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Weer is een jaar verstreken en staan we nu aan het begin van 1978. Voor 
onze vereniging was 1977 beslist een goed jaar. Doordat de belangstelling 
voor onze liefhebberij nog steeds toeneemt, is ook het ledental weer flink 
gestegen.
De activiteiten zowel landelijk als in de afdelingen zijn over het algemeen 
goed. Veel werk ligt echter nog te wachten. We moeten veel aandacht be
steden aan de beginnende leden. Hoe beter deze worden opgevangen, des te 
beter zal de band in onze vereniging worden.
Wat de succulente planten op de natuurlijke groeiplaatsen betreft, ben ik min
der optimistisch. Steeds meer bereiken ons berichten van allerlei vernielingen 
in de groeigebieden. Vooral het wegroven uit commerciële overwegingen 
neemt steeds grotere omvang aan. Wij zullen zowel persoonlijk als in ver
enigingsverband hieraan grote aandacht moeten besteden en waar nodig onze 
stem moeten laten horen.
In de vereniging liggen bij het dagelijks bestuur weer de nodige plannen 
klaar. Een belangrijk punt is de wijziging van de Statuten en Huishoudelijke 
Reglementen, welke dit jaar goeddeels zijn beslag moet krijgen. Ik wek dan 
ook een ieder op, ook de afdelingsbesturen, om zodra deze zaak aan de orde 
komt er de grootst mogelijke aandacht aan te besteden.
Ik hoop dat het vele werk in de vereniging goed en gezamelijk kan geschie
den om tot goede resultaten te komen.
Daarbij veel geluk en voorspoed gewenst aan u allen, uw gezin en uw lief
hebberij in het komende jaar.
S. K. Bravenboer, voorzitter.

W at is  D e la e tia  w o u te rs ia n a  Backbg. ?

FRANZ BUXBAUM
In zijn werk „Die Cactaceae” , deel V, blz. 3788, publiceerde Backeberg een 
nieuw geslacht en soort, genaamd Delaetia woutersiana. Zoals uit de zinsnede: 
„deze plant kwam voor in een vroegere zending uit Chili van de heer De Laet" 
blijkt, is de diagnose van deze cactus gebaseerd op een enkel exemplaar en 
zonder kennis over de juiste plaats van herkomst. Deze diagnose luidt als volgt: 
Kogelvormig, met kinvormige ribben, de bloem is tweehuizig, zeer kort, van 
wol voorzien: de bloembuis ontbreekt, tamelijk veel borstelhaar aanwezig tus
sen de buitenste bloembladen; de bloembladen zijn zeer smal, tamelijk korte 
haren, sterk naar buiten gekromd, met een lichte bruinachtige oranjegele kleur. 
Land van herkomst: Chili (geslachts- en naambeschrijving).
Deze beschrijving is veel te summier om aldus een plant ermede te definiëren 
of te determineren. Bovendien is die beschrijving op alle wezenlijke punten 
fout! Dat bleek mij uit de morfologische ontleding van een bloem die ik van 
Dr. Heimo Friedrich had gekregen. Dit onderzoek leidde tot de volgende re
sultaten:
„Dat de bloem tweehuizig is” is foutief; weliswaar zijn de helmknoppen van de 
meeste meeldraden die Backeberg klaarblijkelijk voor borstelharen houdt, ver
schrompeld en grotendeels afgevallen. Toch bevatten zij normaal stuifmeel, 
waarvan de grootte en vorm overeenkomt met het stuifmeel van het geslacht 
Neoporteria. In zoverre tot nu toe waargenomen, hebben cactushybriden altijd
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minstens voor een gedeelte onvruchtbare stu ifm eelkorre ls en is de mening 
van Friedrich die deze plant voor een m ogelijke hybride hield, niet terzake 
doende (zie fig. 1). Voorts bevat echter ook het vruchtbeginsel normale zaad- 
knoppen, welke in bosjes aan korte zaadstrengen zitten; ook is de stempel 
normaal gevormd (zie fig. 2 en 4).
,,Met een ontbrekende bloem buis” : de uitdrukking .bloembuis' om aldus het 
receptaculum aan te duiden zou hedentendage toch e igenlijk  niet meer ge
bru ik t mogen worden. Het receptaculum is goed gevormd, onderaan smal, 
verder smal klokvorm ig zoals bij de meeste N eoporteria ’s het geval is.
„Enig borstelhaar tussen de buitenste bloem bladen aanwezig” : In de hele 
bloem staat niet een enkele borstelhaar! De bloembladen staan practisch in of 
bijna in één rij op de rand van het receptaculum. De aanduiding „buitenste 
bloem bladen” is daarom al niet duidelijk. W elisw aar zijn de overgangsschub- 
ben vlak er onder zeer smal en langgerekt, echter men kan deze reeds vanwege 
de typische, mediane vatenbundel niet voo r borste lhaar aanzien. M eer op 
borstelhaar lijken de zeer ta lrijke, rechtop staande meeldraden, welke echter 
al door hun spaarzaam aanwezige helm knopresten, maar ook vanwege de al
tijd aanwezige centrale vatenbundel onm iskenbaar van borste lhaar te onder
scheiden zijn. In de Duitstalige beschrijving luidt het echter wat anders; „Tus
sen de buitenste bloembladen staan enkele lichtbru inkleurige borstelharen . 
In de Latijnse diagnose spreekt men van „tam elijk  ve le ” . En .tussen de bloem 
bladen kunnen ook geen borstelharen staan. Dat zouden echter de voor 
borstelharen gehouden smalle bloembladen geweest kunnen zijn.
Volgens de Duitse beschrijving staat er: „bloem buis ontbrekend respectie
ve lijk  bovenaan een enigszins omhoog welvend pericarpum ” . V erder naar 
beneden staat er de uitdrukking: „in  het bloem buisbinnenste' . W at nu dat 
.omhoog welvend pericarpum ’ voorste lt, moet de lezer uitmaken. Nog afgezien 
van het fe it dat weer eens de volgende begrippen door e lkaar gebru ikt worden 
nl. het pericarpum =  dat deel van de vruchtbladen dat de zaadknoppen omvat 
en —  naar boven toe —  in het receptaculum overgaat. Het pericarpum is de 
vruchtwand van de min o f meer rijpe vrucht. W at over de vrucht verm eld w ordt 
is fantasie, omdat slechts één loze vrucht beschreven werd.
Deze onvolm aaktheden en tegenspraken zijn zeer w aarsch ijn lijk  terug te voe
ren op de in de laatste regel geform uleerde mededeling: „D e beschrijving 
geschiedde op grond van het orig inele materiaal van de heer A. M. W outers 
en diens verm eldingen. Dus niet op basis van eigen exacte analyse. Daarom 
laat ik hieronder een nauwkeurige analyse van de bloem volgen, w aardoor een 
du idelijk  inzicht verschaft w ordt.
De bloem (zie fig. 1) is halfgeopend ca 2,8 cm lang, trech ter- to t klokvorm ig; 
het pericarpellum  gaat zonder een duidelijke begrenzing in het smalle, onderste 
deel van het receptaculum over dat van binnen door de asverdikking versmald 
is en zich daarboven klokvorm ig verbreedt. Pericarpellum en receptaculum zijn 
losjes met zeer smalle, rechtlijn ige, lancetvorm ig schubben bezet. Die op het 
pericarpellum  zitten zijn zeer klein en zo smal lancetvorm ig, dat zij als een 
doornpuntje eruit zien. Bij de rand van het receptaculum nemen deze wat 
grootte  en lengte betreft toe en worden tenslotte  meer sm al-rechtlijn ig dan 
lancetvorm ig. Eerst op de rand van het receptaculum sluiten de linair-lancet- 
vorm ige, ca 1,5 cm lange en idem brede, in een nietig puntje uitlopende bloem 
bladen aan. Deze zijn eigenaardig gegroefd en min of meer ingevouwen en 
daarbij onregelmatig gekrom d en hebben een enkele mediane m iddennerf, 
zoals ook d it het geval is bij de schubben en —  zeer fijn  —  bij de meeldraden. 
A lle schubbladen dragen in de oksel van het pericarpellum  zeer kleine, tegen 
de keel echter beduidend langere, kroezige haarbosjes.
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Fig. 1A Bloem halfgeopend. Bloembladen ietwat rechtopstaand, anders veel sterker gekromd. Tussen 
de op een rij staande, binnenste bloembladen staan de rechtopstaande meeldraden, waarvan 
sommige gedegenereerde helmknoppen (zwarte punten) dragen.

Fig. 1B Stempel.
Fig. 2A Doorsnede van de binnenste bloembladen met vlak erachter de meeldraden, waarvan enkele 

helmknopresten dragen.
Fig. 2B Een gedegenereerde, vervormde helmknop. Door de doorzichtige, enigszins gevouwde helm- 

knopwand heen ziet men duidelijk de normaal ontwikkelde stuifmeelkorrels.

In het kortcylindrische deel boven het pericarpellum is de wand van het recep
taculum asvormig verdikt, waardoor de honingkamer —  volgens het type Neo- 
porteria aerocarpa —  zich versmalt. M.a.w. de wand van de honingkamer is 
niet trapsgewijs gevormd en slechts in de holte op de bodem van de honing
kamer bevindt zich een beetje nectarweefsel. Enkele kromstaande meeldraden 
staan reeds hier in de wand ingeplant. Al de andere staan echter eerst vanaf 
de bovenkant van de uitspringing tot de rand van het receptaculum en wel in 
dicht aaneen gesloten rijen. De meeldraden zijn in het algemeen normaal ge
vormd en staan kaarsrecht. De helmknoppen zijn echter gedegenereerd en van 
de meeste meeldraden afgevallen. Toch bevatten deze helmknoppen volkomen 
normale stuifmeelkorrels, die qua grootte en vorm tot het Neoporteriatype
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Fig. 3 Pericarpellum en het onderste deel van receptaculum in vertica le  doorsnee met ingetekend 
verloop van de vatenbundels. Enkele van de benedenste meeldraden ontspringen kromvormig 
uit de wand van de honingkamer. Andere u it de bovenkant van de ongelede asverdikking. 
De rest —  niet getekend —  u it het bredere deel van de receptaculumwand to t aan de keel toe. 

Fig. 4 Twee zaadknoppen aan een navelstreng.
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horen. De stempel bestaat uit doorgaans normale, penseelvormige, naar elkaar 
toe neigende, slanke lobben. De vruchtdoosholte bevat eveneens klaarblijkelijk 
normale zaadknoppen, welke aan betrekkelijk korte, gebundelde zaadstrengen 
vastzitten.
Dr. Friedrich houdt volgens diens schriftelijke mededeling deze plant mogelijk 
voor een hybride. Het voorkomen van een normaal stuifmeel in de gedegene
reerde helmknoppen spreekt dit tegen, omdat hybriden gewoonlijk op zijn minst 
gedeeltelijk steriele, lege stuifmeelkorrels bevatten. Deze feiten als wel de 
degenerering van de helmknoppen zelf, de onvolledige, onderste meeldraden 
en de warrige verkrommingen der buitengewoon smalle maar zeer talrijke 
bloembladen duiden beslist op een monstrueuze afwijking, zoals dit door de 
merkwaardige opbouw van de cactusbloem betrekkelijk vaak voorkomt. 
Zonder twijfel hoort deze plant tot het geslacht Neoporteria en is deze sterk 
verwant aan N. aerocarpa. Natuurlijk kan men een monstrueuze vorm niet het 
karakter van een aparte soort toekennen. Het opstellen van een geslacht en 
nog wel aan de hand van een enkel cultuurexemplaar van onbekende herkomst 
dient men als een ontsporing aan te merken!
Mijns inziens kan men deze plant als hij dan toch een naam hebben moet, ten 
hoogste als volgt dopen: Neoporteria species, forma monstruosa „Wouter- 
siana” Backbg. („Woutersiana” wordt dan in dit geval met hoofdletter geschre
ven, omdat het om een handelskwekersnaam gaat). Noch is aan de zeer ge
waardeerde kwekerij De Laet, noch aan de heer Wouters veel eer betoond 
door deze naamgeving van Backeberg.
Sackgasse 13/1/4. A-8750 Judenberg (Oostenrijk)
Vertaling: Defesche/Neutelings.

V a n  M aand tot M aand
Th. NEUTELINGS
September-oktober, een vaarwel aan het zomerseizoen, een bewuste voor
bereiding op de komende winterse periode. Laten wij dan een ding, een heel 
belangrijke zaak, voorop stellen: we stoppen met de watergift. En waarom? 
Om de cactussen te dwingen op te houden met groeien. Immers de rustpe
riode welke gaat aanbreken is hard nodig. Zoudt u toch volop water blijven 
geven, dan zullen onze cactussen op een onvolledige wijze blijven door
groeien; de nieuwgroei wordt dan spichtiger, bleker en daardoor de gezond
heidstoestand van de plant kwetsbaarder. Het valt niet mee nu in deze tijd 
zo’n beslissing te nemen. Zo niet vele dan toch menige soorten bloeien nog 
dapper door. Zoals bijvoorbeeld de hardvlezige Mammillaria’s zoals M. duris- 
pina, M. hidalgensis, M. polythele, M. pringlei, M. pyrrhocephala, M. rhodantha. 
Al vanaf het begin van de zomer produceren zij onafgebroken hun rode tot 
paarsrode bloemetjes. Ook de Pseudomammillaria’s, overigens typische na- 
zomerbloeiers, pronken met hun witte, soms ietwat lilakleurig aangelopen, 
geurige bloemen. Ook worden deze tot het geslacht Dolichothele gerekend 
dan wel gewoon tot het geslacht Mammillaria, afhankelijk van de schrijver. 
De bekendste zijn: Ps. albescens, Ps. camptotricha en Ps. decipiens. Omdat 
deze weekvlezig zijn kunt u ze, zolang ze sterke bloeineigingen blijven ver
tonen, gerust nog wat water toedienen. Veel licht hebben zij niet nodig; zelfs 
op een beschaduwde plaats komen zij nog gemakkelijk tot bloei.
En laten wij voorts onze zaailingen niet vergeten. Houdt u de grond ervan 
matig vochtig en tracht ze een zo warm en zo zonnig mogelijk plaatsje te
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Mammillaria polythele

Mammillaria rhodantha



Mammillaria rhodantha var. ruber

geven, zodat ze op een zo evenwichtig mogelijke wijze aan de groei blijven. 
Zelf heb ik als ervaring opgedaan dat ook zij gemakkelijk het seizoenrhythme 
van hun volwassen collega’s kunnen volgen en in het komende groeiseizoen 
snel hun achterstand in groei inhalen. Immers - en dat geldt voor bijna alle 
cactussen en ook andere meerjarige planten: intensief licht is nodig voor een 
evenwichtige groei. De stand van de zon wordt nu evenwel beduidend lager, 
omdat deze steeds dichter naar de zuiderkeerkring kruipt. Terwijl het herfstige 
weer in onze contreien meestal ertoe bijdraagt het aantal zonuren door de 
grijze bewolking verder te reduceren.
De lidcactus (Zygocactus) is bij mij al begonnen met de knopvorming. Hij staat 
altijd in de huiskamer op de vensterbank die op het oosten ligt. Toch dient 
men deze uiterst weinig water te geven en wel net zo lang totdat de bloem
knoppen zich goed ontwikkeld hebben. Van belang is voorts dat u de pot niet 
meer verdraait om aldus een ongewenste knopafval te voorkomen. Daarom 
is een merkstreepje op de pot zelf een voor alle huisgenoten begrijpelijk te
ken. In november-december wordt u dan rijkelijk met een prachtige bloei be
loond.
De overige bekende cactusepiphyten zoals Epiphyllum, Rhipsalis, Rhipsalidop- 
sis en Schlumbergera houdt u het beste in conditie door de potgrond matig 
vochtig te houden. Is de potgrond uitgeput dan is deze periode uitermate 
geschikt om deze door nieuwe te vervangen. Daarvoor komt de normale, 
humusrijke potgrond het beste in aanmerking. Immers deze soorten hebben 
nl. een veel grotere stikstofbehoefte dan de gewone cactussen. Uiteraard 
overwinteren zij gaarne warmer dan de normale bol- en zuilcactussen.
Voorts dienen al de geënte cactussen ook in een matig vochtige bodem te
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staan. Als u de bodem te droog houdt is de kans niet denkbeeldig dat de 
entling de entstam leegzuigt of zelfs omgekeerd. Immers we hebben hier met 
een zeer onnatuurlijke situatie te maken, want ondanks de vergroeiing van 
twee verschillende plantensoorten blijven de individuele eigenschappen van 
elk onaangetast. De entling zal toch trachten door te groeien en zuigt de on
derstam leeg, vooral als deze vrij kort is. Omgekeerd tracht een onderstam 
die in een droge bodem staat zijn omvang te handhaven en vindt dan bij de 
entling een welkome bron. Een ander nadeel van een droge bodem is dat de 
wortels van de onderstam gaan afsterven. In het komend groeiseizoen duurt 
het dan veel te lang, voordat er weer een wortelgestel van enige omvang is 
gevormd.
Ook is het van belang een paar entstammen aan de groei te houden voor het 
geval in het winterseizoen een onverhoopte noodenting uitgevoerd dient te 
worden.
Voor de kamerkwekers onder ons nog dit: als uw cactussen in een verwarmd 
woonvertrek (moeten) staan, dan gelieve u de watergift niet geheel te staken. 
U zorgt er voor dat de grond zo minimaal mogelijk vochtig blijft. Immers door 
de drogere en warmere lucht is het verdampingsproces beduidend groter dan 
in de kas, waarin ’s nachts door de vaak sterke afkoeling dauwvorming op
treedt. Ook de vochtigheidsgraad van de lucht begint in dit jaargetijde te stij
gen, een reden te meer dus voor de kaskweker om de watergift te gaan staken 
en tevens zoveel mogelijk te luchten, hetgeen de cactussen goed doet af
harden.
En als er nog cactussen zijn die driftig doorgaan met knopvorming —  de Gym- 
nocalyciums zijn o.m. daar nogal sterk in —  laat u toch niet verleiden om met 
het watergeven door te gaan. Laatbloeiers zoals de vertegenwoordigers van 
het geslacht Neoporteria, Mammillaria schiedeana en Mamm. plumosa mag u

