempde.
J. de Vries, Molenkade 8, Noordscharwoude.
C. J. Beekmans, Weth. Ebbenlaan 100, Helmond.
John Appels, De Voorstenkamp 11-68, Nijmegen.
F. Saelman, p/a Twijnderslaan 48, Haarlem.
L. F. Meyer, Pegassusstraat 7, Haarlem.
G. Vroom, Nachtegaalstraat 78, Haarlem.
Mevr. A. W. M. v. Velzen-Mulder, Croezenstraat 6, 

Haarlem.
D. de Ruiter, Steenbokstraat 21, Haarlem.
O. v.d. Haak, Voltastraat 6, Haarlem.
Mevr. Zijp, Ekamastraat 112, Haarlem.
P. Boonman, van 't Hofstraat 309, Haarlem.
Th. v.d. Tooren, Pres. Steynstraat 46, Haarlem.
R. W. Koper, Waddenstraat 493, Haarlem.
A. Kreike, Radboudstraat 35 rd., Haarlem.
Mevr. W. J. van Roode, Lichterstraat 50, Nieuw Vennep



W. Vink, Mentawistraat 31, Haarlem.
M. J. G. Pollé, Vosmaerstraat 91, Haarlem.
M. H. W. Hetem, Hagestraat 36, Haarlem.
Mevr. W. Lutters, Wheredijk W. 38, Purmerend.
E. de Rus, Stresemannlaan 41, Haarlem.
P. H. Romeyn, Troelstrastraat 3, Papendrecht.
A. Willeken, Beatrixplaat 51, Hellevoetsluis.
Mej. C. L. v.d. Zanden, Krommedelseweg 8, Loosbroek. 
Miranda Backers, Vaartweg 4, Haelen.
P. de Groot, P. C. Hooftstraat 41, Zevenaar.
J. M. Reijnders, Eijkerstokweg 9, Heythuysen.
K. Tielens, Louislei 62, B 2130 Brasschaat - België. 
Mevr. L. M. M. Peese-Binkhorst, Middenlaan 8, Doorn. 
P. Budzelaar, Looplantsoen 13, Utrecht.
K. Hummel, De Hop 11, Roden.
A. H. v.d. Kolk, Raadhuisstraat 14 A, 4266 EB Eethen. 
Mevr. J. W. v.d. Tuin-Schaapman, Langeweg 71, Sloot- 

dorp.
Mevr. I. Janssen-Heinkens, Multatulistraat 138, 

Groningen.

V. Postma, J. Siccamastraat 12, Zoutkamp.
L. van Maurik, W. A. Vultostraat 89, Utrecht.
Mevr. M. Talma-de Haas, Honthorststraat 8,

Leeuwarden.
Peter Alberda, Marowijnestraat 31, Groningen.
M. Koning, Borghoornsweg 3, Annen.
J. Hooghuis, Westerstraat 39, Winsum.
Mevr. R. v.d. Bosch, Molenstraat 2, Nuland.
J. C. Gelens, Opaalstraat 83, Groningen.
Hidde de Ruiter, Gaasterlandlaan 6, Heerenveen. 
Marisa Thijs, Wijnegemsteenweg 15, 2232 ’s-Graven- 

wezel.
Coby Verhage, Beatrixlaan 4, Goes.
B. F. Looy, Statenlaan 202, Middelburg.
J. T. v.d. Meij, Huigenstraat 28, Den Helder.
J. Cools, Herderstasje 12, Meerveldhoven.
C. Kant, Livornostraat 14, Eindhoven.
Johan Janse, Lindestraat 49, Valkenswaard.
J. Stolk, Morianseweg W 85, Hellevoetssluis.
Tom Melieste, Elzerik 2, Maarheeze.

lijkbaar in ■ 
) kwaliteit,

GardetCRetex
HOBBY-KWEEKKAS

Deze b ijzonde r voordelige, ru im e, 
sterke p o ly th e n e  kas heeft na Engeland 
nu ook in Nederland vele enthousiaste 
gebruikers Maxim um  groeiruimte voor 
een m inimum prijs.

prijs  
f. 250,- 
f. 295,- 
f. 330, 
f. 470, 
f  595, 
f. 780, 
f. 880,

br. x I. x h.
1 .9 0x1 .5 5x1 .9 0  
2 .5 0 x1 .8 5 x2 .0 0  
3 .1 0 x1 .8 5 x2 .0 0  
3 .1 0 x3 .7 0 x2 .0 0  
3 .1 0 x5 .5 0 x2 .0 0  
3 .1 0 x7 .4 0 x2 .0 0  
3 .1 0 x9 .3 0 x2 .0 0

Neem geen genoegen met im ita tie .
BESTE, EIS G A R D E N  R E L A X .
Wij geven afhaalkorting! De kas is overal te 
plaatsen ZO N D E R  F U N D E R IN G . Storm vast

thene zonder las-| BON voor gratis dokum enta- 
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GEVRAAGD: enige zaailingen van Wein- 
gartia fidaiana voor studiedoeleinden 
door:

A. J. Brederoo,
Gillis Steltmanstraat 33, 
Amsterdam W-16.

10 Jaargangen van Succulenta 1968 t/m 
1977 tegen elk aannemelijk bod.
Ook genegen te ruilen tegen olifantstand 
of hoorn van een neushoorn.

H. L. Blonk,
Godfr. van Seystlaan 27 D9, 
flat Cattenbroeck, Zeist.
Tel. 03404-27315.

CACTUSKWEKERIJ

GEBR . DE H E R D T
Bolksedijk 3E (aan de weg 
van Rijkevorsel naar Wortel) 
B-2310 Rijkevorsel - België 
Tel. 031-146942

Regelmatig uitbreiding 
van ons assortiment

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

PLANTENHANDEL A. H. Abels.
Grootste gesorteerde zaak in Noord 
Holland in cactussen en succulenten. 
In- en verkoop.
Singel-Bloemmarkt t/o 494-496. 
Amsterdam. Tel.: 020-227441.

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

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

Werkendam - Tel. 01835-1430
Complete sortimentslijst nr. 15 (met aanvulling) 
wordt u toegezonden na storting van f 3,50 op 
girorekening 1509830.

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

gesloten

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

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



Daylite *n kassucces
Bij aankoop 
Daylite kas 

^ gratis capillaire 
i^/mat naar lengte 

van de kas.

kwaliteit:
Stormsterk, roestvrij en van 
onverwoestbaar aluminium.
keuze:
Liefst 31 modellen van

f.599,-'/,, f. 3.500,-

krediet:
Gespreide betaling door het 
Daylite Krediet Plan (tot 
3 jaar).
kompleet:
Volledig pakket accessoires.
kijken:
Het grootste kassencentrum 
in Nederland is dat van 
Daylite International, 
Amsterdamsestraatweg 29°, 
Industriepark Naarden.
Tel.: 02(59-413 16.



V E M A K A S
De NAAM die ' garant staat 
voor een kwaliteitskas!
Wij leveren U: uit eigen fa- 
oriek standaard- en afwijkende 
maten kasjes.
Wij importeren:
Aluminium kasjes, 
WHITE-HOUSE Hexa-Light 
kasjes,
HUMEX automatische broei
kasinstallatie en bodemver- 
warmde zaaibakken e.d., 
TROPEX schermmatten.

Vraag ook eens onze prijslijst aan voor materialen voor de ,,DOE HET 
ZELVERS” .
Op onze show-tuin staan 7 modellen kasjes welke in bedrijf zijn, op
gesteld.
Wij zijn alle dagen geopend.
Ook zaterdags van 9-17 uur en donderdags tot 21 uur.
Voor schriftelijke of telefonische informatie:

V E M A K A S
Pletering 1-3, Postbus 6
OOSTWOUD (N-H) tel. 02291 - 1325.

karlheinz uhlig - kakteen
Aanvulling op onze plantenlijst 1977-1978
Importplanten dm
Arrojadoa aureispinus 1 ....................................................... 35,— - 50,—
Austrocephalocereus d y b o w s k i i .........................................  45,— - 60,—
Mammillaria m agn ifica ............................................................. 4,—
Notocactus muegelianus .......................................................9,—  - 25,—
Notocactus c la v ic e p s ............................................................. 12,— - 22,—
Parodia ta ra te n s is .................................................................... 6,—
Parodia aureicentra v. omniaurea .................................. 6,—
Pseudopilosocereus a z u re u s ................................................18,—  - 40,—
Duvalia elegans, r a d i a t a .................................. ......  5,— - 6,—
Conophytum minutum, ficiforme, oviforme, pearsonii, calculus 4,—  - 9, —
Haworthia m a r g a r it i fe r a ...............................................................7,— - 10,—
Kedostria a f r ic a n u s ............................................................. 10,— - 25,—
Lithops olivacea, lesliei, fu l le r i................................................3,—  - 12,—
Adenium s w a z ic u m ............................................................. 22,>— - 30,—
Mammillaria sp.n. ahnl. trichacantha 8,—  - 12,—
Mammillaria b o o l i i .................................................................... 8,—  - 12,—
Mammillaria d o d s o n ii ............................................................. 5,—  - 8,—
Mammillaria napina.................................................................... 7,— - 12,—
Mammillaria su rcu lo sa ............................................................. 4,—  - 8,—
Melocactus ernestii...............................................  3,—  - 5,—
Obregonia denegrii.................................................................... 15,— - 30,—
Sulcorebutia sp.n. tiraquensis................................................7,—  - 12,—
Sulcorebutia lepida.................................................................... 8,—  - 12,—
Thelocactus bicolor v. bolansis................................................10,—  - 30,—
7053 KERNEN i.r. - KRS. WAIBLINGEN - ULIENSTR. 5
W.-Duitsland





Antw oord C. v.d. W ouw:
Iedere potgrond kan goed zijn en ik tw ijfe l ook niet aan de kw alite it van de 
door lezer gebruikte grond. D it kan trouwens ook RHPA grond zijn, omdat dit 
slechts een keurende instantie is waarbij de meeste potgrondfabrikanten zijn 
aangesloten. Bij nalezing merk ik dat ik d it niet verdu ide lijk t heb. RHPA grond 
bezit: 1. goede s tructuur om voldoende w ater en lucht te bevatten. 2. voor 
ongeveer zes weken voedingsstoffen en voor een nog langere tijd  sporenele
menten. 3. een pH van 5,5-6,0. W at betre ft de opmerkingen over de samenstel
ling van de grond kan ik geheel accoord gaan. V oor beginners sch rijf ik 'n iet 
afdekken’, niet d irect omdat d it beter zou zijn, maar om hen te leren zien, 
voelen, etc. wat een plant nou e igenlijk  aan w ater nodig heeft.
Voorts ziet men dat potgrond niet al te veel voedingsstoffen hoeft te bevatten. 
D it geldt zeker voor kamerplanten. Door een mestadvies aan beginnende lie f
hebbers hoop ik echter te bereiken dat hun planten zo goed groeien dat ze 
inderdaad regelmatig een nieuwe pot nodig hebben. Zonder dat explic iet te 
vermelden lost dat een tweede vraagstuk op, namelijk dat van hard water!

Mammillaria multiceps
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Een ons (nog) onbekende schrijft:
In het laatste nummer van "S ucculen ta”  in 1976 geeft C or v.d. W ouw één van 
zijn beschouwingen ten beste om trent het planteleven waarin hij zich naar 
mijn wijze van zien ve rs lik t in een beetje te veel aan filosofie . Hij betoogt dat 
planten beschikken over verscheidene middelen om de strijd  om het bestaan 
met succes te voeren. Daaronder noemt hij de vegetatieve verm eerdering (dus 
door middel van uitlopers, w orte lstokken e.d.) en de generatieve (met zaad 
of sporen). Daarbij maakt hij een onderscheid tussen succulente en niet-suc- 
culente planten. Waarom? De "norm a le" planten proberen groot en sterk te 
worden en vormen dan sporen o f zaad. "B ij vele vetplanten en ook een groot 
aantal cactussen lig t het wat anders” , zegt hij. Ik zou w illen stellen dat vege
tatieve verm eerdering, hoe doelmatig deze ook kan zijn, nooit de generatieve 
kan vervangen. Bij vegetatieve verm eerdering sp lits t één plant zich in vele 
stukjes, die echter b lijven behoren to t dat ene individu, genetisch onverander
lijk. Dat is echter, hoe oud het ook kan worden, s te rfe lijk  en als dat tijds tip  be
re ikt is gaan alle exemplaren van dat ene individu te gronde. Zonder zaad zou 
de plant uitsterven. Om gekeerd kan je ook redeneren: Een plant is nooit ” a f"; 
zij is het resultaat van een zeer lange ontw ikkelingsgang. Zoals het p lantenrijk 
er in vervlogen (geologische) tijdperken anders uitzag dan thans, zo zal het er 
ook in de toekom st anders uitzien. W at w ij zien is de aan deze tijd  gebonden 
verschijn ingsvorm  van een ontw ikkelingsproces uit het verleden, dat zich on
stu itbaar voortzet in de toekom st. A ls we d it als ju is t aanvaarden rest er geen 
andere conclusie dan dat door generatieve voortp lanting de plant zich erfe lijk

Paradia mutabilis Foto Th. Neutelings
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aanpast aan zich wijzigende omstandigheden. Zonder vegetatieve vermeerde 
ring is d it wel, zonder generatieve verm eerdering niet m ogelijk 
Nu de cactussen en de vetplanten. Bij deze is een andere ontw ikkelingsgang 
dan de boven geschetste niet mogelijk. Daarom alleen al is het plaatsen van 
deze plantengroepen in een uitzonderingspositie niet ju ist. De heer v.d. Wouw 
haalt hier onze verzorging bij. "H oe beter de verzorging, hoe harder ze 
groeien en hoe meer uitlopers ze maken, maar bloeien, ho m aar", sch rijft hij. 
Het is natuurlijk de vraag wat die "betere  verzorg ing" inhoudt. A ls tengevolge 
daarvan zaadvorming to t het verleden gaat b e h ce n , zou zo’n plant dus vroeg 
o f laat sterven en was het met de cactussen e.\ /etp lanten gedaan. W at hier 
voorgesteld w ord t als betere verzorging is blijkbaar niet zo'n beste.
We moeten ervan uitgaan dat een plantesoort, die gerekend w ord t te be
horen to t de overblijvende planten, periodiek bloeit. En periodiek zal bij cac
tussen op volwassen leeftijd in het algemeen jaarlijks  zijn. Bloeien is derhalve 
niet, zoals de heer v.d. W ouw ste lt "vo o r een aantal planten een laatste po
ging er het leven niet bij in te schieten” . Bloeien behoort to t de normale levens
functies van een plant, cactus of niet. "Pas wanneer de situatie ONGUNSTIG 
w ordt, gaat zo’n plant bloemen vorm en en zaad zetten om de komm ervolle 
tijd  welke kennelijk aanbreekt door te kom en” . Afgezien dat "p la n t” en "s o o rt” 
hier vereenzelvigd worden, moet toch gesteld worden, dat dat natuurlijk niet 
kan. O f laat ik voorzichtig zijn Het doet zich in de natuur in extreme gevallen 
en bij wijze van uitzondering wel eens voor. A ls een individu in zijn areaal op 
een ongunstige plaats terecht kcmt, vorm t zo'n armzalig plantje wel eens een 
even armzalig bloempje en enige zaadjes. Maar dan spreken we niet over de 
normale situatie; dan gaat het om een geval van noodrijpheid. Normaal groe it 
een volwaardige plant in een gebied dat volledig aan al zijn behoeften vo ldoet 
in optimale omstandigheden. Verandering van één der factoren van het ecolo
gisch systeem (temperatuur, zonbeschijning, waterhoeveelheid, zuurgraad, 
enz.) is vaak al voldoende om te bereiken, dat de optim ale omstandigheden 
ontbreken en dat zo’n plant zich te r plaatse niet kan handhaven. Tot de op ti
male omstandigheden van een cactus behoren nu ju is t de extreme om standig
heden, die andere planten niet verdragen- maandenlange droogte, schroeiende 
hitte, een bodem van puur kwartszand, krachtige bestraling met ultravio let 
licht in een ijle en koude atmosfeer. Dat is voor die plant ideaal. Was dat niet 
zo, dan zou zij daar niet g loeien. Dan zocht zij m inder extreme om standig
heden en als zij zich niet kon aanpassen, s tie rf zij uit. V oor een cactus zijn deze 
omstandigheden niet arm oea;g; zij zijn voor de cactus rijk, net wat de plant 
behoeft. De cactus en zijn omgeving zijn geheel aangepast aan elkaar. Hij gaat 
daar bloeien omdat hij zich te ' plekke helemaal "o p  zijn plaats vo e lt” . Aan
zetting to t bloemvorming is niet: mest toedienen en volop w ater geven, maar 
bij benadering proberen te voldoen aan de behoeften van de plant: een rust
periode, zoals die in de natuur voorkom t, een extreem milieu, waarin de planten 
op zijn best gedijen en zich het gunstigst ontw ikkelen.

O p stu d ie re is  d o or U ru g u a y  (III)
K. H. PRESTLÉ

We rijden door to t de Rio Lucia en vinden daar behalve enige Frailea’s 
ook Notocactus concinnus en eon paar W igginsia ’s. De Routa 7 kronkelt 
zich nu als een slang door het land, dat nu inm iddels heel wat heuvelachtiger 
en steniger is. Ons eerste grote doel is het terrein bij km 150, omdat ik daar-

247



Frailea’s gevonden bij de Rio Lucia.

vandaan een paar erg interessante Frailea’s van mijn vriend Hugo heb gekre
gen. Bij km 150 aangekomen, kijken we toch wat teleurgesteld om ons heen, 
want het landschap ziet er helemaal niet naar uit, dat er hier cactussen groeien 
en ook vriend Hugo kan zich niet herinneren hier al eens cactussen gezocht 
te hebben. Toch gaan we zoeken, maar vinden niets; we komen tenslotte tot 
de slotsom, niet op de juiste plaats te zijn. Aangezien we reeds een tijdje 
geen wegaanduidingen gezien hebben, vragen we een toevallig voorbijkomen
de vrachtwagenchauffeur en horen van hem, dat we helemaal niet meer op de 
Routa 7 zijn, maar op de Routa 108! Omdat omdraaien zinloos zou zijn, gaan 
we verder op de Routa 108 en zien tenslotte een prachtig berglandschap links 
van de weg. Ook voor mijn vriend zijn deze bergen iets volslagen onbekends. 
Terwijl wij al bezig zijn ons op de bergexpeditie voor te bereiden, meldt Hugo 
dat de automatische versnelling niet goed meer funktioneert. We stoppen en 
stellen vast, dat we veel olie verloren hebben; terwijl zich onder de wagen 
snel een olieplas vormt. We vullen olie bij, maar na 10 km is het weer net zo. 
Dicht in de buurt bevindt zich een klein dorp, Polanco genaamd, waarvandaan 
wij hopen te kunnen telefoneren. Terwijl we daar aankomen, begint het ook 
nog te regenen en in een ogenblik is alles drijfnat. Het dorpje van 6 huizen

Oponthoud te Polanco Foto’s van de schrijver



heeft gelukkig een Almacen (kru ideniersw inkel) en daar horen w ij to t onze 
verbazing, dat er ook een „dorpsw erktu igkund ige”  is, die ook auto’s repareert. 
Helaas is de man ju is t weg, maar zal wel met een paar uur terugkeren. Aan
gezien het al donker w ord t en w ij in een zadelkam er mogen overnachten, 
wachten w ij graag op de man die onze auto weer in orde kan brengen. De 
volgende morgen du ikt hij inderdaad op en toont ons vol tro ts  z ’n werkplaats. 
Het is w eliswaar meer een dorpssm ederij, maar het is beter dan niets. Hij kan 
de schade herstellen en w ij zijn allang blij, dat we iemand gevonden hebben. 
Aangezien het nog steeds regent, lijk t onze m onteur meer op een badmeester, 
want de reparatie moet buiten, onder de bomen plaatsvinden. Na een paar

Notocactus concinnus

uur is het e indelijk  zo ver en we nemen harte lijk  afscheid van onze redder. 
Intussen komt de zon ook w eer tevoorsch ijn  en w ij besluiten nu toch w eer de 
Routa 108 to t het bergm assief terug te rijden en slaan in de buurt van een 
haciënda ons kamp op. Het bestijgen van het voo r ons liggende bergm assief 
w ord t erg moeilijk, omdat de door de regen nog natte grote rotsblokken niet 
te beklimmen zijn en er tevens een bos van doornige struiken als een ring om 
de voet van de bergen ligt. E indelijk vind ik toch een door geiten platgetreden 
pad en hijs mezelf de berg op. Op een plateau vind ik tussen een mosvlakte
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dne Frailea's, maar hoe i ‘ensief ik ook verder zoek, het worden er niet meer 
aan die drie. Op bijna halve hoogte ontdek ik een prachtige vorm van Noto- 
cactus concinnus. Boven op het hoogste plateau zie ik enige Wigginsia's en 
tot mijn verbazing een Notocactus, welke mij met zijn lange en dunne dorens 
en de diep ingesnoerde ribben aan Notocactus buiningii doet herinneren. Ik 
doorzoek het meer dan een kilometer lange bergplateau aan alle kanten, maar 
het blijft bij de gedane vondsten. Ook de afdaling is niet eenvoudig en pas na 
enig zoeken vind ik het geitepad terug, dat ik ook voor mijn beklimming ge
bruikt heb. Onze reis gaat nu weer verder, maar al heel spoedig moeten wij 
weer flinke olielekkages vaststellen en het wordt ons duidelijk, dat onze 
monteur toch blijkbaar niet zo goed met de autotechniek vertrouwd was. De 
dichtst bijzijnde grotere plaatsen Minas en Trainta-y-Tres zijn ca. 60 km ver 
weg; we zetten koers naar Minas! Het olieverlies stijgt tot 1 I. per 15 km weg 
en 25 km voor Minas is het ineens helemaal afgelopen. Een grote olieplas 
onder onze auto doet vermoeden, dat onze versnellingsbak volkomen droog 
staat. Na een mars van een uur, bereiken we een haciënda met telefoon en 
kunnen vandaar de Fordgarage in Minas bellen met het verzoek een wagen 
te sturen om ons weg te slepen.

Notocactus
mammulosus

cristaatvorm

Het is 25 november als wij proberen onze reis nu via de Routa 8 vanaf Minas 
in richting Melo voort te zetten. Bij km 135, een gebied waar vroeger veel 
Frailea's groeiden, vinden wij slechts een paar zeer noodlijdende exemplaren. 
Verder gaat de rit en eindelijk zien we aan de rechter zijde een grote Cerro 
opduiken. Direkt maken wij ons gereed voor een lange voettocht. Eerst moe
ten we een grote weidevlakte door en dan om een rivier heen trekken, om bij 
de Cerro te komen. Aan de voet van de Cerro, in halve schaduw, vind ik een 
nog onbekende Frailea, die door het grote plantelichaam en door de zilver
witte bedoorning opvalt. Op de Cerro zelf zeer veel Notocactus scopa van 
ongelofelijke schoonheid; veel exemplaren zijn meer dan 30 cm hoog.
Bij km 200 op de Routa 8 ligt een ideale plaats om te overnachten. Er is 
rijkelijk hout en stromend water, zodat we snel de tent opzetter. De nachtrust 
is helaas slechts zeer kort, daar de zon ons al zeer vrcog wekt. Na een ver
frissend bad in de rivier ga ik direkt op zoek. De Cerro bij km 200 is al een 
oude bekende van mijn vriend en ik weet dus, dat hier Frailea’s, Gymnocaly-
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cium en Notocactus apricus groeien. Met veel moeite vind ik ook nog enkele 
exemplaren en ik besluit de Cerro hoger te onderzoeken. Ik klim dus verder 
naar boven en vind op de top Notocactus mammulosus. Het ontbijt smaakt na 
zo’n ochtendmars natuurlijk bijzonder goed. Tijdens de volgende 6C km ko
men we niet langs vindplaatsen die de moeite waard zijn, maar omdat de 
Routa 8 h'er in een uitstekende staat verkeert, komen wij snel dichter bij ons 
volgende reisdoel, het gebied rond Isla-Patrulla. Kort tevoren hebben wij nog 
Piet geluk een plek met fraai zwart bedoornde Notocactus mueller-melchersii 
te vinden. Tenslotte bereiken wij de afslag naar Isla-Patrulla en vinden ook 
weer enige exemplaren van Frailea phaeacantha n.n.prov., die in deze streek 
thuishoort. Ondertussen bakken we nog snel een Nandu-ei (800 g) dat een 
maaltijd voor 4 persenen betekent. Tot dicht bij Melo houden we nog op 
verschillende plaatsen stil, om de Frailea-veldstudie niet te vergeten. Kort 
voor Melo vinden we de groeiplaats van Notocactus species Melo =  N. 
blouwianus (?) terug. De vindplaats die vlak aan de weg ligt, is totaal leeg, 
slechts nog enke'e exemplaren zijn aanwezig Via Melo berijden we nu weer 
de Routa 7, zodat we die Routa nu vanuit het noorden komend, in de richting 
Montevideo zullen afzoeken.
Vijverweg 12, Veghel. (wordt vervolgd)

M e se m b ry a n th e m a ce a e  (VIII)
FRANS NOLTEL'

Binnen zeer korte tijd (Schwantes spreekt zelfs van enkele uren) bereiken ze 
hun volle wasdom. Tezelfdertijd vormt zich weer een nieuwe mijter waarin zich 
daarna opnieuw 2 normaal gevormde bladeren ontwikkelen, die op deze wijze 
beschermd weer de lange rusttijd ingaan.
Deze zoals gezegd unieke groeiwijze levert o.e plant twee grote voordelen 
op: In de eerste plaats kunnen de „groeibladeren” , doordat ze reeds vol
ledig gevormd zijn tijdens de droge tijd, bij de eerste regens meteen hun 
functie gaan vervullen. Gezien de grote schaarste aan water (zowel in hoe
veelheid als in tijd) in hun natuurlijke omgeving is dit vermogen van on
schatbare betekenis voor de plant. Het tweede voordeel is gelegen in het 
feit a<at gedurende de droge tiid niet twee relatief grote bladeren zijn bloot
gesteld aan de klimaatomstandigheden, maar slechts een kleine kegel (even
als de bol een grote inhoud bij een kleine oppervlakte).
® Het verschijnsel van de corpusculaire jeugdstadia treffen we aan bij 
Jacobsenia en bij de Conophytum- en de Lithopsgroep.
In het kort komt deze aanpassing op het volgende neer: De planten vormen 
in hun prille jeugd echte lichaampjes (corpuscula), leder volgend lichaampje 
is dieper ingesneden, tot tenslotte de volwassen planten nog slechts nor
male, niet of nauwelijks vergroeide, bladeren hebben (op het feit dat Co
nophytum en Lithops ook als volwassen planten corpuscula vormen komen 
we terug bij de bespreking der afzonderlijke geslachten).
Een mooi vocroeeld is Herreanthus meyeri; de één- en tweejarige zaailingen 
zijn kogelrond: pas in het derde jaar worden de bladen wat „hoekig” en na 
het vierde jaar begint het eerste voor Herreanthus meyeri normale blad 
zichtbaar te worden.
Dat ook dit verschijnsel weer een prachtig hulpmiddel in de strijd om het 
bestaan is wordt duidelijk als we het volgende bedenken: De plant is, als 
ieder levend wezen, het meest kwetsbaar in de jeugd, zodat het juist dan
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van de grootste betekenis is de ideale succulentenvorm i.c. de bolvorm te 
bezitten.
iii. Het afsterven van de gehele plant of de bovengrondse delen gedurende 
de rusttijd.
Hier zouden we dus kunnen spreken van een reductie in de tijd in plaats van 
in de ruimte.
Er is onderscheid te maken tussen:
I. Eenjarige planten, die dus in 1 groeiseizoen de hele cyclus doormaken 
van ontkiemen, zich ontwikkelen, bloeien, vruchtzetten en weer afsterven. 
Hoewel men misschien geneigd zou zijn deze aanpassing aan het milieu over 
het hoofd te zien is het toch een bijzonder nuttige inrichting in de strijd om 
het bestaan. Aan deze planten zien we tevens mooi de algemene natuurregel 
gedemonstreerd dat slechts de soort en niet het individu telt.
II. Planten die in de rusttijd bovengronds afsterven en aan het begin van het 
groeiseizoen weer uitlopen. Zoals we reeds gezien hebben gaat het hier om 
planten die hun wortels mede voor de opslag van water gebruiken.
Dat vooral de „eenjarigheid” belangrijk is als aanpassing aan een droge om
geving blijkt wel hieruit dat eenjarige planten in droge gebieden een veel 
groter aandeel in de vegetatie hebben dan bijvoorbeeld in onze streken.
4) Bescherming tegen de hitte.
In hun natuurlijke omgeving hebben de succulenten niet alleen te strijden 
tegen verdamping (droogte) maar ook tegen de hitte, die kan oplopen tot 
meer dan 70 graden C op de bodem. Hierbij valt op te merken dat hitte niet 
alleen op zichzelf een milieufactor is, maar ook één van de oorzaken van de 
droogte.
Vele andere droogteplanten kunnen deze dodelijke hitte ontwijken door 
grote transpiratie. Daar de succulenten, zoals we gezien hebben, er juist op 
gebouwd zijn weinig te transpireren is deze uitweg voor hen afgesloten. Ze 
hebben dus andere wegen „gezocht” . Deze zijn alle terug te voeren tot één 
principe en wel: isolatie. Hoe komt nu deze isolatie bij de Mesems tot stand? 
a. We hebben al gezien dat vaak de opperhuid verdikt is, waardoor dus ook 
het geleidend vermogend verminderd is. Bovendien is de buitenste laag van 
de opperhuid, cuticula genaamd, bij vele soorten nog met kalkkristallen „ge
pantserd” (geïncrusteerd). b. Meestal is de opperhuid kaal maar soms zien 
we de vorming van: haren (vooral opvallend bij Gibbaeum en Muiria), licht
weerkaatsende papillen (bijv. Delosperma, Drosanthemum en Mesembryan- 
themum) en was (bijv. Argyroderma, Dinteranthus en Pleiospilos). c. Bij 
Trichodiadema zien we borstels aan de bladtoppen waardoor de zonne
stralen gebroken worden, d. Vele hoogsucculenten hullen zich gedurende 
de rusttijd in de verschrompelende resten van de oude, leeggezogen blade
ren. Door de luchtlaag die zich vormt tussen de nieuwe bladeren en de 
bladresten en door de ,,kurk” -achtige aard van deze laatste ontstaat een 
voortreffelijke isolatie, e. Een unieke aanpassing vinden we bij Psammophora 
en Arenifera. Beide namen betekenen in resp. Grieks en Latijn hetzelfde, nl. 
zanddrager. Deze planten scheiden een kleverige substantie af, waardoor het 
ertegen waaiende zand wordt vastgehouden en als het ware een korst om de 
bladeren vormt. f. Een tweede zeer bijzondere aanpassing die de Mesems 
hebben ontwikkeld in de „struggle for life” is de vorming van lichtdoorla- 
tende vensters. Dit verschijnsel treffen we verder in deze vorm slechts aan in 
twee geslachten der Lelieachtigen, nl. Haworthia (met als mooiste voorbeel
den maughanii en truncata) en Bulbine (mesembrianthoides). In de volgen
de Mesemgeslachten treffen we vensterplanten aan: Conophytum (enkele
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soorten), Fenestraria, Frithia, Gibbaeum (alleen nebrownii), Lithops, Oph- 
thalmophyllum en Vanheerdea (alleen primosii). Al deze vensterplanten ont
lopen hitte en droogte door niet óp maar in de grond te groeien, waarbij 
slechts hun lichtdoorlatende bladtoppen zijn blootgesteld aan zon en wind. 
Ze hebben dus als het ware de weg van de minste weerstand gekozen door 
zich te verbergen in de grond. Het zal duidelijk zijn dat een plant, die voor 
het grootste deel in de bodem zit, praktisch niet kan assimileren en dus
sterk in zijn groei geremd wordt.
De hier besproken planten nu hebben dit probleem op de volgende wijze 
opgelost: de bladtop is vrij van assimilatieweefsel zodat het centrale water- 
weefsel tot aan het bladoppervlak reikt. Daardoor wordt dus een helder 
venster gevormd met als gevolg dat het licht —  via een omweg —  toch het 
bladgroen kan bereiken.
Octant 92, Dordrecht (W O rd t v e r v o l g d )

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING 1977 TE ROTTERDAM.
Datum
Plaats
Tijd
Aanwezig

zaterdag 14 mei 1977.
Rotterdam - Blijdorp.
2.15 - 5.00 n.m.
de afdelingen Amersfoort, Arnhem, Brabant-België, Delfzijl, Dordrecht, 
Eindhoven, Gorinchem-Den Bosch, Gouda, Den Helder, Hoekse Waard, 
Hoogeveen, Kennemerland, Noord-Limburg, Nijmegen, Rijn- en Delfland, 
Utrecht, West-Brabant, IJsselstreek, Zaanstreek, Zeeland, Zwolle, 
zie Succulenta-nummer april 1977.Agenda

1. Opening
—  de voorzitter opent de vergadering te 2.15 uur.
—  hij heet de aanwezigen welkom in het bijzonder de ereleden.
__ hij wenst de afdeling Rotterdam geluk met het 50-jarig bestaan en feliciteert de

afdeling met het inrichten van de Succulenten-Tentoonstelling, al vindt hij het niet 
geheel juist dat importplanten aanwezig zijn.