Mammillaria hidalgensis



Krainzia guelzowiana Foto’s v.d. schrijver

met wat vocht blijven verwennen, mits u ze op een zo zonnig mogelijke plaats 
kunt zetten.
Bovenstaande is even een wat saai verhaal, maar zo dunkt men van belang
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om het met klem onder de aandacht te houden; op deze wijze kunt u uw 
cactusverzameling goed door het w in tertijdvak heen loodsen.
Nu het zo rustig gaat worden komen bijna vanzelf diverse, m erkwaardige ge
vallen bovendrijven en voorts ervaringen die m ogelijk de moeite waard zijn 
eens op papier te zetten. In de maand juni had ik een geënte Krainzia (Mamm.) 
guelzowiana, 15 cm hoog exclusief de onderstam, met ruim 40 zijscheuten, 
welke elkaar ontzettend verdrongen. Om dat ik bevreesd was dat de meeste 
zijscheuten geen kans op verdere ontw ikkeling hadden, had ik al deze zijscheu
ten afgesneden. A lle bewortelden na droging overigens zeer snel en gemak
kelijk. De m oederplant ze lf zag er vrese lijk  onooglijk  uit: rondom een 
practisch doorlopende wond van ca 9 cm hoog. Doch binnen 11/ 2 maand zat 
het w ondgedeelte w eer onder de spruiten, alsof er niets was gebeurd! Een 
dergelijke levensdrift had ik nog nooit eerder bij cactussen ervaren. Ik toog 
aan het tellen, maar bij 60 ben ik maar opgehouden. Volgend jaar zal ik pro
beren se lectie f te gaan snijden. Immers de scheuten verdringen elkaar op een 
ontzettende wijze en die dan gaan afsterven vormen beslist geen ondenkbeel
dige bron van rotvorm ing. En ondanks de enorme scheutvorm ing heeft dit 
exemplaar nog gebloeid ook, althans de hoofdplant. Het betre ft hier het ex
emplaar met de gele haakdoorns. Mijn roodbedoornde heeft helemaal geen 
neiging to t spruiten, maar dat komt w aarschijn lijk, omdat deze op eigen w or
tels staat.

Terw ijl mijn zaailingen van januari 1976 al de nodige cm omvang het afge
lopen zomerseizoen gekregen hadden en sommige ervan zelfs al bloeiden 
zoals Mamm. nana, zat ik met een exemplaar nl. Gymnocalycium mazanense, 
dat het vertik te  om uit het zaailingstadium te komen, want de ontw ikkeling 
van bedoornde areolen b leef uit. Het plantje mat ca 6 mm hoog en breed 
boven de grond. Het groeipunt was zichtbaar afwezig, vandaar de groeistil- 
stand. Toch zag de zaailing er gezond en gespannen uit. Om het w ortelgestel 
eens aan een nader onderzoek te onderwerpen haalde ik het plantje uit de 
grond. De hoofdw orte l was ongeveer 35 mm lang. M aar to t mijn verbazing zag 
ik een knopvorm ig zijscheutje net op de wortelhals zitten. Ik entte vervolgens 
het hoofdlichaam pje op een E. jusbertii en de rest potte ik op in een apart 
potje. Helaas, vanwege vacantie-activite iten was de grond uitgedroogd ge
raakt en zo ook het onthoofde zaailingetje. De kop bood meer succes; hij 
vergroeide goed met de onderstam welke laatste ±  4 cm hoog en ±  12 mm 
breed was. M aar het vegetatiepunt kwam nog steeds niet to t ontw ikkeling. 
Wel groeide het kogeltje  een mm of wat in omvang. De onderstam ging zij- 
spruitneigingen krijgen, welke ik uiteraard verw ijderde. En zo is de situatie 
nog steeds. Ik ben zeer benieuwd hoe deze G. mazanense zich in de toekom st 
u it deze situatie gaat redden.

Een ander voorval dat het verm elden waard is. Mijn Gymnocalycium damsii 
var. torulosum  produceerde d it jaar een dubbele bloem. Deze was als vo lg t 
opgebouwd: een gem eenschappelijk vruchtbeginsel met een normale vorm, 
twee aparte bloembuizen d icht op e lkaar gedrukt en beide even groot van 
omvang, elk voorzien van een normale stijl met stempel en meeldraden. Nu 
was het mij al in de zomer van 1976 opgevallen dat deze plant af en toe —  
naast normale bloemen —  bloemen met een niet ronde maar meer afgeplatte 
bloem buis vorm de. Bij ontleding ervan kon ik verder niets afw ijkends ontdek
ken dan slechts die verm elde verbreding met bijgevolg een gro ter aantal 
bloembladen. Zo 'n verschijnsel kan m ogelijk als een soort van cristaatvorm ing 
aangem erkt worden. Een fo to  van bedoelde dubbele bloem v indt u elders af
gedrukt.
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Cllchéfonds: 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: J. H. DEFESCHE, Krulslandseweg 20, Wouw, tel. 01658-1692.
W.n.d. redakteur: Th. NEUTELINGS, Weissenbruchstraat 92, Roosendaal, tel. 01650-36081.
Ruilen Zonder Hullen:
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.
Vragenrubrlek: Cactussen en algemeen: dhr. ÜIL, Vetplanten: dhr. BRAVENBOER.

DRINGEND VERZOEK: Wilt u bü al uw korrespondentle een postzegel voor antwoord inslulten? In verband 
met de hoge portokosten is het niet langer verantwoord, brieven te beantwoorden wanneer geen postzegel 
Is bjjgevoegd.
Voor een vlotte afhandeling gelieve u STEEDS UW  LIDNUM M ER te VERMELDEN.

SLU ITINGSDATA:
Kopij voor het MAARTnummer moet uiterlijk 1 FEBRUARI bij de redaktie zijn.
Mededelingen voor verenigingsnieuws uiterlijk 15 FEBRUARI bü het sekretariaat, afdelingen gelieven hun me
dedelingen te zenden aan Mevr. A. BOENDER, Beneluxlaan 53, Beverwijk.
Advertentie opgaven uiterlijk 20 JANUARI 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 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 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.

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 be
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 our subscription by Dfl. 5,50 because the bank charges us for this sum.

Jahresbeitrag 1 9 7 8.
Der Jahresbeitrag 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.

Algemene Vergadering 1978.
Dit jaar wordt de Algemene Vergadering georganiseerd door afdeling Kennemerland. 
Hij vindt plaats op 6 mei in Beeckestijn, Rijksstraatweg 136, Velsen-Zuid.

Samenstelling Hoofdbestuur.
Volgens artikel 11 van het Huishoudellk 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:

—  Arnhem
—  Groningen .
—  Hoogeveen.
—  Nijmegen .
—  Utrecht
—  West-Brabant
—  Zaanstreek
—  Zuid-Limburg

F. L. J. A. W. Verwer. 
C. Pik-Nieuwenhuis.
H. Koerts.
A. van Beuningen.
J. W. Minjon.
H. M. S. Mevissen.
G. Bleeker.
A. Hendriks.

Alle Hoofdbestuursleden zijn herkiesbaar. De Afdelingssecretarissen gelieven uiterlijk 31 maart 
1978 aan het Algemeen Secretariaat mede te delen of het Hoofdbestuurslid uit hun afdeling 
wederom benoemd is, dan wel wie voor de volgende drie jaar zitting heeft.
Afdelingen, die nog geen vertegenwoordiger in het Hoofdbestuur hebben kunnen eveneens 
een vertegenwoordiger aanwijzen en vóór genoemde datum aan het secretariaat bekend maken. 
Ook de secretaris is aftredend. Hij stelt zich niet meer herkiesbaar. Kandidaten voor deze 
funktie moeten eveneens uiterlijk 31 maart 1978 schriftelijk bij het secretariaat worden op
gegeven.

Ruilen Zonder Huilen. iïF !jg
Na de laatste oproep in SUCCULENTA met betrekking tot de voortzetting van Ruilen Zonder 
Huilen hebben een tiental leden aangeboden dit werk te willen voortzetten.
Hieronder zijn drie leden woonachtig in Ede, die bereid zijn deze taak gezamenlijk op zich te 
nemen. Daarom heeft het Bestuur besloten deze leden te vragen zich met Ruilen Zonder Huilen 
te belasten. Inmiddels hebben zij ook toegezegd, zodat het kontaktadres nu vast ligt.



In de loop van januari zullen de gegevens naar Ede overgebracht worden. Pas dan kunnen de 
nieuwe beheerders starten met hun werkzaamheden. Vandaar, dat wij nog even willen wachten 
met het bekendmaken van het nieuwe adres. In maart-april zullen de nieuwe medewerkers 
zelf in een pubiikatie in Verenigingsnieuws bekend maken, dat zij met hun voorbereidingen 
gereed zijn.
Het bestuur van 'Succulenta' dankt allen, die zich voor dit werk hebben aangeboden maar het 
niet hebben gekregen en hoopt, dat zij bereid blijven te zijner tijd onze vereniging op andere 
wijze te dienen.

De leden- en kontributieadministratie.
Omdat het Dagelijks Bestuur door de voortdurende toename van het ledental de kontributie
administratie niet meer binnen de voorgeschreven tijd kan afronden is het Hoofdbestuur er in 
zijn vergadering in september j.l. mee akkoord gegaan, dat de ledenadministratie en de kon- 
tributiebetalingen opgenomen zullen worden in een gemechaniseerd administratiesysteem.
Tot nu toe is door de heer Dekker een kaartsysteem bijgehouden, waarin de namen der leden 
alfabetisch gerangschikt zijn. Hij is daarom de vraagbaak van het bestuur voor alle vragen 
over adressen van leden.
Om de kosten van het gemechaniseerde systeem zo laag mogelijk te houden moeten we van 
dit alfabetische systeem afstappen.
Elk lid krijgt nu een lidnummer en er komt een rangschikking in volgorde van het lidnummer. 
Wij verzoeken u daarom voortaan BIJ ALLE KORRESPONDENTIE UW LIDNUMMER TE VER
MELDEN. Het bestuurslid, dat uw schrijven ontvangt weet dan tevens, dat hij benaderd wordt 
door een lid.
U vindt uw lidnummer op het strookje, dat u van de akseptgirokaart kunt afscheuren en kunt 
gebruiken als bewijs van lidmaatschap.
Bovendien staat uw lidnummer op de adresband van het maandblad.
Ook is een kodering in het systeem opgenomen waarmee wordt aangegeven van welke afdeling 
iemand lid is dan wel verspreid wonend lid is. Hierdoor wordt het ook mogelijk ledenlijsten 
per afdeling over te maken.
Omdat tevens de kontributieadministratie in het systeem is verwerkt, kan voortaan op de 
akseptgirokaart, die u in de aanvang van het jaar wordt toegezonden, de kontributie gedrukt 
worden. De kontributie voor jeugdleden wordt echter alleen aangehouden, wanneer in het 
systeem de geboortedatum staat aangegeven. Wanneer dus nu een jeugdlid een akseptgiro
kaart ontvangt met een aangegeven bedrag van f  30,—  komt dit, omdat zijn geboortedatum 
niet bekend is. Hij/zij gelieve dan aan de ledenadministratie alsnog zijn/haar geboortedatum 
op te geven onder vermelding van het lidnummer.
Hoewel alle betrokkenen hun uiterste best zullen doen het adressenbestand goed over te 
nemen, lopen wij natuurlijk de kans dat er toch nog fouten tussendoor sluipen. Wij vragen 
hiervoor begrip en verzoeken u uw opmerkingen zo spoedig mogelijk door te geven aan de 
ledenadministrateur, dt heer P. Dekker, St. Pieterstraat 27, Middelburg. Denkt u er aan uw lid
nummer te vermelden?

J. de Gast.

A F D E L I N G S N I E U W S
Afdeling Amsterdam.
Programma voor februari en maart.
16 februari: Een film over Mexico door meneer Bongaards. Er zal geprobeerd worden om nog 
meer materiaal over Mexico te vinden.
15 maart: Een avond over importen; waarom wel of waarom niet importeren. Spreker op deze



avond is o.a. de heer Brink, chef beplantingen bij Artis; en bekend in de natuurbeschermings 
wereld.
De bijeenkomsten zijn in het gebouw van de schoolwerktuinen, Karei Lotsylaan 25, Amsterdam 
- Buitenveldert. Iedereen is welkom om kennis te komen maken.

A. C. Wiesemann (secretaris) 
Palembangstraat 20 
Amsterdam

Afdeling Gouda en omstreken.
Activiteiten periode augustus - oktober 1977.
Ook na de zomer-vakantie bleef de afdeling Gouda cactusbewust.
Op zaterdag 13 augustus zwermden we uit tot over de zuidgrens; een afgeladen bus reed 
langs vijf Belgische kassen, waarvan die van ons eigen "buitenlid” , de heer Goossens een 
klasse apart betekende.
Op donderdag 15 september verhaalde de reislustige heer Noltee weer van zijn avonturen in 
het Ethiopische, dit tweede gedeelte van z’n reis bleek niet minder interessant te zijn dan 
zijn eerste verhaal.
Donderdag 20 oktober was een typische "thuis-wedstrijd” ; ons eigen heer van Haeften in een 
glansrol contra de REBUTIA’S; met vele dia's en leuke bijzonderheden.
De afdelingsleden zien met spanning uit naar het winterseizoen.

C. J. van Schieveen-Schraa 
Waterruit 60
Gouda

I N T E R N A T I O N A L E  B I J E E N K O M S T
V A N  D I S C O -  E N  M E L O C A C T U S - L I E F H E B B E R S .
Op 1 en 2 oktober j.l. hield de studiegroep "Disco- en Melocactus" in Oostende, België, haar 
eerste bijeenkomst over deze geslachten.
Spijtig genoeg was een Nederlandse deelname niet mogelijk, daar dezelfde aankondiging als 
in de D.K.G. niet verschenen is in Succulenta. Naast de Duitse deelnemers waren er slechts 
twee Belgische liefhebbers aanwezig. Dit belette echter niet het voorziene programma haar 
gang te laten gaan. Dankzij de goede organisatie van onze vriend A. Pierret, die voor een goed 
hotel met een aparte vergaderzaal zorgde, kon ongestoord vergaderd worden.
Op zaterdag - de eerste dag - werden na het begroeten der deelnemers in het hotel de eerste 
kontakten gelegd, ’s Avonds, na het gezamenlijk eten, begonnen de eerste diavoordrachten. 
De heer Heimen uit Leverkusen sprak als eerste over; "Brazilië" —  een overzicht van 
praktisch alle daar voorkomende geslachten” , voor zover zij in onze verzamelingen voorkomen. 
De heer Heimen besprak daarbij de geslachten en soorten die in de verzamelingen te Lever
kusen voorkomen, aan de hand van prachtige opnamen.
De tweede voordracht ging over het geslacht Discocactus. De heer Königs uit Krefeld toonde 
ons aan de hand van een voor zichzelf sprekende diaserie, de vormenrijkdom van dit geslacht. 
Hij legde er de nadruk op dat er vroeger slechts drie soorten bekend waren en er vandaag 
zo'n 40 (!) soorten zijn, zodat een wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk wordt. Desbetref
fend wacht men begerig naar de binnenkort verschijnende monografie over het geslacht Disco
cactus van A. Buining.
Op zondag toonde de organisator van deze bijeenkomst, de heer Pierret uit Oostende, een 
overzicht van zijn gespecialiseerde verzameling aan de hand van zeer mooie dia's. Als tweede 
deel konden de aanwezigen een diaserie bewonderen met prachtige Melocactussen van de 
heer Eerkens uit Suriname. Deze dia's werden door de heer Eerkens aan ons ter beschikking 
gesteld, waarvoor onze dank.
Als laatste voordrachtgever hadden we de heer Fethke uit Hamburg, die ons dia’s toonde van



zijn verzameling en ook van een vriend uit Californië. Hij toonde ons ook een serie met merk
waardige opnamen van de kwekerij van Uebelmann, die als vergelijkingsmateriaal goed kon
den dienst doen om de variaties van elke soort bij mekaar te zien. Daarna werd de verzame
ling bezocht van A. Pierret. Zijn "Brazilianen” getuigen door hun gezondheid van een goede 
kweekmethode. Na het middageten reden de deelnemers nog naar een cactuskweker in de 
omgeving van Oostende, de heer Braem uit Torhout, die sinds korte tijd een zaak begonnen 
is en Melo- en Discocactussen aan te bieden heeft. Met "schatten” verrijkt, keerde iedereen 
van daaruit huiswaarts.
Samenvatting van deze bijeenkomst: omwille van de vele interessante diskussies was men 
eenstemmig van oordeel in de toekomst — ook op internationale basis — tezamen te werken. 
Er werd besloten het volgend Congres op 6 en 7 mei 1978 in Leverkusen te houden met de 
hoop daarbij ook Nederlandse vrienden te begroeten. Meer over deze bijeenkomst in volgende 
mededelingsbladen.

G. Königs.

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 f  3650,— 
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.

Vernet
Cactuskweker
Poolseweg 1 — Putten
aan de weg Putten - Voorthuizen.
Tel. 031119-612.

Te koop gevraagd een metalen broeikas 
afmeting ca. 4 x 5 meter.

L. LUCAS, 
Valeriusstraat 103, 
Almelo
Tel. 05490 - 50551.

Z A A D L I J S T  1 9 7 8
Onze nieuwe, uitgebreide en rijkelijk geïllustreerde zaadlijst bevat ca. 1000 verschil
lende cactussoorten, waaronder enkele nieuwigheden en ettelijke zeldzaamheden, o.a.: 
Pilosocereus superfloccosus, Echinocereus hancockii, Echinocereus knippelianus v.n., 
Turbinicarpus lauii, Normanbokea pseudopectinata v. rubriflora, Lophophora echinata v. 
diffusa, Cochemiea setispina, Mammillaria carmenae, Mam. cerralboa, Melocactus co
noideus, Copiapoa tocopillana, Gymnocalycium schatzlianum, Lobivia aguilarii, Lob. 
mizquensis, Lob. zecheri v. fungiflora, Discocactus horstii, en vele andere zeldzame 
soorten. Lijstaanvragen dienen voor 1 mei 1978 toegestuurd te worden!
Bij het aanvragen van een lijst, gelieve f  5,— of 75,— BF. voor onkosten te willen 
insluiten (aftrekbaar indien een bestelling volgt)!
Indien ca. een week vooruitbesteld, kunnen zaadbestellingen op de kwekerij afgehaaid 
worden gedurende de openingsdagen!

Gebr. De Herdt, Bolksedijk 3 E, B-2310 RIJKEVORSEL, België. Tel.: 031-146942.

Succulententuin H. VAN DONKELAAR 
Laantje 1a - Werkendam. Tel. 01835-1430.
De sortiments- en zaadlijst nr. 15 met de aanvullingen blijft ook in 1978 gehand
haafd en wordt u toegezonden na storting van ƒ3,50 op girorekening 1509830. 
Alleen de zaadprijzen zijn veranderd. Deze lijsten bevatten zeer vele soorten, 
zowel cactussen als andere succulenten.
Regelmatig nieuwe en zeldzame planten, '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

V A N  S P I J K  
u w  d r u k k e r

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.

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.

Zaden van cactussen en 
andere succulenten.

Vraag de nieuwe lijst aan 
met meer dan 3000 soorten.

G. Köhres

Bahnstrasse 101 
D-6106 Erzhausen-

Darmstadt.



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 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





Gymnocalycium damsii var. torulosum zie blz. 12 onderaan

Mijn M elocactus macrocanthus, afkom stig van Curagao en enige jaren w orte l- 
loos, heeft zijn protesten tegen het kunstmatige, Hollandse milieu en klimaat 
opgegeven. Na diverse experimenten, waarvan ik eerder in deze rubriek al 
gewag had gemaakt, ontdekte ik in juni j.l. 3 kleine, 1 cm lange w orteltjes. 
Deze bolvorm ige cactus, 8 cm hoog en 12 cm in doorsnede, had ik in mei in 
een plastic zak gedaan en alvorens ik deze sloot verder voorzien van enige 
cm 3 regenwater. Deze zak met zeer stekelige inhoud had ik op een warme 
nochtans niet te zonnige plek in de kas weggezet. Toen ik w eer wat regen
w ater w ilde gaan toevoegen, ontdekte ik de drie w orte ltjes. Thans staat hij op 
de vensterbank op het zuiden te pronken. Groeien doet hij niet, omdat hij be
zig is zijn w ortelgestel verder op te bouwen. Wel ontdekte ik een begin van 
w itte-w olvorm ing in de schedel, waarin naar ik  hoop eens het cephalium zal 
ontstaan. Omdat Melocactussen absoluut niet tegen lagere tem peraturen kun
nen, b lijft hij op de zonnige vensterbank van de huiskam er staan. Trouwens, 
om hem nu een rustperiode te geven als gebru ike lijk  voor cactussen, lijk t me 
onjuist, verm its naar mijn mening de jarenlange, overigens gedwongen rust 
mij wel voldoende is.

Weissenbruchstraat 92, Roosendaal
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G y m n o ca ly c iu m  a n is its ii (K Sch.) Br. & R.
Dit heldergroene bolcactusje is een bijzonder vlijtige bloeier, heel eenvoudig 
in cultuur te houden. Op de duur kan het wel een hoogte van ruim 10 cm 
bereiken, maar daar gaan de nodige jaartjes overheen. De doorns zijn over
wegend krijtachtig tot lichtbruin van kleur.
Op zich is het een „alledaags" gevalletje. Door het zonlicht kan het wat paars
achtig aanlopen. Voorts heeft het qua lichaamsvorm en bloemuiterlijk veel 
weg van de G. mihanovichii.
Het groenig vruchtbeginsel is vrij dicht van schubben voorzien, welke witachtig 
zijn en ongeveer de vorm van een half maantje hebben. De kortere, buitenste 
bloembladen zijn overwegend dof roodpaarsig van tint. De binnenste daaren
tegen geheel crèmigwit. Door de ongelijke lengte van de bloembladen geeft de 
bloem een wat warrige aanblik. Na enkele dagen zakken ze door, waarbij de 
witte meeldraden met de geelzwarte helmknoppen, die overigens de stempel 
geheel verhullen, goed naar voren komen.
Dit zoveel voldoening gevende, oorspronkelijk uit Paraguay afkomstige plantje 
houdt net als de meeste Gymno's beslist niet van felle zon.

Teksten en foto’s: Th. Neutelings.



Coryphantha andreae J A. Purp. & Böd.
Toen ik enige jaren geleden d it plantje kocht dacht ik, wat m isleid door de 
C. van de geslachtsnaam op het steeketiket, met Gymnocalycium andreae te 
doen te hebben. Immers ik was al enige tijd  op zoek naar deze geel bloeiende 
Gymno.
Na thuiskom st openbaarde zich eerst goed mijn vergissing. Helaas w ilde dit 
p lantje maar niet goed tieren, waarop ik twee jaa r geleden besloot het op 
een jusbertii-onderstam  te enten. A fgelopen zomer werd ik beloond met een 
vrij groot aantal bloemen.
Daar ik begrepen had dat Coryphantha’s geen gem akkelijke bloeiers zijn, gaf 
ik deze prachtige cactus de meest zonnige en warme plek in de kas. In het 
begin van het zomerseizoen drongen de bruinrode bloemknoppen al door de 
dikke, pluizige schedelwol heen.
De bedoorning met zijn gelige, zeer stijve en krom gebogen doorns steekt 
goed af tegen het donkergroene plantelichaam. Een snelle g roe ier is het be
s lis t niet, ofschoon geënt beduidend beter. Wel produceren de oudere areolen 
allen zijscheuten, welke als zeer grappige m iniatuurtjes er uit zien.
De buitenzijde van de buitenste bloembladen hebben een brede, bruinrode 
m iddenstreep. De binnenzijde van de grote, to t 60 mm in 0  grote bloemen 
is glansachtig helder geel, zonder enige middenstreep. De goudgele helm-

z . o . z .
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Bloemen van Coryphantha andreae

knoppen staan op wittige meeldraden, die warrig en bossig rondom de daar
boven uitstekende, gelige en achtlobbige stempel staan.
Deze cactus is afkomstig uit Veracruz, Mexico.

Mesembryanthemaceae (XI)
FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF.
A. De bloem (vervolg).
Het vruchtbeginsel (ovarium) is meestal onderstandig (soms min of meer half- 
onderstandig) en is vergroeid met de meestentijds a.h.w. schotelvormig uit
geholde bloeias. Met dit geheel zijn ook de kelkbladeren vergroeid en in de 
Duitse literatuur wordt dan ook gesproken over kelkbeker. Het vruchtbeginsel 
verheft zich meestal iets koepelvormig over de plaats waar de meeldraden 
staan ingeplant. Hier bevindt zich vaak ook een kleine honingklier (annulus) 
die hetzij ringvormig is, hetzij bestaat uit gescheiden delen.
Een belangrijk kenmerk dat in het vruchtbeginsel voorkomt is tenslotte nog 
de plaats van aanhechting der zaadstrengen (placentatie). Deze plaats kan zijn 
de centrale as van het vruchtbeginsel, de bodem of de buitenwand. We spre
ken dan van resp. een axiale (of asstandige) placentatie en een basale- 
(bodemstandige) of parietale (wandstandige) placentatie. Na deze beschrijving 
van de verschillende onderdelen der bloemen komen we nu aan dat onderdeel 
van de plant dat resultaat en doel van dit alles is: de vrucht.
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Zaadlijsten (naar Wettstein 1924). 
c. =  asstandig 
b =  bodemstandig 
c =  wandstandig Schematische doorsneetekening van de vrucht 

van Carpanthea pomeridiana. In gesloten en 
geopende toestand. (Naar Gardise en Lockyer, 
1930.)
K =  klep 
ZL =  zwellijst 
Z =  zaad 
Z S  =  zaadstreng
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G lottiphyIIum linguiform e (naar Huber, 1924).

18



Lithops pseudotruncatella (naar Huber, 1924).

P =  kelkblad 
VK =  klepvleugel 
ZL =  zwellijst 
K =  kelkblad
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B. De vrucht.

Zonder overdrijv ing kan gezegd worden dat de vruchten der Mesembryan- 
themaceae to t de interessantste voortbrengselen van het p lantenrijk  behoren. 
Slechts bij een geslacht (C arpobrotus) zijn deze vruchten besachtig, bij alle 
andere worden ze bij het rijpen droog. Bij Saphesia, Herrea en Hymonogyne 
vallen de vruchten bij rijping uiteen in deelvruchtjes; bij Conicosia en Skia- 
tophytum openen ze zich en blijven dan geopend. De andere geslachten heb
ben alle vruchten die zich bij bevochtigen openen en bij droog worden weer 
sluiten. Deze eigenschap —  hygrochasie genaamd —  delen de Mesems met 
enkele w aterplanten en een aantal xerophyten. Het is ju is t deze hygrochasie 
die —  samen met de vaak hoogst ingew ikkelde bouw —  de vruchten der 
Mesems zo interessant en m erkwaardig maakt.
Zoals reeds eerder verm eld is d it openingsmechanisme (dat jarenlang intakt 
b lijft) op te vatten als een zeer doelm atige aanpassing aan het droge klimaat. 
Gesteld immers dat door een korte regenbui de vrucht zich zou openen en 
daarna blijven openstaan dan zouden de zaden al heel gem akkelijk uit de 
vrucht geraken en op de inm iddels al w eer droge bodem terecht komen. Hun 
kans om to t kieming te komen zou dan vrijw el nihil zijn. D oordat de vrucht zich 
nu echter na zo ’n geringe regenbui w eer s lu it heeft alleen een langere neer- 
slagperiode to t resultaat dat de vrucht geheel of gedeelte lijk  geledigd w ordt. 
D oordat de bodem nu veel meer doordrenkt is zijn ook de kiemingskansen 
veel groter. D it e ffect w ord t nog vers te rk t door de zoals gezegd vaak ingew ik
kelde bouw van de vruchten. Met andere woorden: sommige van deze vruch
ten bezitten een of meer inrichtingen om gem akkelijk uitspoelen van de zaden 
te voorkom en (placentaknobbels, hokdeksels, slu itlijsten, „seedpockets").
Van deze belemmerende delen zijn de „seedpockets”  wel de meest merk
waardige. W elisw aar komen deze „seedpockets”  alleen voor bij de geslachten 
waarvan w ordt aangenomen dat zij op een lagere trap van ontw ikkeling staan 
in de evolutie lijn van de Mesems, doch het verschijnsel is zo merkwaardig dat 
we er wat dieper op ingaan. D it ondanks het fe it dat van deze geslachten er 
slechts enkele voo r de liefhebberij van belang zijn. De betreffende geslachten 
zijn: Aptenia, Platythyra, D actylopsis, Aspazoma, Hymenogyne, Skiatophytum, 
Apatesia, Conicosia en Herrea.
Nu weer terug naar de „seedpockets” , w aarvoor eigenlijk geen goede Neder
landse benaming is te geven. De le tterlijke  verta ling „zaadzakjes”  is niet zo 
gelukkig en „zaadvakjes”  zou verw arring in de hand werken t.o.v. de vakjes 
waarin zich normaal gesproken het zaad bevindt.
De vruchten van onze Mesems, de zaaddozen, zijn in een aantal segmenten te 
verdelen, w elk aantal ook w eer overeenkom t met het aantal hokken. Bij de 
soorten van de genoemde geslachten bevindt zich in ieder segment van de 
vrucht een tweetal aparte vakjes waarin zich één of enkele zaadjes bevinden. 
De vakjes liggen in een sponsachtig weefsel van de wand van het vruchtbe
ginsel en dus e igenlijk  (gescheiden door een tussenwandje) buiten de plaats 
waar de zaden zich normaal bevinden. Ze staan er vanzelfsprekend wel mee 
in verbinding via de zaadstreng.
Als nu, na bevochtig ing door regen, de zaaddoos zich opent, spoelt het meren
deel der zaden uit de doos. Bij daarop volgende droogte kan de dan groten
deels geleegde doos zich ofwel in segmenten verdelen, ofwel de gehele zaad
doos w ord t door de wind afgerukt en zo verder verspreid. In die segmenten 
o f in die doos bevinden zich, listig verborgen, echter nog de enkele „reserve” - 
zaadjes in de seedpockets. Deze ontkiemen in dat sponsachtige weefsel als 
dat vochtig w ord t en b lijft; o f wel het weefsel vergaat op den duur en de
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zaadjes kunnen, als de omstandigheden gunstig zijn, alsnog to t ontkiemen 
komen.