—  het ledental groeit naar 4.000.
—  in 1977 werden enkele nieuwe afdelingen opgericht, Brabant-België, Leiden en om

geving.
—  de voorzitter memoreert het overlijden van dhr. Janse op 15 maart 1977.
2. Notulen Algemene Vergadering 1976 te Lent.
—  zie Succulenta-nummer augustus 1976 blz. 158.
—  de voorzitter attendeert op het verzuim dhr. Link te (her)benoemen als algemeen 

penningmeester —  hij stelt voor dit op deze Algemene Vergadering te herstellen.
De Algemene Vergadering gaat hiermede onder applaus accoord.

—  de notulen worden goedgekeurd.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
—  geen.
4. Jaarverslagen Secretariaat.
—  zie Succulenta-nummer mei 1977.
—  aangetekend wordt dat de afdelingen Zaandam en Utrecht het jaarverslag van de 

afdeling hebben ingezonden.
—  de jaarverslagen worden goedgekeurd.
5. Rekening en verantwoording Algemeen Penningmeester:
Verslag kascontrole commissie - Begroting.
—  zie Succulenta-nummer april 1977.
—  de kascontrolecommissie samengesteld door de afd. Amsterdam heeft de boeken en 

bescheiden in orde bevonden.
—  naar aanleiding van een vraag wordt gesproken over de post Kalenders die een 

nadelig saldo laat zien.
—  dhr. de Gast informeert de vergadering.
—  oorspronkelijk was het plan te komen tot de uitgave van een eigen Succulenta- 

Kalender —  het verschijnen van de Duitse kalender wijzigde deze opzet i.v.m. de 
uitvoering en de prijs van deze kalender —  wanneer een Nederlandse tekst mogelijk 
zou zijn, zou de uitgave van deze kalender veel gunstiger komen dan een eigen
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geheel verzorgde kalender —  dit bleek na overleg met de drukker mogelijk —  wel 
is waar gaf de verkoop van de kalender 1976 verlies maar dhr. de Gast kon mede
delen dat de kalender 1977 was uitverkocht.

—  de penningmeester wordt fiat gegeven, de begroting wordt goedgekeurd.
6. Contributie.
— • het Dagelijks Bestuur vraagt mandaat de contributie zo nodig per 1 januari 1978 te 

kunnen verhogen met een bedrag van ƒ5,—  i.v.m. mogelijk onvoorziene stijgingen 
van de onkosten.

—  enkele afdelingen zien de noodzaak hiervan niet in, gezien de baten vermeld in het 
financieel overzicht.

—  het voorstel wordt aangenomen - 2 afdelingen stemmen tegen.
7. Benoeming Kascontrolecommissie.
—  de suggestie wordt gedaan, gezien de steeds omvangrijker wordende financiële zaken 

van de vereniging, bij de kascontrole een boekhouder in te schakelen.
—  de voorzitter stelt voor dit te bezien wanneer de administratie van Succulenta ge

moderniseerd is; er wordt n.l. onderzocht in hoeverre automatisering mogeiijk is.
— - dit wordt aangenomen.
—  de afdeling Rotterdam zal leden voor de kascontrolecommissie aanwijzen.
8. Benoeming Voorzitter en Hoofdbestuursleden.
— - dhr. S. K. Bravenboer wordt herbenoemd, tegenkandidaten waren niet gesteld.
—  volgens artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement benoemden afdelingen leden voor 

het Hoofdbestuur:
9. Verslagen Succulenta-instellingen.
—  zie de verslagen in Succulenta-nummer juni 1977.
—  wat betreft de bibliotheek wordt de suggestie gedaan de afdelingen te stimuleren te 

komen tot het inrichten van of tot vergroten van een afdeling bibliotheek, mogelijk 
met een bedrag uit de alg. kas —  dit zal nader bezien worden.

—  er wordt op gewezen dat elke afdeling een nummer van het maandblad voor de afd. 
bibliotheek toegezonden kan krijgen.

— • bekeken kan worden of oude nummers van Succulenta die niet meer beschikbaar 
zijn gecopieerd kunnen worden.

—  wat betreft het Succulentarium wordt de wenselijkheid uitgesproken een gesprek te 
hebben met het I.V.T. te Wageningen.

—  afdeling Clichéfonds.
—  vergoeding van ingezonden zaad vindt niet plaats.
— • vergoeding van portokosten is desgewenst mogelijk.
—  de wijze van verpakking wordt zeer gewaardeerd.
—  men moet streven naar zo veel mogelijk zuiver zaad.
—  het toezenden van de bestellingen vergt wel enige tijd.
—  kleine aantallen kunnen moeilijk onder bestelnummer in het maandblad worden op

genomen daar deze snel uitverkocht zijn waardoor dan vervangende nummers ge
stuurd moeten worden —  deze schenkingen worden echter zeer gewaardeerd daar 
het dikwijls bijzondere soorten betreft.

10. Maandblad.
—  zie verslag Succulenta juni 1977.
—  dhr. Defesche wordt redacteur van Succulenta.
—  assistenten dhr. Noltee, de Graaf en Neutelings.
—  dhr. Defesche hoopt dat onder zijn redactie het maandblad het uitstekende gehalte 

zal behouden; hij doet een beroep op de leden kopij in te zenden.
11. De 3-L.K. Onderzoek-Commissie.
—  zie verslag Succulenta juni 1977.
—  de commissie heeft een rapport opgesteld; aan de afgevaardigden wordt het rapport 

uitgereikt.
de voorzitter stelt dat Succulenta de banden met de 3-LK zeker moet versterken; als 
de afdeling Noord-Limburg de organisatie op zich wil nemen zal dit gaarne gezien 
worden.

—  gevraagd wordt het rapport in Succulenta op te nemen.
12. Succulenta-activiteiten.
—  Excursie vers.preidwonende leden 21 mei 1977. 

zie Succulenta maart 1977 en juli 1977.
—  Contact Weekend Succulenta.

zie Succulenta mei 1977 en juni 1977.
13. Algemene Vergadering 1978.
—  de Algemene Vergadering 1978 wordt georganiseerd door de afdeling Kennemerland.
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14. A. F. H. Buiningfonds.
__  dhr. de Gast stelt de vergadering voor te komen tot de oprichting van een A. F. H.

Buiningfonds.
__  het doel is te komen tot het uitgeven van werken op Sueculentengebied.
— als eerste mogelijkheden wordt gedacht aan Monografieën van dhr. Buining, werk 

van dhr. Janse, bundeling van de artikelen over Mesembryanthemaceae in Succulenta 
van dhr. Noltee.

__  wat de financiën betreft wordt gedacht aan een storting uit de alg. kas en aan sub-
sid ies__  de mogelijkheden om subsidies te verkrijgen zullen onderzocht worden.

15. Rondvraag.
1 dhr. Maessen zag gaarne een ander Succulenta speldje, een speldje dat ook inder

daad gedragen zal worden.
2. dhr. Theunissen, Brolsma, Abbenes spreken hun bedenkingen uit tegen import en 

import-reklame.
3. dhr. Bleeker informeert naar de Sprekerslijst.

de nieuwe Sprekerslijst verschijnt in september.
4. een lijst van kwekers zal niet verschijnen - de kwekers kunnen adverteren lil 

Succulenta.
5. dhr. Pulle vraagt naar de mogelijkheid van een kleine advertentierubriek. 

elk lid kan in het maandblad een kleine advertentie plaatsen.
6 dhr de Gast meldt dat advertenties voortaan in het inlegvel worden opgenomen.
7. verschillende afgevaardigden wijzen op het samenvallen van afdelingsactiviteiten 

b.v. ruilbeurzen.
een agenda in Suculenta zou dit kunnen voorkomen.

8. dhr. v. Oeveren zag gaarne in Succulenta een lijst van tuinen met Succulenten in 
Europa opgenomen.

9. dhr. de Gast deelt mede dat hij volgend jaar zijn funktie van secretaris zal neerleggen.
16. Sluiting. , .. . .  ,— de voorzitter dankt de afdeling Rotterdam voor de ontvangst van de Alg. Verg., de 

directie van Blijdorp voor de gastvrijheid en de afgevaardigden voor het bijwonen 
van de vergadering.

—  de voorzitter sluit de vergadering te 5 uur.

TIJDSCHRIFTEN
The Journal of the Mammillaria Society, Volume XVII, nr. 4, August 1977.
Onder de titel „Why hook spines?” vervolgt de schrijver J. T. Meldrum het interessante 
relaas over de mogëlijke aspecten van de gehaakte middendoorn.
Als afsluiting wordt een indrukwekkende bibliografie verschaft.
Brian Oliver gaat vrij uitvoerig in op het geslacht Escobaria. Een herdruk van een 
reeds in 1968 gepubliceerd artikel van L. E. Newton, getiteld: „The experimental 
approach to Mammillaria taxonomy” zet de lezer uiteen wat de liefhebbers zo allemaal 
kunnen ondernemen als wezenlijke bijdrage aan een verdere kennis omtrent dit cactus-
r i p c  | a c h t
Tenslotte wordt voor de bibliografielen medegedeeld dat het bekende standaardwerk 
(herdruk) „The Mammillaria Handbook" van Robert T. Craig tegen een prijs van £  8.00 
(= ca ƒ 35 00) verkrijgbaar is (voor leden van de Society £  6.50), alsmede een her
druk in boekvorm van The Cactus Journal 1932-1936 en idem 1936-1946. Deze kosten 
per set £  9.45.
W eissenbruchstraat 92, Roosendaal

INHOUD
Rebutia (D igitorebutia) pallida Rausch spec. nov. — W . Rausch . 
Het geslacht Gym nocactus ( I I I )  — Th. Neutelings . . . .
Voor beginners (?) — C . v .d . W o u w .....................................................................
Ariocarpus Sche idw . — F . van Aerschot • • • • • •
Reacties van lezers —  E . Verduin-de Bruyn, J. M ieras, C . v .d . Wouw 
Op stud iereis door Uruguay ( I I I )  — K . H. Prestlé
Mesembryanthemaceae (V III)  — F r. N o lt e e ..........................................................
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D is c o c a c tu s

J. THEUNISSEN

Het lig t in de bedoeling, dat over niet al te lange tijd  de reeds lang verwachte 
monografie over het geslacht D iscocactus van de hand van w ijlen de heer 
A. F. H. Buining het lich t zal zien. Aangezien het verschijnen van d it w erk nog
al vertraagd is door zijn overlijden en er in het w erk enkele nieuwbeschrij- 
vingen voorkom en, lijk t het gerechtvaardigd om deze nieuwe soorten nu reeds 
in verkorte  vorm  vast te leggen, zodat het w erk van de heer Buining en zijn 
medewerkers niet vergeefs is geweest. Er zijn namelijk aanwijzingen, dat an
deren bezig zijn met het bewerken van planten, welke door onze oud-voorzitter 
zijn ontdekt. Het zal voor eenieder du idelijk  zijn, dat de defin itieve beschrij
vingen in. het boek overeenstemmen met de door de heer Buining steeds be
trachte u itvoerigheid en nauwkeurigheid.

Discocactus boliviensis (Backbg) Buining ex Brederoo emend.

Corpus aliquo applanate globosum 25-29 cm diametitur, ad 15 cm altum 
est, a trov iride  pruina tenui caerulescente; cephalium 2,5-7 cm altum est, 
lana alba ad cremea instructum ; costae 12-13; areolae ovales in costa 
demersae, 4-5 pro costa; spinae primo albide flavae ad albae, deinde 
griseo-atrae sunt; flo res gracile  infundibuliform es, albi, nudi sunt; fructus 
claviform is, pars quae cerni potest et e cephaiio eminet subporphyrea 
est, ceterum alba; semen galeriform e 1,7-2,2 mm longum, 1,7-2 mm 
latum est; habitat ad San C yrillo  in confin ibus Boliviae et Brasiliae. Holo- 
typus in Herbario U ltra jecti, Hollandia, sub nr. H 457.

Plant iets plat bolvorm ig, 25-29 cm in doorsnee, to t 15 cm hoog, donkergroen 
met een zwak blauwachtig waas; cephalium 2,5-7 cm hoog, voorzien van w itte 
tot crèm e-kleurige w ol; 12-13 ribben; areolen ovaal, verzonken in de rib, per 
rib 4-5; dorens eerst w itachtig  geel to t wit, vervolgens grijszw art; de bloemen 
zijn slank trechtervorm ig, w it en kaal; de vrucht is knotsvorm ig, het zichtbare 
gedeelte dat boven het cephalium uitsteekt is lich t bruinroze, de rest w it; het 
zaad is helmvormig, 1,7-2,2 mm lang en 1,7-2 mm breed; standplaats bij San 
C yrillo  in het grensgebied van Bolivië en Brazilië.

Discocactus araneispinus Buining ex Brederoo species nova.

Planta praeter marginem pro life ra t; corpus applanate rotundum 10-12 cm 
diametitur, v iride  ad subviride est; cephalium 4,5 cm diametitur, ad 3 cm 
altum est, lana alba ad maxime suggrisea instructum est; costae ad 21; 
areolae 6-7 pro costa ovales primo tomento cremeo instructae sunt, deinde 
nudae; spinae tenuissimae primo sufflavae, deinde caeru lescenter griseae, 
ut aranea in plantam curvatae; marginales fere 16, 28-30 mm longae sunt; 
flores gracile  in fundibuliform es nudi et albi sunt; gemma flo ris  subolivaceo 
est; fructus plus minusve cylindraceus ruber est; semen galeriforme nitide 
nigrum est; habitat supra Lemoeira, Bahia, Brasilia. Holotypus in Herbario 
U ltra jecti, Hollandia, sub nr. H 440.

Plant langs de basis spru iten vormend, plat bolrond, 10-12 cm diameter, groen 
tot lichtgroen; cephalium 5,4 diameter, to t 3 cm hoog, met w itte to t zeer lich t
grijze wol; ribben to t 21; areolen 6-7 per rib, ovaal, eerst met crème wolvilt,
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later kaal; dorens zeer dun, eerst lichtgeel, later blauwachtig grijs, spinachtig 
naar de plant gebogen; bloemknop lich t o lijfg roen; bloem slank trechtervorm ig, 
kaal, w it; vrucht meer of m inder cylindrisch rond; zaad helmvormig, glanzend 
zwart; standplaats; boven Emoeira, Bahia, Brazilië.

Discocactus flavispinus Buining ex Brederoo species nova.

Corpus solitarium applanate globosum viride est; cephalium globosum 
lana albocremea instructum est; costae 10; areolae ovales primum lana 
suggrisea instructae deinde nudae sunt; spinae primum sufflavae ad cor- 
nucoloratae; flores gracile infundibuliformes nudi albi sunt; fructus clavi
formis magnus albus est; semen galeriforme est; habitat Serra dos Cor- 
gades ad Juciara, Mato Grosso, Brasilia. Holotypus in Herbario Ultrajecti, 
Hollandia, sub nr. H 326a.

Piant enkel, plat bolrond, groen; cephalium bolrond met w itte  to t crème wol; 
ribben 10; areolen ovaal, eerst met lichtgrijze wol, la ter kaal; dorens eerst 
lichtgeel to t hoornkleurig; bloem slank trechtervorm ig, kaal, w it; v rucht knots
vorm ig, groot, w it; zaad helmvormig; standplaats Serra dos Corgades bij 
Juciara, Mato Grosso, Brazilië.

Discocactus latispinus Buining ex Brederoo species nova.

Corpus solitarium applanate globosum viride ad perviride 22-25 cm dia- 
metitur; cephalium applanate globosum lana alba ad suggrisea 7-10 cm 
diametitur; costae ad 20; areolae 3-5 pro costa primum tomento flavo ad 
flavo- griseo instructae, deinde nudae sunt; spinae fortes latae et pugioni- 
formes sunt, novae griseo- brunneae, veteres griseo- atrae sunt; floris 
gemma subviridis est; flores tubulosi sursum infundibuliformiter dilatati 
nudi albi sunt; fructus claviformis fere albus est; semen galeriforme sed 
variabile nitide nigrum 1,5-1,8 mm longum et 1,3-1,5 mm latum est; habitat 
Serra do Cabral, Minas Gerais, Brasilia. Holotypus in Herbario Ultrajecti 
sub nr. H 146.

Plant enkel bolvorm ig, 22-25 cm diameter, green to t donkergroen; cephalium 
plat bolvorm ig, 7-10 cm d'ameter, met w itte  to t lichtgrijze wol; ribben to t 20; 
areolen ovaal, eerst met licht to t gee lgrijs  v ilt, later kaal, 3-5 per rib; dorens 
krachtig, breed en dolkvorm ig, jonge dorens grijsbruin, oude dorens grijszwart; 
bloemknop lichtgroen; bloem buisvorm ig, naar boven trechtervorm ig verbreed, 
kaal, w it; vrucht knotsvorm ig ongeveer w it; zaad helmvormig doch variabel, 
glanzend zwart, 1,5-1,8 mm lang en 1,3-1,5 mm breed; standplaats Serra do 
Cabral, Minas Gerais, Brazilië.

Discocactus magnimammus Buin. et Bred. sub species bonitoensis Buining ex 
Brederoo.

Corpus solitarium applanate rotundum viride est; cephalium globosum lana 
alba ad cremea instructum est; costae 15-16; areolae ovales primum to
mento albo minimo instructae mox nudae sunt; spinae primum succornu- 
coloratae, deinde griseo- brunneo sunt; flores tubulosi superne infundibuli
formes nudi et albi sunt; fructus claviformis nudus in parte videnda viridi- 
brunneus, ceterum albus est; semen galeriforme; habitat Bonito, Mato 
Grosso, Brasilia. Holotypus in Herbario Ultrajecti, Hollandia, sub nr. H 193.
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Plant enkel, plat bolrond, groen; cephalium bolrond met w itte to t crème wol; 
ribben 15-16; areolen ovaal, eerst met zeer weinig w it v ilt, weldra kaal; dorens 
eerst licht hoornkleurig, la ter grijsbru in ; bloem buisvorm ig, bovenaan trech ter
vorm ig, kaal, w it; vrucht knotsvorm ig, kaal, zichtbare deel groenbruin, verder 
w it; zaad helmvormig; standplaats Bonito, Mato Grosso, Brazilië.

Discocactus melanochlorus Buining ex Brederoo species nova.

Corpus solitarium applanate globosum perviride est; cephalium applanate 
globosum lana suggrisea ad alba instructum est; costae 9-10; areolae 
rotundae primum tomento griseo instructae sunt, deinde nudae; spinae 
primum subrubrae, deinde griseae curvatae sunt; flores gracile infundibuli- 
formes nudi albi sunt; fructus mediocriter magnus claviformis albus est; 
semen galeri- ad pileiformis est; habitat in vicinitate Chapada dos Cuima- 
raes, Mato Grosso, Brasilia. Holotypus in Herbario Ultrajecti, Hollandia, 
sub nr. H 453.

Plant enkel, plat bolvorm ig, donkergroen; cephalium plat bolvorm ig met licht
grijze to t w itte  wol; ribben 9-10; areolen rond, eerst met grijs  vilt, la ter kaal; 
dorens eerst lichtrood, la ter grijs, gebogen; bloem slank trechtervorm ig, kaal 
w it; vrucht knotsvorm ig, middelmatig groot, w it; zaad helm- to t mutsvormig; 
standplaats in de omgeving van Chapada dos Guimaraes, Mato Grosso, Bra
zilië.

Discocactus nigrisaetosus Buining ex Brederoo species nova.

Corpus solitarium applanate globosum viride est; cephalium applanate 
rotundum lana alba et saetis multis paene nigris instructum est; costae 10; 
areolae ovales, circa 5 pro costa, 2-3 cm inter se distant; spinae primum 
succarneae, deinde suggriseae ad atro- griseae sunt; floris gemma sub- 
brunnea est; flores gracile infundibuliformes albi sunt; fructus claviformis 
albus est; semen galeriforme rotundum est; habitat ad Porto Novo, Bahia. 
Brasilia. Holotypus in Herbario Ultrajecti, Hollandia, sub nr. H 448.

Plant enkel, plat bolvorm ig, groen; cephalium plat bolrond, met w itte  wol en 
vele, bijna zwarte, borstels; ribben 10; areolen ovaal, 2-3 cm van elkaar en 
circa 5 per rib; dorens eerst lich t vleeskleurig, later licht- to t donkergrijs; 
bloemknop lichtbru in; bloem slank trechtervorm ig, w it; vrucht knotsvormig, w it; 
zaad helmvormig, rond; standplaats bij Porto Novo, Bahia, Brazilië.

Discocactus pugionacanthus Buining ex Brederoo species nova.

Corpus solitarium applanate globosum viride 14 cm diametitur; cephalium 
applanate globosum 4 cm diametitur et lana cremeo- flava instructum est; 
costae 11; areolae ca 3 pro costa ovales primum flavescentes ad sub- 
bruneae sunt tomento; spinae pugioniformes primum cornucoloratae, 
deinde subroseae ad suggriseae sunt; florum gemmae subvirides sunt; 
flores tubulosi superne aliquo infundibuliformes nudi albi sunt; fructus 
claviformis fere albus est; semen galeriforme nitide nigrum 1,4-1,7 mm 
longum et 1,4-1,6 mm latum est; habitat in parte septentrionali Chapada 
do Diamantinas, Minas Gerais, Brasilia. Holotypus in Herbaria Ultrajecti, 
Hollandia, sub nr. H 462.
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Plant enkel, plat bolvormig, 14 cm diameter, groen; cephalium plat bolvormig, 
4 cm diameter met crème-gele wol; ribben 11; areolen ovaal, eerst met geel
achtig tot lichtbruin vilt, circa 3 per rib; dorens dolkvormig, eerst hoornkleurig, 
later lichtroze tot lichtgrijs; bloemknop lichtgroen; bloem buisvormig naar bo
ven iets trechtervormig, kaal, wit; vrucht knotsvormig, ongeveer wit; zaad helm
vormig, zwart glanzend, 1,4-1,7 mm lang en 1,4-1,6 mm breed; standplaats in 
het noordelijk gedeelte van Chapada do Diamantinas, Minas Gerais, Brazilië.

Discocactus silvaticus Buining ex Brederoo species nova.

Corpus solitarium applanate globosum atro- olivaceum tenui pruina rosea 
ad 18 cm diametitur; cephalium applanate globosum 5-6,5 cm diametitur, 
lana cremeo- alba instructum est; costae 11-13; areolae 5-6 pro costa 
primum tomento albo- cremeo instructae deinde atrae et nudae sunt; 
spinae fortes sunt, subroseae ad subbrunneae, floris gemma subolivacea 
est; flores gracile infundibuliformes nudi albi sunt; fructus claviformis 
griseo- viridis est; semen galeriforme nitide nigrum 1,2-1,8 mm longum et 
1,5-1,8 mm latum est; habitat praeter Rio Juaré, Mato Grosso, Brasilia. 
Holotypus in Herbario Ultrajecti, Hollandia, sub nr. H 455.

Plant enkel, plat bolvormig, tot 18 cm diameter, donker olijfgroen met een zwak 
roze waas; cephalium plat bolrond, 5-6,5 cm diameter, voorzien van crème
witte wol; 11-13 ribben; areolen 5-6 per rib, eerst met witcrème vilt, later 
donker en kaal; dorens krachtig, lichtroze tot lichtbruin; bloemknop licht olijf
groen; bloemen slank trechtervormig, naakt, wit; vrucht knotsvormig, grijsach
tig groen; zaad helmvormig, glanzend zwart, 1,2-1,8 mm lang en 1,5-1,8 mm 
breed; standplaats langs de Rio Juaré, Mato Grosso, Brazilië.

Discocactus spinosior Buining ex Brederoo species nova.

Corpus solitarium applanate globosum viride est; cephalium globosum lana 
albescenti instructum est; costae 10-12; areolae ovales primum tomento 
cremeo, deinde atro- griseo instructae postremo nudae sunt; spinae rectae 
acumine curvatae primum succornucoloratae deinde griseae ad subbrun
neae sunt; flores gracile infundibuliformes albi sunt; fructus producte cu
neatus aibus est; semen galeriforme est; habitat ad Barreiras, Bahia, Bra
silia. Holotypus in Herbario Ultrajecti, Hollandia, sub nr. H 205a.

Plant enkel, plat bolvormig, groen; cephalium bolvormig, met witachtige wol; 
ribben 10-12; areolen ovaal, eerst met crème vilt, dan donkergrijs en later kaal; 
dorens recht, punt gebogen, eerst licht hoornkleurig, later grijs tot lichtbruin; 
bloem slank trechtervormig, wit; vrucht gerekt wigvormig, wit; zaad helmvor
mig; standplaats bij Barreiras, Bahia, Brazilië.

Discocactus sguamibaccactus Buining ex Brederoo species nova.

Corpus proliferat ex areolis subterraneis, applanate globosum, ad 16 cm 
diametitur, 7 cm altum est, atro-viride; cephalium 3,5 cm diametitur, 1-1,5 
cm altum est lana albo- cremea ad cremea instructum; costae 9-10; areolae 
demersae in acumine papillae sunt primo lana suffulva instructae, mox nu- 
dea, paene rotundae ca 4 mm diametiuntur, 3-4 areolae pro costa sunt; spi-
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nae 3-5 primo subbrunneae ad carneae acumine atro sunt; gemma floris 
subbrunnea est; flores gracile infundibuliformes nudi et albi sunt; fructus 
claviformis supra rubescens, ceterum albus est; parce squamulis instructus; 
primo subbrunneae ad carneae acumine atro sunt; gemma floris subbrun- 
semen galeriforme 1,1-1,6 mm longum et 1,1-1,5 mm latum est; habitat ad 
Mata Azul, Goias, Brasilia. Holotypus in Herbario Ultrajecti, Hollandia, 
sub nr. H 428.

Plant spruiten vormend, plat bolvorm ig, to t 16 cm diameter, 7 cm hoog, donker
groen; cephalium 3,5 cm diam eter; 1-1,5 cm hoog, met w itcrèm e to t crème wol; 
ribben 9-10; areolen verzonken in tepelpunt, eerst met licht geelbruine wol, 
spoedig kaal, vrijw e l rond, circa 4 mm diameter, 3-4 areolen per rib; dorens 
3-5, eerst lichtbru in to t vleeskleurig  met donker puntje; bloemknop lichtbruin; 
bloem slank trechtervorm ig, naakt, w it; vrucht knotsvorm ig, boven roodachtig, 
overigens w it, spaarzaam bekleed met schubjes; zaad helmvormig, 1,1-1,6 mm 
lang en 1,1-1,5 mm breed; standplaats bij Mata Azul, Goias, Brazilië.

D iscocactus subvirid igriseus Buining ex Brederoo species nova.

Corpus solitarium applanate globosum, 16-18 cm diametitur, 6-7 cm altum 
est, subviridigriseum est; cephalium parvum 3-3,5 cm diametitur, circa 1 
cm altum est, lana alba instructum; costae 13-15; areolae ovales primo 
paulo tomento cremeo- albo instructae sunt, deinde griseae et nudae sunt, 
a solo tres areolae pro costa sunt; spinae primo succarneae, deinde 
griseae ad atro- griseae sunt; flores gracile infundibuliformes albi sunt; 
gemma floris viridis est; fructus claviformis albus est; semen petasiforme 
1,2-1,5 mm longum et 1,5-1,7 mm latum est; habitat ad Sobradinho, Bahia, 
Brasilia. Holotypus in Herbario Ultrajecti, Hollandia, sub nr. H 438.

Plant enkel, plat bolvorm ig, 16-18 cm diameter, 6-7 cm hoog, licht grijsgroen; 
cephalium klein, 3-3,5 cm diameter, circa 1 cm hoog, met w itte  wol; ribben 13- 
15; areolen ovaal, eerst met iets w itcrèm e v ilt, later grijs en kaal, 3 areolen per 
rib boven de grond; dorens eerst licht vleeskleurig, later grijs to t donkergrijs; 
bloem slank trechtervorm ig, w it; bloem knop groen; vrucht knotsvorm ig, w it; 
zaad hoedvormig, 1,2-1,5 mm lang en 1,5-1,7 mm breed; standplaats bij Sobra
dinho, Bahia, Brazilië.
Vierschaarweg 23, Oud Gastel.

S e d u m  H in to n ii... w el of n ie t?

J. C. VAN KEPPEL

Een jaar o f tien geleden werd tijdens een bezoek aan succulentencollecties in 
Engeland en W ales mijn aandacht getrokken door een opvallend witbehaarde, 
mij onbekende vetp lant die ik zag in de verzam eling van mijn vriend  John Shee- 
han in C ardiff. Een stekje maakte de reis mee terug naar Nederland waar het 
in mijn kas voorspoedig opgroeide. Volgens de gever heette het plantje Sedum 
hintonii, wat klopte met een afbeelding die ik vond in een oud Amerikaans 
tijdschrift. Iedereen die de plant zag was verrukt, zodat een groot aantal stek
ken van mijn plant hun weg vonden naar andere verzamelaars. Geeft de plant 
in cu ltuur weinig moeilijkheden, breed uitstoelende planten worden gevormd 
in iedere, niet te vette grondsoort; meer problemen echter geeft de juiste 
naam.
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Sedum hintonii

Vergroting 3 x

263



Sedum hintonii, zoals deze door Clausen in 1943 werd beschreven naar een 
plant twee jaar tevoren door Hinton verzameld bij Coalcoman in de Mexicaanse 
staat Michoacan, is een plant waarvan maar één exemplaar bekend is en dat 
bevindt zich uitgeperst en gedroogd in een herbarium. Wel bestaat er een 
goede, duidelijke tekening van, gemaakt door Julia Donaldson. Dr. J. Meyran, 
verbonden aan de universiteit van Mexico, ontving een aantal jaren later van 
mevrouw Carolina Schmoll, een succulentenkweekster in Cadereyta de Mon
tes, een Sedum van onbekende herkomst welke hij beschouwde als Sedum 
hintonii. Stekken van deze plant werden gezonden aan Dr. R. Moran en Myron 
Kimnach in Californië en dezen verspreidden de plant weer in de Verenigde 
Staten, waarna hij zijn weg vond naar Europese collecties. Paul Hutchison, 
een andere expert, had zijn twijfels of deze plant wel identiek was met Clau- 
sen's Sedum. Hij maakte samen met May Bloss alvast een tekening van de 
plant met de bedoeling deze als nieuwe soort te beschrijven. Dit is echter tot 
nu toe niet gebeurd. Ook Reid Moran twijfelde aan de juistheid van de naam, 
maar heeft zijn definitieve oordeel opgeschort tot hij de plant heeft vergeleken 
met de typeplant van Clausen. De afbeelding van Kimnach (C .S.J. Am. 25:(4), 
97, 1953) werd door Jacobsen in Das Sukkulenten Lexikon (1970, Tafel 125,5) 
gereproduceerd.
Hiermee zijn wij nog niet uit de problemen, want Dr. Carlos R. Beutelspacher 
van de universiteit van Mexico vond in 1975 tijdens een tocht in de omgeving 
van Chamela in de staat Jalisco een eveneens behaarde, in details van de ori
ginele Sedum hintonii afwijkende plant.

H. Sanchez-Mejorada geeft in een artikel getiteld: ,,Un interessante Sedum 
de Chamela, Jalisco” (Cact. y Suc. Mex. 20:(4), 84-89, 1975) wel een uitvoerige 
beschrijving van Beutelspacher’s plant met een tekening van Elsa Esparza de 
Cardenas, maar tevergeefs zoekt men naar een duidelijke conclusie. Het voor
naamste verschil lijkt mij de 250 km afstand tussen de beide vindplaatsen. 
Of de Chamela-plant nu werkelijk zoveel verschilt van Sedum hintonii Clausen 
is aan de hand van tekeningen gemaakt door twee verschillende, botanische 
tekenaressen moeilijk uit te maken. En levende planten heb ik niet gezien. De 
„onechte” Sedum hintonii, die ik nu al zo’n jaar of tien heb kunnen observeren 
ken ik uiteraard wel goed. Opvallend aan deze plant zijn de veel sterker op
gezwollen bladeren dan de beide in. het wild gelocaliseerde planten. In hoe
verre dit echter een gevolg van de cuituuromstandigheden is, valt moeilijk uit 
te maken. Het belangrijkste punt waar alles om draait is de vraag of de planten 
als drie aparte soorten moeten worden beschouwd of als drie afwijkende va
riëteiten van één soort.
Dus is de naam Sedum hintonii misschien toch goed? Die vraag kan alleen 
afdoende worden beantwoord, zodra wij in staat zijn de drie specimina met el
kaar te vergelijken. Een beschrijving van dit blauwgroene, witbehaarde plantje 
dat rijk bloeit met witte bloempjes waar de rode meeldraden tegen afsteken, 
is nauwelijks nodig. De fraaie foto’s spreken voor zichzelf.
Jonkerlaan 14, Wassenaar.

HET WORDT WINTER . . .
TIJD OM TE SCHRIJVEN

VOOR ONS BLAD ?
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Het geslacht Gym nocactus (slot)

Th. NEUTELINGS
9. Gymnocactus subterraneus (Backbg.) Backbg.
Syn.: Rapicactus subterraneus (Backbg.) F. Buxb.
Dit plantje spruit gemakkelijk en de vorm van het plantelichaam is langwerpig, 
tot 5-6 cm lang bij een doorsnede van 3 cm. De kleur is bladgroen. Het is in 
het bezit van een langgehalsde wortelknol. Aanvankelijk zijn de areolen sterk 
witwollig. De straalvormige, witte randdoorns, welke tot 6 mm lang zijn, vor
men een aantal van ca. 16 per tuberkel. Van het tweetal middendoorns die tot 
20 mm lang worden, staat een ervan opwaarts gericht; de kleur is zwartachtig 
grijs. Daarnaast is er nog sprake van witte borstelharen van ruim 30 mm lang, 
welke min of meer tegen het plantelichaam aanliggen. De violetroze bloemen 
bereiken een doorsnede van 30 mm. Is afkomstig uit Tamaulipas, Mexico.

10. Gymnocactus valdezianus (Möll.) Backbg.
Syn.; Pelecyphora valdeziana Möll.

Normanbokea valdeziana (Möll.) Klad. & F. Buxb.
Het dwergachtige plantelichaam is in het bezit van een wortelknol en spruit 
zelden of nooit. Het kan een doorsnee bereiken van 21/ 2 cm bij een hoogte 
van 3 cm. De opperhuid heeft een blauwgroene kleur, welke overigens groten
deels vanwege de dicht opeen staande areolen verscholen is. De tuberkels 
zijn bijzonder klein. De bedoorning bestaat uit een ca. 30-tal, 2 mm lange 
randdoorns welke zacht en gevederd zijn. De roze-violette bloemen worden

Sterke vergroting areolen van Nodmanbokea valdeziana.
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Idem van Pelecyphora ase llifo rm is. foto’s v .d . schrijver

tot 20 mm lang. Dit cactusexemplaar is afkomstig uit een streek bij Saltillo, 
Coahuila, Mexico.
10. a. var. albiflorus (Pazout) Backbg.
Het kenmerkende van deze variëteit is dat de bloem, zoals de Latijnse naam 
al inhoudt, wit van kleur is.
11. Gymnocactus viereckii (Werd.) Backbg.
Syn.: Neolloydia viereckii (Werd.) Knuth.
Het plantelichaam heeft een doorsnede van tot 7 cm en is rond tot kortcylin- 
drisch van vorm. Het kan spruiten vormen. De kleur is blauwachtig groen. De 
schedel van deze cactus is sterk witwollig. De tuberkels zijn ongeveer 6 mm 
lang. De naalddunne randdoorns zijn ca. 10 mm lang en ongeveer 20 in getal. 
Ze zijn wit en straalvormig op het areool ingeplant. Het aantal middendoorns 
is vier en staan kruisvormig ingeplant. Ze worden tot 30 mm lang, onderaan 
is de kleur wit, naar boven toe bruin wordend tot zwart op de punt. Voorts zijn 
er soms tot 3 wat kortere en fijnere doorns aanwezig. De lilaroze bloemen 
worden tot 25 mm lang. In cultuur kan al bij gunstig herfstweer bloei opteden. 
Afkomstig uit Tamaulipas, Mexico.
12. Gymnocactus ysabelae (K. Schlange) Backbg.
Het plantelichaam van deze cactus is gedrukt rond en wordt ongeveer 6 cm 
hoog bij een doorsnede van tot 9 cm. De schedel bevat wol. De tuberkels zijn 
ca. 5 mm hoog. De 16-20 randdoorns worden ca. 7 mm lang, zijn wit met een 
geligkleurige voet, terwijl de punt geligbruin van tint is. De ene middendoorn 
wordt tot 9 mm lang, is krachtiger dan de randdoorns en staat opwaarts ge
bogen. De top is zwartachtig, onderaan wit tot donkerkleurig. De bloemen zijn
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klein en ivoorw it; ze w orden 8 mm breed bij een lengte van ongeveer 10 mm. 
Is afkom stig uit San Luis, Potosi, Mexico.

12a. var. brevispinus (K. Schlange) Backbg.
Zowel de tuberkels als de doorns zijn korte r dan bij de typesoort zelf. 
Gymnocactussen zijn erg gevoelig voo r vocht en verdragen geen humusbe- 
vattende aarde. In de vrije, Mexicaanse natuur groeien zij nam elijk in een 
minerale, ka lkrijke  bodem. Toch is het aantrekke lijk  deze plantjes in cultuur 
te houden. Ze nemen weinig ruimte in en hebben aantrekkelijke bloemen 
welke vroeg in het seizoen hun kleurenpracht ten toon spreiden. De exem
plaren die ik thans in cu ltuur heb zijn geënt, ju is t vanwege de zoëven gesig
naleerde vochtgevoeligheid.
Weissenbruchstraat 92, Roosendaal.

Voor Beginners?

COR v.d. W O U W

Moeten cactussen in de w inter nou echt koud staan?

Tja, mijn excuses aan de beginnende liefhebber. Het is persé noodzakelijk dat 
cactussen ’s w inters koud staan! En natuurlijk  droog, maar dat had iedereen 
al verwacht, behalve ikzelf toen ik net met verzam elen begon, maar daarover 
heb ik u al verte ld  . . .
En toch verschijnen nog steeds vragende gezichten en w orden ongelovige 
opmerkingen gelanceerd wanneer je de beginnende lie fhebber o f de leek ad
viseert om zijn cactussen ’s w inters maar uit de pot te halen, in een krant te 
rollen en op een koude zolderkam er o f in een droge kelderkast te leggen.
Het is echter een eis voor vrijw el alle cactussen dat ze droog en koud, dat 
w il zeggen tussen 5 en 10 graden Celcius, moeten overw interen. En omdat de 
groei er dan toch uit is —  ze kunnen immers geen w ater met voedingsstoffen 
opnemen —  kunnen we ze net zo goed uit de pot halen en in het donker be
waren! De planten zijn —  zoals dat heet —  in hun w interrust, maar het bete
kent allesbehalve stilstand. In het plantelichaam spelen zich in die noodza
kelijke rustperiode allerlei processen af. Nieuwe horm oonachtige chemicaliën 
worden gevormd en daar opgeslagen waar ze later, bij het aan de groei 
komen, nodig zijn. Dat kunnen wortelvorm ende hormonen zijn aan de onder
kant van de plant en groeivorm ende hormonen aan de bovenkant. B loem knop
pen en zijscheuten kunnen afhankelijk van de soort onder, opzij o f boven ge
vorm d worden. Koude is echter noodzakelijk voo r het vorm en van bloem knop
pen, anders worden scheuten(l) gevorm d in plaats van de bloemen waar we al 
een jaar op zitten te wachten.
Het is overigens verm eldenswaard dat onder de bovenkant bepaald w ordt 
door de zwaartekracht en niet door de vorm van een plant. Leggen we een 
plant op zijn zij, dan worden aan de onderste z ijkant w orte ls gevormd en ont
staan aan de andere kant nieuwe scheuten! Maar daarover zullen we het een 
volgende keer uitgebreider hebben. In d it stukje w ilde ik me beperken to t wat 
er fou t gaat wanneer een plant niet zijn noodzakelijke koude periode heeft ge
had.
Dat kan een heleboel zijn. Op de eerste plaats w orden geen o f weinig bloem 
knoppen gevormd. Verder moet een plant die 's w inters warm staat vo o rt
durend w ater hebben om uitdrogen te voorkom en. En tenslotte  gaat zo'n plant 
tengevolge van lichtgebrek te snel, te sprieterig  en le lijk  groeien. Op die ma-

vervo lg  blz. 270
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▲
Mammillaria magneticola Meyran
D it is een nogal m erkwaardig plantje, ca 6 cm hoog en 4 cm breed, voorts 
voorzien van een aantal zijspruiten. De tuberkels hebben een matglanzende, 
frisgroene kleur; bij ouder w orden versch ijn t erop een grijsachtige aanslag. 
De bedoorning is zeer aantrekkelijk. De ongeveer 30 meestal haarfijne rand- 
doorns, ±  10 mm lang, zijn helder w it, vaak recht doch ook wel gebogen of 
geknikt en w at nog ongelijk  van d ikte; sommige hebben een donkere punt. 
De jonge middendoorns, meestal v ie r in aantal, zijn overwegend roodbruin to t 
donkerbruin en een paar mm langer dan de randdoorns. Later nemen zij een 
grijze kleur aan. Prachtig contrasteren deze met de w itte  randdoorns, welke 
laatste het plantelichaam vrij goed bedekken.
De ca 15 mm lange en brede bloemen zijn ook de moeite waard. De ca 13 
bovenste bloembladen zijn geheel citroengeel van tin t. De buitenste bloem
bladen hebben voorts een bruinrode m iddenstreep die overigens niet scherp 
begrensd is. De meeldraden, helmknoppen en de vier- to t v ijflobb ige  stempel 

zijn lichtgeel.
D it in cu ltuur geen probleem verschaffende plantje is afkom stig uit de kalk
steenheuvels gelegen bij de stad Encarnación in de staat Hidalgo, Mexico. De 
soortnaam magneticola is afgeleid van het aldaar in de bodem aanwezige mag- 
netiet ( =  m agneetijzererts).
Er zijn b lijkbaar veel bezwaren tegen deze soortnaam. Immers M. vetula Mar- 
tinus kom t sterk met de beschrijv ing ervan overeen en is ook uit dezelfde 

streek afkom stig.
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Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland en België f  25,—  en voor leden in het buitenland f30 ,—  per 
jaar inkluslef maandblad 'Succulenta’. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f  5,— .

BELA N G R IJKE  A D R E SSE N :
Ledenadministratie, propagandafolders, aanmeldingskaarten voor het lidmaatschap en nummers van „Succulenta” 
van de lopende jaargang: P. DEKKER, St. Pieterstraat 27, Middelburg.
Bibliotheek: J. M A G N IN , Ooievaarstraat 13, Strljen. Katalogus f 1,50.
Clichéfonds: G. J. M. L IN SSE N , Jacob Catsstraat 61, Venlo.
Diatheek: H. M. S. M E V IS S E N ,  Dlnantstraat 13, Breda. tel. 076 - 875076.
Oude nummers van „Succulenta” tot en met december '76: H. B. H O O G H IE M ST R A , Reyerdljk 115, Rotterdam 26. 
Redakteur: J. H. D EFESC H E, Krulslandseweg 20, Wouw, tel. 01658-1692.
W.n.d. redakteur: Th. N EU TELIN G S, Weissenbruchstraat 92, Roosendaal, tel. 01650-36081.
Rullen Zonder Huilen:
Succulentarium: aanmelden voor bezoek bij dhr. W. Ruysch, tel. 08370 - 19123 toestel 87, of I.V.T., t.a.v. 
dhr. W. Ruysch, Mansholtlaan 15, Wageningen.
Vragenrubriek: Cactussen en algemeen: dhr. ÜIL, Vetplanten: dhr. BR A V EN B O ER .

D R IN G E N D  VER ZO EK: Wilt u bij al uw korrespondentie een postzegel voor antwoord inslulten? 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 JANUARInumm er moet uiterlijk 1 D E C E M B E R  bij de redaktie zijn.
Mededelingen voor verenigingsnieuws uiterlijk 15 D EC E M B E R  bij het sekretariaat, afdelingen gelieven hun me
dedelingen te zenden aan Mevr. A. B O EN DER, Beneluxlaan 53, Beverwijk.
Advertentie opgaven uiterlijk 20 N O V E M B E R  bij J. D E  GAST, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo

B E S T U U R S M E D E D E L I N G E N

Bewaarbanden en handleidingen.

Bewaarbanden voor 12 nummers van Succulenta zijn verkrijgbaar è ƒ10,75; bij bestelling van 
10 stuks en meer ƒ9,50 per stuk.
De „Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten” is 
verkrijgbaar a ƒ  3,50 voor leden en ƒ4,50 voor niet-leden. Afdelingen betalen bij een bestelling 
van 10 stuks en meer ƒ  2,50.
Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op giro
rekening 3742400 van Succulenta afd. Verkoop, Beverwijk met vermelding van de bestelde 
artikelen.

KALENDER 1978

Hebt u die mooie kalender reeds besteld? Zo niet, het kan nog. Zie hiervoor het inlegblad 
in het augustusnummer en de mededeling in Verenigingsnieuws van oktober j.l.



RUILEN ZONDER HUILEN.

De heer O. C. van Soldt sr. schrijft ons:

Waarde vrienden van RUILEN ZONDER HUILEN.
Zo als reeds in het vorige maandblad vermeld, moet ik mijn werk voor RZH, om gezondheids
redenen geheel stoppen.

Onnodig te zeggen, dat ik dit met een bloedend hart doe. Ik heb in de afgelopen jaren zo veel 
steun en hartelijke vriendschap van u ontvangen, dat ik dit mooie werk nog gaarne jaren had 
willen doen. Vooral omdat zoveel invaliden, beginners en verspreid wonende leden er een 
band met Succulenta uit peurden.

Nog steeds ontvang ik aanvragen, maar vanuit het ziekenhuis, kan ik die natuurlijk onmogelijk 
beantwoorden. Dus voorlopig geen aanvragen of aanbiedingen meer. Laten wij hopen, dat mijn 
opvolgers spoedig bekend worden en mijn werk zullen overnemen.

Van mijn kant nogmaals hartelijk dank voor alle hulp en vriendschap welke ik in de afgelopen 
jaren van iedereen mocht ontvangen, vooral ook, omdat wij door deze actie aantoonden, dat 
het mogelijk was, om zonder winstbejag, elkander GRATIS aan soms erg mooie planten 
te helpen.

O. C. v.Soldt sr.

Tijdelijk: Rode Kruis ziekenhuis, Sportlaan, Den Haag. Kamer 516, afdeling 52.

Noot van het bestuur.

Ondanks onze herhaalde oproep om medewerking wacht het bestuur nog altijd op het be
richt van een aantal leden, die dit werk willen voortzetten.
Wij vragen u dringend de berichten in Verenigingsnieuws van augustus en oktober j.l. nog 
eens te lezen en te overwegen, of ü Succulenta niet daadwerkelijk kunt steunen als mede
werker van RUILEN ZONDER HUILEN.
Wanneer u nadere inlichtingen wenst, zij zullen op uw aanvraag gaarne door de sekretaris 
—  J. de Gast, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo —  toegezonden worden.

F I R M A  O U T
Biedt regelmatig de mooiste importen aan zoals:
Kedostris africana, Euphorbia valida, Euphorbia crispa, Cotyledon reticulata, Ceropegia 
africana, Testudinaria elephantipes, Espostoa lanata, Adenium glauca. 
MARKTPLAATSEN: Maandag Grote Markt, Haarlem.

Donderdag Florisstraat, Haarlem.
Zaterdag Grote Markt. Haarlem.

WIJ GEVEN OOK EEN ZAADLIJST UIT !
Vraag hem nu aan, zaadlijst No. I seizoen 1978.
ZAADLIJST No. 2 KOMT DIT JAAR NOG UIT !
SPECIALITEITEN VAN ZAADLIJST I.
Dintheranthus Vanzylii, Hoodia Macrantha, Monilaria Moniliformis, Talinum Paniculatum, 
Trichocaulon Delaetianum.
Ook overname gevraagd van gehele of gedeeltelijke verzamelingen en partijen zaailingen.

PRIVÉADRES: Roosveldstraat 48
HAARLEM 
Tel. 023-327057



A F D E L I N G S N I E U W S .

AFDELING AMSTERDAM.

Op de Algemene Vergadering op 27 september j.l. is een ingrijpende bestuurswisseling 
goedgekeurd. Hieronder volgen de namen en de funkties van de nieuwe bestuursleden: 
t— E. van Donk, Doude van Troostwijk 29, Abcoude, Voorzitster.
—■ A. C. Wiesemann, Palembangstraat 20', Amsterdam, Sekretaris.
—  L. Muller, Soetendaai 88, Amsterdam, Penningmeesteres.
— F. Triep, Le Oosterparkstraat 136’,, Amsterdam.
—  A. J. van Uijen, Hogeweg 53hs., Amsterdam.
—  F. Zondag jr., Pieter Calandlaan 76, Amsterdam.

AFDELING IJSSELSTREEK.

25 November: Een lezing door de heer J. Theunissen over kaktussen.
Deze lezing zal worden gehouden in Zutphen, D.W.K.-gebouw, Leeuweriklaan 19.
16 december: Algemene vergadering te Goor, in de zaal van de Ontmoetingskerk van 
Kollaan 19.

M. P. M. v.d. Berg, 
de Braamkamp 78,
Zutphen.

AFDELING ZEELAND.

Bijeenkomst op 25 november om 19.45 uur in het gebouw van de Scholengemeenschap, St. 
Pieterstraat 25, Middelburg.
Opening door onze voorzitter met de cultuurtips van de maand door één der bestuursleden. 
Dan het huishoudelijk gedeelte met de notulen, ingekomen stukken en mededelingen.
Als plant van de maand zal door de heer Scherpenzeel eens geen cactus worden besproken, 
maar komt de Euphorbia aan de orde. leder die hiervan een exemplaar bezit wordt verzocht 
deze mee te brengen. Voor de beste plant wordt een fraaie prijs beschikbaar gesteld.
Daarna zal de heer Gruwez een lezing verzorgen over de samenstelling van grond en alles wat 
daarmee samenhangt.
Na de pauze volgt dan de vertoning van een serie dia’s over het verblijf in Monaco vorig jaar. 
Hiermee zal de heer Poppe zich belasten.
Na een rondvraag zal de voorzitter de bijeenkomst sluiten.

RUILBEURS VAN HET NOORDEN.

Het was een zeer gezellige dag waar p.m. 1500 mensen aanwezig waren.
Er waren ongeveer 40-45 stands, die soms nauwelijks te zien waren vanwege de mensen.
De informatiestand had het druk met beantwoorden van vele vragen en het uitdelen van propa- 
gandafolders aan geïnteresseerden.
De verloting liep uitstekend, bijna iedereen die meedeed heeft wel een plantje gewonnen. 
Het is zeker de bedoeling om volgend jaar weer een ruilbeurs te houden.
Iedereen die aan deze dag een steentje heeft bijgedragen, heel hartelijk bedankt en tot de 
volgende keer.

Isaac Bos, Laan van de Marei 425, Emmen



DRIE-LANDEN KONFERENTIE TE HOUTHALEN.

Op zaterdag 24 september reden we (ondergetekende met vrouw en twee kinderen) even na 
het middaguur uit Venlo weg, om voor de eerste maal De Drie-Landen Konferentie op de 
Hengelhoef bij Houthalen bij te wonen. We kregen als verblijf een vacantiebungalow toege
wezen. Nadat we daar even hadden rondgekeken gingen vrouw en kinderen naar de grote 
speeltuin in dit vacantiedorp en ondergetekende naar de discussiegroepen, die om 15.00 uur 
begonnen.
Er waren vier groepen, n.l. over Noto’s, Sulcorebutia's, Parodia's en over de „andere” 
succulenten. Ik koos voor de laatste mogelijkheid en kon gedurende 11/ 2 uur genieten van 
een aantal dia's die dhr. Slabbers toonde van vele succulenten. De verzorging en mogelijk
heden van de andere succulenten werden door hem uitvoerig besproken. Het was jammer, 
dat er geen echte discussie op gang kwam.
Na het avondeten werden de kinderen, doodmoe van het spelen en het wandelen in de mooie 
bossen, fluks naar bed gebracht. Mijn vrouw nam de taak van babysit op zich en ik hoorde 
en zag de eerste voordracht door dhr. Büter over „andere" succulenten. De voordracht was 
zeer boeiend, doordat de enorme verscheidenheid van deze plantengroep uitstekend getoond 
werd. Prettig voor de Duits-sprekenden was waarschijnlijk, dat dhr. Büter de dia’s ook in het 
Duits toelichtte.
Na een korte pauze hield Dr. Rosenberger een voordracht over het geslacht Sulcorebutia 
Hij deed dit met de bekende Duitse „Gründlichkeit". Het moet wel iedere toehoorder duidelijk 
zijn geworden, hoe moeilijk het is om diverse soorten hun juiste naam te geven.
Na deze voordracht was er nog een gezellig samenzijn. Tot mijn spijt miste ik dit onderdeel 
van het programma, aangezien ik op dit moment de taak van babysit van mijn vrouw overnam. 
Overigens beweert zij zich uitstekend geamuseerd te hebben.
De eerste voordracht op zondag werd gegeven door dhr. Goossens over een expeditie die 
hij in 1976 met dhr. v.d. Hoeven en dhr. v. Leeuwen naar Mexico maakte. In een boeiende 
diaserie toonde hij ons in hoog tempo een beeld van het land, met vanzelfsprekend de nadruk 
op de succulente planten. De humoristische beschrijving van een aantal gebeurtenissen tijdens 
deze expeditie animeerde bijzonder. Bij mij wekte hij sterk het verlangen om zijn voorbeeld 
eens na te volgen.
De laatste voordracht van deze konferentie werd verzorgd door dhr. Szemjoneck over het 
geslacht Gymnocalycium. Uitvoerig beschreef hij de vindplaatsen van deze planten en de over
eenkomsten tussen de planten die in hetzelfde gebied groeien.
Tenslotte vond na het middageten (zoals deze maaltijden behoorlijk van kwaliteit en kwantiteit) 
de Ruil- en Verkoopbeurs plaats. Deze beurs bleek helaas meer Verkoop- dan Ruilbeurs te 
zijn. Desalniettemin gingen vele liefhebbers met enige aanwinsten naar huis.
Al met al was het een zeer geslaagd weekend: de kinderen hadden zich geen moment ver
veeld en voor mijn vrouw was het een echt uitje.
En ikzelf heb over onze planten veel geleerd en uitgebreid contact gehad met de meer dan 
250 andere deelnemers.
Het was een der weinige evenementen op ons terrein, waar het hele gezin zich vermaakte en 
niet alleen de cactusliefhebber.
Tenslotte vond na het middageten (zoals alle maaltijden behoorlijk van kwaliteit en kwantiteit) 
zeer ontaardt in een Verkoopbeurs. Natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ten tweede: 
laten de deelnemers aan de discussiegroepen ook echt gaan discussiëren.
Maar ook al worden deze suggesties niet verwezenlijkt, dan ben ik volgend jaar zeker weer 
deelnemer (met vrouw en kinderen).

J. A. Schraets,
Tegelseweg 131, Venlo.



NIEUWE LEDEN:

Dhr. Mollema, De Vallei 72, Assen.
Mevr. M. Cuyken-Feenstra, Alblasstraat 38, Den Helder. 
P. Seebregts, Ranonkellaan 17, Hoogkarspel.
A. J. Kuhlemeier, Berg en Bos 13, Hattem.
L. Bloeming, Vlaanderenstraat 40, Beverwijk.
C. Pels, IJsseloord 106, Woerden.
P. C. van Welzen, Brucknerstraat 17, Leiden.
C. Roep, Binnenban 201, Rotterdam-Hoogvliet.
Dhr. Hutgens, Berkenlaan 18, Doorwerth.
Hubert Mouton, Onderwijsstraat 119, 8390 Knokke- 

Heist 2 —  België.
E. J. Bekker, Pieter Calandlaan 22 (II), Amsterdam.
C. Rob, Heidestreek 2, Noordbergum —  9131.
P. H. Maréchal, Houtstraat 6, Schijndel.
W. de Boer, Pluvierstraat 335, Den Haag.
Mevr. Oudshoorn, Muiser Pleiadenstraat 34, Haarlem. 
W. van Dijk, L. Springerlaan 154, Haarlem.
D. J. Lodder jr., Kruisweg 62, Haarlem.
F. C. van Dijk, Laan van Osnabruck 17, Haarlem. 
Mevr. B. Vredenduin-Kerkhoven, Raafstraat 23,

Haarlem-N.
A. L. van Rutten, Wiardi Beckmanstraat 186, Soest. 
Robert Vermast, Wiedauwkaai 107, 9000 Gent - België.
P. G. van Deursen, Pastoorgraatweg 21, Millingen 

a /d  Rijn.
L. A. Timmermans, Pater v.d. Elzenstraat 20, Waalwijk. 
Mevr. C. M. Dijkstra-Nicolai, Sportlaan 15, Berlikum. 
Mevr. Volkers, Bos en Vaartlaan 90, Amstelveen.
C. M. Nap, Korenbloem 44, Leiden.
Missouri Botanical Garden, 2345 Tower Grove Avenue, 

St. Louis, Missouri 63110 - U.S.A.

Koen Evenspoel, Bleregemstraat 15, 1790 Hekelgem - 
België.

Mevr. E. M. Elzenga-Duyster, Cruysoamplaan 36, Heiloo 
Huib Veringa, Burg. Legroweg 7, Paterswolde.
Henk Balt, Stationsstraat 44, Sneek.
J. v.d. Berg, Henri Dunantstraat 3, Weert.
Werner Freyberg, Quérstrasse 12 A, 45 Osnabruck -

B.R.D.
M. Vorstenbosch, v.d. Kerkhoffstraat 13, St. Michiels

gestel.
Mevr. Daems-Vogels, Rerum Novarumlaan 24, B 2350 

Vosselaar - België.
B. H. G. Balster, Goudstraat 40, Apeldoorn.
Mevr. J. Wouters, Zoetendaal 34, Eist.
N. A. M. Berkhout, Meidoornstraat 9, Schipluiden.
J. J. M. Hendrikx, Drie Lindendreef 20, Breda.
C. Kremer, A. Schweitzerplaats 105, 3069 GC Rotterdam 
J. J. C. Scheeres, Brusselselaan 22, Den Haag.
Andre Arcq, Oude Leuvensebaan 3, B 1980 Tervuren -

België.
C. v.d. Coterlet, Amsterdamsestraatweg 320 B, Utrecht. 
C. Petiet, Roemer Visscherstraat 7, Dordrecht.
Prof. Dr. W. Rauh, Institut für Syst. Botanik,

Neuenheimerfeld 280, 6900 Heidelberg - B.R.D. 
Mevr. E. J. C. v. Baardewijk, Wormstraat 1, Den Helder. 
Mevr. M. Crimme, Jan Verfailleweg 524, Den Helder. 
Mevr. A. E. den Langen, Diezestraat 2, Den Helder.
A. Hovinga, Erasmusstraat 23, Den Helder.
Mevr. C. B. Wammes-Sielhorst, Mendelssohnlaan 30, 

Culemborg.
Joh. de Haas, Hazekampstraat 13, Schoonoord.

nverge- » :Garèe*CRfefa
f H O B B Y - K W E E K K A S s
Deze bijzonder voordelige, ruime, 

sterke polythene kas heeft na Engeland 
nu ook in Nederland vele enthousiaste 

I gebruikers Maximum groeiruimte voor 
I een minimum prijs.

br. x I. x h. prijs |nel.
1.90x1.55x1.90 f. 250,- BTW
2.50x1.85x2.00 f. 295,- en
3.10x1.85x2.00 f. 330, verzend
3.10x3.70x2.00 f. 470, kosten
3.10x5.50x2.00 f 595, (er komt
3 10x7.40x2.00 f. 780, dus mets
3.10x9.30x2.00 f. 880, bij! ' )

Neem geen genoegen met imitatie. ..EIS HET 
BESTE, EIS GARDEN RELAX.
Wij geven afhaalkorting! De kas is overal te 
plaatsen ZONDER FUNDERING. Stormvast

thene zonder las*fl BON voor gratis dokumenta- 
naden voor lange; tie Garden Relax kassen, 

levensduur Gegalvaniseerd stalen frame. I  Postbus 7-Noordwijkerhout.