Octant 92, Dordrecht. (w ord t vervolgd)

Op studiereis door Uruguay (Slot)

K. H. PRESTLÉ.

Eindelijk bereiken we ook de eerste groeiplaats van Notocactus minimus 
welke op deze plaats door de geelachtige kleur van het lichaam en de rode 
middendoren opvalt. Alle planten zijn slechts 2-3 cm hoog en 1 cm in dia
meter. Op de vindplaats van Notocactus buiningii, die toevallig zaden heeft, 
kunnen we rijpe zaden oogsten. Het is opvallend, dat de Notocactus buiningii 
eigenlijk twee groeiplaatsen heeft, die door een rivier worden gescheiden. 
Terwijl aan de ene kant de groeiplaats slechts planten met lichte bedoorning 
en lichte areolen oplevert, staan op de andere groeiplaats alleen planten met 
donkere dorens en donkere (bruine) areolen. Ook staan bij de donkere planten 
de ribben dichter bij elkaar. Het is zeer verwonderlijk, dat ook dit toch op
vallende verschijnsel in de beschrijving van Notocactus buiningii niet ver
meld wordt.
Ikzelf ben intussen op zoek gegaan naar een Frailea die in de buurt van de 
Notocactus buiningii moet groeien; aangezien ik niet langs de rivier kan, be
reik ik via de bergen na een lange mars een zeer eigenaardig basaltlandschap, 
waar een kleine beek doorheen loopt. Bij deze beek vind ik een paar zeer 
fraaie en sterk bedoornde Notocactus mammulosus var., waarvan ik wat zaad 
en een paar kleine plantjes meeneem. De Frailea is echter niet te vinden! 
Langs de beek ga ik wat verder de berg af en sta plotseling voor een paar 
Frailea mummies, zo droog zijn de planten, die bijna zonder humus in rots
spleten staan. Daar het om de door mij gezochte Frailea moet gaan, probeer 
ik met een breekijzer een paar planten uit de spleten te breken, wat me pas 
na veel inspanning gelukt. Het areaal van deze Frailea schijnt me bijzonder 
klein, ik kon althans maar een paar planties ontdekken.
Ons volgende doel is de streek van Masoller, een, in de cactusliteratuur 
dank zij vriend D. v. Vliet, reeds bekende naam. De plaats is intussen een 
beetie gegroeid en telt nu twee huizen méér. In de Almacén van de heer Xavier 
Masoller krijgen we heerlijk brood met ham en bronwater, en als souvenir 
ook nog een originele jaarkalender van de firma „Masoller y Xavier” , die nu 
boven mijn bureau hangt en me aan mijn reis herinnert. De tocht gaat verder 
door de Siërra de Aurora, via Transgueras naar Rivera, waar we 20 km voor
bij Rivera in de Repressa overnachten. De Reoressa ligt vóór de Cuchilla- 
Negra en vormt een zeer interessant cactusaebied, dat blijkbaar nog steeds 
niet goed doorzocht is. Gedurende een zeer zware dagtocht wordt het me 
maar al te duideliik wat het betekent, dit oebied te voet te doorzoeken! Tij
dens onze mars door de Repressa vinden we zeer fraaie en grote exemplaren 
van Notocactus mammulosus. allosyphon, herterii, ottonis en Frailea pumila 
met zijn variëteit flavispinus. Nu we bijna in Brazilië zijn, maar door gebrek 
aan tijd niet in Rio Grande do Sul kunnen zoeken, gaan we in ieder geval daar 
toch een keer eten. Het zoeken naar de Frailea perumbilicata (Ritter) moet ik 
tot een volaende keer uitstellen.
Over de Routa 5 gaat de reis weer verder naar het zuiden. In een rotsgebied 
links van de weg ontdekken wij naast Notocactus meqaootamlcus en herten.
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een zeer lichte vorm van Notocactus ottonis en twee volkomen wit bedoornde 
Frailea's. Zeer snel valt de nacht en wij overnachten aan de Arroyo Tacuarem- 
bo Chico. Zoals gewoonlijk leggen we tegen 7 uur ons kampvuur aan, maar 
ditmaal is het bijna 12 uur 's nachts als ons vlees goed gebraden en eet
baar is.
Bij Baja de Roja verlaten we de Routa 5 en buigen af, de bergen in. Onderweg 
zoeken we hier en daar en ontdekken een zeer fraai wit bedoornde vorm van 
Notocactus minimus. Ook hier zijn alle planten slechts 2-3 cm hoog en 1 cm 
in diameter. We rijden door tot voorbij Tacuarembo en bezoeken daar een 
haciënda, waar vrienden wonen en waar iets bijzonders op het gebied van 
Notocactussen te vinden zou zijn. Het gebied van de haciënda is zeer rots
achtig, bergachtig en wordt doorkruist door een paar diepe ravijnen. Ik ga 
en vind voorlopig Notocactus ottonis var. arechavaletai, var. megapotamicus 
en enige Wigginsia’s. De volgende morgen onderzoek ik de verdere omgeving 
en beland uiteindelijk in een rotsachtig ravijn, waar de stenen en bomen nog 
nat en glibberig van de regen zijn en een paar slangen en vogelspinnen 
mijn pad kruisen. Plotseling zie ik aan een rotswand, ca. 4 meter hoog, 
een paar rossige cactussen hangen. Het duurt meer dan een uur voor ik een 
paar planten van deze hoge wand heb geplukt. Volledig uitgeput en smerig, 
maar blij als een lottowinnaar ga ik weer op de terugweg naar de haciënda. 
Daar aangekomen, neem ik eerst eens een compleet bad in een van de 
regenwater-resevoirs en toon vervolgens mijn vrienden de „nieuwe Noto
cactussen. Nadat we toevallig ook nog een paar Frailea’s gevonden hebben, 
verlaten we met tegenzin de haciënda, die ons zeker nog een paar verras
singen had kunnen opleveren. Onze weg voert ons naar de omgeving van 
Achar, waar ook enige Frailea’s moeten groeien, die eventueel de verdwenen
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Frailea pulcherrima zou kunnen zijn. In Achar aangekomen, komen we echter 
in een zwaar onweer terecht en het regent ontzettend. Het zoeken naar de 
cactussen is dus voor mij teneinde. In twee dagen vliegt de KL 792 terug naar 
Amsterdam.
Vijverweg 12, Veghel.

TER NAGEDACHTENIS

AAN

BERTUS JANSSENS

Hoe had hij zich verheugd om na zijn pensionering zijn vrije tijd en aandacht 
aan zijn liefhebberij te kunnen wijden. Maar helaas, kort nadat hij nog aan onze 
excursie in september had deelgenomen, werd hij in het ziekenhuis te Breda 
opgenomen. Iedereen, en zeker hijzelf, verwachtte dat dit verblijf maar van 
korte duur zou zijn, maar na ongeveer een maand ging zijn gezondheidstoe
stand snel achter uit en op 10 november is hij op 67-jarige leeftijd overleden. 
Vanaf deze plaats willen wij nogmaals ons medeleven aan zijn familie over
brengen.
Wie was Bertus of voor de liefhebbers die hem misschien minder goed kenden 
E. A. Janssens uit Terheyden?
Hij was een van de oprichters van de afdeling West-Brabant en als een ware 
missionaris spoorde hij nieuwe leden voor de afdeling op. Waarbij zeker de 
beginnende liefhebbers door hem met raad en daad terzijde gestaan werden. 
Iedereen was steeds welkom en niemand ging bij hem met lege handen weg. 
Tevens vervulde hij met een grote inzet de funktie van secretaris. Maar niet 
alleen in de afdeling was hij aktief. Zo zullen velen hem kennen door „Ruilen 
zonder huilen” en de algemene ledenvergaderingen. Daarnaast maakte hij deel 
uit van de diatheek-commissie.
Reeds nu merken wij wat hij voor ons gedaan en betekend heeft en ons blijft 
alleen de herinnering aan een goede vriend en aktief liefhebber.
Namens de afdeling W est-Brabant, H. M evissen, voorzitter.

IN MEMORIAM OTTO CHRISTIAAN VAN SOLDT
Op 17 november overleed op de leeftijd van 73 jaar ons medelid O. C. van 
Soldt. Ofschoon hij reeds geruime tijd ernstig ziek was kwam zijn einde toch 
nog onverwacht. Wij verliezen in hem één van de meest actieve leden van 
Succulenta. Al spoedig na het begin van zijn lidmaatschap in juli 1966 vinden 
wij in Succulenta zijn eerste artikel over verlichting en verwarming, een ge
bied waarin hij als vakman een expert was. Na enige andere technische ar
tikelen komt in 1970 zijn oproep om te komen tot „Ruilen zonder huilen” , waar
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hij zijn hart en w erkkracht aan verpandde. Z ijn ideaal was de leden to t elkaar 
te brengen door uitw isseling van planten, hetgeen hem to t zijn grote vo l
doening voo r honderden leden ge lukt is. W ie, zoals schrijver dezes, d it van 
nabij heeft meegemaakt weet hoe ontzaglijk veel tijd  hij besteedde aan d it 
w erk en hoeveel plezier hem dit deed als hij van veelal geïsoleerd wonende 
leden brieven ontving, over de contacten die zij door middel van zijn actie 
,,Ruilen zonder huilen" met andere leden verkregen hadden.
De jaarlijkse ru illijsten groeiden aan to t vele fo liovellen waarin ieder planten 
kon aanbieden en aanvragen. In d it jaar 1977 drukte de heer Snelleman 228 
ruillijsten af, ze lf verzond van Sold t 72 pakketten planten. Veel van zijn 
„k lan ten”  kwamen, soms met een heel gezin, op bezoek in de M iddelburgse- 
straat, waar ze door mevrouw van Sold t gastvrij ontvangen werden. In Succu
lenta van novem ber 1977 kunnen we lezen met hoeveel leedwezen hij d it 
w erk moest opgeven.
We verliezen in hem een be langrijk lid, een goede vriend en wensen zijn 
vrouw  en kinderen van harte sterkte toe in d it grote gemis van een beste man 
en goede vader.

C. Bommeljé.

TIJDSCHRIFTEN
Cactus and Succulent Journal (U.S.), Vol. XLIX, no. 4, juli/augustus 1977:
In dit nummer wordt in het eerste artikel aandacht geschonken aan het geslacht Cero- 
pegia. Vooral aan de functionele opbouw van de Ceropegiabloem wordt de nodige 
aandacht besteed: vliegen worden daarin tijdelijk gevangen gezet ten behoeve van de 
bestuiving. Ook enige cultuuraanwijzingen ontbreken daarin niet. De schrijver ervan is 
George E. Radwin.
De laatste aflevering over het geslacht Gymnocalycium van de hand van Gerhart Frank 
belicht de groep Subserie B: Mihanovichiana, waarin ter sprake komen: G. anisitsli, G. 
damsii en G. mihanovichii. Deze uit het Chacogebied (Paraguay en Bolivië) afkomstige 
soorten wensen een overwintering van 10° C met een niet al te droge bodem, terwijl 
tijdens het groeiseizoen veel vocht gewenst is, mits uiteraard de grond goed door
laatbaar.
Werner Rauh vervolgt zijn studieverslag over de vegetatie van xerophyten in zuid
westelijk Madagascar. Op zeer interessante wijze wordt nader ingegaan op de „struggle 
for life" van de aldaar groeiende Euphorbia’s, Alluaudia's, Didierea’s, Decaryia’s enz., 
met mooi en duidelijk fotomateriaal.
C. Glass en R. Forster publiceren hun studies over een herziening van het geslacht 
Turbinicarpus. Hierop hoopt schrijver dezes in de nabije toekomst uitvoeriger in een 
apart artikel terug te komen. In het kort komt het hierop neer, dat er nog zes soorten 
zijn overgebleven, waarvan twee nog uit een ander geslacht afkomstig zijn.
De schrijfster Susan Carter schrijft in haar vervolgartikel over succulente Euphorbia’s 
in Somalië. Voor de belangstellenden onder ons is het belangrijk te weten dat daarin 
de nieuwbeschrijvingen vermeld staan van E. gillettii Baily & S. Carter sp. nova, subsp. 
gillettii, subsp. tenuior S. Carter subsp. nova, E. fascicaulis S. Cartersp. nova en E. 
reptans Bally & S. Carter sp. nova. Ook dit artikel is goed gedocumenteerd met kleuren- 
en zwartwitfoto’s alsmede met tekeningen.
Weissenbruchstraat 92, Roosendaal

INHOUD:

1978 —  S. K. B ra v e n b o e r...........................................................................................
Wat is Delaetia Woutersiana Backbg.? —  Fr. B u xbaum ....................................
Van Maand to t Maand —  Th. Neutelings .............................................
Ongeregeld: Gymnocalycium a n is its ii, Coryphantha andreae —  Th. Neutelings 
Mesembryanthemaceae (XI) —  Fr. Noltee en A. de Graaf . . . .
Op studiereis door Uruguay (slo t) —  K. H. P r e s t lé ....................................
Ter nagelachtenis aan Bertus Janssens —  H. M e v is s e n .....................................
In Memoriam Otto Christiaan van S o ld t —  C. Bommeljé . . . .
Tijdschriften —  Th. N e u te lin g s ..................................................................................

2
2
7

14
16
21

23
23
24

24



succulenta
MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING 

VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Huernia zebrlna Foto: Noltee

57ste JAARGANG 
NO. 2
FEBRUARI 1978



H u ern ia  ze b rin a  N E. Br
FRANS NOLTEE
Tot de meest bekende Huernia’s in onze verzamelingen behoort ongetwijfeld 
H. zebrina. Het is een plant met stengels die 5-8 cm lang zijn en ± 2,5 cm in 
doorsnee (met inbegrip van de stevige tanden). De stengels zijn vier- of vijf
hoekig en (grijs)groen van kleur, vaak met bruinachtige vlekken. De bloemen 
zijn 3,7-4,4 cm in doorsnee; de bloemslippen zijn ± 1 cm lang en overdekt met 
fijne papillen. De soort dankt zijn naam aan de paarsbruine strepen op de 
bloemslippen (de ondergrond is zwavelgeel of bleek groenachtig geel). 
Rondom het centrum van de bloem loopt een naar verhouding zeer dikke en 
hoge rug die min of meer dezelfde kleur heeft als de lijnen op de bloemslippen. 
De ring (meestal annulus genoemd) is sterk glanzend waardoor fotograferen 
van de bloem vaak erg moeilijk is. Soms is de annulus ongevlekt. Meestal 
echter loopt de tekening van de bloemslippen door op het onderste deel van 
de ring, waarbij de strepen in vlekken veranderen.
H. zebrina werd omstreeks 1900 gevonden (waarschijnlijk in Natal) en in 1909 
beschreven door N. E. Brown. In 1913 werden exemplaren van dezelfde soort 
door de bekende plantenzoeker Prof. Dinter gevonden in het toenmalige Duits 
Zuidwest-Afrika. (In het zuidelijk deel van de Karasbergen.) Onder andere van
wege de geweldige afstand tussen Zuidwest-Afrika en Natal (±  1400 km) ge
loofde Dinter niet dat het om dezelfde soort ging. Toen hij materiaal naar Brown 
opstuurde liet deze hem echter weten dat het wel degelijk om H. zebrina ging. 
Hij vond de afstand blijkbaar echter ook wel erg groot en sprak dan ook het 
vermoeden uit dat de eerstgevonden planten ook wel uit Namaland afkomstig 
zouden zijn. M.a.w. hij dacht dat de opgave van de eerste vindplaats op een 
vergissing berustte. Later werden echter opnieuw exemplaren van H. zebrina 
in Natal (Zoeloeland) gevonden en ook in tussenliggende gebieden.
Deze soort heeft dan ook een geweldig verspreidingsgebied (±  1400 x 600 
km), waardoor het te begrijpen valt dat er nogal wat variatie in zit. Herbert 
Lang, een Zuidafrikaan die een speciale studie heeft gemaakt van H. zebrina 
onderscheidde 6 plaatselijke vormen. Slechts één daarvan heeft tot nu toe een 
aparte variëteitsnaam verkregen (var. magniflora).
H. zebrina vormt met nog een aantal soorten de groep van de „reddingsboei- 
huernia’s ” , zo genoemd naar de opvallende annulus die deze soorten bezitten. 
De soort lijkt veel op H. confusa, die echter o.a. kleinere bloemen, een minder 
regelmatige tekening op de slippen en een meestal meer geelachtig-rode an
nulus heeft.
Octant 92, Dordrecht.

N o to ca ctu s  a llo sip h o n  en N o to cactu s  o rth a ca n th u s
Hun indeling in het ondergeslacht Neonotocactus
Dr. GERHARDT SCHAFER.
In 1970 publiceerde D. van Vliet in ons maandblad (1) een studie, die zich be
zig hield met Notocactus orthacanthus. Reeds in 1827 was deze plant door 
Sellow verzameld onder de naam Echinocactus orthacanthus en ter deter
minatie naar Berlijn gestuurd. In hetzelfde jaar volgde de beschrijving door 
Link en Otto (2). Helaas ging de plant verloren en schijnt ook niet terugge
vonden te zijn. Latere auteurs, waaronder ook C. Backeberg, deelden haar,
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zonder haar verder te kennen, in bij het ondergeslacht Malacocarpus.
Pas in 1968 ontdekte van V lie t op een van zijn reizen naar Uruguay de plant 
opnieuw in het departem ent Rivera. Aanvankelijk beschouwde hij haar als een 
nieuwe soort en noemde haar Notocactus aciculatus. U itvoerige vergelijkende 
studie bracht hem echter to t de overtuiging, dat hij de oude, sinds meer dan 
130 jaar verdwenen soort had teruggevonden.
De beschrijv ing van de plant door Link en Otto werd door hem overgenomen 
en, aangezien d it door de auteurs achterwege was gelaten, met passende 
gegevens over bloemen, vruchten en zaden aangevuld.
De beschrijving luidt, verkort, als volgt:
De stam is rond, iets blauwgrijs, met 18 afgestompte kanten, 7 dorens, de 
m iddelste veel groter, krachtig en recht, de overige afstaand. De stam is 2% 
duim hoog, 2%  duim dik. De kanten hebben duidelijke verheffingen en zijn 
aan de zijden ingedrukt; de groeven zijn zeer smal. De schedel is afgeplat 
verzonken. De grootste doorn is %  duim lang, de kleinere zijn 6 lijnen (1/ 2 
duim) lang, alle dorens zijn grijs.
Beschrijving van bloemen etc. door van V liet:
Bloem klokvorm ig, ongeveer 4 cm lang en 6 cm in doorsnee, d icht om de met 
w itte  wol beklede schedel staande; vruchtbeginsel en bloembuis met schub
ben bekleed, uit de axillen van de schubben ontstaan dichte bruine wol en 
bruine borstels. De buitenste en binnenste bloembladeren zijn spatelvormig, 
glanzend c itroengeel; de meeldraden staan aan de voet van de stijl, geen 
nectarkamer; de meeldraden, helmknopjes en stijl zijn geel; ongeveer 10 pur
perrode stem pels; ze lffertie l.
Vrucht langwerpig als ze rijp wordt, blaasvorm ig en dunwandig uitgroeiend, 
lichtgroen to t lichtrose, bekleed met wol en borstels; als de vrucht rijp is, ver
droogt ze, barst overlangs open en bevat circa 50 zaden.
Zaad helmvormig, de testa is voorzien van ta lrijke  bultjes; het hilum heeft een 
dikke, iets golvende rand.
U it deze beschrijving b lijk t, dat de soort op grond van haar klokvorm ige 
bloembuis, de vorm ing van slechts 1 groep meeldraden, het ontbreken van 
een nectarkamer, de vorm  van de rijpende vrucht en het zaad, dat een basaal 
hilum heeft, in het ondergeslacht Neonotocactus ingedeeld moet worden. 
Bekijkt men de plant in verge lijk ing met andere soorten van het ondergeslacht 
Neonotocactus, speciaal van de mammulosusgroep, dan w ord t duidelijk, dat 
er in de habitus toch aanzienlijke afw ijk ingen te constateren zijn (afb. 1). De 
grote, mooie ” mammulosus” -bloem bew ijst echter, dat zij bij de "m am m ulosi” 
hoort, w aar ook de zelffertiliteit op duidt.
In cu ltuur g roe it de plant goed, al is het niet snel, uit zaad op. Men moet 
echter toch 5-6 jaar wachten, voordat de plant het bloeistadium bere ikt heeft. 
Ongeveer 2 jaar na het verschijnen van van V lie ts studie meldde E. Marchesi 
de ontdekking van een andere nieuwe soort van het geslacht Notocactus, die 
hij de naam Notocactus allosiphon gaf (3). De verkorte  beschrijv ing van de 
plant luidt:
Plant bolvorm ig, dofgroen, 11-13 cm in doorsnee en 8-12 cm hoog; schedel 
enigszins verd iept, in de rustperiode zonder dorens, maar bijna overdekt met 
die van de aangrenzende areolen, in de groeiperiode volled ig bedekt met 
nieuwe dorens; 15-16 diepe ribben, onder de areolen een weinig verd ik t; de 
knobbels zijn afgerond, opzij iets samengedrukt, te rw ijl het topje niet centraal 
staat; de areolen liggen tussen de knobbels verzonken, de jonge met w itte 
wol, la ter kaal w ordend; 4 middendorens, 1 naar boven rechtop, 1 naar bene
den op de onderliggende knobbel, 2 zijwaarts, dun, spits en stekend; in het
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jeugdstadium zijn ze donkerrood, de oudere vergrijzen met een rode gloed en 
een zwartachtige punt; ze zijn 9-19 mm lang. De randdorens lijken erg op de 
middendorens, maar zijn meestal korter en dunner, twee ervan bevinden zich 
opzij van de bovenste middendoorn.
Bloemen uit de areolen bij de schedel, 5,5 cm lang en 5 cm in doorsnee, be
kleed met dicht aanliggende grijsachtig- bruine wol en bruine borstels. De 
bloembladeren zijn bleekgeel, de buitenste en binnenste langwerpig lancet
vormig met een kleine steel aan de basis; bloembuis trechtervormig, de nec- 
tarklieren op de bodem zijn bleekrose; de meeldraden ontspringen in de 
onderste 6 mm van de bloembuiswand, de 20-21 mm lange stijl is wit en heeft 
11-13 rechtop staande, stompe, purperen stempels van 3-3,5 mm lengte.
De vrucht opent zich niet spontaan, het vruchtbeginsel wordt 2,5-3 cm lang, 
terwijl het met de vorderende rijpheid nog iets verlengt en hol wordt.
Het zaad is afgestompt bolvormig, 1,0-1,1 mm lang en idem in doorsnee, mat 
zwart en dicht met bultjes bezet; het hilum is witachtig, verdikt met een witte, 
niet uitpuilende rand.
Neemt men de niet onaanzienlijke variatie-breedte van beide soorten in ogen
schouw, dan bezitten zij qua habitus een zekere overeenkomst (afb. 2), die 
er wellicht de oorzaak van mag zijn, dat van Vliet Notocactus allosiphon als 
synoniem bij Notocactus orthacanthus indeelde, maar zeker ten onrechte. Uit 
de beschrijving blijkt, dat Notocactus allosiphon een bloem met trechter
vormige bloembuis bezit, waarbij ook alle andere typische kenmerken van 
trechtervormige bloemen aanwezig zijn. Verwonderlijk is dat ook Marchesi 
de plant bij Neonotocactus indeelt, ofschoon de afwijkingen in zijn beschrij
ving duidelijk benadrukt worden; (noot van de vertaler: allosiphon betekent: 
met afwijkende bloemkelk).
Een bepaalde onzekerheid blijkt uit een nabeschouwing over de beschrijving 
van Marchesi door de bekende cactusverzamelaar Hugo Schlosser uit Mon
tevideo, die voor de vertaling uit het Spaans in het Duits zorgde. Hij vond de 
plant in 1971 op een andere plaats, zonder de vindplaats van Marchesi te 
kennen, en stelde enige afwijkingen met de originele beschrijving vast. Deze 
hebben voornamelijk betrekking op de grootte van de plant, de plaatsing en 
het aantal van de dorens, de bloeiwilligheid en de openingshoek van het re
ceptaculum. Maar ook de opmerking van Schlosser verandert niets aan het 
feit, dat Notocactus allosiphon op grond van zijn trechtervormige bloembuis 
niet bij Neonotocactus ondergebracht kan worden.
Precies als Notocactus orthacanthus (afb. 3) wordt ook Notocactus allosiphon 
(afb. 4) sinds enkele jaren in onze verzamelingen gekweekt, maar hij komt 
reeds als jongere plant in bloei, zodat aan de hand van rijkelijk aanwezig 
plantenmateriaal de mogelijkheid aanwezig was om de bloembouw, de vrucht- 
zetting en de fertiliteit gedurende verschillende jaren diepgaand te bestu
deren. De bloembuis van alle planten van de meest verschillende herkomst 
is ondubbelzinnig als trechtervormig herkenbaar; de openingshoek van het 
receptaculum is per plant aan enkele geringe afwijkingen onderhevig, hij ligt 
tussen de 80 en 90°; de meeldraden vullen de keel van de bloem tot ver in de 
bloembuis op; wanneer men een bloemsnede maakt is het circa 1 mm diepe 
nectarium duidelijk te herkennen; de vruchtvorming verloopt totaal anders als 
bij Notocactus orthacanthus, ze rekt zich niet blaasvormig met een inhoud 
van circa 50 zaden, zoals orthacanthus, maar blijft compact, al kan men een 
geringe verlenging constateren; de vrucht opent zich niet vanzelf, zoals ook 
Marchesi opmerkte; bij volledige rijpheid is de grootte van de vrucht 18-20 
mm, in de geopende vrucht zijn de ingedroogde navelstrengen duidelijk zicht-
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4. Notocactus allosiphon

baar, de zaden zijn zeer talrijk (circa 200) en liggen los op de bodem van de 
vrucht, ze lijken op die van het ondergeslacht Malacocarpus; Notocactus al- 
los'phon is niet zelffertiel, de meeldraden zijn niet prikkelbaar.
Tabel
Grootte van 
plant

de

de

Schedel 
Aantal ribben 
Bloemkleur 
Grootte van 
bloem
Receptaculum
Meeldraden
Nektarkamer
Fertiliteit
Stempels
Grootte van de
vrucht
Aantal zaden 
Grootte van het 
zaad

N. orthacanthus

to t 20 x 20 cm

met wol bedekt 
circa 18
glanzend citroengeel

N. allosiphon

11-13 cm hoog, 8-12 cm in
doorsnee
met wol bedekt
15-16
bleekgeel

4 cm lang, 6 cm in doorsnee 5,5 cm lang, 5 cm in doorsnee
klokvormig 
1 groep 
niet aanwezig 
zelffertiel 
10

circa 35 mm 
circa 50

1,2 x 1,1 mm

trechtervormig 
2 groepen 
aanwezig 
zelffertiel 
11-13

circa 20 mm 
1,2 x 1,1 mm

1,0 x 1,1 mm
Opmerking: Hugo Schlosser vond exemplaren van Notocactus allosiphon, die 

tot de dubbele grootte van de opgegeven maten hadden.
Laat Notocactus orthacanthus met betrekking to t zijn habitus, in het bijzonder 
door de scherpe, recht omlaag verlopende ribben een zekere gelijkenis met 
verschillende soorten van het ondergeslacht Malacocarpus zien, dan wordt 
deze indruk niet alleen nog sterker bij Notocactus allosiphon, maar hier treden 
zelfs kenmerken op, die, zoals de korte trechtervormige bloem, het nectarium 
en de zaden, karakteristiek zijn voor het ondergeslacht Malacocarpus. Het 
lijk t derhalve mogelijk, dat beide soorten to t die groep horen, die als verbinding 
tussen verschillende ondergeslachten van het geslacht Notocactus, met name 
de ondergeslachten Neonotocactus en Malacocarpus, beschouwd moeten wor
den.
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5. Notocactus buiningii

Hierbij domineren bij N. orthacanthus nog de kenmerken van het ondergeslacht 
Neonotocactus, te rw ijl de kenmerken van N. allosiphon meer in de richting van 
het ondergeslacht Malacocarpus wijzen. Hoe dicht beide soorten al bij het on
dergeslacht Malacocarpus staan w ord t duidelijk, wanneer we een van de nieu
we, door van V lie t in Zuid-Brazilië  ontdekte M alacocarpussoorten als ve rge lij
kingsmateriaal erbij halen. Een van deze, nog niet beschreven species, die 
onder het veldnum mer DV 99 in onze verzamelingen gekw eekt wordt, vertoont 
in habitus een frappante gelijkenis met N. orthacanthus en N. allosiphon.
M et de ontdekking van N. orthacanthus en N. allosiphon werd na Notocactus 
buiningii (afb. 5) een nieuwe groep gevonden, die een verbinding vorm t tussen 
de beide ondergeslachten. Daarmee zou echter een verwantschap tussen beide 
groepen w aarsch ijn lijk  zijn. Zu lk  een verwantschap tussen Notocactus en Ma
lacocarpus werd ook reeds door Fric aangenomen, al lijk t zijn bew ijsvoering, 
namelijk een kunstmatig gekweekte hybride tussen Notocactus pampeanus en 
Malacocarpus arechavaletai, tw ijfe lachtig .

Buxbaum hief in 1967 in zijn bewerking van het geslacht Notocactus (4) de tot 
die tijd  zelfstandige soort W igginsia op en deelde haar als ondergeslacht Mala
cocarpus in bij het geslacht Notocactus.
D oor van V lie t (5) w ord t een soort verwantschap tussen Notocactus en Mala- 
cocarpus/W igginsia bestreden op grond van zeer zorgvuldige veldstudie op 
de standplaatsen der planten. Hij s te lt vast, dat ondanks het voorkom en van 
ta lrijke  soorten van beide geslachten resp. ondergeslachten in een zeer be
perkt gebied er nooit hybriden gevonden konden worden.
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Derhalve moet deze vraag voorlopig nog open blijven, to tdat het misschien op 
een dag lukt om nog verdere soorten te ontdekken, die een bijdrage kunnen 
leveren om de verw antschapsverhoudingen tussen Notocactus en Malaco- 
carpus/W igginsia op te lossen.
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Van M aand tot Maand
Th. NEUTELINGS

Nu schrijve r dezes meer dan een jaar lang deze rubriek zo op zijn eigen wijze 
behandeld heeft, w ord t het m oeilijk deze in dezelfde lijn komend jaar te con
tinueren. Anders moet je de vorige afleveringen erop gaan naslaan en bezien 
wat er in de desbetreffende maanden zoal om trent de verzorging ten berde 
gebracht werd. En dat lijk t mij een wat saaie, ja zelfs een wat overbodige aan
gelegenheid. Overigens, zo schiet mij te binnen, heeft onze vereniging een 
zeer goed boekje uitgegeven, getite ld: "Handleiding voor het verzorgen van 
cactussen en andere succulenten", van de hand van de schrijvers A. de Graaf 
en F. Noltee. V orig  jaar is daarvan de tweede druk verschenen. Ik verm eld dit 
met name, omdat vele nieuwe leden d it van belang zullen achten. A llerle i on
derwerpen zoals het verzorgen van maand to t maand, het water geven, ve r
potten, zaaien, enten, ongediertebestrijd ing e.d. komen daarin uitvoerig en 
voor eenieder begrijpe lijk  aan de orde. Toch zal ik (voorlopig) deze rubriek 
handhaven, omdat mij gebleken is dat daardoor veel reacties van overwegend 
beginnende liefhebbers ontstaan, want ju is t voo r hen was in eerste instantie 
deze rubriek bedoeld. Ik zal mij voortaan beperken to t het vermelden van min 
of meer interessante voorvallen, voortkom end uit eigen ervaringen enz. 
Welaan, de maanden novem ber-decem ber beschouwend, zijn er toch wel enige 
voorvallen die aan d it papier toevertrouw d kunnen worden. Enkele Gymno- 
calyciums hadden begin november nog net hun bloem knoppen geopend. Nu 
einde decem ber is aan deze situatie bijna niets veranderd en staan ze nog 
er even fris  bij. D it komt omdat in de kas de tem peratuur gemiddeld 10-12° C 
bedraagt. Het bloeiproces b lijft daardoor s terk vertraagd. Alleen heeft d it to t 
nadeel dat de bloem kelken zich niet geheel zullen ontvouwen, w aardoor de 
uite indelijke schoonheid van de bloem ze lf ons onthouden w ordt. A lleen een 
stralende zon kan ze geheel doen openen, maar daarvan is thans geen sprake, 
want mocht deze schijnen, de lage stand ervan doet het stra lingseffect teniet. 
In ieder geval mag de aanwezigheid van dergelijke bloemen ons er niet toe 
aanzetten om deze planten w ater te geven, ook al is de verleiding daartoe 
groot. Immers de cactussen dienen onvoorw aardelijk rust te genieten.
Andere cactussoorten vertonen ook bloemknoppen, waarvan de groei zelfs in 
het beginstadium practisch achterwege b lijft. B ijvoorbeeld mijn Astrophytum  
asterias, welke normaal het hele groeiseizoen doorb loe it met prachtige, grote, 
gele bloemen met van binnen een rood hart. Veel Mam m illariasoorten zorgen 
voor een grappige kerstsfeer ju is t vanwege hun prachtig gekleurde bessen.
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M am m illaria prolifera var. haitiensis

M ammillaria theresae
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Astrophytum asterias met bloemknoppen

Leuchtenbergia princip is



Ontluikende bloem van Astrophytum asterias

Mammillaria prolifera is waarlijk zo'n bessenkampioen. Mijn Mammillaria col- 
linsii is wel een bijzonder merkwaardig geval, dat zich niets van het winters 
seizoen aantrekt. Begin november begonnen de bloemknoppen te groeien en 
al twee maanden lang openen zich de crèmekleurige bloemen geheel, ondanks 
het zo sombere, donkere weer. Onbegrijpelijk haast, want net als de andere 
krijgt hij geen vocht toegediend dan wel een andere speciale verzorging toe
bedeeld. Ook andere exemplaren zijn al aan hun knopvorming begonnen, zo
als Mammillaria (Solisia) pectinata, Mammillaria theresae, diverse Rebutia’s, 
Mammillaria solisioides e.v.a. Deze laatste heb ik trouwens nooit echt in bloei 
kunnen krijgen. Elk jaar in de late nazomer verschijnen de rood aangelopen 
bloemknopjes, maar in het daarop volgende voorjaar worden deze afgestoten. 
Dit winterseizoen nu heb ik dit exemplaar in huis gehaald in de hoop dat ik 
eindelijk eens een echte bloei mag gaan verwachten. Het is thans ook de tijd
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om eens de nodige aandacht aan andere exemplaren te w ijden. Zo heb ik een 
Leuchtenbergia principis, een jong exemplaar dat op een jusbertii geënt staat. 
In één jaar groeide een z ijspru it aan de moederplant, welke in grootte en om
vang de moeder gepasseerd is. O ok merkwaardig is te constateren dat de 
moederplant veel langzamer groe it dan de z ijspru it zelf. Op bijgaande fo to  is 
zulks du ide lijk  waarneembaar.