VAIM DER ZALM> naam
NOORDWIJKERHOUT, Westeinde 52*straat

^Postbus 7, Tel 02523 2333 bgg.2203lp|aats

suc



V A N  S P I J K  

u w  d r u k k e r

Te koop aangeboden:

VERZAMELING CACTUSSEN EN 
VETPLANTEN

ca. 4 m2 oppervlakte — merendeels In 
10 tempexbakken.
Prijs f  2250,— uitsluitend in één koop. 
Inl.: tel. 05490-19170 (privé) en 
05490-15520 (tijdens kantooruren).

CACTUSKWEKERIJ

GEBR. DE HERDT
Bolksedijk 3E (aan de weg 
van Rijkevorsel naar Wortel) 
B-2310 Rijkevorsel - België 
Tel. 031-146942

Regelmatig uitbreiding 
van ons assortiment

GEOPEND:

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

PLANTENHANDEL A. H. Abels.

Grootste gesorteerde zaak in Noord 
Holland in cactussen en succulenten. 
In- en verkoop.

Singel-Bloemmarkt t/o 494-496. 
Amsterdam. Tel.: 020-227441.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
Cothen - Groenewoudseweg 14 
Postbus 12 - Tel. 03436-1267
Sortimentslijst wordt ra  storting van /  1,— 
toegezonden. Girorekening 124223.

's Zondags gesloten

Succulentenkwekerij
H. van DO NK ELA AR

Werkendam - Tel. 01835-1430
Complete sortimentslijst nr. 15 (met aanvulling) 
wordt u toegezonden na storting van f 3,50 op 
girorekening 1509830.

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

gesloten

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



FANTASTISCHE AANBIEDING VAN BODEMVERWARMDE ZAAIBAKKEN

Deze speciale aanbieding geldt tot 30 november a.s.

POTTAGATOR van ƒ 69,—  voor f  55,— 
Propatray PR/8 (zie foto)

van ƒ 265,— voor ƒ 240,— 
Propatray PR/9 van ƒ 320,— voor f  295,—

Alle prijzen incl. 18% BTW.
Levering boven f 300,— franco.
Alles uit voorraad leverbaar I

V E M A K A S  B.V.

Pletering 1-3 
Postbus 6
Telefoon: 02291-1325 
OOSTWOUD (N-H)

Alle dagen geopend van 9 -5  uur, OOK ZATERDAGS en donderdags tot 9 uur’s avonds.

karlheinz uhlig - kakteen
Aanvulling op onze plantenlijst 1977-1978
Im p o rtp la n te n  dm
Arrojadoa aureispinus 1 ....................................................... 35,— - 50,—
Austrocephalocereus d y b o w s k i i .........................................  45,— - 60,—
Mammillaria m agn ifica ............................................................. 4,—
Notocactus m u e g e lia n u s ........................... ......  9,— - 25,—
Notocactus c la v ic e p s ............................................................. 12,—  - 22,—
Parodia ta ra te n s is .................................................................... 6,—
Parodia aureicentra v. o m n ia u re a .........................................6,—
Pseudopilosocereus a z u re u s ................................................18,— - 40,—
Duvalia elegans, r a d i a t a ...................................................... 5,— - 6,—
Conophytum minutum, ficiforme, oviforme, pearsonii, calculus 4,— - 9, —
Haworthia m a r g a r it i fe r a ...................................................... 7,— - 10,—
Kedostria a f r ic a n u s ............................................................. 10,— - 25,—
Lithops olivacea, lesliei, fu lle r i................................................3,—  - 12,—
Adenium s w a z ic u m ............................................................. 22v— - 30,—
Mammillaria sp.n. ahnl. tr ich a ca n th a ......................................8,— - 12,—
Mammillaria b o o l i i .................................................................... 8,— - 12,—
Mammillaria d o d s o n ii ............................................................. 5,— - 8,—
Mammillaria napina.................................................................... 7,— - 12,—
Mammillaria su rcu lo sa ............................................................. 4,— - 8,—
Melocactus ernestii.....................................................................3,—  - 5,—
Obregonia denegrii.................................................................... 15,—  - 30,—
Sulcorebutia sp.n. tiraquensis................................................7,— - 12,—
Sulcorebutia lepida.................................................................... 8,— - 12,—
Thelocactus bicolor v. bolansis................................................10,—  - 30,—
7053 KERNEN i.r. - KRS. WAIBLINGEN . ULIENSTR. 5
W.-Duitsland



Daylite ’n kassucces
Bij aankoop 
Daylite kas 

'gratis capillaire 
r mat naar lengte 
van de kas.

kwaliteit:
Stormsterk, roestvrij en van 
onverwoestbaar aluminium.
keuze:
Liefst 31 modellen van

f .5 9 9 ,- 'A f .3 .5 0 0 ,-

krediet:
Gespreide betaling door het 
Daylite Krediet Plan (tot 
3 jaar).
kompleet:
Volledig pakket accessoires.
kijken:
Het grootste kassencentrum 
in Nederland is dat van 
Daylite International, 
Amsterdamsestraatweg 29c, 
Industriepark Naarden.
Tel.: 02159-413 16.



T u r b i n i c a r p u s  S c h w a r z i i  (Shurely) Backbg
D it kleine plantje, ca 3 cm in 0 en hoog, staat geënt op een jusbertii-onder- 
stam. Juist om deze reden b loeit het goed, vanaf het voorjaar to t in de nazomer. 
Erg hard groeien doet het overigens niet, dus ideaal voor kleinbehuisden wat 
cactussen betreft. Het niet spruitende plantelichaam heeft een lichtgroene kleur 
waarover een wat bruinachtige waas ligt. Elk w itp lu iz ig  areool bevat soms twee, 
meestal drie ca 20 mm lange, in de lengte gegroefde doorns, welke kronkelend 
van vorm zijn. In een ouder stadium kunnen ze vrij gem akkelijk afvallen. De 
kleur is v lekkerig  grijsw it, bruinig to t zwartachtig bij de punt. De bloem ver
sch ijn t in de schedel uit de areolenwol. In verhouding to t het plantje is deze 
wel b ijzonder groot: to t 40 mm in 0 . De buitenste bloembladen hebben een 
dikke, bruinpaarse to t bruingroene m iddenstreep, de binnenste geen o f een 
dunne roze m iddenstreep. Het w it van de bloembladen is wat transparant met 
een merkwaardig reflecterend, effect. De lichtpaarskleurige meeldraden zijn 
voorzien van goudgele helmknopjes en vlak daarboven staat de lichtpaarse 
stempel met een zevental min of meer onge lijk  lange lobben.
Het overw intert probleem loos bij een tem peratuur van 8 - 10° C. D it aardige 
plantje is afkom stig uit de streek van San Luis Potosi, Mexico, evenals de er 
veel op lijkende neven T. polaskii en T. macrochele. De bloemen van deze bei
de laatste zijn echter kleiner.

▼

maar wel
Teksten en foto's: Th. Neutelings.



Vervolg van blz. 267.
nier worden u iterst zwakke planten verkregen die meestal de zomer niet meer 
halen omdat ze voor die tijd  het loodje reeds gelegd hebben.
Ik kan me herinneren dat ik eens een prachtige stek heb gekregen van een 
w itbedoornde staartcactus. Een lie fhebster had een hele rij potten voor het 
raam staan, grotendeels gevuld met over de potrand hangende mooie witte, 
staarten. Daar een derge lijke  plant mij onbekend was nam ik er een stekje 
van mee, maar wie schetst mijn verbazing toen in de kas, in de volle zon, schij
ven gevormd werden en de snelgroeiende plant w aarsch ijn lijk  Opuntia leuco- 
tricha genoemd moet worden! Hoe noodzakelijk het is O puntia 's in de volle 
zon te kweken b lijk t wel uit het fe it dat deze nu ruim een meter hoge plant na 
vervoer tijd e lijk  een steuntje nodig heeft om rechtop te blijven staan. Maar u 
mag hem ook best als staartcactus kweken. De plant is niet kapot te krijgen 
en stekt gem akkelijk, m isschien zelfs in een glas water op de vensterbank, 
maar dat verm eldt de h istorie niet.
Een andere lie fhebster was enthousiast begonnen met het aanleggen van een 
verzameling, maar had daartoe slechts de beschikking over een grote asbest 
pot en een vensterbank boven de centrale verwarm ing.
Daar ik me wel eens als p lantendokter uitgeef kwam ze in het voorjaar met 
twee zielepoten van cactussen bij me. Ik kon ze met geen mogelijkheid deter
mineren. De ene was totaal ve rkurk t en de andere (beide waren het bolletjes) 
had zo weinig bedoorning dat ik niet w is t wat het waren. De verkurkte plant 
had du ide lijk  in de w in ter te warm gestaan. Vele planten vormen in dergelijke 
omstandigheden een kurklaag om verdere fatale verdamping tegen te gaan. 
Nadat ik de plant een paar maanden in mijn kas verzorgd had bleek het Ha- 
matocactus setispinus te zijn, een gem akkelijke soort die de hele zomer door 
fraai kan bloeien.
De andere plant bleek nadat hij goed aan de groei was gekomen (hij had in 
het geheel geen w orte ls meer) Ferocactus melocactiformis te zijn, maar der
gelijke naamsveranderingen moeten we maar voor lie f nemen!
Deze lie fhebster had bovendien van haar bloem ist het advies gekregen de 
planten maar eens in de week w ater te geven. Dergelijke adviezen zijn hele
maal fou t en in haar geval zat ze iedere week met smart te wachten to t het 
vrijdag was, want alles stond zo droog! V oor w ater geven zijn nauwelijks re
gels te geven. Het hangt helemaal van de standplaats af. In de kas in het alge
meen meer dan binnen. Boven de verwarm ing meer dan verder de kamer in. 
Veel w ater en warmte w ord t meestal goed verdragen. Veel w ater en kou is 
altijd fataal!
Maricollenweg 63, Grubbenvorst.

Op studiereis door Uruguay (IV)

K. H. PRESTLÉ

Cerro de los Cuentos - deze Cerro is b lijkbaar nog een van de zeer weinige 
Frailea-paradijzen in Uruguay, w ant op deze plaats komen de Frailea s nog in 
normale hoeveelheden en in zeer goede toestand voor; ze vormen dus een 
echt studieobjekt. Omdat ze hier ook boven op de Cerro groeien, worden ze 
grondig bestudeerd en worden de planten ook afzonderlijk  verzameld. De 
C erro de Cuentos maakt het ons op deze dag niet gemakkelijk. Het is 30°C 
en de lucht is zwoel, echt Frailea-weer, zodat we ook zeer vaak bloeiende
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exemplaren aantreffen. Het lopen op de Cerro wordt echter langzamerhand 
een hele marteling en we zijn meer dan blij, als we weer beneden zijn. Hele
maal toevallig vinden we ook nog een Notocactus, welke wij voor een Noto- 
cactus vanvlietii houden, maar het blijft bij deze ene plant, meer zijn er niet 
te vinden. We overnachten in een haciënda bij Tupambaé.
28.11.1976 —  Na de hete dag van gisteren hebben we vandaag een echte Hol
landse ochtendmist, wat in deze tijd van het jaar een grote zeldzaamheid is. 
Toch gaan we op weg, en na 2 uur is de witte wade verdwenen en is de hemel 
weer diepblauw. Voorbij Tupambaé verlaten wij de Routa 7 in de richting 
Arevalo om in de streek daar ook naar cactussen te zoeken. Gedurende de 
eerste 20 km treffen we 2 Frailea-vindplaatsen aan, maar hoe verder we in 
richting Arevalo rijden, hoe minder zich het gebied voor cactussen leent. We 
keren om en rijden op de Routa 7 verder. Wij naderen St. C lara de Olimar en 
terzijde van de spoorwegen vind ik een zeer interessante Frailea, die ik later 
op de Cerro Chato nog een keer zal aantreffen. In deze buurt vinden we ook 
een Notocactus, die wij als Notocactus orthacanthus beoordelen. Dichtbij 
Nico-Perez overnachten we weer op een haciënda, waar we allervriendelijkst 
werden ontvangen. Hier vindt men nog de typische gastvrijheid van de lan
delijke bevolking. Het gebied van deze haciënda is zeer rijk aan cactussen

Landschapsfoto’s v .d . schrijver.

271



Gymnocalycium uruguayense.

Notocactus scopa. - Foto’s Th. Neutelings.



en hier vind ik Notocactussen, die ik tot dusverre alleen in „Notas Sobre 
Cactaceas” van C. v. Osten gevonden heb met de opmerking: „eventueel 
mogelijke kruising van Malacocarpus met Notocactus mammulosus” . Aange
zien er in deze buurt helemaal geen Notocactus mammulosus groeit en deze 
soort zeker een zgn. „oude vorm" is, geloof ik niet zo erg aan deze theorie 
van „natuurhybride” .
De voor mij zeer belangrijke kilometerpaal 150 komt nu gestadig dichterbij en 
er ontgaat mij geen enkele rotsformatie, tot we op de vermoedelijk juiste 
vindplaats zijn aangekomen. Op de knieën rondkruipend en onder ieder gras
polletje kijkend, vinden we eindelijk een paar exemplaren van de Frailea pyg- 
maea var. rufida n.n.prov. Van de roodachtige doornen van deze Frailea is 
hier buiten in de vrije natuur slechts weinig te zien, want ten eerste zijn de 
planten slechts 1 cm in doorsnede en ten tweede zijn ze geheel in de bruine 
aarde verstopt. Dat ook hier, zoals overigens op de meeste groeiplaatsen van 
de Frailea, nog slechts weinig exemplaren staan, is naar mijn mening te 
wijten aan het doorlopend grazen van schapen. In de droge tijd, waarin het 
weinige gras zeer snel op is, vreten de schapen alles wat ze maar kunnen 
vinden en natuurlijk ook de van slechts weinig dorens voorziene Frailea’s. 
Om deze reden is ook de groeiplaats van de Frailea pygmaea var. rufida 
n.n.prov. nog slechts 100 m2 groot. Vanaf km 120 houdt de Cactusflora geheel 
op, en op de nu weer langzamerhand beter wordende weg bereiken we Mon
tevideo in 3 uur.

Wigginsia species.

Foto v.d. schrijver.

3.12.1976 —  Ons doel van vandaag is de Puenta Ballena, een gebied dat in 
de reisrapporten van vroegere cactusverzamelaars als een echt cactusparadijs 
werd afgeschilderd. Dit paradijs is helaas nu nog maar een schaduw van wat 
het vroeger eens geweest is. Het hele gebied van de Puenta Ballena is reeds 
opgedeeld in bouwkavels, om er zomerhuisjes te bouwen. We vinden dan ook 
alleen op een plaats waar nog niet gebouwd wordt, tussen en onder de bomen 
verstopt, een paar exemplaren van Notocactus concinnus, tabularis en ottonis. 
Aan de linkerkant van Puenta, afgesloten door een strook zeer dicht groeiende 
Opuntia aurantiaca, ligt het gebied waar vroeger veel Wigginsia arechavaletai 
en Notocactus scopa voorkwam. Nu groeien er nog slechts een paar kleine 
exemplaren, en met 2 tot 3 jaar zullen ook deze soorten geheel zijn verdwe-
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nen. We rijden door naar de Laguna del D iario, en zien een voo r Uruguay 
ongekend mooi Cereusgebied. H ier staan op een terrein van een paar honderd 
vierkante meter honderden Cereus alacriportanus heel d icht bij elkaar. Er 
doorheen lopen is onmogelijk, omdat er tussenin ook nog enorm prikkende 
struiken groeien. D it gebied, dat voo r zeer veel vogels en ander gedierte als 
schuilp laats dient, zal ook wel spoedig ophouden te bestaan, want de kust
strook van P iriapolis over de Puenta Ballena to t V illa  Serrana, moet het Mekka 
van de zomergasten worden. N atuurlijk  hoort bij d it alles veel wegenbouw en 
nu komt er nog een grootscheepse aanleg van olie le id ingen bij. Deze leiding, 
die ju is t gelegd wordt, verspert ons aanvankelijk de doortocht naar de Laguna 
del Sauce, maar tenslotte kunnen we toch op een plaats over de leiding heen
komen. Het beklimmen van de bergen in de Laguna del Sauce w ord t weer 
een moeizaam karwei, omdat de weg door grote groepen Hechtia’s en door 
andere stekelige struiken voert. Daar komt bij, dat de bergen hier met losse 
stenen bedekt zijn, zodat je bij iedere pas moet uitkijken. De beklimming duurt 
dan ook bijna 2 uur to t ik op het bergplateau ben aangekomen. Ook hier vind 
ik Notocactus scopa en to t mijn verwondering een Frailea, die alleen op d it 
plateau groeit. Onderweg word ik nog door een w ilde wespenzwerm aange
vallen en moet mezelf door een w ilde v luch t in veiligheid brengen. Deson
danks b lijf ik zoeken naar de gele vorm van Notocactus scopa, maar ook hier 
is deze niet te vinden; daartegenover ontdek ik een prachtig exemplaar van 
Notocactus scopa met lange rode middendorens. Aangezien het spoedig don
ker wordt, nemen we de Routa 12 naar San C arlos en 20 km achter San 
Carlos slaan we onze tenten op. In het donker hebben w ij onze tent v lak naast 
de weg op een grasstrook opgezet; ’s morgens om 4 uur worden w ij door een 
voorb ijtrekkende kudde runderen een beetje hardhandig gewekt. Gelukkig zijn 
de herders w are kunstenaars en onze ten t komt ongehavend uit het gevaar 
tevoorschijn.
Onderweg vinden we een paar plaatsen met Frailea, W igginsia en Notocactus 
ottonis. De C erro  de Teniente w ord t een grote flop, w ant men heeft de helling 
volledig afgebrand! In het gebied van Pororo vinden we w eer enkele mooie 
Frailea’s. Intussen vertoon t onze oude Ford echter w eer nukken, zodat we 
besluiten de toch t naar Rocha maar op te geven en een garage te zoeken. 
O ver de Routa 60 rijden we w eer terug naar Montevideo.

Vijvcrweg 12, Veghel. (wordt vervolgd)

M o rfa n a fy s  (V )
Th. NEUTELINGS

Zoals w ij de vorige keer zagen is een van de kenmerken van de cactussen 
dat de meeste ervan bladloos zijn. U itgezonderd de Peireskia’s en de Rhodo- 
cactussen die duidelijke loofbladeren bezitten en de soorten van de geslach
ten Peireskiopsis en Opuntia die min of meer kortlevende, rolvorm ige maar 
succulente bladeren kennen. Voorts is een van de eigenschappen van de 
cactussen de bedoorning die op de areolen is ingeplant, welke laatste in de 
oksels van de bijna geheel gereduceerde bladeren ontstaan. De bladorganen 
van deze areolen (zijspruiten) zijn ge le ide lijk  door de evolutionaire werking in 
doorns omgezet. En naast doorns produceert het areool wol- en borstelharen, 
zoals w ij de vorige maal reeds signaleerden.
Nu zijn deze areolen om twee redenen zeer belangrijk: vanwege
1. het voortbrengen van de bloem ( =  fertie l vegetatiepunt)
2. het voortbrengen van de (z ij)spru it ( =  vegetatie f vegetatiepunt).
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Bij andere planten kan men eenvoudig het aanwezig zijn van een knop in de 
oksel van het blad duidelijk waarnemen. Uit deze okselknoppen ontstaan in 
het volgende groeiseizoen de bloei en/of de zijtak. In wezen is er dus weinig 
verschil met de cactus. Daarom kunnen wij het woord areool rustig vertalen 
met het woord okselknop dan wel met het begrip rustend (zij)vegetatiepunt. 
Het areool heeft bij diverse cactusgeslachten verschillende vormen. Het lijkt 
mij interessant toe dit eens nader te bezien bij de zogenaamde knobbel- en 
tepelcactussen, die zich het meest in onze amateurbelangstelling verheugen.
a. het areool staat eindstandig op de tuberkels. Daaruit kan zowel de bloem 

ontstaan als de zijspruit nadien of de zijspruit zonder dat de bloem eerst 
tot ontwikkeling kwam. Wij spreken dan van een eigenstandig, zowel fertiel 
alsmede vegetatief areool. In figuur VI is zulks onder letter A geschetst. 
Om enige voorbeelden te noemen: de soorten van de geslachten Gymno- 
calycium, Rebutia, Weingartia, Sulcorebutia, Aylostera e.d.

b. het areool is in feite over de hele tuberkel verdeeld: eindstandig bevindt 
zich het bedoornde viltkussen (het vegetatieve deel) en via een behaarde 
verbinding in de vorm van een groef met de oksel (axille) van de tuberkel 
zelf. Dit laatste is dan het fertiele deel van het areool, waaruit dus de bloem 
zal ontspruiten. Voorbeelden: soorten van geslachten Coryphantha, Neo- 
besscya, Escobaria, Neolloydia.
Onder de letter B van figuur VI heb ik geprobeerd dit duidelijk te maken.

c. Voorts zijn er de tepelvormen onder de cactussen, waarbij géén zichtbare 
verbinding meer bestaat tussen het fertiele en vegetatieve deel van het 
areool. Dit oksel (dat als axille wordt betiteld) kan kaal, wollig of behaard 
zijn. Deze splitsing is vaak zo rigoreus doorgevoerd dat deze axillen be
halve een fertiel karakter ook nog het vegetatieve aspect hebben overge
nomen. (Voorbeeld zie letter C van figuur VI).
Daardoor heeft de bedoornde areool het vermogen om te spruiten (vege
teren) verloren. De uitzonderingen natuurlijk daargelaten, zoals bijvoorbeeld 
Mammillaria plumosa, M. (Phellosperma) tetrancistra.

d. Tenslotte is er nog een situatie (overigens niet geschetst in figuur VI), 
waarbij uit het eindstandige areool juist de bloem ontspringt en uit de axille 
de zijspruit. Als voorbeeld hiervan wil ik aanhalen het monotypische ge
slacht Leuchtenbergia, hetgeen overigens betekent dat dit geslacht maar 
één soort kent, te weten L. principis. Alleen dien ik volledigheidshalve te 
melden dat, zodra deze plant een zijscheut vormt, de tuberkel al afgestor
ven was. Uit goede waarneming is nochtans eenvoudig vast te stellen dat 
deze zijspruit afkomstig is uit de axille van een dergelijke afgestorven 
tuberkel.

Samenvattend.
Recapitulerend mogen wij stellen dat wij tot dusver vier (hoofd)vormen van 
zijvegetatiepunten omschreven hebben:
a. een gecombineerd fertiel -f vegetatief (bedoornd) areool
b. een zichtbaar gesplitst fertiel +  vegetatief areool
c. een onzichtbaar gesplitst fertiel +  vegetatief areool, onder te verdelen in 

c1 één gecombineerd fertiel +  vegetatief vegetatiepunt =  de axille
c2 gescheiden fertiel vegetatiepunt =  de axille en vegetatief vegetatie

punt =  de bedoornde areool
d. een onzichtbaar gesplitst vegetatief 4- fertiel areool.
Men zou mogen stellen dat er een bepaald evolutiepatroon in dit schema zit. 
Zo geldt het onder punt a. gestelde voor de meeste, normale planten en 
cactussen. Onder punt b. ontstaat een duidelijke splitsing tussen de fertiele
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spruiting enerzijds en de vegetatieve spruiting anderzijds. Bij de punten sub 
c. en d. is de splits ing het ve rs t doorgevoerd, ware het niet dat onder c1 een 
andere tendens naar voren is gekomen: de vegetatieve spruiting is mede naar 
de axille verschoven.
Als men een dergelijke m orfologische ontw ikkeling gadeslaat en vaststelt, 
gaat men zich vervolgens afvragen wat de zin van zo’n ontw ikkeling zou kun
nen zijn.
Met andere w oorden wat heeft de natuur nu daarmede voor? Ik kan mij daarbij 
levendig voorste llen dat de zucht to t zelfbehoud van de soort hierbij als door
slaggevend argum ent geldt. Bij de punten b. en c. kan ik mij voorste llen dat 
de bloem knopontw ikkeling, ve ilig  en beschut tussen de tuberkels tegen de 
verzengende hitte van de zon idealer is dan eindstandig op deze tuberkels 
zelf. En om deze conditie te optim aliseren is de vorm ing van borste l- en v ilt- 
haren in de axillen een vervolm aking in de opzet van de natuur om deze be
veilig ing een zo hoog m ogelijke graad van zekerheid te geven. In geval d. zou 
een ander argum ent kunnen gelden. A ls w ij terugkeren naar het voorbeeld
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van Leuchtenbergia principis, dan zien wij dat de oppervlakvergroting van het 
plantelichaam van deze cactus belangrijk is toegenomen door de slanke tu- 
berkels welke tot 10 a 12 cm lang worden. De natuur had destijds de keuze 
als volgt: plaatsing van de bloem van de axille uit, waardoor de bloembuis 
wel erg lang zou moeten worden om de geopende bloem voor insecten toe
gankelijk te houden. Of situering van de bloem op het eindstandige gedeelte 
van de tuberkel. Voor dat laatste koos blijkbaar de natuurlijke evolutie. 
Bovenstaande opsomming geldt dus voor de tuberkel/knobbelvormige cactus
sen. Bij de zuilvormige exemplaren is practisch gesproken geen sprake van 
knobbels. Nochtans is de areoolsituatie als sub a. vermeld daarbij van toe
passing.
Een volgende maal hoop ik nog een aparte groep toe te lichten. Namelijk die 
cactussen welke het zogenaamde cephalium en pseudocephalium vormen zo
dra zij bloeirijp worden.
Weissenbruchstraat 92, Roosendaal,

M e s e m b ry a n th e m a c e a e  (IX)

FRANS NOLTEE

In het voorgaande heb ik teneinde de verschillende aanpassingen beter te 
kunnen analyseren, de begrippen „droogte” en „hitte” afzonderlijk bespro
ken. Hieruit mag echter niet worden afgeleid dat het hier om twee geheel 
verschillende en van elkaar onafhankelijke zaken zou gaan. De hitte is 
immers niet alleen een milieufactor op zich maar tevens een van de oor
zaken van de droogte. M.a.w. een aanpassing die erop gericht is de ver
damping te beperken hoeft niet tevens een bescherming tegen de hitte te 
bieden, maar iedere aanpassing die bescherming tegen de hitte biedt, is 
tevens werkzaam bij het beperken van de verdamping.
5) Op dit verschijnsel, waarbij de vrucht zich slechts bij bevochtiging opent 
en bij opdrogen weer sluit, wordt nader ingegaan in het hoofdstuk over de 
bouw van bloem en vrucht.
Terwijl echter vensterplanten dus in slechts enkele geslachten voorkomen 
treffen we bij vele Mesems een soort voorlopers van de vensters aan in de 
vorm van lichtdoorlatende vlekjes, miniatuurvensters genaamd. Rond deze 
lichtschachten bevinden zich in het blad concentraties van bladgroen waar
door het verlies aan assimilatieoppervlak gedeeltelijk gecompenseerd wordt. 
Het zal gezien deze functie geen verwondering wekken dat we de miniatuur
vensters slechts aantreffen bij soorten met in zakere mate gereduceerde 
bladeren.
6) Bescherming tegen diervraat (mimicry of beschermende nabootsing).
Het zal sommige lezers misschien verbazen dat ik aan het verschijnsel „mi
micry” niet een apart hoofdstuk heb gewijd. Gewoonlijk immers wordt de 
mimicry als zeer bijzonder verschijnsel beschouwd. Persoonlijk neig ik er 
toe te geloven dat dit op één lijn staat met de reeds besproken aanpassin
gen aan het milieu. Alle milieu-aanpassingen zijn er immers op gericht de 
overlevingskansen van de soort te vergroten. In dit licht bezien maakt het 
weinig verschil of men te maken heeft met een aanpassing aan het biotisch 
milieu (bescherming tegen diervraat) of aan het abiotisch milieu (de hier
boven besproken categorieën).
Wat is nu precies deze mimicry?
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In het kort komt het erop neer dat planten of dieren die dit verschijnsel ver
tonen, door vorm en/of kleur zo op hun omgeving gelijken dat ze minder 
gemakkelijk (soms zelfs heel moeilijk) door belagers gevonden kunnen 
worden. Mimicry is het meest bekend uit de dierenwereld, denk bijvoorbeeld 
aan de wandelende takken.
De eerste vermelding van het verschijnsel bij planten vinden we bijna 150 
jaar geleden bij de botanicus Burchell (Travels in the Interior of Southern 
Africa, London 1822 — 24). In 1811 ontdekte hij in de omgeving van Prieska 
de plant die thans Lithops turbiniformis heet. Van deze vondst gaf hij de 
volgende beschrijving:
„Toen ik van de stenige grond iets opraapte waarvan ik dacht dat het een 
vreemd gevormde kiezelsteen was bleek dit een plant te zijn en wel een 
nieuwe soort ven hot grote geslacht Mesembryanthemum. In kleur en uiter
lijk had het echter de sprekende gelijkenis met de stenen waartussen het 
groeide. Op dezelfde grond werd een soort van het geslacht Gryllus (een 
soort krekel, FN) gevonden tussen de stenen en deze leek daarop zozeer in 
kleur en zelfs in vorm dat hij nooit ontdekt had kunnen worden als hij niet 
juist was gezien op een ogenblik dat hij in beweging was. De bedoeling van 
de natuur schijnt in deze gevallen dezelfde te zijn geweest als toen zij het 
kameleon het vermogen gaf, zich tot op zekere hoogte, in kleur aan te 
passen aan het dichtstbijzijnde voorwerp, ten einde compensatie te geven 
voor zijn gebrekkig vermogen tot voortbewegen. Door hun vorm en kleur 
worden deze insekten wellicht niet opgemerkt door de vogels, die spoedig 
een soort die zo slecht in staat is zijn vervolgers te ontlopen, zouden uit
roeien. Op dezelfde wijze is deze kleine Mesembryanthemum wellicht in staat 
in het algemeen te ontsnappen aan de opmerkzaamheid van vee en wilde 
dieren” .
Nadien zijn uit vele Mesemgeslachten planten bekend geworden met mimi- 
cry-eigenschappen. Ook bij andere families komt het verschijnsel voor, zij 
het in veel mindere mate dan bij de Mesems (o.a. sommige Anacampseros- 
en Crassula-soorten). Vele onderzoekers hebben zich beziggehouden met 
de vraag hoe het verschijnsel van de beschermende nabootsing verklaard 
zou kunnen worden. Vele gevallen van mimicry zijn beschreven, o.a. door de 
Zuidafrikaanse botanicus Marloth (begin deze eeuw). Hoewel ik veel litera
tuur hierover heb bestudeerd en er lang over heb gedacht heb ik niet de 
pretentie nu een „waterdichte” verklaring voor het verschijnsel te kunnen 
geven.
De meest aannemelijke verklaring is misschien te vinden door de mimicry 
te beschouwen in de zin van Darwin. Dat zou dus betekenen dat het ver
schijnsel is ontstaan net als de andere aanpassingen, nl. tengevolge van de 
natuurlijke selectie.
Voorzover het gaat om gelijkenis in de vorm met de omringende stenen zou 
men kunnen zeggen dat de hoogsucculente Mesems daarvoor a.h.w. gepre- 
conditioneerd zijn. Met andere woorden, hun bouw — dikke bladeren met 
een gering oppervlak — geeft hun automatisch een min of meer steenachtig 
uiterlijk.
Een verklaring te geven voor het verschijnsel dat planten de kleur of struc
tuur van hun omgeving aannemen is minder gemakkelijk. Laten we bijvoor
beeld eens het geval bezien van de Argyroderma’s. Deze zilverwitte planten 
worden vrijwel uitsluitend aangetroffen op plaatsen waar witte kwartsveldjes 
voorkomen.
Marloth zegt er het volgende van: „Vele malen heb ik deze relatie van de
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Lapidaria margaretae

planten tot hun groeiplaats geverifieerd wanneer ik in het district reisde en 
in de verte een plek wit kwarts zag. Dan moest ik misschien een halve mijl 
lopen zonder een enkel exemplaar in het veld te ontdekken, hoewel de 
planten op de gelige kleibodem zeer opvallend zouden zijn geweest, maar 
op het kwartsveld waren ze er in overvloed, vaak twee of drie of vier op een 
vierkante meter. Het gaat hier niet om een kiezelbewonende plant, d.w.z. een 
aanpassing aan kwartshoudende grond wegens bijzondere schei- of na
tuurkundige eigenschappen die zulke grond bezit. De stukken kwarts be
vinden zich vaak nl. slechts aan de oppervlakte en de plant groeit in werke
lijkheid in de kleiige grond die een verweringsprodukt van de leisteen is. 
Er is nog een ander bewijs dat het verschijnsel niet wordt veroorzaakt door 
de kwartsachtige aard van de grond, want waar plekken donkere of zwarte 
kwarts grenzen aan het witte veld ziet men zulke planten niet, ook al is het 
witte veld er misschien mee bezaaid” .
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Teqenstanders van de mimicrytheorie hebben erop gewezen dat trapganzen 
en bavianen en misschien ook gazellen en andere dieren de mimicryplanten 
gemakkelijk vinden en in grote aantallen vernietigen. Dergelijke dieren ge
bruiken echter niet de ogen maar de neus bij het opsporen van voedsel zo
dat een middel tegen visuele ontdekking in zo’n geval niet werkzaam is. We 
moeten bovendien niet vergeten dat het bijzonder moeilijk is, zo met on
mogelijk een middel te vinden dat een absolute bescherming biedt. We 
mogen echter aannemen dat in het algemeen een plant die zeer opvalt ook 
qemakkelijker gevonden en gegeten zal worden dan een plant die minder 
qoed zichtbaar is. Biologisch gezien is het voldoende als een aanpassing 
het gevaar van uitroeiing reduceert met een zekere mate van waarschijn
lijkheid.
Octant 92, Dordrecht.

(wordt vervolgd)

boekbespreking

Boek: Kakteen, 212 blz., 115 kleuren fo to ’s.
Schrijver: W ilhelm  Barthlott.
U itgever: Belser Verlag S tuttgart.
Prijs: ±  16.80 D.M.
Een nieuw verschenen boekwerk in handig form aat 19 x 13 cm met een duidelijke tekst 
die het ook voo r de beginners m ogelijk maakt een logisch inzicht te  verkrijgen in de 
ontdekkinq de groei, de vorm en de bloei van deze planten.
Het boek w ijs t op de grote verscheidenheid en laat vooral de meer interessante soorten 
zien. Na een algemene in le id ing vo lg t een uiteenzetting over de vorm en opbouw van

De bloemopbouw, de aanpassing in de natuur, het leven van de plant op de groeip laat
sen, de aanpassing aan de droogte, h itte en koude zijn goed omschreven.
Ook kan men kennismaken met de moderne opzet van onderzoek, die tegenwoordig 
met de rastere lectronenm icroscoop m ogelijk is.
Interessante beelden van dorens, opperhuid en stuifmeel zijn aanwezig en van een goede
toe lich tinq voorzien. . .
De kuituur, de verm eerdering, het overw interen worden met vergeten en vele goeoe
raadgevingen zijn bijgevoegd. D ,.
Behandeld worden ook diverse Rhipsalissoorten, de specia lite it van Ir. Barthlott, o.e 
hieraan een speciale studie w ijdde. Als m edewerker van de botanische tuin van de um- 
ve rs ite it van Heidelberg kon hij beschikken over het aanwezige wetenschappelijk ma-
t0 r"i Q31 .
De kleuren fo to ’s zijn van uitstekende kw a lite it en vele standplaatsopnamen geven de 
lezer een verlangend gevoel d it exotisch gebeuren ook eens van nabij te mogen aan
schouwen De prijs  is dermate laag dat alleen het fotomateriaal d it al waard is.
De Duitse taal zal voo r velen geen bezwaar zijn. Van de schrijve r vernam ik, dat over 
enige tijd  d it boek ook in het Nederlands verschijnt.

B. Braamhaar, J. M. de Bruynstraat 101, Goor.
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Interessante en weinig bekende succulenten 
uit Ethiopië -4-

FRANS NOLTEE

Huernia macrocarpa ssp. concinna
(N.E. Brown) M.G. G ilbert

Aan deze Huernia is een vreemd verhaal verbonden. Toen de ontdekkings
reiziger Schweinfurth (zie Succ. febr. 77 ) in 1892 terugkeerde uit Eritrea bracht 
hij een bezoek aan de botanicus Dr. P. Taubert en gaf hem een stukje van een 
Stapelia-achtige dat hij gevonden had in de zak van zijn overjas. Beide man
nen veronderste lden dat het ging om Huernia macrocarpa, een soort die door 
Schweinfurth bij A cru r in Eritrea was verzameld. In het jaar daarop was het 
stukje onder de goede zorgen van Taubert u itgegroeid to t een stevige plant 
met 11 stengels, die al spoedig begonnen te bloeien.
In 1904 beschreef N. E. Brown de plant als een nieuwe soort: Huernia con
cinna ( =  de mooie). De orig inele beschrijving lu idt als volgt:
Stammetjes: dicht opeen, 2,5-3,8 cm lang, 9-10 mm dik exclusief de tanden, 
liggend, lichtgroen, nauwelijks met een waas bedekt; hoeken getand; tanden 
6-7 mm lang, recht, spreidend, priemvorm ig vanuit een stevige kegelvormige 
basis, zonder zijtanden.
Bloemen: 1 to t 2 (o f meer?) gebundeld aan de onderkant van de jonge stengels. 
Bloemstengel: 5 mm lang, kaal.
Kelkblaadjes: 8 mm lang, ruim 1 mm breed aan de basis, ge le ide lijk  uitlopend 
in een zeer fijne  haarachtige punt, kaal.
Bloemkroon: ongeveer 2,5 cm in doorsnee; van buiten kaal; glad, w itachtig; 
van binnen overal bedekt met kleine borstelachtige uitsteeksels, bleek zwavel
geel, over het hele oppervlak getekend met kleine, donker bruinachtig- 
karm ozijnrode vlekken; de slippen met een smalle, donker purper-bruine 
rand, niet gew im perd; buis ±  6 mm lang en 14 mm in doorsnee, breed klok- 
vorm ig; s lippen 8 mm lang, 9 mm breed, lich te lijk  uitstaand, driehoekig, 
toegespitst.
Buitenste bijkroon: zeer kort v ijflobb ig , rijk  fluw elig purperbruin, slippen 0,5 
mm lang, 1,3-1,5 mm breed, dwars langwerpig, uitgerand.
Binnenste bijkroon: slippen 1 mm lang, 0,7 mm breed aan de basis, gele idelijk 
uitlopend op een min of meer stompe punt, in een kegel bijeenkomend over 
de top van de helmknoppen, geel, met purperbruine rand en vlekjes.
In 1975 publiceerde M. G. G ilbert een artikel met als tite l: Het geslacht Huer
nia in Ethiopië. H ierin verdeelt hij H. macrocarpa in twee ondersoorten. De 
ondersoort H. macrocarpa ssp. macrocarpa omvat volgens zijn opvattingen 
o.a. ook de plant die we in verzamelingen nogal eens tegenkomen onder de 
naam H. penzigii o f H. macrocarpa var. penzigii. H. macrocarpa var. concinna 
omvat alleen de plant waaraan d it artikel is gewijd. Hij m erkt daarbij op, dat 
de twee ondersoorten alleen te onderscheiden zijn op grond van de geogra
fische verspre id ing en het verschil in oppervlaktestructuur van de buitenkant 
van de bloemen (w ratachtig bij ssp. macrocarpa, glad bij ssp. concinna). De 
andere versch illen die in de lite ra tuur genoemd worden beschouwt hij als 
onvoldoende. Zo komen bijvoorbeeld ook bij de ssp. concinna vormen voor 
waarbij de bloem kroon getekend is met concentrische lijnen in plaats van met 
punten (zoals de orig. beschrijving aangeeft). H ierdoor lijken ze sprekend op 
sommige vormen van de ssp. macrocarpa.
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a =  % aanzicht van de bloem 
b =  onderzijde, ware grootte 
b1 =  kelkbladeren
c =  bovenaanzicht van de bijkronen (corona’s) 
c1 =  buitenste bijkroon (variabel van vorm)
c2 =  binnenste bijkroon
d =  dwarsdoorsnede van de bloemkroon (corolla)
e =  stuifmeelklompjes (pollinia)
f =  geslachtszuil
fi =  buitenste bijkroon
f2 — binnenste bijkroonslippen

Tekeningen de Graaf. 
Maten in millimeters.
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Op de bijgevoegde foto’s en tekeningen komen duidelijk de verschillende 
typen van tekening van de bloemkroon bij ssp. concinna naar voren. Verder 
blijkt uit de afbeeldingen dat de vorm van de bloemkroon eveneens grote ver
schillen te zien geeft. Deze varieert van een vrij platte schotel tot een diepe 
klok. De afgebeelde planten zijn afkomstig van verschillende groeiplaatsen 
in het oosten van Ethiopië (provincie Harargie), waarvan de uiterste ruim 
300 km uit elkaar liggen.
Wat de verspreiding betreft nog het volgende. Hoewel op grond van het bo
venvermelde verhaal werd aangenomen dat de ssp. concinna ook in het noor
den van Ethiopië (Eritrea) voorkomt, is daar sindsdien nooit meer materiaal 
van deze ondersoort verzameld. We kunnen dan ook slechts gissen naar de 
herkomst van het stuk stengel dat uit de jas van Schweinfurth tevoorschijn 
kwam. Behalve in Ethiopië komt deze ondersoort ook voor in Somalië.
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Niet alleen heeft H. macrocarpa ssp. concinna dus een behoorlijk  groot ver
spreidingsgebied, ook de m ilieuomstandigheden op de verschillende groe i
plaatsen lopen nogal uiteen. De hoogten waarop deze gelegen zijn variëren van 
1300-2200 m en ook de grondsoorten waarop de planten voorkom en vertonen 
zeer grote verschillen. Deze factoren in aanmerking genomen behoeft de ge
schetste variab ilite it van de planten geen verwondering te wekken.
De grote variatie in standplaatsfactoren w ijs t tevens in de richting van een 
groot aanpassingsvermogen van deze planten. W aarsch ijn lijk  is dat dan ook 
de oorzaak van het fe it dat ze in de cu ltuur weinig problemen geven.

Octant 92, Dordrecht.

Literatuur:
M. G. Gilbert: The genus Huernia in Ethiopia, Cactus and Succulent Journal (U.S.), Vol. XLVII, jan./ 
febr. 1975. A. White en B. Sloane: The Stapelieae (1937).

Op studiereis door Uruguay (V)

K. H. PRESTLÉ

5.12.1976 —  Om het te doorzoeken gebied com pleet te maken, hebben we 
besloten over de Routa 6 to t Sarandi del Yi te rijden. De reis gaat via St. Lucia 
en na ca. 100 km zien we de eerste W igginsia. Bij km 106 een mooi ro ts
massief, maar geen cactussen! We buigen af Routa 6 en nemen de Routa 56 
in de richting van Reboledo, maar ook daar niets wat op cactussen lijk t. W ij 
moeten deze vruchteloze reis afbreken met de erkenning, dat op d it landge- 
deelte geen cactussen groeien.
8.12.1976 —  Op het laatste ogenblik hebben w ij voor onze grote reis in het 
noorden van Uruguay toch nog onze lang verwachte nieuwe auto gekregen, 
zodat we met nieuwe moed aan deze zware reis beginnen. Het is 5 uur 
’s morgens als we M ontevideo in noordelijke richting over de Routa 5 ver
laten. Onze tocht gaat over deze keurig geasfalteerde weg bijzonder snel, en 
daarenboven hebben de weergoden ervoor gezorgd, dat de zon zich een 
beetje achter de wolken schuil houdt, zodat het ook achter in de auto nog wel 
uit te houden is. We gaan via Florida naar Paso de los Torros, vervolgens 
over de Rio Negro in richting Curtina, Tacuarembo. A chter Tacuarembo nemen 
we de Routa 31 en arriveren in een landschap met u itgesproken ijzerhoudende 
rode aarde. Na 30 km op de Routa 31 gereden te hebben, vinden we de eerste 
Notocactus ottonis, die hier in grote aantallen voorkom t. Hoewel het hier 
le tte rlijk  s tik t van de cactussen, moeten we het zoeken staken om de reis 
verder noorde lijk  voo rt te zetten. De weg - Routa 31 - is m oeilijk  berijdbaar; 
het is meer een landweg met diepe sporen. G edeelte lijk  w ord t de weg ook 
nog in dwarse stukken gedeeld door dwarssporen, die vol regenw ater staan, 
en we zijn steeds w eer blij, als we zoiets achter de rug hebben. W at cactus
sen betreft, h ier vinden we N. mammulosus met prachtige rode dorens. Na 
een rit van 80 km is de vindplaats van Frailea Schl. 75 bereikt, w e lk ik als 
speciaal s tud ieobjekt heb uitgekozen. Deze Frailea’s staan verborgen in mos 
en gras. Helaas b loe it er vrijw e l geen exemplaar, zodat mijn wens, om ter 
plaatse de variatie-omvang van deze Frailea te onderzoeken, slechts gedeel
te lijk  vervuld kon worden. Interessant was een tem peratuurm eting op deze 
plaats, waarbij ik een aardoppervlaktetem peratuur van 28°C en een aard- 
binnentemperatuur, op 5 cm diepte, van 23°C vaststelde. Onze reis gaat ver-
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Frailea species foto’s van de schrijver

der in de richting van Salto, maar onderweg draaien we af naar Arapey (een 
plaats met warme bronnen), waar we willen overnachten.
Bij een rondwandeling door de badplaats, de volgende morgen, ontdekken 
we aan de oever van de rivier Arapey, midden in het wegvloeiende warme 
water een Notocactus en een paar Frailea's. Direct wil ik meer weten van het 
temperatuurverschil op deze plaats en meet een aard-binnentemperatuur van 
23°C en een buiten-bodemtemperatuur van 20°C (’s morgens om 8 uur). Hier 
wordt dus de aard-binnentemperatuur zeer duidelijk door de warme bronnen 
beïnvloed.

Schaapscheerders in Uruguay.



We breken w eer op en vervolgen onze reis in richting Artigas. Op ca. 30 km 
achter A rapey vinden we een Gym nocalycium, die opvalt door z'n bijzonder 
kleine vorm. A lle  exemplaren zijn k le iner dan 3 cm 0. V ia Beien bereiken we 
een verbindingsw eg naar de Routa 30, waar we spoedig de eerste groeiplaats 
van de Frailea asterio ides ontdekken. In het begin v ind t men deze plant erg 
moeilijk, maar als men aan deze speciale Fraileasoort gewend is, is het zoe
ken niet m oeilijker als bij andere Frailea’s. Op dezelfde plaats vinden we ook 
Gym nocalycium artigas var. rosada. Al na 3 km stuiten w ij opnieuw op een 
groeiplaats van deze Frailea. We vervolgen onze reis to t de Cuchilla de los 
tres C erros, waar we een Frailea van de pumila-groep vinden. Via A rtigas 
rijden we in de richting van Transqueras en stoten voorb ij A rtigas opnieuw 
op Frailea asterio ides en een Frailea die b lijkbaar to t de groep van Frailea 
obscura n.n.prov. behoort. Bij de A rroyo  Catalan C hico overnachten we en 
de volgende morgen gaan we verder. Na nogmaals ca. 30 km, verrast ons 
opnieuw Frailea asterio ides op een zeer afgelegen groeiplaats. Ik zou er daar
om hier op w illen wijzen, dat verdere vondsten bewezen hebben, dat de Frai
lea asterio ides over een streek van m eer dan 100 km in Uruguay voorkom t 
en dus in bijna dezelfde aantallen als in Rio Grande do Sul. De in de beschrij
ving van Frailea asterio ides voorkom ende verm eldingen over het „ th u is ”  van 
deze Frailea zijn daarom maar half ju ist! De ju iste  verm elding moet zijn „U ru 
guay en Rio Grande do S u l” .
Vijverweg 12, Veghel. (w ordt vervolgd)

Reacties van lezers
De heer Joh. de Vries schrijft:

Enkele opm erkingen t.a.v. „G rondontsm etting voo r een zaaim edium” , op blz. 
173 van no. 7, 1977.
De heer v.d. Waal schept m.i. nogal w at verw arring met betrekking to t de ge
hele problem atiek. Hij begint met te zeggen, dat stomen de beste oplossing is 
en hij e indigt er ook mee, zeer terecht overigens!
Grond stomen betekent dat praktisch alle leven gedood w ordt. U it uw opsom
ming zijn incorrect: aaltjes die bodemmoeheid veroorzaken; niet alle aaltjes, ja 
lang niet alle aaltjes veroorzaken bodemmoeheid! Bij cactussen alleen het 
cactuscystenaaltje (Heterodera cacti), zie blz. 126 van no. 5, 1977 en volgende 
no's. De virussen, die u doodt bevinden zich niet zomaar in de grond. Deze 
virussen worden door besmette, vrijlevende aaltjes overgebracht o f bevinden 
zich in plantenresten. Soms zijn zelfs schim mels „gastheer”  van een virus. 
Ritnaalden zijn geen larven en kniptorren, doch larven van de kniptor. De mas
sale uitval van zaailingen w ord t meestal veroorzaakt door Helm inthosporium 
cactivorum. De plantjes vallen gewoon om. Treedt op bij te hoge tem peratuur 
en te hoge luchtvochtigheid. Remedie: luchten. Nu en dan even de achtergron
den, waarom we stomen: We w illen zo zuiver m ogelijk zaaien. Doch na het 
stomen, als de grond staat af te koelen, v indt er een sporenbom bardem ent 
plaats, w aarbij de grond opnieuw besmet w ord t met sporen van schimmels, 
gewoon vanuit de lucht rondom ons. Een ander, veel gevaarlijkere zaak is, 
wanneer één bepaalde schimmel niet goed gedood is. O f later door welke oor
zaak ook, tijdens het zaaien b.v., in de grond terecht komt, deze schimmel bin
nen de kortste  keren alles kan overwoekeren. Reden: De schimmel heeft geen 
antagonisten meer, d it zijn tegenwerkende krachten, in de vorm van b.v. andere 
schimmels! D it komt nogal eens voor in de tuinbouw.
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C onclusie: stomen is niet zaligmakend en de chemie moet ons proberen te 
helpen.
Echter eerst even enkele punten uit uw betoog: onder
punt a op blz. 176 sch rijft u, d.m.v. Quinteen, d it moet zijn quintozeen. (met 
een kleine le tte r geschreven!) W erkt goed tegen kiemschimmels, o.a. Rhizoc- 
tonia, ook wel tegen Botrytis. Geeft echter sterke groeiremm ing, ook in an
dere gewassen dan cactussen. D it vo ldoet dus niet!
Punt b: Formaline; nooit gebruiken, draait op echtscheiding en burenruzie uit, 
ruik er maar eens aan! Trouwens na 14 dagen luchten, mag u wel w eer gaan 
stomen! D it vo ldoet dus ook niet!
Punt c: C hloorpikrine, bezit goede nematicide (aaltjesdodende) en fungicide 
(schimmeldodende) werking, maar mag alleen en uitsluitend toegepast worden 
door, o f onder toezicht van een door de Directeur-G eneraal van de Arbeid 
afgegeven bewijs van deskundigheid. Het zal de meeste liefhebbers echter te 
ver gaan, om een z.g. „gasbreve t”  te gaan behalen. D it vo ldoet en mag dus al 
helemaal niet!
Om dan toch de geïnteresseerden iets bruikbaars aan de hand te doen, eerst 
even het volgende: Een zeer kritiek moment gedurende het zaaien is het ogen
blik, dat de kiem door de zaadhuid breekt. D it is n.l. een minuscule verwonding 
en daarentegen moeten we iets doen. Een verw onding is nl. een gem akkelijke 
invalspoort voo r schimmels. We noemen ze dan ook kiemschimmels. We gaan 
dus de grond niet chemisch ontsm etten, want die hebben we al gestoomd, 
neen, we gaan het zaad ze lf ontsmetten. We noemen die ontsm ettingsm iddelen 
dan zaaizaadontsmettingsm iddelen. Praktisch alle zaden in de land- en tu in
bouw zijn ontsmet, waarom zullen w ij het dan niet doen?
Enkele middelen: benomyl (merknaam Benlate) w erkt system isch (w ordt dus 
door de plant opgenomen) en geeft ook enige groeiremm ing. Na herhaald ge
bru ik kan er noga! snel resistentie optreden en verder is het erg duur. Voldoet 
dus ook niet zo goed.
Beter is thiram (merknaam T.M.T.D.). D it vo ldoet goed. Doch het meest vrien
delijke, minst g iftige en w aarsch ijn lijk  ook wel het goedkoopste middel is en 
b lijft Superol (verkrijgbaar bij de drogist).
Deze drie middelen worden in de voorgeschreven concentratie opgelost in 
w ater en over het zaad verspoten, d irect na het zaaien. Kan na ±  10 dagen 
herhaald worden.
Om nu nog even op het stomen terug te komen, een nadeel is, dat de grond 
zo nat wordt.
Een methode, die zeker zo goed is, gaat als vo lg t: een flinke laag grond in de 
oven op de bakplaat, met onder en bovenverwarm ing aan, gedurende ±  1/ 2 
uur. C ontrole: stop een aardappeltje in de grond, deze moet dan gaar zijn. 
Aardappel kan verpakt worden in aluminium folie. Z e t wel een afzuigkap aan 
o f iets dergelijks, want één en ander ru ikt enigszins. Uw grond is dan heerlijk 
rul en licht vochtig, na een uur afkoelen kunt u al zaaien, ideaal! Succes ermee.
Nobelstraat 29, Brielle.

V oor beginners?
COR v.d. W O U W

HET BLOTE KONTJE.

Op pagina 76 van de jaargang 1975 geeft Joh. de Vries een aardig verhaal over 
het kweken met kontjes.
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Vlak voor het aprilnummer met dit artikel uitkwam had ik iets van een oudere 
kweker over 'kontjes' gehoord, maar ik begreep absoluut niet wat hij er mee 
bedoelde.
Toen ik na lezing van het artikel van Joh. de Vries enthousiast aan een kennis 
vertelde dat het toch wel leuk was op deze manier dat kontje ook nog te kun
nen gebruiken keek ze me zeer vreemd aan en vroeg of ik dat verhaal van 
enkele dagen terug dan helemaal niet begrepen had. Het schaamrood steeg me 
naar de kaken want eerlijk gezegd was het me ook na een tweede uitleg toen, 
nog steeds onduidelijk waar het verhaal nu over ging.
Ik moet overigens op dat moment wel erg dom gekeken hebben want er was 
heel wat hilariteit over het feit, dat ik, zich noemende plantendokter, niet wist 
wat een kontje was!
Zo zie je maar weer dat je beter direkt kunt vragen wat iets betekent, dan er 
later blozend aan moeten worden herinnerd!
Maar natuurlijk heb ik me als echte plantedokter niet laten ontmoedigen en 
er het handboek op nageslagen. Wist u overigens dat een arts ook wel eens 
zijn handboeken nodig heeft? Hij laat dan — vergeetachtig — zijn stetoscoop 
in de auto liggen, gaat dat ding ophalen wanneer hij niet direkt weet wat de 
patiënt mankeert en neemt dan gauw even de betreffende passage door! Als 
plantendokter gebruik ik geen stetoscoop, maar ik kan natuurlijk wel mijn ver
grootglas in de auto laten liggen! ’t Is maar dat u het weet.
Hoe het ook zij, rond die tijd had ik tevens een nieuw wetenschappelijk werk 
gekocht en jawel hoor, het gaf keurig antwoord op de vragen betreffende het 
kontje.
Maar voor we verder gaan nog even de essentie van het verhaal van Joh. de 
Vries, per slot van rekening heb ik me er goed mee geblameerd, maar u kunt 
beter beslagen ten ijs komen.
Zaailingen groeien vaak beter op een onderstam dan op eigen wortel. Daartoe 
wordt een zaailing van hooguit enkele centimeters lengte horizontaal midden
door gesneden en op een eveneens gehalveerde onderstam gezet, meestal 
een Cereus-soort, maar ook Echinopsis (kleinere centrale cylinder) wordt veel 
gebruikt. Je houdt dan de kop van de onderstam over, welke je opnieuw — na 
droging — in de grond kunt stoppen, (zodat hij weer wortels maakt) en dan 
het veelbesproken 'kontje'. Dat is dan de onderkant van de jonge zaailing, com
pleet met wortels. Dit ding wordt meestal weggegooid, maar ooit moet een 
zuinige of experimenterende kweker geprobeerd hebben dit ding — op zijn 
kop — met de wortels naar boven, te enten op een tweede onderstam. En zie 
wat er gebeurde. Het kontje pakte uitstekend en maakte bovendien vele zij- 
scheuten zodat een snelle vermeerdering gewaarborgd werd.
Wat is daarvan de reden? Iedere liefhebber weet dat een ent nauwelijks scheu
ten vormt, tenzij het een soorteigenschap is, maar de plant die ik gezien heb 
was een Astrophytum capricorne, waar reeds tientallen scheuten vanaf wa
ren gehaald en opnieuw geënt. Astrophytum is zeker geen plant die gemak
kelijk spruiten vormt, dus moet het kontje toch wel biezondere eigenschappen 
bezitten . . .
'Groei en ontwikkeling van de plant’ is een pittig, modern wetenschappelijk 
werk van Theodor Butterfass en bevat een passage over 'polariteit'. Onder de 
tekening van afgesneden wilgetakken, die in een donkere vochtige kamer zijn 
opgehangen volgt een uitgebreid verhaal over polariteit, maar het belangrijkste 
is dat er bij levende wezens steeds ’voorkeursrichtingen’ zijn. Zo vormt een 
plant naar de ene kant wortels, naar de andere kant takken en bladeren.
Wat gebeurt er nu wanneer je een stuk van een wilgetak in een donkere voch
tige kamer hangt? Deze stukken hebben geen top, geen wortels en kunnen zich

291



niet richten naar het licht. S lechts de zwaartekracht en een hoeveelheid w ater
damp in de lucht kunnen de takken beïnvloeden. En dat gebeurt ook, en hoe! 
W anneer een stuk tak op de normale manier is opgehangen, dat w il zeggen 
wat eerst naar boven groeide en nu ook naar boven w ijst, dan worden aan de 
onderkant w orte ls gevormd en aan de bovenkant nieuwe scheuten met bla
deren. De w orte ls w ijzen schuin naar onderen en de takken met bladeren 
schuin naar boven. Niets aan de hand zou je zeggen. Maar wat wanneer een 
takstuk ondersteboven w ord t opgehangen? Dan gebeurt iets zeer merkwaar
digs. Aan de bovenkant (wat vroeger onder zat) worden wortels gevormd, die 
schuin naar beneden groeien (ten opzichte van de oorspronkelijke  stand dus 
schuin naar boven). Aan wat nu onder is, worden takken met bladeren ge
vorm d! Deze groeien, zoals het een tak betaamt, schuin naar boven, maar op
nieuw, ten opzichte van de orig inele stand, schuin naar beneden! We hebben 
op die manier een 'boom ’ gekw eekt met bovenaan w orte ls en onderaan takken 
en bladeren! Zo 'n ding zal wel geen lang leven beschoren zijn, maar met onze 
'kontjes ' is het beter gesteld. Ze krijgen namelijk via de onderstam voedsel en 
w ater toegevoerd, maar hebben hun popularite it behouden! Dus worden geen 
jonge scheuten aan de 'top ', (wat vroeger de onderkant was) gevormd, maar 
aan die areolen w elk het dichst bij de 'onderkant', de vroegere bovenkant dus, 
zitten! En op die manier bereiken we een snelle vegetatieve vermeerdering. 
De slimme lezer zal ontdekt hebben dat er dan ook een andere manier van 
snelle verm enigvuldiging moet zijn. Dat is ook zo, we kunnen namelijk nadat 
een normale ent goed aan de groei is de kop er opnieuw uitsnijden. Aan de 
bovenste areolen zullen zich dan nieuwe planten ontw ikkelen. Ik heb geen 
getallenm ateriaal om te verge lijken welke methode het beste is, maar het is 
vanuit het voorafgaande denkbaar, dat bij normale enting en opnieuw ver
w ijderen van de kop m inder scheuten gevormd worden, omdat bij normaal niet 
spruitende planten één van de nieuwe scheuten een duidelijke voorkeur zal 
krijgen en de andere dus in ontw ikkeling zal remmen. Omgekeerd enten heeft 
duidelijke voordelen.
In ieder geval is het de moeite van het proberen waard een kontje met de billen 
b loot te leggen!