O ok interessant is de dichotome deling, een proces dat veelvuldig bij ver
schillende M am m illaria ’s voorkom t. Het komt hierop neer dat het groeipunt in 
de schedel van de plant zich spontaan in tweeën deelt, waardoor er in feite 
twee koppen met ieder een eigen vegetatiepunt ( =  groeipunt) ontstaan. Zo 
heb ik d it jaar d it proces mogen gadeslaan bij Mammillaria neomystax (zie 
foto) en Mammillaria nejapensis, overigens twee, veel op elkaar gelijkende 
cactussen. O pvallend was dat de bloei in dat seizoen achterwege bleef, on
danks de sterke w olvorm ing tussen de tuberkels in de zogenaamde bloeizone, 
net onder de schedelpartij. In 1975/76 deelde mijn Mammillaria durispina zich 
ook dichotoom, doch een van de nieuwe koppen verloo r het bezit van het 
centrale groeipunt, w aardoor in de loop van d it jaar een gebochelde situatie 
ontstond. Maar deze bochel degenereert gele idelijk, ook al omdat het plante- 
lichaam steeds meer in omvang toeneemt.

Mijn 1977-zaailingen blijven in de kas staan, dat w il zeggen dat to t aan het 
komende groeiseizoen de groei ervan b lijft stilstaan. Ik heb daarmede al zeer 
goede ervaringen. Deze jonge plantjes krijgen daardoor de kans om goed af 
te harden en de "groe ischade”  halen ze toch dubbel en dwars straks in. Ook 
bere ikt men daarmede een veel lager zaailingensterfte. Het grondmengsel 
waarin ze staan w ord t tijdens het w interseizoen zeer matig vochtig gehouden. 
Immers veel vochtreserve hebben zij gezien hun beperkte omvang niet. Zo 
voorkom t men de kans op uitdroging van het nog zo tere wortelgestel.
Tijdens de w in te r houd ik enkele onderstammen aan de groei. D it kan wel 
eens nodig zijn voo r het uitvoeren van noodentingen. Gelukkig heb ik to t dus
ver er nog geen gebru ik van behoeven te maken. Een cactus in mijn kas heeft 
helaas toch het loodje gelegd en wel een Rebutia violaciflora. Op een goede, 
of beter geformuleerd, op een kwade dag ontwaarde ik een bruinig geval tus
sen de Rebutia-achtigen. De zijscheuten zelf heb ik nog getracht te redden. 
Nadien bleek helaas dat ook deze al aangetast waren en dan is geen enkele 
redding meer m ogelijk. Ik neem aan dat ten gevolge van een uitermate 
uitbundige bloei deze plant s terk verzw akt is, zodat het een w illige prooi 
voor een schimmelziekte werd. Meer dan 60 prachtige v io le tk leurige bloe
men had deze bolcactus d it jaar voortgebracht. D it moet stellig de plant 
uitgeput hebben. Tenslotte nog dit: het is oppassen geblazen met de meestal 
drie-, soms v ierkantige Hylocereusonderstammen. Behalve dat deze toch al 
zo zeer gevoelig zijn voo r lagere tem peraturen komt het vaak voo r dat hun 
zonder meer geen lang leven beschoren is. De handelskwekerijen maken er 
niettem in g rif gebru ik van, omdat d it type onderstam zo snel groeit. Zo heb ik 
een prachtige Mammillaria plumosa op zo’n onderstam geënt gehad, die het 
afgelopen zomerseizoen opeens wegrotte. De entling ze lf was niet aangetast.

A lle  onderstamresten behoren dan goed verw ijderd te worden, ook het stukje 
centrale as van de onderstam, dat zich in de entling ze lf bevindt. Dat laatste 
kan het beste eru it gesneden worden met behulp van een scherp, puntig mes
je. Na twee weken was de wond aan de onderzijde van de voorm alige ent ge
heeld en droog en heb ik deze vervolgens op een bedje van vochtige, ge
bakken kle ikorre ltjes laten bewortelen. Een proces dat overigens vrij spoedig 
op gang kwam. K le ikorre ltjes bieden voorts het voordeel dat zij chemisch
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met de hoge portokosten is het niet langer verantwoord, brieven te beantwoorden wanneer geen postzegel is 
biiaevoegd.
Voor een vlotte afhandeling gelieve u SRTEEDS UW LIDNUMMER te VERMELDEN.

KopiTvoor^ef APRIL-nummer moet uiterlijk 1 MAART bil de redaktie zijn.
Mededelingen voor verenigingsnieuws uiterlijk 15 MAART bij het sekretariaat, afdelingen gelieven hun mede
delingen te zenden aan Mevr. A. BOENDER, Beneluxlaan 53, Beverwijk.
Advertentie opgaven uiterlijk 20 FEBRUARI bij J. DE GAST, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo.

BESTUURSMEDEDELINGEN 

Algemene vergadering

Voor de algemene vergadering op 6 mei van dit jaar zal de afdeling Kennemerland als gast
vrouw fungeren.
Wat, vroeg het bestuur van onze afdeling zich af, zullen wij de deelnemers bieden; ons oog 
viel op het fraaie landgoed "Beeckestijn” waar door de gemeente Velsen de mogelijkheid tot 
vergaderen werd geschapen.
Uit het mooie boek - Hart van Kennemerland - citeer ik letterlijk: - Het thans weer geheel 
gerestaureerde Beeckestijn behoorde ook vroeger reeds tot de fraaiste buitenplaatsen van 
Kennmerland. In het begin van de 17e eeuw moet er een kleine hofstede hebben bestaan die 
toen toebehoorde aan ’marija gerrijtsd.van beeckesteijn’ . Latere eigenaren, deel uitmakend 
van het Amsterdamsche regentenpatriciaat hebben de buitenplaats door een aantal uitbrei
dingen zijn huidige omvang gegeven. In 1952 is de gemeente Velsen door aankoop 
eigenares van het landgoed geworden -, einde van het citaat.
Hier nu hebben wij voor de gehele zaterdag de beschikking over het mooie koetshuis; de 
oude geometrische tuin, die omstreeks 1770 ontstond en grootdeels is blijven bestaan, met 
daarachter het nieuwere tuingedeelte in Engelse stijl noodt tot wandelen.
Voor de liefhebbers is een bezoek georganiseerd aan het museum van de Archeologische 
Werkgroep van Velsen.
De heer Meesters, van voorheen Landré en Meesters, hebben wij bereid gevonden een 
boekenstand in te richten waar uiteraard ook gekocht kan worden.

Wij verzoeken u, als u een lunch wilt gebruiken dit vóór 15 april op te geven aan: 
Penningmeester J.A. van Willigen, Edisonstraat 40, IJmuiden (Tel. 02550-23239).
Giro nr. afd. Kennemerland 3604148.
De kosten van de lunch bedragen f 15,--; w ilt u op het stortingsformulier zetten: Lunch Alg. 
verg.
Mocht u vragen hebben dan kunt u die richten aan bovengenoemd adres.



Vanaf negen uur, zaterdagochtend bent u van harte welkom in Beeckestijn, Rijksweg 136, 
Velsen Z.
12.30 - Lunch in de Taveerne van Beeckestijn.
14.00 - Algemene vergadering in het Koetshuis van Beeckestijn.
16.30 - Einde vergadering.

Route beschrijving, busdiensten e.d. zullen we uitvoerig melden in het maandblad van april. 
Tot ziens op 6 mei.

Ruilen zonder huilen

Na het overlijden van de heer van Soldt hebben ondergetekenden na enige aarzeling aange
boden om de door hem opgezette actie "Ruilen zonder Huilen” (RzH) voort te zetten. Wij 
willen proberen dit zo goed mogelijk in de geest van de heer van Soldt te doen.
RzH behoudt dus twee doelstellingen: a. het bevorderen van het onderling ruilen van 
planten en b. het helpen van beginners - dat zijn mensen die wel graag wat plantjes krijgen, 
maar die nog niets hebben aan te bieden - bij het opbouwen van een verzameling.
Iedereen, die zich als lid van RzH heeft aangemeld, of hij nu beginner is of ruiler, ontvangt in 
april/mei een ruillijst. Op grond van deze lijst kunnen ruilers met elkaar contact opnemen 
om tot uitwisseling van planten te komen en beginners kunnen zich tot dié deelnemers 
wenden, die planten voor beginners in de lijst aanbieden.
Wat moet men doen om lid te blijven of te worden?
1. Men maakt f 2,50 over op gironummer 343795 t.n.v. H. Leusink, De Klomp, onder vermel
ding van "RzH” . Leden uit België gireren Bf 40,--. Wil men de actie met een extra bedragje 
steunen, dan kan men gerust meer overmaken, hetgeen natuurlijk erg wordt gewaardeerd. 
Men kan het geld ook in een envelop aan de heer Leusink sturen (voor het adres: zie onder), 
maar liever gireren. Dit alles gaarne vóór 25 maart a.s.
2. Diegenen, die aan het echte ruilen willen meedoen, wordt verzocht de volgende gegevens 
per brief aan de heer Leusink te zenden:

- Naam, adres, telefoonnummer, gironummer.
- Aanbod van planten.
- Vraag van planten.
- Stelt U planten beschikbaar voor beginners? Zo ja, welke? Of wilt U alleen 

ruilen?
Gaarne de brief met deze gegevens opsturen vóór 25 maart a.s.
De beginners, die dus geen aanbod hebben, behoeven ook geen vraag in te zenden. Zij 
kunnen volstaan met de vermelding 'beginner’ op de giro-overschrijving of in de brief waarin 
de contributie wordt verstuurd.
3. Men kan maximaal drie jaar als beginner lid zijn van RzH. Na die periode wordt men tot de 
echte ruilers gerekend en wordt verwacht, dat men ook met een aanbod van planten komt.

Tot slot nog dit. De heer van Soldt verzond ook altijd verrassingspaketten met plantjes aan 
beginners, Daarvoor ontving hij planten van liefhebbers die ze over hadden. Wij willen ook 
deze kant van RzH graag voortzetten, maar zijn van plan dit in een aparte actie in september/ 
oktober te doen. In die periode zullen we graag plantjes, die men over heeft verzamelen en 
onder beginners, die lid zijn van RzH verdelen. Hierover volgt echter later nog een nader 
bericht.
Wij hopen, dat U weer enthousiast zult gaan meedoen en dat U via deze actie in staat zult 
zijn om Uw verzameling met een aantal leuke planten uit te breiden.
Wij doen ons best.
Corresp. adres:
H. Leusink, H. Leusink
Griftweg 15, W.R. Luyks
De Klomp-post Ede, H. Koningsveld.

Tel. 08387-1794.
Clichèfonds.
De voorraad zaden is zo klein geworden, dat bestellingen niet meer uitgevoerd kunnen 
worden.
U gelieve dus geen geld meer te storten of over te maken.

Vertraging in Verzending Januarinummer.

De overgang naar een mechanisch administratiesysteem kostte meer tijd dan wij hadden 
voorzien. Daarom is het januarinummer zo laat verschenen. Wij bieden u hiervoor onze ver
ontschuldigen aan.



Contactweekeind "Succulenta” op 26-27-28 mei in "Harba Loriva” , Valkenswaard.

Het Contactweekeind, eerverleden jaar, in ” De Bron” is zo’n succes geweest dat wij meen
den dit te moeten herhalen. Kozen we toen een gelegenheid in het oosten van het land, nu 
hebben we, op veler verzoek, gezocht naar een dergelijk betaalbaar oord in het zuiden.
De jeugdherberg ” Harba Loriva” is uniek gelegen aan de rand van een groot bos, vlakbij het 
sportpark, zwembad e.d.
Ook dit jaar hebben we het programma zó samengesteld, dat er ook voor de niet cactofielen 
onder ons veel leuks te beleven is.
Vrijdag 26 mei : 19.00 - Aankomst en ontvangst deelnemers.

20.00 - Lezing door de heer A. Goossens uit België.
” Mijn reis naar Mexico” .

Zaterdag 27 mei : 9.00 - Excursie naar het natuurgebied ” De Malpi” onder leiding van het
I.V.N. = Instituut voor natuuronderzoek.

12.30 - Warme maaltijd.
14.00 - Ruilbeurs.
18.00 - Broodmaaltijd.
20.00- Lezing door Dr. J.L.W. Cornelissen uit Nijmegen, ” Geo-biogra- 

fische reis door het zuid-westen van de Verenigde Staten van 
Amerika” .

9.30 - Excursie naar verschillende leden van de afd. Eindhoven of voor 
de thuisblijvers de mogelijkheid tot vragen stellen over al wat 
onze hobby betreft, c.q. het discussiëren daarover.

• Warme maaltijd.
■ Verloting.
Sluiting.

Vanzelfsprekend zal er alle tijd zijn om, onder het genot van het een of andere drankje, 
gezellig wat met oude of nieuwe kennissen te praten.
Oh, ontbeten wordt er ook, dat gebeurt om 8 uur, dit even voor de goede orde.
De kosten voor het gehele weekeind, alles (behalve lakens en slopen) inbegrepen zijn:

Zondag 28 mei

12.30-
14 . 0 0 -

15.00-

- t 55, P-P- 
40,— p.p. 
35,- p.p.
20,- p.p.

Lang weekeind - vrijdag 19.00 tot zondag 15.00 
kinderen tot 12 jaar

Kort weekeind - zaterd. 14.00 tot zondag 15.00 
kinderen tot 12 jaar

Voor slaapzak + sloop wordt f  4,— in rekening gebracht.
Verwacht wordt dat na iedere maaltijd 4 a 5 personen de afwas in de vaatwasmachine helpen 
doen, p/m 20 min. werk.
Uw inschrijving zien we graag tegemoet vóór 15 april.
Het bedrag kunt u storten op giro nr. 3534519 t.n.v. A. Boender v.d. Molen, Beneluxlaan 53, 
Beverwijk met vermelding: het aantal volw., kind. en lang of kort weekeind.
Iedere deelnemer krijgt later bericht over allerlei bijzonderheden het weekeind betreffende.

A. Boender v.d. Molen,
Bewaarbanden en handleidingen.

Bewaarbanden voor 12 nummers van Succulenta zijn verkrijgbaar è 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 a f 3,50 voor leden en f 4,50 voor niet-leden. Afdelingen betalen bij een bestel- 
lingvan 10 stuks en meer f 2,50.
Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op 
girorekening 3742400 van Succulenta afd. Verkoop, Beverwijk met vermelding van de bestel
de artikelen.
Wij maken de leden erop attent, dat er wel een maand kan verlopen tussen het tijdstip van 
bestelling en ontvangst. De 2de penningmeester ontvangt uw storting, doet hiervan mede
deling aan de depöthouder en de verzorgt de verzending. Om briefport te sparen zendt de 
2de penningmeester telkens bestellingen tegelijk, die hij in de loop van 10 tot 14 dagen ont
vangen heeft. De depöthouder gaat ook niet voor elke bestelling apart naa het postkantoor. 
U gelieve te bedenken, dat wij allemaal liefhebbers zijn en ook nog andere verplichtingen 
hebben.

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



AFDELINGSNIEUWS.
Activiteiten afdeling Gouda en omstreken, laatste periode 1977.
Dit laatste gedeelte van het vruchtbare 1977 stond geheel in het teken van de eigen creativi
teit.
Op 17 november toonden vier leden hun fraaie collecties van dia’s aan den volke; vele 
nieuwe ideeën van het inrichten van kassen werden zo opgedaan. De plantenbespreking van 
de door het lot aangewezen leden begint al aardig goed ingeburgerd te raken.
15 december kwam met de uitslag van de zaai wedstrijd; overigens met een vrij mager resul
taat, dit in tegenspraak met de bovenstaande opmerking van het "vruchtbare” jaar 1977. 
Verder een drietal zeer goed geslaagde plantenbesprekingen en wederom het vertonen van 
dia’s van de eigen verzameling, ditmaal van de werkers van het eerste uur, de Heren de 
Klerck en van Duiken.
Teslotte vond de statutair voorgeschreven bestuursverkiezing plaats waarbij de Heer van 
Haeften op eigen verzoek aftrad en vervangen werd door de Heer Busser.
Al met al kunnen de leden terug zien op een geslaagd jaar met een groeiend ledental (dus 
toch vruchtbaar), leuke excursies en zeer succesvol eigen mededelingenblad ” ’T Succeltje” .

15-jarig bestaan afdeling IJsselstreek. C.J. van Schieveen-Schraa.

De afdeling IJsselstreek bestaat dit jaar 15 jaar. De afdeling is ontstaan op 3 januari 1962. 
Men is toen begonnen met 8 leden, de contributie bedroeg toen f 5,50. De bijeenkomsten 
werden in die tijd gehouden in Gorssel.
Heden heeft de afdeling IJsselstreek 83 leden. Dat de groei van de afdeling in het begin wat 
moeilijk ging en de laatste jaren erg snel, kunt U zien in onderstaande grafiek.

Deze groei heeft enkele problemen met zich meegebracht; zoals het nemen van een wat 
grotere zaal (1969). Maar de afdeling groeide door en de leden kwamen steeds meer uit de 
richting Almelo, zodat werd besloten (1974) om de bijeenkomsten afwisselend te houden in 
Goor en Zutphen. Tot op heden wordt dit zo gedaan, opdat de leden niet iedere maand te ver 
behoeven te reizen.
In 1968 werd de eerste ruilbeurs gehouden. Nu is die uitgegroeid tot de grote Succulenten
beurs van het Oosten. In 1970 kreeg de afdeling een eigen bibliotheek, waar steeds veel ge
bruik van wordt gemaakt.



In 1976 is het afdelingsblaadje Succulentenland voor het eerst verschenen, met tot op he 
6 uitgaven per jaar.
De nu 15-jarige afdeling komt eens per maand bijeen. Gemiddeld 5 keer per jaar k 
iemand een lezing geven over het een of ander aspekt van onze hobby, de overige bij» 
komsten zijn "praatavonden” , bedoeld om ervaringen uit te wisselen.
Als U belangstelling hebt voor de afdeling IJsselstreek kunt U contact opnemen me 
secretaris, de heer M.P.M. v.d. Berg, De Braamkamp 78 te Zutphen.

Qandeqlarjd P ro d u c ts
ZAAD/STEK-BAK
het juiste klimaat voor 
het opkweken van zaden 
en stekken.

elektrisch v.a. f75,- 
op olie v.a. f 90,-

HOBBY-KAS-VERWARMING
elektrisch, op olie of flessengas

elektrisch v.a. f 230,-
prijzen zijn incl. BTW en verzend
kosten.Vraagt folder aan.
" n a tu u r l i jk ”  bij van der zalm

V A N  O E R  ZALMS bow= ut

^ Telefoon 02523 - 2333, na kant.tijd 2203
Wie gaat er mee naar Zuid-Afrika voor 16 dagen?

In Pretoria wordt n.l. een internationaal kongres gehouden over sukkulenten dat 5 dt 
duurt. Daarna is er ook een ekskursie naar de vindplaats van diverse bizondere plan 
Voorgesteld wordt om vrijdagavond 14 ju li om 7 uur van Schiphol te vertrekken en zon 
morgen 30 ju li om 10 uur daar weer terug te keren. Als u mee w ilt gaan, laat mij het 
s.v.p. weten.
Freek Hoogvliet, Bergweg 14, Lochum, tel. 05730-3724.

CACTUSKWEKERIJ

GEBR. DE HERDT
BolksedIJk 3E (aan de weg 
van Rljkevorael naar Wortel) 
B-2310 Rljkevorael - 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.

karlheinz uhlig - kakteen
7053 KERNEN i.r. KRS. WAIBLINGEN 

W .-Duitsland LILIENSTR. 5 

Agave americana v. marginata, -v. medio 
picta, Oreocer. tro llii, Pseudoesp. mela 
nostele, Pygmaeocer. bylesianus, So 
pectinata van

DM 6,—  - 15,—
Azureocer. hertlingianus, Isolatocer. du 
mortieri, Neoraimondia roseiflora, Oreo 
eer. fossulatus, Par. taratensis, Pilosocei 
chrysacanthus, - palmeri, Trichocer. po 
co van

DM 2,----- 8,—

DAS KAKTEENLEXIKON van Backeber 
4e druk, DM 58,—

Succulententuin H. VAN DONKELAAR
Laantje 1a - Werkendam. Tel. 01835- 1430.
De sortiments- en zaadlijst nr. 15 met de aanvullingen blijft ook in 1978 gehand
haafd en wordt u toegezonden na storting van f  3,50 op girorekening 1509830. 
Alleen de zaadprijzen zijn veranderd. Deze lijsten bevatten zeer vele soorten, 
zowel cactussen als andere succulenten.
Regelmatig nieuwe en zeldzame planten, ’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

Vernet
Cactuskweker
Poolseweg 1 — Putten
aan de weg Putten - Voorthuizen.
Tel. 031119-612.

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.

Zaden van cactussen en 
andere succulenten.

Vraag de nieuwe lijst aan 
met meer dan 3000 soorten.

G. Köhres
Bahnstrasse 101 
D-6106 Erzhausen-

Darmstadt.

ZAAIEN OP BODEM-
VERWARMING, dus......

BETERE RESULTATEN 
VEEL MOOIERE PLANTEN!!

Dat kan met een HUMEX bodemverwarmde ZAAIBAK of met een HUMEX BODEM- 
VERWARMINGSKABEL, te leveren met of zonder thermostaat.

VEMAKAS B.V. levert U de
MULTITOP PROPAGATOR PR/8 f 265,- incl. BTW 
MONOTOP PROPAGATOR PR/9 f 320,- incl. BTW 
MAXI-TOP PROPAGATOR f 1.115,- incl. BTW
Leveranties boven f 300,- franco. Levering uit voorraad.

Vraagt nu snel onze fraaie HUMEX catalogus aan!

VEMAKAS B.V.
Postbus 6, Pletering 1-3 
Tel. 02291-1325 
OOSTWOUD (N-H)



Daylite ’n kassucces

Bij aankoop van een Daylite kas gratis een 
maximum/minimum thermometer

kwaliteit:
stormsterk, roestvrij, onverwoestbaar hoogwaardig 
aluminium, een jaar lang gegarandeerde begeleiding, 
zorgvuldige levering via eigen expeditie

keuze:
voor iedere situatie een mogelijkheid: ruim 30 modellen 
en maten

kompleet:
alle denkbare accessoires uit voorraad leverbaar

documentatie:
Daylite heeft voor u de meest uitgebreide en overzichtelijke 
informatieve documentatie samengesteld

vraag:
bel of schrijf voor documentatie naar Daylite, of vraag uw 
dealer en ervaar de unieke service en begeleiding



Daylite 3500
de gaskachel voor 
een professionele 
kasverwarming.
Formaat: 52x41 x15cm 
Capaciteit: 600-3000 

Kcal

Veilig
Met thermostaat 
Nauwkeurig regelbaar 
Modulerend 
Lagere stookkosten 
Milieuvriendelijk 
Betere luchtcirculatie door 
wetenschappelijke vorm
geving
Gealuminiseerd plaatstaal 
Groeibevordering door C02 
12 maanden garantie

Houdt uw kasklimaat constant, 
ook als de buitentemperatuur 
sterk wisselt.
Vraag informatie bij uw dealer, 
of schrijf voor een complete 
folder naar:

f395,-
Daylite International B.V. 
voor broeikassen en accessoires, 
Amsterdamsestraatweg 29e 
Naarden (Industriepark)
Tel. 02159-41316



Mammillaria neomystax: dichotome deling

gezien neutraal zijn en geen voedingsbodem voor schimmels en dergelijke 
vormen. Overigens een op eigen wortel groeiende plumosa ontwikkelt zich 
beduidend fraaier dan een geënt exemplaar. In het laatste geval ontstaan er 
veel te veel zijscheuten, die het zo befaamde areolenpatroon van de dan 
prachtig regelmatig ontwikkelde, gevederde doorns volkomen verstoren. Het 
genoemde bovenlaagje kleikorreltjes is nadien van belang om rotting aan de 
wortelhalzen vlak onder het plantelichaam te voorkomen.
Weissenbruchstraat 92, 4703 JX Roosendaal. foto’s v.d. schrijver

V o o r b e g in n e rs  (?)
C. VAN DEN WOUW 
HET VERKADEALBUM
Het moest er een keer van komen dat ik u zou verklappen hoe ik aan deze 
hobby ben begonnen. Wanneer ik heel eerlijk ben moet ik zeggen dat ik dat 
niet precies meer weet. In ieder geval heeft het Verkadealbum daarin een grote 
rol gespeeld. Mijn moeder heeft indertijd de plaatjes verzameld en keurig in
geplakt. Het album is helemaal compleet, maar de omslag is jammer genoeg 
op de rug ingescheurd. Het dikke papier is vergeeld en zit hier en daar vol 
kleine vlekjes, maar de plaatjes zijn nog steeds levens- en kleurecht.
1931 staat op de eerste pagina. Zoiets mis je jammer genoeg in modernere 
boeken. Daar moet je werkelijk naar een jaartal zoeken. Wil men er geen jaartal 
bij zetten omdat het boek mogelijk over vijf jaar verouderd is? Of durft de
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schrijver niet voor zijn mening uit te komen? Uiteraard de mening die hij nü 
heeft, want die kan best nog eens behoorlijk veranderen. Ik weet zeker dat ik 
nogal eens beweringen doe waarom anderen het wijze hoofd zullen schudden, 
maar moet ik daarom mijn mond houden en niet durven zeggen wat mijn eigen 
hoogstpersoonlijke ervaringen zijn?
Ziet dan waarde lezer hoe in de taal van de jaren dertig het Verkadealbum voor 
u een nieuwe wereld openlegt, want waarlijk, de huidige boeken mogen stamp
vol staan van wetenschappelijke gegevens, maar het Verkadaalbum neemt u 
mee op ontdekkingsreizen en u beleeft er onverwachte avonturen in.
Ziet met hoeveel eerlijkheid er op bladzijde 6 staat: ,,Ge moet echter niet den
ken dat het ONZE tijd is, die deze wonderlijke, veelszins karakteristieke plan
ten heeft ontdekt. Ruim 80 jaar geleden was er ook groote belangstelling voor 
deze planten, maar in het laatst der vorige eeuw is de belangstelling gaande
weg verflauwd en de Cactussen raakten op de achtergrond” . (Spatiëring en 
spelling zoals in de originele tekst.) Voor zover ik me kan herinneren was het 
Verkadealbum het eerste plaatjesboek wat ik in handen kreeg. Ik heb er altijd 
erg van genoten, vooral vanwege de vele mooi getekende bloemen. Vandaag 
bloeide voor het eerst een Sulcorebutia in mijn verzameling. Ik had zo’n ding 
nooit eerder gezien, maar ik heb werkelijk genoten van het prachtige paarse 
violet, met daarbinnen de gele meeldraden. Zelf ontdekken, zelf leren zien is 
voor mij wel een van de mooiste aspecten van deze liefhebberij.
Maar laten we verder bladeren in het Verkadealbum waarin we in een mee
slepende inleiding duizenden jaren worden teruggevoerd en ons een beeld 
wordt geschilderd van woeste landschappen waarin een cactus zich leerde 
handhaven. We leren dan dat de cactus, van oorsprong een bosbewoner (Pei- 
reskia), zich aanpaste aan de woestijn en succulent, soms zelfs ultra-succulent 
werd in een onvoorstelbaar aantal vormen van duizelingwekkende schoonheid. 
Later zien we de cactus zich weer in de bossen terugtrekken als epiphyt (Zygo- 
cactus, Epiphyllum). Zo’n proces heet evolutie en werd al in 1931 beschreven. 
De tweede wereldoorlog met zijn excessen op het gebied van euthanasie waar
voor de theoretische grondslagen volkomen ten onrechte uit de evolutieleer 
waren gedestilleerd heeft het denken in termen van geleidelijke ontwikkeling 
jarenlang stopgezet. Pas de recent op gang gekomen milieucrisis heeft ons 
weer geleerd dat we niet méér dan een onderdeel van de natuur zijn en er be
slist niet boven staan! De evolutieleer hoeft niet het einde van alle wijsheid 
te zijn, maar het geeft in ieder geval een gemakkelijke greep op de ontwikke
ling van het leven. Ik geloof zelf heilig in de evolutieleer, maar evenmin als 
mijn eigen geboorte heb ik die persoonlijk meegemaakt, ik kan me er tenminste 
niets meer van herinneren. De evolutie leert ons dat er een samenhang is 
tussen alle levensvormen, sterker nog dat er een duidelijke uitwisseling met 
de dode stof is. Theillard de Chardin —  een katholieke priester en door mij 
zeer bewonderd —  was reeds voor de tweede wereldoorlog een bekend antro
poloog en filosoof. Hij geloofde in zijn eigen waarnemingen en daardoor in de 
evolutie, waardoor hij bijna uit de kerk werd gezet. Hij ging ervan uit dat wat 
hij zag waar was en LATER in overeenstemming met de bijbel moest worden 
gebracht.
U zult opmerken dat dit weinig met het kweken van cactussen te maken heeft, 
maar het er wel mee eens zijn dat wanneer een van uw planten het uitstekend 
doet, al behandelt u hem totaal anders dan in de boeken staat, u op de éérste 
plaats gelijk hebt!
De evolutieleer noopt ons dus de cactussen verwant te zien aan andere plan
ten. Edoch, waarmee? Ze vormen zo’n eigengereide groep dat je eigenlijk al-
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leen maar kunt zeggen dat ze to t de tw eezaadlobbigen behoren, w at u zelf 
aan het opkomende zaad kunt zien. M aar ziet, het Verkadealbum  geeft ant
woord. Op pagina 23 w ord t de m ogelijkheid gesuggereerd dat men de cactus
sen kan plaatsen tussen de Portulacaceae en de Mesembryanthemums. V oor
waar een onverwachte gelijkenis. Momenteel weten we meer van de verw ant
schappen af maar ik vind het altijd prachtig argeloze bezoekers van mijn 
verzameling op een mogelijke verw antschap te w ijzen. Op bladzijde 6 lezen 
we dat het woord cactus uit het G rieks is afgeleid en oorspronke lijk  distel 
betekende! Een cactus heeft dorens, een distel stekels en die kunnen beiden 
p ijn lijk  zijn, maar een cactus heeft in het geheel niets met distels te maken.

Het Verkadealbum is een prachtig boek en voo r mij de bijbel van mijn lie fheb
berij. N iet dat het allemaal waar is wat erin staat, maar net als de echte bijbel 
is het boek geschreven in een tijd  en een taal die de mensen van toen be
grepen.
Lees mee op bladzijde 72: „Zeelieden brengen haar d ikw ijls  uit de W est mede, 
maar vele ervan, vooral de grooiere exemplaren, gaan ge le ide lijk  hier dood, te 
w ijten aan de vaak ruwe wijze van opnemen, en ve rvoer onder nadeelige om
standigheden".
Probeer je daarbij voor te stellen hoe zo'n bonkige zeeman na een reis vol 
avonturen en angst uit „den vreem de" voo r zijn oude m oedertje een meloen- 
cactus meebrengt. Je kunt je zo’n Rotterdams jongetje  helemaal voo r de geest 
halen, je ziet hem alle wereldzeeën bevaren en van alles en nog wat mee
maken. En dan, wanneer zijn haar grijs begint te w orden denkt hij aan zijn 
moedertje en brengt voor haar een uitzonderlijke plant mee, een prachtige 
melocactus met een machtig cephalium aan de kop getooid met dons en lie f
lijke bloemetjes, w aarlijk  een uitzonderlijk kado. M aar alle planten legden 
ondanks de goede zorgen het loodje en m um mificeerden to t een kale houten 
stam waarop de spiraalsgewijze groeiwijze haar littekens heeft achtergelaten. 
Lag dat aan „de vaak ruwe wijze van opnemen?’’ Kun je je  voorste llen dat zo ’n 
zeeman die zo ’n kado meebrengt daar niét erg zuinig op is geweest? Ik niet, 
en de oorzaak van het afsterven lig t dan ook heel ergens anders. Planten die 
hier uit zaad worden opgekweekt gedijen voortre ffe lijk , maar op hun natuur
lijke vindplaatsen hebben ze meterslange dunne w orte ls v lak onder het opper
v lak om te kunnen profiteren van de dauw. Die w orte ls kun je m oeilijk allemaal 
meenemen, maar de ellende is dat wanneer een Melo eenmaal zijn w ortels 
kw ijt is hij geen nieuwe meer maakt! In 1931 w is t men nog niet alles en in 1977 
zijn we eigenlijk niet veel verder. Enkele jaren geleden w erden vele hier ge
zaaide melo’s voor ongeveer ƒ 60,—  aan de man gebracht. De vraag is echter 
g ro ter dan het aanbod, dus w ordt er geïm porteerd en hier dan het relaas van 
een bloemist: „ Ik  laat de planten v ie r maanden staan, in die tijd  gaat de helft 
kapot. Op de rest geef ik garantie, daar komt nog een derde van te rug ” . M en
sen van de Antillen vertelden me dat wanneer je nu nog een Melo mee w ilt 
smokkelen je de bergen in moet om ze te zoeken, want langs de weg staan ze 
niet meer. M ijns inziens is het ronduit schandalig hoe w ij de natuur plunderen! 
M isschien is het toch goed de echte bijbel nog eens goed in te kijken! 