Noot: Polarite it t.g.v. de zw aartekracht vinden we ook bij orchideeën. W orden
deze tijdens hun ontw ikkeling in een vertika le  draaimolen gezet dan k rijg t de 
bloem een heel ander u ite rlijk  omdat deze niet meer door de zwaartekracht 
w ordt beïnvloed.
M aricollenweg 63, Grubbenvorst.

V a n  m aand  tot m aand
Th. NEUTELINGS

Juni, ju li, augustus . . . zomer, alhoewel w at zonneschijn betre ft zijn w ij m inder 
uitbundig daarmede begiftigd dan vorig jaar. Maar goed, het kan haast ook niet 
anders, immers in onze contreien behoort nu eenmaal het zeeklimaat met zijn 
w olkenpartijen en regens de overhand te hebben. Ofschoon onze cactussen 
en vetplanten uitzonderingen a la 1976 als regel wensen. De nieuwe groei en 
bedoorning ontw ikkelen zich namelijk op zijn gunstigst en op zijn mooist ju is t 
dank zij vele uren zonnestraling.
V oor de oprechte lie fhebber is er in deze periode veel w erk aan de winkel.
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Verenigingsnieuws
'SU CCU LEN  fA ".  Is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van 
cactussen en andere vetplanten "Succulenta".

DAGELIJKS BESTUUR:
Voorzitter: S. K. BRAVENBOER, Kwartellaan 34, Vlaardingen.
Vlce-voorzitter: Ir. G. E. M. UIL, Cuperstraat 3, Bemmel.
Sekretarls: J. DE GAST, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo, tel. 077 - 17535.
2e sekretaresse: Mevr. A. BOENDER, Beneluxlaan 53, Beverwijk, tel. 02510 - 30746.
Penningmeester: G. LINK, Memlingstraat 9, Amersfoort. Postrek. 680596 t.n.v. Succulenta te Amersfoort,
resp. bankrek. 55.32.38.381 bij Algemene Bank Nederland (ABN) t.n.v. Succulenta te Amersfoort.
Uitsluitend voor leden In België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te 
Amersfoort.
2e penningmeester: J. ORLEMANS, Heemskerkerweg 288, Beverwijk, tel. 02510-38625.
Algemeen bestuurslid: J. H. VOSTERMANS, Schoolweg 55, Venlo, tel. 077-18627.
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland f30,— , voor leden in België Bfrs. 450,—  en voor leden in 
het overige buitenland f  35,— . Inschrijfgeld voor nieuwe leden f5 ,— , in België Bfrs. 75,— .

BELANGRIJKE ADRESSEN:
Ledenadministratie, propagandafolders, aanmeldingskaarten voor het lidmaatschap en nummers van „Succulenta" 
van de lopende jaargang: P. DEKKER, St. Pieterstraat 27, Middelburg.
Bibliotheek: J. MAGNIN, Oolevaarstraat 13, Strijen. Katalogus f 1,50.
Clichéfonds: G. J. M. LINSSEN, Jacob Catsstraai 61, Venio.
Diatheek: H. M. S. MEVISSEN, Dinantstraat 13, Breda, tel. 076 - 875076.
Oude nummers van „Succulenta” tot en met december'76: H. B. HOOGHIEMSTRA, Reyerdijk 115, Rotterdam 26. 
Redakteur: J. H. DEFESCHE, Krulslandseweg 20, Wouw, tel. 01658-1692.
W.n.d. redakteur: Th. NEUTELINGS, Welssenbruchstraat 92, Roosendaal, tel. 01650-36081.
Ruilen Zonder Huilen:
Succulentarium: aanmelden voor bezoek bij dhr. W. Ruysch, tel. 08370 - 19123 toestel 87, of I.V.T., t.a.v. 
dhr. W. Ruysch, Manshoitlaan 15, Wapeningen,
Vragenrubriek: Cactussen en algemeen: dhr. ÜIL, Vetplanten: dhr. BRAVENBOER.

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

SLU ITINGSDATA:
Kopij voor het FEBRUARInummer moet uiterlijk 1 JANUARI bij de redaktle zijn.
Mededelingen voor verenigingsnieuws uiterlijk 15 JANUARI bij het sekretariaat, afdelingen gelieven hun me
dedelingen te zenden aan Mevr. A. BOENDER, Beneluxlaan 53, Beverwijk.
Advertentie opgaven uiterlijk 20 DECEMBER bij J. DE GAST, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo.

B E S T U U R S M E D E D E L I N G E N  
Bewaarbanden en handleidingen.
Bewaarbanden voor 12 nummers van Succulenta zijn verkrijgbaar è ƒ10,75; bij bestelling van 
10 stuks en meer ƒ  9,50 per stuk.
De „Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten” Is 
verkrijgbaar è ƒ  3,50 voor leden en ƒ4,50 voor niet-leden. Afdelingen betalen bij een bestelling 
van 10 stuks en meer ƒ  2,50.
Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op giro
rekening 3742400 van Succulenta afd. Verkoop, Beverwijk met vermelding van de bestelde 
artikelen.

Voor onze leden in België.
Wij hebben voor u een Belgische girorekening geopend en verzoeken u daarom dringend bij 
kontributiebetaling uitsluitend hiervan gebruik te maken. Het rekeningnr. is 000-1141809-22 t.n.v. 
Succulenta te Amersfoort.

Contributie 1 9 7 8.
Helaas heeft het bestuur moeten besluiten om wegens de gestegen kosten de contributie 
voor 1978 te brengen op ƒ  30,—  voor Nederland en België en ƒ  35,—  voor het buitenland. 
Jeugdleden tot 18 jaar betalen de helft.
De leden in Nederland zullen begin januari weer een acceptgirokaart ontvangen voor de oe- 
taling. U wordt verzocht alleen deze kaart te gebruiken. Dit vergemakkelijkt onze administratie 
aanzienlijk. U kunt hem na het invullen van uw Giro- of Bankrekeningnummer en ondertekening 
opzenden naar de giro of uw bank.
De leden in België worden verzocht een bedrag van B.francs 450,—  over te maken op rekening 
000-1141809-22 bij de Belgische postgirodienst ten name van Succulenta te Amersfoort. Deze 
rekening is speciaal te hunnen behoeve voor dit doel geopend. Wij hopen dat dit voor u de 
betaling zeer zal vergemakkelijken. G. Link

Subscription 1 9 7 8.
The subscription for 1978 is Dfl. 35,—-. Please be so kind to remit this amount to our treasurer 
Mr. G. Link, Memlingstraat 9, NL 3817 DK Amersfoort as soon as possible. If possible please 
pay by postal-cheque account Nr. 680596 of Succulenta at Amersfoort, or by money-order in 
Dutch Florins. If not possible and you want to pay by your bank or by bankcheque, you have 
to increase your subscription by Dfl. 5,50 because the bank charges us for this sum.



Jahresbeitrag 1 9 7 8.
Der Jahresbeitrags für 1978 ist festgestellt worden auf Hfl. 35,— . Wir bitten Sie diesen Betrag 
möglichst bald unserem Kassierer Herr G. Link, Memlingstraat 9, NL 3817 DK' Amersfoort zu 
überweisen. Zahlung wird erwünscht auf Postcheckkonto Nr. 680596 von Succulenta, Amers
foort oder Postanweisung in Holl. Gulden, lm falie dies für Sie möglich ist und Sie über die 
Bank zahlen, mussen Sie die uns in Rechnung zu stellen Bankkosten in Höhe von Hfl. 5,50 mit 
überweisen. Vorkommendenfalls bitten wir Sie auch in Hfl. zu überweisen.

Nieuwe leden:
G. J. Visser, van Limburg Stirumweg 12, Oosterbeek. 
Mevr. M. J. Stassen, Veiliahof 3 P, Maastricht.
J. A. H. van Dijk, Marslaan 11, Helmond.
L. J. M. Begas, Groenstraat 160, Venlo.
Zuster An Vandormael, Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt - 

België.
Ir. S. J. Laputka, Nataldreef 46, Utrecht.
E. Swiebel, Merelstraat 44, Winterswijk.
Filip Planckaert, Wilgenlaan 12, B 8550 Zwevegem - 

België.
J. Jutte, van Heuven Goedhartstraat 91, Schiedam.
Luc Goffings, Burgstraat 44, bus 4, 2400 Geel - België. 
Jean Paul v.d. Abeele, Val. de Saedeleerstraat 4, 

1800 Vilvoorde - België.
Jos van Meensel, Steenweg op Gelrode 22,

3110 Rotselaar - België.
D. Peters. Jerusalemlaan 56, Eindhoven.
Mevr. M. A. Smits-Peters, Bomstraat 15, Eindhoven.
G. P. v.d. Ploeg, Halscherlaan 17, Appingedam.
Peter Wijnants, Laathoflaan 18, B 2070 Ekeren - België. 
P. Breederland, Julianastraat 26, Zuidland.
J. Knippels, Moztelhof 4, Udenhout.
Mevr. C. C. M. Ie Blanc, Weezenhof 46-03, Nijmegen. 
Mevr. B. C. Snieder-Versluys, van Leeuwenhoekstraat 

61 B, Schiedam.
G. Schneider, Calslaan 44 - B-64, Enschede.

J. J. van Gelder, Goudheuvelstraat 2, Druten.
J. W. Brandwijk, Noordzeestraat 259, Den Helder.
P. Visser, Kapitein Rietbergenflat 40, Zwijndrecht.
Ir. F. J. F. Osterop, Florastraat 8, Rosmalen.
John Vink, Schoolweg 79, Venlo.
Mevr. C. Nolden, Burg. van Leentstraat 84, 

Grubbenvorst.
H. Bouwmans, Leenhof 121, Weert.
P. J. Verheijke, van Teljlingenstraat 4, Oost-Souburg.
W. Schipper, Rederijkersstraat 51, Harderwijk.
Mevr. J. C. v. Leeuwen-v.d. Born, Da Costastraat 67, 

Lekkerkerk.
M. F. Berkhout, Norelbosweg 11, Epe.
René Wijshof, Weg naar As 113, bus 10, 3600 Genk - 

België.
Mevr. J. E. C. M. Nuyens-v.d. Ven, De Pompers 2, 

Soerendonk.
Dhr. Popken, Lavendelstraat 25, Geleen.
J. v.d. Sloot, J. A. Alberdinck Thymstraat 23 B, 

Schiedam.
M. Strijckers-Vandermeirch, Boshovestraat 77, 2100 

Deurne - België.
A. van Dijck, Molenhofweg 6, Leunen.
J. Oudshoorn, Oosterlandweg 2 A, Mijdrecht.
J. G. A. Hermsen, Kluverskamp 19, Borculo.
J. Sonnemans, Kranen 1, Helmond.

Zaadaanbieding Clichéfonds
Afgelopen jaar is een goed jaar geweest voor het Clichélfonds. Ook nu weer allemaal nieuw 
en vers zaad. Wij hebben weer voldoende zaad ingekocht zodat iedereen ruim aan zijn trekken 
kan komen. De liefhebbers echter van de andere succulenten, moeten wij min of meer teleur
stellen. Dit komt doordat ten eerste, de liefhebbers weinig vetplantenzaad ingestuurd hebben 
en tweedens, importzaad is moeilijk verkrijgbaar en schrikbarend duur.
De importzaden zijn bij het nummer gemerkt met een ze zijn geïmporteerd uit Chili, 
Mexico, Argentinië, Bolivia en Afrika. Om de beginnende liefhebbers de keuze te vergemak
kelijken, zijn een aantal soorten speciaal voor de beginners, bij de nummers gemerkt met 
een
Iedere liefhebber kan ook een assortiment naar onze keuze bestellen. U dient dan op uw 
girokaart te vermelden "stuurt u zaad naar keuze", en wij verzorgen dan de rest.
De in de lijst vermelde zaden zullen evenals voorgaande jaren verkocht worden a 50 cent per 
portie. Iedere portie bevat 20 a 25 zaden. Er zijn echter porties van 100 zaden verkrijgbaar, 
zie in de lijst. Iedereen moet ƒ 1,00 extra overmaken als bestrijding voor de onkosten c.q. 
verzendkosten.
Vermelding van F.R. en H.U. duidt aan dat het zaad afkomstig is van zaailingen gekweekt uit 
geïmporteerd F.R. resp. H.U. zaad.

BELANGRIJK.
Geef vooral voldoende vervangnummers op, de nummers ook weer in volgorde noteren, want 
van verscheidene nummers is de voorraad spoedig uitverkocht. Als u geen of te weinig ver
vangnummers opgeeft zullen zaden worden verstrekt die, indien mogelijk, met de gevraagde 
soort overeenkomen.
Om moeilijkheden en overbodige correspondentie te voorkomen, gelieve u rekening te houden 
met volgende punten:
a. Geen brieven schrijven tot en met februari.

Beantwoorden van post is onmogelijk en vertraagt het afwerken van bestellingen.
b. Bestel uitsluitend per postgiro; hebt u zelf geen postgiro, dan via de giro van vrienden of 

derg. overmaken. NIET VIA EEN BANK of dergelijke overmaken, deze maken van hun giro’s 
e.d. kopieën, waardoor de aan de achterzijde vermelde no’s niet bij ons geraken. U kunt 
rustig meer girokaarten genummerd I, II enz., opsturen als de no's niet op een kaart kunnen. 
Het gironummer is 14465 Clichéfonds Amsterdam.
Betaling (buitenland) kan ook geschieden per postwissel aan Clichéfonds Amsterdam, p.a. 
G. Linssen, Jacob Catsstraat 61, Venlo.

c. De bestelling wordt eerst dan uitgevoerd, zodra het door u overgemaakte bedrag binnen is. 
U hoeft zich geen zorgen te maken als de bestelling binnen 4 a 5 weken nog niet bij u 
binnen is, (meestal eerder). Wij kunnen namelijk niet in enkele weken tijd, de duizenden 
binnen een paar dagen binnen gekomen aanvragen verwerken.



d. Denkt u vooral aan het overmaken van ƒ 1,00 extra.
Enkele liefhebbers hebben dit jaar weer kosteloos meegewerkt aan het bij elkaar brengen van 
zaden; daarvoor onze hartelijke dank.
De schenkers waren: W. Alsemgeest, Everdingen; J. Clerx, Leiden; E. Lantzius Geulle (L); 
Succulentarium, Wageningen; Mevr. H. Vriesendorp-van Aalderen, Oostvoorne; Leo v.d. 
Hoeven, de Lier; F. Warmenhoven, Zutphen. G. Linssen.

Zaden van cactussen en vetplanten 1977-1978
De no’s gemerkt met een zijn importzaden uit Argentinië, Chili, Brazilië, Mexico en Afrika. 
De no’s gemerkt met een zijn uitstekend geschikt voor de beginnende liefhebber.
Schrijft u de door u bestelde no’s vooral in volgorde op.

ZADEN VAN CACTUSSEN
AREQUIPA

1 erectocylindrica
2 leucotricha

ARIOCARPUS
3 kotschoubeyanus
4 lloydil
5 retusus
6 scapharostus
7 trigonus

ARROJADOA
510 eriocaulis 10 z.p.p.
511 sp. nova (Porte Novo)

10 z.p.p.

ASTROPHYTUM
8 asterias
9 capricorne

10 ^  myriostigma
11 ornatum
12 ornatum glabrescens
13 -M. ornatum mirbellil
14 quadrlcostata (de vierribblge)
15 hybriden (zeer mooi)

AUSTROCEPHALOCEREUS
16 dybowskil (zeer mooi!)
17 dybowskil (met middendoorn, 

apart!)
18 -££. purpureus (Brazll., prachtigI)

AZTEKIUM
19 ^  ritteri (zeer apart, maar

moeilijk)

AZUREOCEREUS
20 hertlingianus (prachtig blauwl)

BLOSSFELDIA
21 liliputana

BRACHYCALYCIUM
22-^~m_ tllcarense (zwaar bedoornd)

BRITTONIA
23 dav,sil (rode doorns, mooil)

BUININGIA
24 brevicilindrica
25 purpurea

CEPHALOCEREUS
2 6 ^ ^ .  macrocephalus (prachtig 

cephalium!)
27-^.m. palmeri (mooi, blauw)
28^-M . senilis (de grijsaard)

CLEISTOCACTUS
29-^.m. baumannil (apart)
3 0 ^ .^ .  buchtienli (mooil)
31^< j£  jujuyensls (mooil)
32^-M» hylacanthus (mooil)
33-^.M- morawetzianus (apart)

34«^~>£ smaragdiflorus (vroege
bloeier)

35^»-^. strausii (mooi w ltl)
36- ^«££. strausii friccii (dik en zeer

witl)
37- ^.-J<- strausii "Snowpole"

(prachtig)
38 ^-H . strausii x Oreocereus - 

fossulatus (mooi!)
39-^-M. tominensis (mooil)
40^-M - tuplzensls (mooi)

COCHEMIA
41 «m. poselgeri

COPIAPOA
42 alticostata (zeer mooi!) 
43-^.«m. cinerea
4 4 ^ - j j .  coquimbana 
45 -M. dealbata

desertorum
47 domeykoensis

glflantea
49 .m. haseltoniana
50 haseltoniana taltalensis
51 -Jf hypogea 
52^-M . intermedia
53 pendlllna
54 pepiniana (zeer zeldzaam) 
55- ^ . m. pseudocoqulmbana
56 uhliglana
57 vallenarensis (donker, mooi!)

CORYPHANTHA
58 aggregata
59 clava
60 cornifera
61 macromeris
62 radians
63 reduncusplna

82- ̂ -M , stramineus
83- ̂ -*£. subinermis
84- ̂ -«£j- subinermis luteus 
85^-H - triglodiatus 
86^->£ viridiflorus

ECHINOFOSSULOC ACTUS
87^-M - albatus
88- ̂ -^ j-  caespitosus
89- ̂ -^»  coptonogonus
90- ̂ ~>£ hastatus
91- ̂ -M - lamellosus 
92^-M - multicostatus 
93 -^.-^ vaupelianus 
94 ^ .^»  xiphacanthus 
95 ^-^ j- zacatecasensis

ECHINOMASTUS
96 intertextus dasyacanthus
97 pallidus

ECHINOPSIS (incl. Pseudo- 
lobivia)

9 8 ^  obrepanda 
99^(- polyancistra 

100«̂ »«*£ hybride (import hybride, 
prima entstam)

101-^- rojasii albiflora (mooi!)
1 0 2 *  gemengd (bijzonder geschikt 

als entstam)

ERIOCACTUS
103- ^ - ^ -  grosse! (mooi!)
104- ^ . - ^  grosse! waresü (zeer mooil) 
1 0 5 ^ .^  leninghausii apellii 
1 0 6 ^-^ . leninghausii longlspina

F.R. 1274 A
107^-M. magnificus (prachtigl) 
108-^~m» schumannlanus

ECHINOCACTUS
109^-^- grusonii

grusonii (donkere vorm)

ERIOSYCE
-*£■ ausseliana 

ceratistes
ceratistes vallenarensis 
combarbalensis 
Ihotzkyana 
zorrillaensis

ESCOBARIA
durispina 
tuberculosa

ESPOSTOA
119- #~M- baumannil
120- ^ . ^ .  churlnensis
1 2 1 * *  churlnensis (met extra lang 

haar!)
122^-M- huanucensis 
123^-££. Inermis

ECHINOCEREUS
64- ̂ ^ .  baileyi
65- ̂ -M . blanckii (typus)
66* - #  castaneus 111
67-^.m. cinerascens 112
68^->£ davisil rectisplna 113
69^.-M» engelmannii aclcularls 114
70^«*£. fasciculatus boyce thompsonll 115
71- ̂ » ^ . fendleri robustus 116
72- ̂ .-M» merkeri 
73^-M . pectinatus 
74^>-^- pectinatus ctenoldes 
75- ^ .m» pectinatus var.
76^-fë. perbellus
77- ̂ -M . pulchellus (Pachua, rosé

bloem!)
78- ̂ <M- relchenbachil 
79^-££. rigidissimus 
80^.-^- salmianus 
81 spec. (chihuahua)



124#-#- lanata huancabambensis 
(wit, zeer mooi!)

125#-#. lanianuligera 
126#-#- laticornua 
127#-#. melanostele ("Cotton ball”) 
128#-#- melanostele longispina

(met 5 cm. lange midden- 
doorn)

129#.# . mirabilis
130#-#- nana (zeer wit wollig)
131#.#» procera

EULYCHNIA
132#.#» floresiana
133#-#- saintpieana (zeer wollig)

FEROCACTUS
134#»#» acanthodus (wild bedoornd) 
135#.#» acanthodus lecontei 
136#-#- covillei 
137#.# . electracanthus 
138#»#» emoryi (mooi bedoornd!) 
139#-#» emoryi grandis 
140#»#» hamatacanthus (zeer rode 

doorns!)
141-#-«$. histrix 
142#-#- horridus
143#-#- horridus rostii (grote haak- 

doorns)
144#»#» hybride (als kleine plant al 

bloeiend rosé bloem) 
145#-#» latispinus (rode doorns) 
146#-#» longihamatus 
147#-#. pilosus (rood, met 

behaaring)
148#-#» stainesii (zeer mooi!) 
149#-#» viridescens (bloeit al als 

kleine plant!)

FRAILEA
150.#- horst! i
151 # - # -  mammifera H.U. 345

GLANDULICACTUS
152 # -  uncinatus wrightii

176#-#» rnihanovichii 
177#.#» rnihanovichii albiflorus 

(mooi getekend)
178#-#» mostli
179#»#. multiflorum parislensis 
180#»#» nigriareolatum 
181#-#- nigriareolatum densispina 
182#.#» paediophylum 
1 8 3 # .#  pflanzil 
1 8 4 # .#  pflanzil duripulpa 
1 8 5 # -#  quehlianum 
186#»# ragonesii (bruine plant, rijk 

bloeiendl) ^
1 8 7 # .#  rosanthemum (mooie bloem!/ 
1 8 8 # .#  saglione (mooi!) _
1 8 9 # -#  schickendantzii 
190#»# spec. Blossfeld no. I 
1 9 1 # .#  spegazzinii major 
1 9 2 # -#  stellatum 
1 9 3 # -#  stuckertii 
1 9 4 # .#  tudae
195#.#» tudae typus II (donkere 

vorml)
196#»# vatteri (apart!)
1 9 7 # -#  vatteri longispina (met 

lange doorns!)
198#»# venturianum (donkerrode

bloem!) —
1 9 9 # .#  zegarrae (mooie, vlakke ' t  

plantl)
200#»#  spec. F.R. 1179

HAAGEOCEREUS
2 0 1 # -#  aurelspinus (mooie goudgele 

plantl)
2 0 2 # .#  pachystele 
2 0 3 # .#  piliger (Pachacamoc.)
2 0 4 # -#  pseudomelanostele (dikke 

goudgele cereus!)
2 0 5 # -#  pseudoversicolor (zeer mooi!) 
2 0 6#»#  tenuispinus ("vossenstaart”) 
2 0 7 # .#  zonatus (afwisselend licht

en donker bedoornd) r
HAMATOCACTUS

LEUCHTENBERGIA
226 #  principis

LOBIVIA (incl. Pseudolobivia 
en Mediolobivia)

227.# allegraiana 
228#- andalgalensis 
2 2 9 # -#  aurea var. (gele en rode 

bloemen!)
230-#- backenbergii 
231 # -  caineana 
232#»#  cylindrica 
2 3 3 # -#  dobeana 
2 3 4 # -#  ferox longispina 
235#- hertrichiana

2 3 7 *
238* #
239* ^ .
2 4 0 *

rode bloem!) 
lateritia 
luzma 
muhriae 
gemengd

MAMMILLARIA (incl. Doli- 
chothele) 
albicans 
aurihamata 

243 #  balsasoides (Dol. grote
bloem!)

244.— baxteriana (zeldzaam*} •

24! #  ,
242

245 *
246 
247*  
248* #

2 4 9 * #
250* #
251 #
252 *
253 *
254 *
255 *
256* *
4 » - * *

GYMNOCACTUS 208#-#- setispinus
153 #  beguini senilis 209#-# . setispinus cachetianus
154 #  gielsdorfianus 210#-#- setispinus orcuttii

GYMNOCALYCIUM HELIANTHOCEREUS
155#-#- albispinus (Cordoba, Arg.) 2 1 1 * *  poco (6 om lange doornsl)
156#-#» aster'rum minimum HERTRICHOCEREUS
157#-#- baldianum (rijk rood bloeiend) 212 *  beneckei (prachtig, berijpt!)
158#-#- bicolor
159#-#- bodenbenderianum HOMALOCEPHALA
160#- bruchi i 213#-#» texensis (zeer apart!)
161#-#- cardenasium ISLAYA (zeer aparte, mooie,
162#-#- clorostlctum klein blijvende planten)
163#-#» damsii 214 #» bicolor
164#-#- delaetii 215 #  bicolor type I en II
165#»#» denudatum (de spincactus) 216 #  brevlcllindrica
166#-#- europleurum (mooi!) 217 #  copiapoides
167#-#. friedrichii albiflora (zeer 218 #  dlvaricatiflora (fijne en grove

mooil) vorml)
168#-#- gibbosum nigrum (donker, 219 #  krainziana

mooil) 220 #  maritima
169#-#- glaucum 221 #  mollendensis
170#-#- hennesii (bruine epidermis) 222 #» pauclspina
171#-#- hyptiacanthum 223 #  roseiflora
172#-#- marsonerl ISOLATOCEREUS
173#-#- matoense (zeldzaam) 224 #  dumortieri
174#-#. megatae
175#-#- melocactiformls (mooie LEMAIREOCEREUS

2 5 8 * *  
259 *
2 6 0 * *  
261 *
262
263
264 *
2 6 5 *
2 6 6 * *
2 6 7 *
268
269
270 &
2 7 1 *
272
273 *
274 *

275
2 7 6 * *
277 *
278
2 7 9 *
280
28’ * #
282 * *

282
284

bella (mooi!) — 
blossfeldiana 
bocasana
camptotricha en decipiens
(gemengd, groeien in de
natuur samen)
candida (prachtig, wit!)
candida rosea (met rose hart*)
celsiana (extra geel!)
columbiana
dealbata (mooi!)
densispina
dolichocentra
elegans (zeer mooi!)
ologona-schmollii (prachtig*}
elongata rufocroceia
fittkaul
geminispina (zeer mooil) 
guerreronis (typus) —•- 
guerreronis recta 
gummifera 
heariana
hahniana (wit haarl)
hamata (mooi, rijk bloeiend!)
hirsuta
kladiway
magnifica (zeer mooil) 
mainae (grootbloemig!) 
mazatlanensis 
microcarpa
multidigitata (prachtig!)
multilanata ("sneeuwbal",
zeer mooi wit!)
mystax
nejapensis
neomystax
nivosa (zeer mooil)
occidentalis
occidentalis sinalensis
rhodantha (typus)
rhodantha (een kleurselectie.
mooi!)
schelhasei
schiedeana ("mosjescactus")



285 «£<► sheldonii var. (grote bloem
heerlijk geurendl) 
spinosissima (mooil) 
spinosissima (extra rood 
bedoorndl) 
verhaertiana
virginis robusta (zeer mooil) 
wrightii (grote bloem!) 
zeilmanniana (rijke voorjaars- 
bloeier!)

2 9 2 ^ ^  zeilmanniana robusta (idem, 
prachtig!) 
gemengd

286* £ f  1 
287* #

288
289 #  '
290 #  ' 
291^ :

293^>
M ARSHALLOCEREUS

294 thurberi (zeer mooie be- 
doorning!)
M ELOCACTUS

295 amoenus
296 azureus (type I, prachtig —*

blauw!)
297 -M. azureus (type II, idem) —- 

—-  208— brede rooianue (zoldzaam) -
299 elegans (mooi!)
300 erytracanthus
301 canescens (type I)
302 -M- canescens (type II)
303 conoides
304 curvisplnus
305 levistestatus
306 macrodlscus
307 macrocanthos
308 -j£ neglectus
309 pachyacanthus
310 puortoricensls (witte vruchten)
311 «m.  ruestris (mooi, snel groeiendl)
312 J f r  saxicola
313 securituberculatus
314 trigonaster
315 violaceus H.U . 246 (miniatuur

Melo.)
316 «JJ. gemengd (±  20 soorten

door elkaar)
MITROCEREUS

317- ̂ -M» fulviceps (apart, mooi, zaad
voorweken)
M YRTILLOCACTUS

318- ̂ ^> geometrlzans (mooi bedoornd)
NEOBUXBAUMIA

319- ̂ - j£  niultiareolata (mooil)
320- ̂ »^- scoparia

NEOCARDENASIA
3 2 1 herzogiana (mooil)

NEODAWSONIA
322 totolapensis (prachtige wol)

NEOPORTERIA (incl. 
Chiliorebutia en Neochilenia) 

— -923^^.~e©chyteen»4e-(NeoehU. ryk 
bloeiend bijna zwarte plant)

* T  324 calderana (Neochil.)
325 carneoflora (Neochil., donkero

vorm!)
326 -M. deherdtiana (Neochil.)
327^«*£ dimorpha (Neochil.)

-^-328-^.m» echina (Neochil., zeer zeld-*^ 
zaam!)

329 heteracantha
330 Innitans (Neochil.)
331 intermedia (Neochil.)

387

388
389

332.^-M» microsperma serenana 
(winterbloeierl)

333-^~£|» napina spinosior (Neochil.)
334 .$$. occulta (Neochil.)
335- ̂ -^  odieri (Neochil.)
336- ̂ »^- paucicostata (Neochil.,

blauw!)
337- ̂ .m» paucicostata virides (Neochil

de groene!)
338 pulchella (Neochil.)
339 pygmaea (Neochil.)
340« -̂- .̂ rapifera (groene en zwarte

vorm!)
341 «£<» residua (Neochil.)
342 rupicola (Neochil.)
343 scoparia (Neochil.)
344 #  subiki
345^»^ taltalensis flaviflorus

(Neochil., gele bloeml)
- 346-̂ -«£J- taltalensis rubrispinus 

(Neochil., mooil)
347 trapichensis (Neochil.)
348-^-£|- vallenarensis (Neochil., 

zwarte epidermisl)
349 vanbaelii (Neochil.)
350 vexata (Neochil.)
351 villosa (zeer mooil)
352^  gemengd

NOTOCACTUS 
353^-^J. alasyphon 
354-^.«$. concinnus (echte typel)
355^ -^  elachisacanthus 
356-̂ »-M- fuscus 
357^-M- herteri (mooi!)
358-^-M- horstii (mooie oranje bloeml) 
3 5 9 ^ ^ . horstii rubriflorus (rode 

bloeml)
360 muegelianus
361^-M- mueller-moelleri
362- ̂ -M. ottonis multiflorus (Fric.)
363- ̂ -^- ottonis tortuosus
364- ̂ ~m.  pampeanus
365- ̂ ~£<- rauschii (mooil)
366^-M- scopa (typus, de "bezem-

cactus")
367-^»^- scopa albispina (zeer mooil) 
368^-M» scopa ruberima 
369-̂ ~£$- sucineus (mooi geell)
370 uebelmannianus (wijnrode 

bloem!)
371 uebelmannianus flaviflorus 

(gele bloeml)
372 vanvlletli (mooi!)
373- ̂ .«£*. werdermannianus (zeer mooil) 424
374- ̂ .M- gemengd (vele Importsoorten 425

door elkaar)
OBREGONIA

375 denegrii 42?
376 denegrll var. (met donkerrode

bloem!) 420
OPUNTIA

377 robusta (zaad voorweken!)

OROYA
384 «m» gibbosa

PACHYCEREUS
385-^*j£ pecten-aboriginum (pracht 

plantl)
386^»«m.  pringlei (als kleine zaailing 

al mooi)
PO LASKIA
chichipe (zeer mooil)
PARODIA
cafayatensis (mooil) 
cardenasil (mooil)

390^»-M- carminata (grofzadigl)
391 comarapana (mooil)
3 9 2 ^ .^  comosa (grofzadigl)
393 glischrocarpa (zeer mooil) 
394^-M- gracilis (typus, grofzadigl)
395 gracilis aurea (mooi!)
396 hausteiniana (miniatuurplant, 

grofzadigl)
397 lauii (mooi, zeldzaaml) 
398-^-j^. mairanana atra (mooil)
399 «m. malyana (oranje bloeml)
400 minima (mooil)
401^--^. miguillensis (grofzadigl)
402 mutabilis
403 ocampoi (mooi!)
404^ .^ . otuyensis (grofzadlg)
405 -M» paraguaensis (rode bloeml)
406 penicillata (zeer mooil) 
407^«££. plazula (grofzadigl)
408^-M. punae (grofzadigl)

purpureoaurea (mooi!) 
rauschii (mooi!) 
saint-pieana (klein, mooil) 

«£4. setifera
•££ sotomayorensis (mooil)
-£(- subtilihamata

schwebsiana (mooil) 
tarabucina (mooi!)

417- »̂«m.  tredecimcostata (grofzadigl)
418- »̂-M. tredecimcostata minor (grof

zadigl)
-££■ tucuman spec. (zeer mooi, 

rode doorns, gr. rode bloem) 
■££. weberiana (mooie nieuwe 

plant!)

419

420

421
422
423

429

PSEUDO PILO SO CEREUS
-££• azureus (mooi, blauwt)
.££• chrysacanthus (mooi, geell) 
■$. gounelli!
• fö . houlettii

leucocephalus (Navajoa, 
Mex., prachtig geel be
doorndl) 
palmeri (mooil)

■££ purpureus (zeer mooi!) 
sartorianus 
PYRRHOCACTUS 

-££- simulans
REBUTIA (Incl. Aylostera)OREOCEREUS

378« .̂«£j. fossulatus (snelgroeiend, wffl^488* ^ ^  cajacensis (Ayl.) — 
379-^«££. fossulatus var. (met bruine 1-1 niawemll'

wol!) ^  432-^-M. hybriden (Zweibrucken- -•
380^-M» hendriksianus gracilis hybriden, zeer mooil)

(prachtig!) 433*M'’h ' hybriden (Zweibrucken- >-
3 81-Jf#  magnificus (zeer wolligl) hybriden no. II)
382^ .^ . urmiriensl8 (zeer mooil) ROOKSBYA
383-#~m.  ritterl (prachtig, w itl) 434 -M» euphorbioides



SET ICEREUS
435 ->3. dichromus (mooi bedoorndl)

SOEH RENSIA
4 3 6 * *  bruchil

STETSONIA
4 3 7 * *  coryne (met 10 cm lange 

doorns!)
STRO M BO CACTU S

438 *  disciformis
SUBM ATUCANA

439 *  hystrix

THELOCACTUS
440 *  bicolor (zeer mooil)
441 *  schwarzii

THELOCEPHALA
442 *  carneoflora
443 *  krausii
444 malleolata lanata (mooil)
445 *  malleolata solitaria
446 *  napina
447 ij-  tenebrica

THRIXANTHOCEREUS 
4 4 8 * *  blossfeldlorum (zeer mooil) 
4 4 9 * *  yellnecklanus

TR ICHOCEREUS

4 6 0 * *  longigibba 482
4 6 1 *  miliarensis
4 6 2 * *  multispina F.R. 816 (oranje 483

en witte vorm) 484
4 6 3 * *  neocumlngii 485
4 6 4 *  platigona 486
4 6 5 * *  pulquinensls 487
466* *  riograndensis 488
4 6 7 * *  sucrensis 489
4 6 8 *  yothele 4go

491
Van volgende soorten zijn 100 492 
zaden a f  2,00 verkrijgbaar.

ECH IN O PSIS  493

4 6 9 * *  hybride (mooie soorten, 100

TR ICHOCEREU S
4 7 0 * *  spachianus (de echte, prima 

entstam, 100 zaden) 495
496

100 cactuszaden gemengd waar
onder zeer mooie soorten.
4 7 1 * *  gemengd (import, mengsel 497

no. I)
4 7 2 * *  gemengd (Import, mengsel 498

no. II andere soorten)

4 5 0 * *  candicans tenulsplnus (goud- 
geell)

4 5 1 * *  purpureopilosus (Cordoba, 
mooi!)

452* *  spachianus (de echte uit 
Argentinië)

Zaden van vetplanten. 
AEO N IU M

473 *  canariensis (El Soccoro)
474 lindleyl 

A N AC A M PSERO S

W EBERBAUEROCEREUS
453 *  cephalomacrostibas
454 *  johnstonii (de gele Strausiil)
455 *  winterianus (mooi, geell)

W EINGARTIA (zeer rijk, 
dikwijls meerdere malen per 
Jaar bloeiend geslacht) 

4 5 6 * *  cintiensis caterlrensis 
4 5 7 *  cumingii 
4 5 8 *  hediniana 

lanata

475 rufescens ("het blozende 
liefdesroosje”)

AGAVE
476 #  filifera
477 parrasana
478 verschaffeltli
479 -M- victoria compacta

ARGYRANTHEMUM
480 frutescens (P. d. I. Cruz.)

CEROPEG IA
481 dichotoma (Punta d. Teno)

499

500
501
502
503
504
505

506

507

508

509

fusca (Fasnia - El Rocque) 

CONOPHYTUM 
calculus 
longibracteatum 

-M- giftbergense 
minutum 
mundum 

-H- pearsonii 
«m . pillansii 
-M. ursprungianum 

uvaeforme 
gemengd 

EUPHORBIA
-H. atropurpurea 10 zaden

(Santlgo a Telde)
-M. canariensis 10 zaden

(diverse locaties) 

CRA SSU LA  
justi corderoyi 
hybride (milfordae x pictu
rata)

FAUCARIA
-M. tuberculosa

FENESTRARIA
rhopalophylla 

HAWORTHIA 
«m . papillosa 

LITHOPS 
dendritica
karasmontana mickbergensis 

«m . leslei
leslei hornii 
leslei venter! 
gemengd

PLE IO SP ILOS
hilmari

PERIPLOCA
-M» laevigatum (Bajamar)

RHINEPHYLLUM
broomii

TALINUM
paniculatum

Lijst met aanvullingen van de bibliotheek van Succulenta.
180 Benson, L: The Cacti of Arizona (1974)
181 Benson, L: The Nativ Cacti of California (1969)
182 Weniger, D.: Cacti of the Southwest.
183 Brinkmann, K. H.: Die Gattung Sulcorebutia.
184a Rausch, W.: Lobivia - 1
184b Rausch, W.: Lobivia - 2 
184c Rausch, W.: Lobivia - 3
185 Lamb, E. en B.: Kleurige cactussen in hun natuurlijke omgeving (1976).
186 Lamb, E. en B.: Cactussen in kleur (1976).
187 Nylandt, P.: De Nederiandtse Herbarius of Kruydt-boeck. 1682, herdruk 1976.
Cactusvrienden
BC 7 jaargang 1974
BC 8 jaargang 1975
Kakteen und andere Sukkulenten.
D 40 jaargang 1975 
Succulenta.
S  41 jaargang 1974-1975
Graag zou ik alle lezers van boeken uit de Succulenta-bibliotheek willen verzoeken 
de uitleentermijn in acht te willen nemen, zodat andere leden niet al te lang moeten 
wachten. Sommige boeken zijn veel gevraagd, zodat zelfs bij een uitleentermijn van 
één maand reeds lange wachttijden kunnen ontstaan.

J. Ch. A. Magnin.



Daylite ’n
Bij aankoop 
Daylite kas 
gratis capillaire 

mat naar lengte 
van de kas.

kwaliteit:
Stormsterk, roestvrij en van 
onverwoestbaar aluminium.
keuze:
Liefst 31 modellen van

f.599y-‘/„  f.3 .500,-

kassucces
krediet:
Gespreide betaling door het 
Daylite Krediet Plan (tot 
3 jaar).
kompleet:
Volledig pakket accessoires.
kijken:
Het grootste kassencentrum 
in Nederland is dat van 
Daylite International, 
Amsterdamsestraatweg 29e, 
Industriepark Naarden.
Tel.: 02159-41316.

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

SUCCULENTENREIS NAAR KENIA.
Wegens groot succes in 1977 zullen wij ook in het komende seizoen een succulentenreis naar 
Kenia organiseren o.l.v. Frans Noltee en wel van 15-7—5-8-78. De kosten bedragen ƒ3650,— 
p.p. Maximum aantal deelnemers 14.
Gegevens over deze en andere exclusieve reizen zijn verkrijgbaar bij: Green Hills Safaris, 
Postbus 10990, Amsterdam, tel. 020-837345.



ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE

Van 15 dec. tot en met 15 jan. 
1978 geeft V  E M A  K  A  S  bij 
aankoop van een aluminium 
M IN IBR ITE broeikasje  een 
luchtraam m echaniek ter w aar
de van ƒ 147,—  C A D EA U  ! ! ! 
M IN IBR ITE : de enige kas met 
een altijd sluitende D R A A I
D EU R  ! I !
Vraagt nu snel fo lders aan of 
kom kijken bij

V E M A K A S  B .V .
Postbus 6, Pletering 1-3 
O O STW O U D  (N-H).
Te l. 02291 - 1325

Alle dagen geopend van 9 - 5  uur, O O K  Z A T E R D A G S  I ! I

karlh e in z  uhlig - kakteen
Aanvulling op onze plantenlijst 1977-1978

Im p ortp lanten
Ariocarpus furfuraceus . 
Ariocarpus trigonus . 
Echinocactus grusonii . 
Ferocactus latispinus 
Isoiatocereus dumortieri . 
Neoraimondia roseiflora . 
Notocactus horstii . 
Pilosocereus palmeri 
Pilosocereus chrysacanthus . 
Trichocereus poco .
Agave parryi v. huachucensis 
Euphorbia valida

DM
20,—  - 35,—
18,—  - 35,—
3,—  - 150,—

15,—  - 25,—
3,—  - 8,—
3,—  - 8,—
3,—  - 5,—
2,—  -  8, -
2 ,—  - 8 ,—
3,—  - 8,—
2,—  - 7 , -

10,—  - 14.—

Onze klanten en vrienden wensen wij prettige kerstdagen in goede gezondheid 
en het allerbeste voor het nieuwe jaar.

7053 KERNEN i.r. - KRS. WAIBLINGEN - ULIENSTR. 5
W.-Duitsland

Welk Succ.-lid heeft enige winterharde Opuntia's voor mij, zoals O. camanchica, O. fra- 
gilié, O. polyacantha, O. rafinesquei, O. rhodantha, e.a. antwoord a.u.b. aan
Th. Linderman, Nachtegaalstraat 34, De Lutte (O). Tel. 05415-201.



Hoewel vele soorten cactussen reeds hun bloeihoogtepunt gehad hebben, zijn 
er nog talloze die de show van bonte tin ten aan het voorbereiden zijn. Met 
watergeven kunnen w ij in deze periode wat meer zorgeloos te w erk gaan, doch 
bij voorkeur met deze beperking: de toediening ervan van onderen b lijft het 
gunstigst zo d it m ogelijk is. W ant e r zijn nu eenmaal cactussen die een uitge
sproken hekel hebben aan natte voeten (lees wortelhalzen) hebben. Even is 
beslist niet erg, vooral als het grondmengsel goed doorlatend is zodat het 
toegediende w ater vrij snel naar beneden zakt. Doch als het overto llige water 
slechts met veel moeite weg kan, straffen w ij ons ze lf goed af. Voordat we het 
in de gaten hebben zijn er cactussen bezig te gaan hemelen. En mocht het 
liefhebbende oog op een gegeven dag achterdochtig een bepaalde cactus 
fixeren, dan zal al snel b lijken dat het beetpakken met het p incet een nare 
sensatie inhoudt: een bruinige moes kw ijlt uit het plantelichaam. En als we geluk 
hebben door er snel bij te zijn met een dergelijke ontdekking, dan is het bo
venste deel nog net gezond genoeg om als stek o f entling te dienen. We 
moeten er dan wel zorg voo r dragen, dat de ongezonde resten behoorlijk  met 
een mes verw ijderd worden. Let er dan ook goed op dat de centrale as geen 
bruine puntjes bevat. Indien wel dan liever maar alles weggooien. Het over
gehouden nog gezonde restant laten we dan goed w at het sn ijv lak betreft 
drogen, zodat erop een beschermend en daardoor afdichtende laag ontstaat. 
Na een aantal weken, afhankelijk  van de soort, plaatsen we het op een humus- 
arm, zanderig grondmengsel dat matig vochtig is. In de zom erperiode zal de 
beworteling niet lang op zich laten wachten, ook hier weer een paar uitzonde
ringen daargelaten. W il men het entprocedé toepassen, dan zitten we hiervoor 
ook in een gunstige tijd.
Trouwens, ook al zijn w ij de overtuiging toegedaan dat het grondmengsel met 
name rond de w ortelhals goed doorlaatbaar is, het gieten van w ater van boven 
doet de grond toch v rij snel dichtslibben, zodat de doorlaatbaarheid gaat af
nemen.
De opmerking dat in de natuur de regen ook van boven komt lijk t als tegen
argument aardig en spits gevonden, maar gaat in de cu ltuu r toch niet op. Im
mers in de natuurlijke omgeving van de cactussen regent het niet periodiek, 
hoogstens een o f een paar malen per jaar. De meestal s te rk  minerale bodem 
s lib t niet d icht en zo d it wel gebeurt, dan barst de bodem aan de oppervlakte 
door de indroging van de grond toch w eer open. In de natuur zakt het water 
erg snel naar beneden en moet het vocht door het w orte lgeste l naar boven 
worden gezogen. In vele gevallen w ord t door de cactussen ook nog de nach
te lijke  dauw geabsorbeerd, iets wat onze gecultiveerde exemplaren moeten 
ontberen. D it kunnen we wel door nevelen ondervangen, maar het is niet zo 
hard nodig daar de w orte lk lu it in doorsnee al vocht genoeg bevat. Nevelen kan 
ook nog een gevaar inhouden voor de met name fijn  bedoornde soorten. Nevelt 
u graag, dan lie fs t in de vroege ochtend, zodat de zonnewarmte gegarandeerd 
het overto llige nevelvocht doet verdampen.
Nog over watergeven gesproken, soorten als Rebutia’s en A y loste ra ’s zijn met 
hun meestal overwegend uitbundige bloei gestaakt. Dat is deze planten wel 
aan te zien: z ichtbaar mager zijn ze geworden en om ze w eer op gew icht te 
laten komen is het geoorloofd deze goed vochtig te houden. V oor natte voeten 
zijn ze u dan ook dankbaar. Ze komen dan met de dag bij. D it rekken we tot 
circa eind ju li en geven hun vervolgens to t half augustus een tussentijdse rust, 
waarin dan ook niet meer gegoten wordt. De nodige malen belonen zij d it men
se lijk  gebaar door in de nazomer nog een meestal bescheiden bloempresen- 
tatie te verzorgen.

(Vervolg op blz. 296.)
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Parodia mutabilis Backbg.
Van dit geslacht zijn er meer dan 150 soorten en variëteiten inm iddels bekend. 
Deze vrij alledaagse Parodia is erg eenvoudig in cultuur. In de groeiperiode 
verlangt hij voldoende licht, verdraagt echter geen d irect zonlicht. De grond 
mag voldoende vochtig  zijn, mits behoorlijk  doorlatend, 's W inters verdraagt 
deze gem akkelijk een tem peratuur van 5° C, waarbij hij gaarne op een licht 

plekje staat.
Het ronde to t iets gerekte plantelichaam kent spiraalvorm ige ribben, waarop 
dicht bijeen de areolen staan. De fijne, w itte  randdoorns, to t ca 50 in aantal, 
staan ingeplant in de w itw o llige  areolen. Het aantal randdoorns is variabel: to t 
v ijf stuks enigszins aanliggend plus to t twee stuks afstaand en soms beide, 
maar de onderste altijd gehaakt; de kleur ervan varieert van geel- to t donker

bruin.
Het is een opvallend goede bloeier. De geelrood-bruine bloem knoppen die uit 
de schedel ontstaan zijn aanvankelijk bedekt met zwartbruine haren. De prach
tige, tam elijk  grote, licht- to t goudgele bloemen, welke met meer tegelijk  
bloeien, zijn een ware lust voo r het oog. Boven de krans van de lichtgele helm- 
knoppen staan de 10-12 lobbige, w itgele stempels.
Zoals bijna alle Parodia’s is het geen groeier, dus ideaal voo r kleinbehuisden. 
Deze mutabilis ( =  veranderlijk) is een Argentijn  van oorsprong, uit de streek 
van Salta en groe it daar op een hoogte van 2500 m. W erd ontdekt en be
schreven door C. Backeberg.
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Teksten en foto's: Th. Neutelings.

G y m n o c a ly c iu m  d e n u d a t u m  (Lk. et Otto) Pfeiff. A
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Een van de eerste Gymno's die men als aanvangend liefhebber van meeleven
de amateurs toegeschoven krijgt is steevast een denudatum (=  naakt). Maar 
meestal zal het een hybride zijn waarvan er talloze vormen bestaan. Eén hy
bride is de moeite waard hier nog even te vermelden; deze heeft namelijk grote 
roze bloemen en betreft de cultivar (=  cultuurvariëteit) J. Suba Paz, destijds 
met G. baldianum ingekruist.
Het hier afgebeelde exemplaar met ontluikende, sierlijke knoppen — de type- 
plant dus — wordt gekenmerkt door een vijftal zeer platte ribben, welke on
derling door een ondiepe, scherpe groef worden gescheiden. De opperhuid is 
glanzend en donkergroen van kleur. Uit de witwollige areolen ontspruiten 
meestal vijf, tot 15 mm lange, geelkleurige randdoorns die alle tegen de brede 
ribben aangeleund liggen; ze zijn recht tot ietwat gekromd. De bloemknoppen 
zijn spits, ook al kenmerkend voor de typeplant. De knoppen van de hybride- 
exemplaren daarentegen zijn van boven afgerond.
De tot 5 cm lange en tot 7 cm brede bloemen zijn prachtig wit, en blijven meer
dere dagen geopend. De op witte meeldraden staande gele helmknoppen be
dekken geheel de stempel. Elk areool brengt een bloem voort, die al dicht bij 
het groeipunt van de plant ontstaat. Het is dus een probleemloze bloeier, 
echter geen snelle groeier. Als streek van herkomst wordt zuidelijk Brazilië 
gemeld; hij werd al in de twintiger jaren van de vorige eeuw ontdekt.
Zoals bij vrijwel alle Gymno’s is hij niet zo erg gesteld op fel zonlicht; biedt 
overigens geen noemenswaardige cultuurproblemen, ’s Zomers houdt hij van 
een vochtige, voedzame en goed doorlatende grond, ’s Winters biedt een rust
periode van ca 10° C geen problemen.
In de volksmond wordt hij „spincactus” genoemd, een beeld dat blijkbaar door 
de spinachtige positie van de doorns wordt opgeroepen.

Vervolg van blz. 293.
Andere werkzaamheden zijn het zaaien voor hen die dit liever 's zomers doen, 
het afstekken en nadien laten bewortelen en het enten. En men blijft natuurlijk 
waakzaam zodat tussendoor eventuele insectenplagen goed onderkend wor
den. In menig boek vindt u daarover voldoende tips, zodat het vrij zinloos is 
hier daarover verder uit te wijden. Dat geldt ook voor de vele wijzen van be
strijding ervan. Preventieve waakzaamheid voorkomt veel ellende en dat kan 
alleen maar door uw exemplaren stuk voor stuk in de gaten te houden. Groei
en ze goed dan is er in wezen niets aan de hand.
Laten ze dat na en op het plantelichaam ontdekt u toch niets verdachts, zelfs 
niet met een vergrootglas, dan kan het wel eens de moeite lonen de wortelkluit 
aan een nader onderzoek te werpen. En heeft zo’n exemplaar geen last van 
wortelluis (blauw-grijswitte afzetting) of aaltjes (wortelverdikkingen), dan voelt 
zo'n plant zich om een andere reden niet gelukkig; het wortelgestel wil niet 
tieren omdat het óf geen voldoende vocht in het groeiseizoen krijgt óf in een 
te grote bak of pot staat. Het is mij de nodige malen gebleken dat bij verplan
ting naar een kleinere of ondiepere pot dit alleen al een spoedige omkeer in 
gunstige zin teweegbracht. Overigens kan men de bodem van een pot of bak 
kunstmatig verhogen door van te voren gebakken kleikorrels van grof formaat 
(1 a 2 cm diameter) op de bodem te leggen.
Het houdt nog een ander groot voordeel in. Dit materiaal houdt namelijk lang 
vocht vast en staat dit geleidelijkaan af aan het bovenliggende grondmengsel, 
waarin de wortels zich bevinden. En dit voldoet al aardig aan de natuurlijke 
omstandigheden. Worden de wortels toch nog langer dan vinden ze tussen de 
korrels nog ruimte voldoende.
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A y lo s te ra  do risp in a .

Rebu tia  ca llia n th a  var. kra in z iana F o to ’s  van de sch rijve r.
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Rebutia se n ilis  var. stuemeri,

In verband met dit onderwerp moet mij nog iets van het hart. Een grondmengsel 
bestaande uit overwegend pure klei is uit den boze. Door indroging, vooral 
’s winters, wordt deze kleimassa keihard en blijft nadien hard. Bij het gieten 
dringt het water moeilijk door, maar wat erger is, de kleine wortels hebben 
geen voldoende leefruimte: zij kunnen niet doorgroeien, iets wat nodig is voor 
het ontstaan van de fijne haarworteltjes die als enige in staat zijn om het in 
water opgeloste voedsel op te nemen. Bijgevolg wordt de plant rimpelig en 
weigert te groeien. De enige oplossing is de plant te ontdoen van deze half- 
baksteenachtige substantie en hem een goed doorlatend grondmengsel te ge
ven. Hier mag gerust wat kleigrond door gemengd worden. Klei is immers 
rijk aan mineralen, hetgeen de cactussen in doorsnee niet versmaden.
In deze zomermaanden is voorts het luchten van wezenlijk belang. Ook ’s 
nachts. Immers cactussen houden van een beduidend temperatuursverschil 
tussen dag en nacht en frisse lucht is op zich al gunstig voor levende wezens, 
dus evenzo voor onze succulenten.
Ook kan er nog een andere reden zijn dat de groei van cactussen niet meer 
overtuigend is: de grond is arm aan bepaalde, essentiële voedingsstoffen ge
worden. In vele gevallen is het de planten dan ook aan te zien. Ze krijgen bijv. 
gele plekken. Het vernieuwen van het grondmengsel dan wel het toevoegen 
van voedingsstoffen in de vorm van meststoffen (het liefst stikstofarm) op zijn 
minst, is dan wel noodzakelijk. Neemt men zijn toevlucht tot kunstmeststoffen, 
reageer niet door van dit spul overmatige dosis toe te dienen. Men geraakt 
dan van de regen in de drop. Op zijn minst dient men de voorschriften aan
gaande de verdunning goed na te komen.
Tenslotte kan een verstoorde zuurgraadbalans van het grondmengsel (de pH 
voor de ingewijden) de oorzaak van het uitblijven van de groei zijn. Hiervoor
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is maar een remedie: d irect verpotten in een nieuw grondmengsel. V oor lie f
hebbers die uitsluitend kraanwater gebruiken, zal d it euvel naar gelang de 
hardheid van d it w ater min of meer sneller optreden, dan voo r de regenwater- 
g evers.
Weissenbruchstraat 92, Roosendaal.

M ese m b rya n th em ace a e  (X)
FRANS NOLTEE en ARIE de GRAAF

Tot nu toe trof u boven deze artikelenreeks steeds één auteursnaam aan. Daar het 
vervolg van deze serie grotendeels in samenwerking met de heer de Graaf tot stand is 
gekomen zult u voortaan twee schrijversnamen bij deze artikelen vermeld vinden. F.N.

Met de verklaring van het verschijnsel zijn we ondertussen nog niet veel verder 
dan in de dagen van Marloth, die in zijn publicatie ,,Stone-shaped Plants”  de 
woorden van een zijner leermeesters aanhaalt „Ignoram us —  Ignorabim us": 
We weten het niet en we zullen het niet weten. Samenvattend kunnen we zeg
gen dat een afdoende verklaring voo r het verschijnsel der m im icry nog steeds 
ontbreekt en dat er verscheidene argumenten tegen de m im icrytheorie kunnen 
worden aangevoerd.
Desondanks zijn w ij toch —  zoals reeds gezegd —  van mening dat d it inte
ressante verschijnsel een rol speelt als aanpassing aan het milieu.

Vrucht van Pleiospilos hilm ari. Fot0 Noltee
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DE BOUW VAN BLOEM EN VRUCHT.
A. De bloem.
ALGEMEEN: Door de meestal zeer talrijke bloemblaadjes vertonen de bloemen 
der Mesems een oppervlakkige gelijkenis met die der Composieten. Ze zijn 
deels prachtig gekleurd en soms zeer groot (Carpobrotus quadrifidus heeft de 
grootste bloemen, 13 cm in doorsnee). Als kleuren vinden we veel rood-paars, 
verder wit en alle schakeringen van geel. Ook koperkleurige bloemen komen 
voor, zij het veel minder vaak. De opgaven over de bloemkleur lopen nogal uit
een, doordat bijv. witte bloemen niet zelden rood verbloeien en andersom. Zo 
staat in de originele beschrijving van Neohenricia sibbettii dat de bloem rood 
is, terwijl deze in werkelijkheid witachtig is en pas na 1 of 2 dagen min of meer 
rood wordt. De achterzijde van de bloemblaadjes is eveneens rood, zodat waar
schijnlijk bij de originele beschrijving afgegaan is op de kleur van de nog ge
sloten bloem (rood) öf op de kleur van een oude bloem. De bloem opent zich 
eerst in de loop van de avond; overdag is hij gesloten.
De Mesembloemen zijn tamelijk uniform van bouw, althans in vergelijking met 
een familie als bijv. de Asclepiadaceae. Ze staan alleen of met drieën, ook wel 
in meermalen vertakte, veelbloemige bloeiwijzen. Vooral bij de struikvormige 
Mesems treden de bloemen vaak in zeer grote aantallen op. De meeste soor
ten doen de oorspronkelijke betekenis van de familienaam — Middagbloem — 
wel eer aan.

f m

kelkbladeren
bloembladeren
meeldraden
stem pels
vruchtbeginsel
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Didymaotus lapidiform is.

Naar een afbeelding in Herre, The Genera of the Mesembryanthemaceae.

Hierbij is nog het volgende aan te tekenen: Bij de Conophytum -groep gaan, 
behalve bij de nachtbloeiers, de bloemen reeds voor de middag open; bij de 
Lithops gaan de bloemen om streeks 4 uur in de namiddag open, behalve wan
neer ze zich door gebrek aan zonneschijn gedurende 3 a 4 dagen niet hebben 
kunnen openen; in dat geval openen de Lithopsbloem en zich op de eerste dag 
met zonneschijn (na zo’n korte zonloze periode) wel enkele uren eerder. Bij 
een aantal soorten, vooral in de Conophytum- en Stom atium groep, gaan de 
bloemen pas aan het eind van de middag o f 's avonds open. Daar de Mesems 
voor de bestuiving op insecten zijn aangewezen (zelfbestuiving kom t praktisch 
niet voor) zijn de nachtbloemen altijd licht van kleur en bovendien vaak geu
rend. De Engelsman Gordon Rowley heeft een frappant geval van zo’n geu
rende Mesembloem beschreven: Toen hij ’s avonds laat met de kw eker Innes 
diens nieuwe kas (2 0 x1 4  m) ging bezichtigen was het eerste wat hun opviel 
een heerlijke geur. Na lang zoeken ontdekten ze de bron: een plantje van 
Neohenricia sibbettii met nog geen dozijn bloem pjes erop! Vooral gezien het 
fe it dat van vele insecten de reukorganen ette lijke malen e ffectiever zijn dan 
die van de mens, moet zo'n sterke geur ook in het open veld wel opvallen. 
Het lijk t me voor een nachtbloeier dan ook een probaat middel om de aandacht 
op zich te vestigen (en zodoende mee te helpen de soort in stand te houden).
Bij de meeste Mesems blijven dus de bloemen slechts een deel van de dag 
open;b ij de geslachten Erepsia en Semnanthe blijven de bloemen na het ont
luiken open staan to t het einde van de bloei. We tre ffen zowel lang- als kort- 
gesteelde bloemen aan; bij de ultrasucculenten zijn ze soms schijnbaar zittend. 
N iet zelden dragen ze schutblaadjes (bracteolen), die al dan niet op de gewone 
bladeren lijken.
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Kelk (calyx): De bloem is meestal omgeven door 4-6 (zelden to t 10) kelkbla
deren (sepalen). Deze zijn vaak d ik vlezig met een vliezige rand en niet zelden 
onderling verschillend van vorm en grootte. Deels lijken ze op de gewone 
bladeren.
Bloembladeren (petalen): De glanzende, smal tongvorm ige bloem bladeren zijn 
meestal zeer ta lrijk . Het zijn in oorsprong e igenlijk  gedeform eerde meeldraden 
(staminodiën). De ju iste benaming zou dan ook zijn petaloïde staminodiën, 
d.w.z. onvruchtbare meeldraden met het u ite rlijk  van bloembladeren. Ze zijn 
gerangschikt in 1-6 rijen en vorm en vaak een kleurcontrast met de eigenlijke 
meeldraden. W anneer ze in meer dan 1 rij zijn gerangschikt zijn de binnenste 
kle iner dan de buitenste zodat we een geleidelijke overgang van eigenlijke 
meeldraden naar bloem bladeren vinden.

Meeldraden (staminia): De ta lrijke  meeldraden staan rechtop ofwel komen ze 
bijeen in het midden van de bloem, zodat een soort kegel ontstaat. Ze zijn in
geplant aan de rand van de kelkbeker (zie onder).
Stamper (p istillum ): Op school hebben we geleerd dat bij een zichzelf res
pecterende bloem de stam per bestaat uit stempel, stijl en vruchtbeginsel. Bij 
de Mesems echter tre ffen we slechts zeer zelden een echte stijl aan (Conophy- 
tum ); daarentegen zijn de stem pels meestal goed ontw ikkeld. Deze kunnen 
allerlei vorm en hebben, van dun draadvorm ig to t lancet- o f zelfs veervorm ig. 
Hun aantal kan variëren van 4 to t meer dan 20 en correspondeert met het 
aantal hokken in de vrucht.
Octant 92, Dordrecht. (WOrdt vervolgd)

Bij het te r perse gaan van d it nummer bereikten ons de berichten van 
het overlijden van de heren O. van Soldt uit Den Haag en E. A. Janssens 
u it Terheyden.
In het januarinum m er hopen wij een In memoriam te plaatsen.

RECTIFICATIE.
In Succulenta no. 10 (oktober 1977) blz. 253 moet het onderschrift 
Rhombophyllum dolabriform a vervangen w orden door Rhombophyllum 
rhomboideum.
In Succulenta no. 11 (novem ber 1977) blz. 261 staat D iscocactus sguami- 
baccatus moet zijn D iscocactus squamibaccatus.

BOEKBESPREKING.
THE CACTUS JOURNAL, VOL. 1-8, 1932-1946: zoals in het laatste oktobernummer reeds 
was aangekondigd zijn genoemde jaargangen in een tweedelig boekwerk verschenen. 
De druk ervan is bijzonder goed verzorgd, de meeste zwartwitfoto’s en pentekeningen 
zijn fraai weergegeven, ondanks of misschien wel dank zij de vooroorlogse kwaliteit. 
De eerste regels van het eerste nummer (september 1932) van de hand van de toen-

302



malige voorz itte r van onze Engelse zusterorganisatie „The Cactus and Succulent Society 
o f Great B rita in ” , mr. W illiam  Lawrence, luiden le tte rlijk  als vo lgt, hetgeen ons wel b ij
zonder aanspreekt: „O u r Dutch friends whose journal 'Succulenta ' is now in its 14th 
year, w rite  o f The Cactus Journal, „W ij zien het Cactus Journal met belangstelling tege
m oet!" Here then is our firs t number."
'Succulenta' moet dan destijds al wel een indruk op de Britten hebben gemaakt, dat 
zelfs ondanks hun spreekw oordelijk  superiorite itsgevoe l zo maar een Nederlandstalig 
regeltje met verw ijzing naar onze vereniging in de Engelse tekst ve rw erk t werd.
D it h istorisch document is om verschillende redenen van groot belang. Bekende sch rij
vers als Backeberg, Blossfeld, Britton, Gates, Jacobsen, von Poellnitz, Schmoll, Shurly, 
Vaupel e.v.a. treffen w ij daarin aan. Zeer interessante beschouwingen over vetplanten 
en cactussen alsmede boeiende reisverhalen zijn te lezen die hun waarde blijven be
houden. Daarom is het dan ook zeer terecht dat via deze herdrukken dat materiaal uit 
de s to ffige  archieven van de historie  te voorschijn  is gehaald.
W eliswaar komen verschillende namen ons m ogelijk wat vreemd voo r zoals bijv. Cereus 
flagelliform is, die w ij thans als een Aporocactus betitelen. De w at meer bedrevenen 
onder ons zullen d it evenwel niet als een bezwaar aanmerken. De Britten zouden geen 
Britten zijn als zij niet in het maartnummer van 1936 het overlijden van koning George V op 
een gehele pagina gememoreerd hadden. En omdat het geheel toch al een brok historie 
is, va lt tevens een artikel op u it 1946 van de hand van de toenm alige secretaresse van 
onze vereniging mej. J. v.d. Thoorn. Z ij sch rijft daarin onderm eer dat Succulenta haar 
maandblad begin 1943 moest stoppen, omdat zij van de „m o ffe n " geen papier meer tot 
hun beschikking kregen. Tenzij zij samenwerking zochten met de Deutsche Kakteen 
G esellschaft en „d a t weigerden w ij v ie rkan t!"
Ook voo r die tijd  al h istorische schrijvers zoals Duval, Salm-Dyck, P feiffer, worden 
voor het voe tlich t gebracht.
Tot s lo t meen ik te mogen zeggen dat deze heruitgave in menig opzicht de moeite waard 
is. Belangstellenden kunnen beide boekdelen bestellen bij EP Publishing Ltd., Bradford 
Road, East Ardsley, W akefie ld, W est Yorksh ire  WF3 2JN Engeland. Prijs per deel 
£ 9.45 ( =  ca. f  40,— ).
Th. Neutelings, Weissenbruchstraat 92, Roosendaal.

CACTUSSEN IN KLEUR, door Edgar en Brian Lamb.
Vertaald door F. Noltee en A. de Graaf, uitgegeven bij Kosmos, Amsterdam.
Ondanks de naam van d it boekwerk worden slechts iets meer cactussen dan andere 
succulenten afgebeeld en voorzien van een uitvoerige toelichting. Deze toelichtingen 
bevatten steeds de volgende onderwerpen: herkomst, beschrijv ing, behandeling en vaak 
ook bijzonderheden.
Bij de herkom st worden niet alleen het land van herkom st en het verspre id ingsgebied 
genoemd, doch w ordt ook vaak type van de groeiplaats met gegevens over bodem, 
temperatuur, enz. vermeld.
O nder de beschrijv ing worden bijzonderheden van het betreffende geslacht en de ge
fotografeerde soort gegeven. Van een geslacht w ordt steeds één soort afgebeeld.
De behandeling verm eldt gegevens betreffende grondsoort, 'licht, w aterg ift, enz terw ijl 
bij de bijzonderheden allerhande verschillende onderwerpen van de planten besproken 
worden.
Indien er gangbare Nederlandse namen zijn, worden deze vermeld.
Totaal zijn er 100 schitterende, vaak bladzij-vullende k leuren fo to ’s afgebeeld, twee 
kaartjes zijn in een algemeen gedeelte opgenomen en geven gebieden weer, w aar veel 
cactussen en andere vetplanten groeien.
In d it algemene gedeelte w ord t in het ko rt iets geschreven over standplaats, grond- 
samenstelling, watergeven, ongedierte en ziekten, en het verm eerderen door stekken 
en zaaien.
Al met al een prachtig boekje, waarin v rij veel zeldzame o f m oeilijk  te kweken planten 
worden afgebeeld, w aardoor ook de gevorderde liefhebber d it boekje met veel plezier 
te r hand zal nemen.

KLEURIGE CACTUSSEN IN HUN NATUURLIJKE OMGEVING,
eveneens door E. en B. Lamb.

V oor het Nederlands bewerkt door G. E. Brink, uitgegeven door M oussault's  U itgeverij 
te Baarn.
D it boek geeft fo to ’s en beschrijvingen van een aantal cactussen op hun oorspronkelijke  
groeiplaatsen.
In een algemeen gedeelte w ordt onder meer iets geschreven over naamgeving, cristaat-
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vorming (de gebruikte Nederlandse term ,,monster-vormen” is niet fraai en zeker niet 
algemeen gangbaar) en kweekadviezen. Met een aantal van deze kweekadviezen moeten 
we in onze Nederlandse omstandigheden zeker voorzichtig zijn.
Geografisch beperkt het boek zich tot een aantal gebieden in Texas, Arizona en 
Californië. Van deze gebieden wordt een beschrijving gegeven en worden de cactussen 
en enkele andere aan de droge omstandigheden aangepaste planten genoemd en be
schreven. Van elk gebied zijn één of meerdere overzichtsfoto's opgenomen en verder 
een aantal opnamen van planten, waarvan een flink aantal dichtbijopnamen zijn. Vooral 
deze laatste mogen zeer geslaagd heten. De overzichtsfoto's zijn niet alle even duidelijk. 
Totaal zijn er 140 kleurenfoto's.
Het tweede gedeelte van de tekst wordt besteed aan een gedetailleerde beschrijving 
van de planten, enkele fotografische wenken en een eenvoudige verklarende woorden
lijst van botanische termen.
Bij de soortenbeschrijvingen worden ook de namen van planten gegeven, welke volgens 
de inzichten van de auteurs synoniem zijn en dus tot dezelfde soort gerekend moeten 
worden.
De bewerker heeft zich de moeite getroost vrijwel alle soorten een Nederlandse naam 
te geven. Veelal zijn dit kennelijk letterlijke vertalingen van de in Amerika gangbare 
namen. Voorbij gegaan is helaas aan de reeds in de jaren 30 gebruikte namen in het 
Verkade album en aan de namen, welke gebruikt zijn in het hiervoor besproken boek. 
De bruikbaarheid lijkt mij dan ook niet erg groot, wat moeten we b.v. aan met ,,Stevige 
Naald Dwarskop” voor Coryphantha robustispina, „Damesvingercactus” voor Echino- 
cereus pentalophus en ..Groepvormend Speldenkussen” voor Mammillaria fasciculata 
of b.v. „Grammagras Cactus” voor Toumeya papyracantha.
échter de Latijnse namen zijn de auteursnamen niet volledig vermeld. Er wordt slechts 
de laatste auteur genoemd, waardoor de oorspronkelijke auteur niet meer wordt aan
geduid, indien de plant inmiddels ondergebracht is in een ander geslacht.
In een apart hoofdstuk wordt nog een overzicht gegeven van de nationale parken en 
natuurgebieden in Texas, en Nieuw Mexico, waar onder meer cactussen te vinden zijn. 
Register met Latijnse en Nederlandse namen vergemakkelijken het opzoeken.
Dit boek is zeker voor de liefhebbers van cactussen uit de zuidelijke streken van de 
Verenigde Staten een aanwinst, vooral door de opzet van het boek de planten een relatie 
te geven tot de vindplaatsen.

DE NEDERLANDTSE HERBARIUS OF KRUYDT-BOECK, door P. Nylandt. 
Oorspronkelijke uitgave 1682, heruitgave 1976 bij Interbook International, Schiedam.
In dit boek wordt een beschrijving gegeven van diverse kruiden en gewassen aangevuld 
met tekeningen, die tussen de tekst zijn opgenomen. Bij de beschrijvingen wordt ook 
aangegeven, hoe bepaalde recepten moeten worden samengesteld.
Beschreven wordt tegen welke ziekten of ongemakken de planten kunnen worden toe
gepast en in welke samenstelling dit moet gebeuren.
Registers met Nederlandse en Latijnse namen zijn opgenomen, alsmede een register 
genaamd: ..Medicinael Register” .
Over het geheel is deze facsimile herdruk wel geslaagd te noemen, slechts enkele 
bladzijden zijn minder van kwaliteit en daardoor moeilijker te lezen. Verder is het ge
hele boek natuurlijk in oud-Hollandse letters gedrukt.
Het is vooral een boek voor geïnteresseerden in de natuurhistorie.
Alle drie de hierboven besproken boeken zijn in de bibliotheek van Succulenta opge
nomen.
J. Ch. A. Magnin, Ooievaarstraat 13, Strijen.
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Ariacarpus, 239

— furfuraceus, 240 
 var. rostratus, 240
— retusus, 240
— scapharostrus, 240
— trigonus, 239, 240 
 var. elongatus, 240

Astrophytum asterias, 227
—  myriostigma, 203 

Aylostera, 275
— albiflora, 223
—  dorispina, 297
— heliosa, 160

—  huasiensis, 30
— tarijensis, 30
— zecheri, 29, 30 

Blossfeldia minima, 34 
Brasilicactus haselbergii, 202 
Buiningia aurea, 67 
Cereus alacriportanus, 274 
Chamaecereus silvestrii, 69, 153 
Coryphantha, 275

— gracilis, 232
Digitorebutia iscayachensis, 1, 3 
Discocactus araneispinus, 258

— boliviensis, 258
— flavispinus, 259
— latispinus, 259



—  magnimammus ss (bonitoensis),
259

—  melanochlorus, 260
—  nigrisaetosus, 260
—  pugionacanthus, 260
—  squamibaccatus, 260
—  silvaticus, 261
—  spinosior, 261
—  subviridigriseus, 262 

Dolichothele, 226
—  beneckii, 67 

Echinocactus grusonii, 41, 42 
Echinomastus, 186 
Echinopsis eyriesii, 100

—  tubiflora, 105 
Escobaria, 256, 275

—  leei, 227
—  roseana, 236

Ferocactus melocactiformis, 270 
Frailea, 218, 219, 247, 248, 250, 273 274 

287
—  asteroides, 289
—  obscura, 289
—  phaeacantha, 220
—  pygmaea, 220 
 var. rufida, 273

Gymnocactus aguirreanus, 215
—  beguinii, 185, 186, 201, 216, 217 
 var. senilis, 217
-------- var. smithii, 218
—• gielsdorfianus, 218
—  horripilus, 186, 218
—  knuthianus, 201, 234, 235
—  mandragora, 235
—  roseanus, 236
—  saueri, 236
—  subterraneus, 265
—  valdezianus, 265 
 var. albiflorus, 266
—  viereckii, 266
—  ysabelae, 266
-------- var. brevispinus, 267

Gymnocalycium, 226, 232, 250, 275
—  andreae var. longispinum, 198
—  artigas var. rosada, 289
—  baldianum, 34, 125
—  bodenbenderianum, 34
—  chiquitanum, 201
—  denudatum, 34, 295, 296
—  friedrichii, 34
—  schroederianum, 150, 151
—  uruguayense, 272 

Hamatocactus setispinus, 270 
Krainzia guelzowiana, 7, 9, 66, 67

-------- var. superba, 9
—  longiflora, 7, 9, 66 

Leuchtenbergia principis, 237, 275, 277 
Lobivia cv Jupiter, 153 
Lophophora, 192
Malacocarpus arechavaletai, 145 
Mammillaria, 226

—  alamensis, 199
—  albescens, 7
—  backenbergiana, 68

—  barbata, 232
—  beneckii, 67
—  bocasana, 7, 9, 69, 174 
 var. rosa, 174
—  bullardiana, 200
—  camptotricha, 7
—  chavezii, 160
—  decipiens, 7
—  deherdtiana, 7, 9
—  dioica, 105
—  dodsonii, 7, 9
—  elongata, 201, 202
—  fasciculata, 150, 151
—  goldii, 7, 8, 9, 177, 187, 242
—  gracilis, 201
—  guelzowiana, 7, 9, 66, 67 
 var. superba, 9
—  inaiae, 200
—  insularis, 125, 222
—  longiflora, 7, 8, 66, 67, 201
—  longimamma, 237
—  magneticola, 268
—  mammillaris. 206
—  mercadensis, 241
—  microcarpa, 200, 232
—  microhelia, var. microheliopsis, 

201, 203
—  multiceps, 245
—  napina, 34
—  nejapensis, 202
—  neomystax, 202
—  oliviae, 200
—  orestera, 160, 232
—  oteroi, 175
—  plumosa, 227, 275
—  polythele, 35
—  prolifera var. haitiensis, 201
—  pseudoalamensis, 199, 200
—  saboae, 7, 8, 9, 160, 175, 177, 

187
—  schiedeana, 7, 178, 201
—  simplex, 206
—  solisioides, 7, 68, 202
—  species no. 1095
—  species no. 1095, 69
—  spinosissima, 69
—  tetrancistra, 275
—  theresae, 7, 8, 160, 177, 187 
 f. cristata, 201
—  vetula, 268
—  viperina, 68
—  viridiflora, 160, 232
—  wilcoxii, 160
—  woodsii, 149
—  wrightii, 160, 232
—  zeilmanniana f. cristata, 202

Melocactus loboguerreroi, 210, 211
—  longispinus, 137, 138-142
—  macrocanthos, 35, 205
—  obtusipetalus, 210
—  robustispinus, 113, 116-119
—  rubrisaetosus, 161, 162-166

Neobesseya, 275
—  cubensis, 177, 178 

Neochilenia, 187



Neolloydia, 275
— beguinii, 186
— horripila, 186
— knuthiana, 234, 235
— roseana, 236
— saueri, 236
— viereckii, 266 

Neoporteria, 187
— gerocephala, 101 

Normanbokea valdeziana, 187, 265
— pseudopectinata, 187 

Notocactus apricus, 251
—  blouwianus, 251
—  buiningii, 250
— concinnus, 247, 249, 250, 273 
 var. mosquitoensis, 219
—  mammulosus, 250, 251, 273
—  mueller-melchersii, 251
—  neoarechavaletai, 143, 144, 145
— orthacanthus, 271
— ottonis, 273, 274
--------var. janousekianus, 159
--------var. vencluianus, 158 159,

160
— rutilans, 102, 103
— scopa, 250, 272, 274
— species Melo, 251
— tabularis, 273
— vanvlietii, 271 

Opuntia, 224, 226, 274
—  aurantiaca, 273
—  ficus indica, 178
—  leucotricha, 270

Parodia carapariana, 232
—  mutabilis, 246, 294
—  pusilla, 232 

Peireskia, 224, 226, 274 
Peireskiopsis, 224, 274 
Pelecyphora aselliformis, 266

—  pseudopectiana, 187
— valdeziana, 187, 265 

Phellosperma tetrancistra, 275 
Pseudomammillaria albescens, 7

— camptotricha, 7
— decipiens, 7

Pseudopilocereus gounellii, 142
— machrisii, 90, 91-94 

Rapicactus, 187
— mandragora, 235
— subterraneus, 265 

Rebutia, 275
— cajasensis, 64
— calliantha var. krainziana, 297
— friedrichiana, 30
— heliosa, 160
—  iridescens, 234
— iscayachensis, 1, 3
— leucanthema var. cocciniflora, 

63, 64, 189
— pallida, 233, 234
—  pygmaea, 234
— robustispina, 64, 65, 189 
 var, minor, 65, 189
—  sanguinea, 65, 190 
 var. minor, 65, 66, 190

— senilis, var. sieperdaiana, 244
--------var. stuemeri, 298
— torquata, 63, 188
—  vulpina, 66, 191
— zecheri, 29, 30 

Rhodocactus, 266, 274 
Roseocactus, 237 
Setiechinopsis mirabilis, 105 
Solisia pseudopectinata, 187 
Stephanocereus leucostele, 142 
Sulcorebutia, 275

— hoffmanniana, 102, 103 
Thelocactus conothelos, 186

— saussieri, 186 
Turbinicarpus, 186

— lophophoroides, 34, 216
— macrochele, 269
—  polaskii, 269
— roseiflorus, 241
— schwarzii, 269 

Weingartia, 187, 275 
Wigginsia, 247, 273, 274

— arechavaletai, 273

B Overige succulenten e.d.
Adenia venenata, 31, 32, 33 
Agave americana, 206

— angustifolia, 206
— attenuata, 69, 70
— ellemeetiana, 69, 70, 71
— sisalana, 206 

Argyroderma, 229,' 252, 278
— schlechteri, 122 

Aloë archeri, 232
— fleurentinorum, 232
— rivieri, 232
— trichosantha, 31 

Aloinopsis, 196
—  rubrolineata, 228
— schoonesii, 253 

Anacampseros, 278 
Antegibbaeum fissoides, 22 
Arenifera, 194, 252 
Aspazoma, 194
Berrisfordia khamiesbergensis, 123 
Bromelia pinguin, 206 
Brownanthus, 194, 227 
Bulbine, 252 
Bijlia cana, 52, 79
Caralluma penicillata var. robusta, 85, 
86, 87, 88, 89 
Carpobrotus, 196

— aequilaterus, 109
— chilensis, 109
— disparilis, 109
— glaucescens, 109
— pulleinii, 109
— quadrificus, 300
— rossii, 109 

Cephalophyllum, 229
— alstonii, 120
— cupreatum, 123
—  ebracteatum, 194



Ceropegia stapeliaeformis, 47, 48
— volubilis, 5, 6 

Chasmatophyllum, 196 
Cheiridopsis, 229

— aspera, 22
— peculiaris, 194
—  pillansii, 194 

Cissus quadrangularis, 31
— rotundifolia, 31 

Conophytum, 229, 251, 252
— literatum, 120
— lueckhoffii, 120
— marginatum, 219
— marnierianum, 108
— obcordellum, 79, 108
—  regale, 196, 253
— semilunulum, 228 
— Stephanii, 194

Cotydelon adunca, 12
— cooperi, 18
— farinosa, 16
— linguaefolia, 11, 13
— rhombifolia, 18
— stolonifera,14
— subspicata, 61 

Courantia rosea, 37 
Crassula, 227, 278

—  columella, 227
—  pyramidalis, 227

Dactylopsis digita, 122 
Delosperma, 196, 227, 252

— abyssinicum, 109
— echinatum, 253
— mahonii, 109
— nakurense, 109
— oehleri, 109
— steytlerae, 109 

Didymaotis lapidiformis, 120, 301 
Dinteranthus, 196, 252 
Diotostemon hookeri, 15 
Diplimosa, 120
Disphyma australe, 109 
Dorotheanthus bellidiformis, 53, 120 
Dracophilus, 194, 196 
Drosanthemum, 109, 252 
Dudleya farinosa, 15 
Dyckia, 73
Echeveria, 232

—  acutifolia, 15, 17, 37, 97, 98
— adunca, 15
— aequatorialis, 40
— affinis, 59, 62
— agavoides, 17, 36, 41, 61, 63, 95
— albicans, 40 59, 62, 95
— alata, 167, 172
— alpina, 58, 62
— amoena, 63
— amphoralis, 59, 62
— angusta, 40
— angustifolia, 61, 98
—  atropurpurea. 15
— australis, 36
—  backenbergii, 40
— ballsii, 59, 62
— bella, 167

--------var, major, 61
— bicolor, 15, 17, 39, 173
— bifurcata, 37, 62
— bracteolata, 15, 17
—  buchtienii, 40
— byrnesii, 37, 41
—  caespitosa, 17
—  californica, 17
—  calycosa, 170
— canaliculata, 15
— carminea, 167
— carnicolor, 15
— chiclensis, 40
— chihuahuaensis, 40, 95
—  chilonensis, 61, 62
— ciliata, 170
—  colorata, 61, 95
— colombiana, 40, 99
—  corderoyi, 17, 36
— cornuta, 61, 96
— craigiana, 59, 62
— crassicaulis, 58, 61, 98
— crenulata, 37
— cuencaensis, 40
—  cuspidata, 36, 62, 63, 96
— cymosa, 17
— dactylifera, 61, 97
—  desmetiana, 18
— devensis, 97
— discolor, 40
—  elegans, 37, 40, 61, 62, 95
— eliator, 58, 62
— erubescens, 61, 98
— expatriata, 37
— farinosa, 17
—  fulgens, 15, 17
— gibbiflora, 15, 17, 37, 62, 63
—  gigantea, 37, 39
— gilva, 58, 62
— glauca, 15, 18, 40
— globulifera, 59, 62
— globulosa, 170
— gloriosa, 37
— goldiana, 63, 95
—  goldmannii, 37, 38
— gracilis, 58, 61
—  grandiflora. 15
—  grayii, 15, 17
—  grisea, 58, 62
—  guatemalensis, 37
—  halbergii, 59
—  halbingeri, 62
— harmsii, 36, 61 
 var. multiflora, 58
— heterosepala, 36, 62
— holwayi, 37, 97, 98
— hoveyi, 39
— hucueteca, 169
— humilis, 36
— hyalina, 59, 62
— johnsonii, 59, 62
— juarezensis, 60, 62, 96
— lindsayana, 57, 61, 95
—  linguaefolia, 15
—  longiflora, 60, 63
— longipes, 58, 61



longissima, 58, 61 
lozanii, 37 
lurida, 15 
lutea, 37, 98 
macabeana, 58 
macdougallii, 59, 60, 62 
macrantha, 169 
maculata, 36 
maxonii, 37 
megacalyx, 60, 62 
meridaensis, 173 
meyraniana, 60, 63, 96 
microcalyx, 37 
minima, 168, 169, 170 
minutiflora, 36, 40 
montana, 36, 41 
moranii, 61, 99 
multicaulis, 37 
neglecta, 40 
nodulosa, 14, 40, 61, 99 
nuda, 15, 41 
obscura, 36 
obtusifolia, 36, 37 
omiltemiana, 170 
pachanoi, 40 
pachyphytum, 15 
pallida, 58, 59, 62 
paniculata, 15, 17, 35 
parrasensis, 60, 62, 63, 96 
peacockii, 17, 18, 37 
penduliflora, 59, 62 
peruviana, 15, 17, 40 
pilosa, 168 
pinetorum, 37 
.pittieri, 37 
platyphylla, 36 
potosina, 58, 61 
pringlei, 36 
procesa, 170 
proxima, 61, 99 
pulchella, 37 
pulidonis, 61, 96 
pulverulenta, 17 
pulvinata, 36
pumila, 15, 18, 40, 61, 96 
purpusii, 37
quitensis, 15, 40, 41, 62 
racemosa, 15 
rauschii, 170, 171 
recurvata, 168, 170, 171, 172 
reglensis, 61, 96 
retusa, 15, 17 
rosea, 37
rubromarginata, 37 
runyonii, 58, 59, 62 
sanchez mejoradae, 61, 63, 95 
sayulensis, 61, 97 
scopulorum, 37, 41 
schaffneri, 36, 62 
scheerii, 15, 17 
secunda, 15, 18, 37, 40, 62, 96 
sedoides, 59, 62 
semivestita. 170 
— var. floresiana, 59, 62, 170 
sessiliflora, 37, 167 
setosa, 37

— shaviana, 59, 61, 98
— simulans, 37, 38, 41, 62
— skinneri, 61, 99
—  spectabilis, 167, 171
— sprucei, 15
— steyermarkii, 169
— stolonifera, 15, 17
— strictiflora, 15. 35
— subalpina, 37, 38, 63, 96
—  subilifolia, 15, 17
— subrigida, 36, 40
— subsessilis, 37
— subspicata, 15
— tenuifolia. 61, 98
— tenuis, 3è
— tepeacensis, 40
— teretifolia, 17, 62
— tolimanensis, 170
— tolucensis, 37, 41
— trianthina, 37
— turgida, 37, 96
— valvata, 170
— vanvlietii, 170
— venezuelensis, 39
— violescens, 59, 62
— viridissima, 59, 62
— walpoleana, 37
— waltheri, 170
— westii, 61, 99
— whitei, 39, 61

Erepsia, 301 
Euphorbia, 226

— abyssinica, 43, 44, 45, 46
— avasmontana, 238
— bupleurfolia, 193
— cryptospina, 4, 5
— grandicornis, 4, 5
— lactea, 206
— nigrispina, 31, 32
— obesa, 193, 238
— obovalifolia. 47
— polygona, 193
— pulcherrima, 206
— splendens, 206
— tirucalli, 206
— uhligiana, 6

Faucaria, 109, 229
— bosscheana, 108
— paucidens, 53
— tigrina, 78 

Fenestria, 197, 254
— aurantiaca, 194 
 f. rhopalophylla, 195

Fouquieria shrevei, 232
— splendens, 232 

Frithia, 254
—  pulchra, 196, 232

Gibbaeum, 299, 252, 254
— album, 122
— angulipes, 51
—  geminum, 80
— gibbosum, 120
— heathii, 51, 78
— nebrowii, 254



—  petrense, 257
—  shandii, 79
—  velutienum, 228

Glottiphyllum neilii, 54 
Graptopetalum pachyphyllum, 40

Halenbergia, 80 
Haworthia, 229, 252

—  maughanii, 252
—  truncata. 252 

Hechtia argentea, 73
—  epigyna, 74, 75
—  texensis, 74, 75 

Herrea, 227
Huernia macrocarpa ssp. concinna, 281, 
282-284
Hydrodea, 80, 194, 195, 227

—  cryptantha, 109 
Hymenogyne glabra, 120

Jacobsenia, 251
Jensenobotrya lossowiana, 194 
Juttadinteria, 194, 196

Kalanchoe lanceolata, 31

Lampranthus, 109 
Lapidaria, 196

—  margaretae, 279 
Lithops, 229, 251, 254

—  bella, 196
—  comptonii, 120
—  dinteri, 196
—  dorotheae, 279
—  erniana, 253
—  fulleri, var. brunnea, 79
—  gracilidelineata, 195 
 var. waldronae, 22
—  hallii, 121
—  helmutii, 196, 279
—  julii, 196
--------var. reticulata, 53
—  karasmontana, 196
—  leslei, 196
—  optica, 194
—  otzeniana, 107
—  pseudotruncatella. 195
—  ruschiorum, 195
—  salicola, 196
—  schwantesii, 196
—  turbiniformis, 121, 278
—  vallismariae, 195
—  werneri, 195

Malephora crocea var. purpureo-alba,
122
Mesembryanthemum, 227, 252

—  criniflorum, 120
—  crystallinum, 109
—  nodiflorum, 109 

Mestoklema, 227
—  macrorrhyzum, 109 

Meyerophytum, 194, 229 
Mimetophytum, 229 
Mitrophyllum, 194, 229

—  dissitum, 23

Monilaria, 194, 229 
Muiria, 229, 252

—  hortenseae, 120 
Namibia, 194
Nananthus, 109, 196, 227 
Neohenricia, 196

—  sibbettl, 197, 232, 300 
Nicotiana tabacum, 153 
Nycteranthus, 227

Odontophorus primulinus, 194 
Oliveranthus, 36 
Oliverella elegans, 36 
Ophthalmophyllum, 196, 229, 254

—  littlewoodii, 194
—  friedrichiae, 228 

Opophytum dactylinum, 109
—  forskahlei, 109
—  ganssenii, 109
—  theurkauffii, 109 

Oscularia, 120
—  deltoides, 22

Pachyphytum bracteosum, 10, 15
—  hookeri, 15 

Pleiospilos, 252
—  bolusii, 78
—  hilmari, 120, 299
—  prismaticus, 120 

Psammophora, 77, 194, 252 
Psilocaulon, 77, 194, 227

—  dimorphum, 109 
Puya, 73
Pyrenacantha malvifolia, 3, 4

Rabiea, 196, 227 
Rafflesia, 237 
Rhinephyllum broomii, 253 
Rhombophyllum rhomboideum, 253 
Ruschia, 80, 109, 227

—  clavellata, 109
—  dielsiana, 109
—  evoluta, 121

Sansevieria ehrenbergii, 3, 4 
Saphesia flaccida, 120 
Schwantesia, 196 
Sedum bicolor, 61

—  hintonii, 262, 263, 264 
Semmanthe, 301 
Stomatium, 196

—  duthiae, 108
—  fulleri, 53
—  patulum, 121

Thompsonella minutiflora, 40 
Titanopsis, 196

—  fulleri, 23 
Trichodiadema. 227, 252

—  peersii, 108
—  schirpperi, 109

Urbinia, 36
Vanheerdea primosit, 254 

Welwitschia bainesii, 195, 221 
Yucca, 192
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