Bladerend in onze 'b ijbe l' ben ik iedere keer weer verbaasd over de grandioze 
nauwkeurigheid waarmee de planten getekend en gekleurd zijn. En niet alleen 
de plant op zijn mooist, maar we ontdekken ook allerle i ongerechtigheden, 
zoals halve areolen en verschrom pelde onderzijden. O ok de omgeving w ordt 
scherp waargenomen en weergegeven. Zo staat er op plaatje 109 een Selagi- 
nella (roos van Jericho) bijgetekend! Vele plaatjes laten ook de rode bloempot 
zien, inclusief kalkaanslag.
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Voorwaar een aan het onwaarschijnlijke grenzende eerlijkheid. Wanneer je nu 
een dia laat zien en een haartje van een areool zit niet recht dan deugt de dia 
niet! We zijn met die perfecte dia’s zo verwend dat laatst een spreker op een 
vergadering werd gevraagd om a.u.b. geen dia’s te laten zien, maar gewoon 
wat te vertellen.
Cactussen zijn levende dingen en het spreekwoord zegt al: „geen koe zo bont 
of er is een vlekje aan” . Of hebt u geen wolluis in de kas en géén hoekje wat 
met een groot woord 'ziekenboeg' wordt genoemd? Soms lijkt mijn hele kas 
een ziekenboeg, maar dat ligt niet aan de planten maar aan mij. Planten regis
treren feilloos het falen van hun heer en meester en houden je dan een spiegel 
voor, een spiegel die zegt: „Kijk naar wat er in 1931 geschreven is, lees het 
nog eens over en probeer het dan beter te doen” .
M aricollenweg 63, Grubbenvorst.

S u c c u le n ta  p lan ten , lie fh e b b e rs  en  
n a tu u rb e sch e rm in g
S. K. BRAVENBOER

Wij zijn liefhebbers van cactussen en andere succulente planten. Althans dat 
hopen we. In ieder geval trachten we, ieder op zijn of haar wijze, de planten 
die ons interesseren en die we mooi vinden, op te kweken en te verzorgen. 
Dat gebeurt binnenshuis, in een kastje en soms ook in de tuin. Dat wij de suc
culenten meestal op beschutte wijze moeten kweken, komt doordat bijna alle 
succulente planten hier niet inheems zijn. Heel veel succulenten zijn zelfs niet 
winterhard, daar ze uit de warmere streken van de wereld komen.
Dat betekent dus ook, dat het basismateriaal waar onze verzamelingen uit 
opgebouwd kunnen worden, uit die andere landen moet komen. Tot voor kort 
gebeurde dat in betrekkelijk kleine hoeveelheden. In de vorige eeuw zelfs 
maar heel weinig. Trouwens deze liefhebberij werd toen maar door enkele 
bevoorrechten bedreven.
Vooral na de tweede wereldoorlog hebben wij Europeanen over het algemeen 
meer vrije tijd gekregen en ook wat ruimere middelen. Vele mensen besteden 
die vrije tijd in één of andere liefhebberij. Begrijpelijk dat ook voor de cactus
sen en andere succulenten de belangstelling begon te groeien. Onze liefheb
berij is trouwens een goede, een heel zinnige vrije tijdsbesteding.
Als vanzelf kwamen er ook mensen die dit soort planten vakmatig gingen 
kweken voor de handel en daar is natuurlijk niets op tegen. Als liefhebber 
kunnen we daar alleen maar plezier van hebben. „Handige” jongens echter 
zagen brood in het importeren van cactussen en andere succulenten in het 
groot. Gevolg daarvan is dat massa’s cactussen en andere succulenten zonder 
meer van de oorspronkelijke groeiplaatsen werden en worden weggeroofd.
In diverse Zuid-Amerikaanse dorpen worden door de "cactusrovers” mensen 
gecharterd om in de bergen cactussen te gaan verzamelen. Misbruik makend 
van de daar heersende armoede worden deze mensen door de „heren” cactus
jagers zonder meer uitgebuit en zij krijgen omgerekend in Hollands geld 
slechts één tot twee cent per exemplaar. Het gevolg is bergen van duizenden 
en nog eens duizenden uitgerukte cactussen voor enkele tientallen guldens, 
welke dus aan de cactusrovers ter beschikking komen. De handelaren zoeken 
dan uit die enorme hoeveelheden wat ze denken te kunnen verkopen en de 
rest laten ze gewoon verrotten of verdrogen.
Door deze misdragingen van enkel op winstbejag uit zijnde lieden zijn reeds 
diverse cactusgeslachten totaal uitgeroeid.
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De uitgezóchte planten worden dan legaal maar ook illegaal de betreffende 
landen uitgevoerd en naar allerlei plaatsen over de gehele wereld verzonden, 
ook naar Europa.
Helaas moet ik steeds weer constateren dat de handelaren in Europa niet veel 
beter zijn dan de handelaren/cactusrovers in Amerika. D aarbij komt dan nog 
dat de prijzen van enkele centen veranderd zijn in vaak tientallen guldens. 
A lleen de vrachtprijzen, hoe hoog die ook mogen zijn, kunnen nooit de u it
eindelijke prijs to t de fabelachtige hoogten die e r voo r de planten gevraagd 
worden, waar maken. Als men iets koopt, moet men een prijs betalen, maar 
men behoeft niet teveel te betalen.
Veel en veel erger is echter de roof uit de natuur. De ongebreidelde manier 
van roof en vernietig ing, enkel en alleen om w inst is zonder meer een fout 
waar de mens zich maar al te veel aan schuldig maakt. Nog veel erger is de 
onherstelbare schade die men aanbrengt aan de natuur. Het zijn natuurlijk  niet 
alleen de cactussen en andere succulenten die worden uitgeroeid. Vele andere 
levende wezens, planten en dieren, w orden steeds verder uitgem oord en ve r
nietigd. In vele gevallen gebeurt d it uit zuiver w instbejag. Om enkele te noe
men: zeehonden, schildpadden, walvissen, orchideeën enz.
O ver de gehele w ere ld  w ordt er per jaar een oppervlakte van zeven keer 
Nederland aan oerwoud kaal gekapt. Daarbij is niet inbegrepen de bosbouw 
van Europa en Noord-Am erika. In deze gebieden w orden de terreinen welke 
voor bosbouw zijn bestemd, na het kappen w eer herbeplant. Echter in vele 
andere gebieden bekomm ert men zich na de kaalslag nergens meer om, zodat 
de erosie —  één van de grootste gevaren van onze w ere ld  —  de gebieden 
voorgoed kan vernielen. In Indonesië worden voo r de Sumatraanse oerwouden 
kapvergunningen afgegeven. De vergunninghouders, meestal buitenlandse 
maatschappijen kunnen hun gang gaan, practisch zonder controle. Ze ve r
woesten hele gebieden, vaak veel g ro ter dan w aarvoor vergunning is verleend. 
Herbeplanting is er niet bij.
In Zuid-Am erika worden ook aan de lopende band de oerwouden met bu ll
dozers vernietigd. Het afkomende hout w ordt to t houtskool verw erkt. Het 
houtskool w ordt gebruikt met grote hoeveelheden voo r de staalwinning door 
enkele Duitse staalconcerns, die daar ertsverw erkende bedrijven hebben. 
O ok hier is geen o f weinig controle en aan herbeplanting w ord t eveneens niets 
gedaan.
Ik zou zo nog heel lang door kunnen gaan. Vele en nog eens vele gebieden 
worden bedreigd, zowel ve r weg in andere w erelddelen als dichtb ij in ons 
eigen landje.
In ons land en ook in andere landen kennen w ij een aantal instellingen die 
zich te w eer stellen tegen de steeds toenem ende druk van de vernietig ing 
van alles w at leeft. N atuurbescherm ingsorganisaties, m ilieugroepen enz., 
laten zich steeds meer horen. Gelukkig komen er ook steeds meer deskundige 
wetenschapsmensen, die hun stem verheffen tegen de ongebreidelde mis
bru ik van de natuur. We kennen ook het W ereld-N atuurfonds dat internatio
naal s tr ijd t voor het behoud en de bescherming van de nog vele natuurgebie
den en de daarin levende wezens.
Mogen w ij als liefhebbers van cactussen en andere succulenten nu maar 
net doen of w ij niets weten? Zijn we zo in ons ze lf verd iep t en in de plantjes 
van onze eigen verzameling, dat we onze ogen maar sluiten voo r hetgeen er 
steeds maar weer gebeurt?
W illen w ij ook dat alle succulente planten worden uitgeroeid, zogenaamd 
omdat w ij ze dan hier kunnen kopen, in ieder geval dan wel wetende dat 
ook deze planten voor het overgrote deel in onze verzam elingen kapot zullen
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gaan en gewoon met het idee dat de open gevallen plaatsen wel weer voor 
zeer veel geld door de cactusrovers zullen worden aangevuld? Zijn we zulke 
verwende en verwaande snobs geworden, dat we in onze verzamelingen al
leen maar importplanten willen hebben?
Neen waarde lezer, als u een goede liefhebber wilt zijn, moet u tegen al deze 
vragen neen zeggen. Ik acht toch nog altijd degenen die zich uit liefhebberij 
met planten of dieren bezig houden in ieder geval te mogen scharen onder de 
planten- en dierenvrienden. Het is maar een klein stapje van planten- en die
renvriend naar natuurbeschermer. Ik verwacht echt niet van u waarde lezer, 
dat u nu gelijk maar actiegroepen zoudt gaan vormen of iets dergelijks. Wat 
ik echter van elke liefhebber wel verwacht en ook zeer nodig acht, is meer 
begrip en meer kennis van het natuurgebeuren en daarnaast open oog te 
hebben voor de ontzaglijke gevaren die de natuur van alle kanten bedreigen. 
Als wij als grote groep natuurliefhebbers zonder meer weigeren om b.v. im
portplanten aan te schaffen, zal blijken dat het importeren van planten uit het 
wild niet langer een lucratieve winstgevende zaak zal zijn. Dit soort mis
handelingen van de natuur zal dan vanzelf ophouden. Daarbij hebben we 
natuurlijk wel de plicht onze standpunten naar alle kanten bekend te maken, 
ook aan de liefhebbers in andere landen.
We hebben in het geheel geen importen nodig om een goede verzameling 
op te bouwen. Er zijn hier in Europa voldoende kultuurpunten, waar elk jaar 
zeer veel zaden van gewonnen worden, veel meer dan er ooit uitgezaaid kun
nen worden. Trouwens voor import van zaden op bescheiden schaal zou ik 
wel een uitzondering willen maken. Van de enorme hoeveelheden die de plan
ten in het wild produceren, gaat elk jaar een zeer groot percentage verloren. 
Nemen we daar op bescheiden schaal wat van, dan zal dat de natuur niet 
schaden.
Daar komt nog bij dat de planten die hier in Europa worden gezaaid, over 
het algemeen veel sterker zijn. Daarnaast zijn ze dikwijls veel mooier, een 
gave bedoorning, geen beschadigde opperhuid en vaak veel bloeiwilliger. 
Nogmaals dring ik er met klem op aan. Werk mee aan de bescherming en het 
behoud van de natuur in het algemeen en de cactus- en vetplantengebieden 
in het bijzonder. Koop geen importen, zorg dat de planten die nog in de natuur 
groeien, blijven waar ze zijn en thuishoren. Door de natuur te beschermen 
Destaat de kans dat wij ook in de toekomst cactussen en vetplanten kunnen 
kweken en verzorgen en er vooral ook van kunnen genieten.
Vergeet nooit dat natuurbehoud ook zelfbehoud is. Uiteindelijk maakt ook 
de mens deel uit van diezelfde natuur. Het is onbegrijpelijk dat de mens van
daag de dag nog steeds op grove en onverantwoorde wijze door het natuur
gebeuren —  zijn eigen bestaan dus —  heenraast, zo ernstig zelfs, dat voor 
een totale vernietiging gevreesd moet worden als we het niet anders gaan 
aanpakken.
Kwartellaan 34, Vlaardingen.

M e s e m b ry a n th e m a c e a e  (XII)

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

B. De vrucht (vervolg)
De natuur heeft hier, zoals in zovele gevallen, een extra zekerheid ingebouwd 
om de instandhouding en de verspreiding van de soort te waarborgen. Als je
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daar over nadenkt moet je wel tot de conclusie komen dat zo'n vrucht van een 
plantengroep die zich onder soms uiterst extreme omstandigheden moet zien 
te handhaven, wonderlijk in elkaar zit.
Hoe komt nu het openen en sluiten van de vrucht tot stand?
In de vrucht bevinden zich zgn. zwellijsten, lichte tot rood- of zwartbruin ge
kleurde richels of kammen op de binnenkant van de vruchtkleppen. In deze 
lijsten bevinden zich smalle, hoge cellen die gerangschikt zijn als de plooien 
van de balg van een accordeon. De wanden van deze cellen zijn sterk verdikt 
en bestaan uit afwisselende lagen cellulose en pectine die het water begerig 
opzuigen en daardoor opzwellen. De zwellijsten zijn aan de basis vergroeid 
met de vruchtklep zodat ze aan die zijde niet kunnen uitzetten. Hierdoor ont
staat een zijdelingse druk op de klep die op deze wijze wordt gedwongen zich 
op te heffen en uit te spreiden. Binnen korte tijd na het bevochtigen zien we 
dan ook dat de kleppen zich oprichten en uitspreiden, waardoor een soort ster 
ontstaat met het uiterlijk van een bloem. Het is dan ook geen wonder dat in 
Jacobsens Handbook het volgende vermeld staat:
,,Het behoort tot de meest indrukmakende belevenissen van de reiziger in de 
droogtegebieden van de Karoo of Bushmanland of de randgebieden van de 
Namib, te beleven hoe na een korte regen aan de afgestorven Mesemstruiken 
de knopachtige capsules zich in groten getale openen en in de kortst mogelijke 
tijd hun bloemachtige vruchtsterren uitspreiden. Voor de leek ontstaat de in
druk dat de nog levenloze struiken zich met bloemen tooien en ze berichten 
steeds weer dat « na weinige druppels regen de woestijn bloeit ». De gelijkenis 
van de geopende vruchten met bloemen wordt soms nog versterkt door 
opvallende kleuren” .
Er zouden enkele artikelen gewijd kunnen worden aan de verschillende wijzen 
waarop de Mesemvruchten gebouwd kunnen zijn maar dat zou te ver buiten de 
opzet van deze artikelenreeks reiken. De geïnteresseerde lezer zij daarom 
behalve naar Jacobsen verwezen naar enkele publicaties waarin deze materie 
uitgebreid wordt behandeld:
1. Flowering Stones and Midday Flowers, door Prof. G. Schwantes. Een zeer 

belangrijk en reeds eerder aangehaald boek.
2. Anatomische und entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen an Früchten 

paraspermer Mesembryanthemen, door Prof. H. Straka. Hierin wordt uit
voerig ingegaan op de bouw van een aantal Mesemvruchten waarin behalve 
de eigenlijke zaadvakken ook zgn. ,,seedpockets” gevormd zijn.

3. Morphologische, anatomische, und entwicklungsgeschichtliche Untersu
chungen an Blüten hochsukkulenter Mesembryanthemaceengattungen - ein 
Beitrag zu ihrer Systematik door Rolf Haas.

DE CULTUUR

INLEIDING
Bij de cultuur moeten we naar onze mening streven naar planten die voldoen 
aan 3 voorwaarden:
Gezondheid— bloeiwilligheid — gelijkenis met hun soortgenoten in de natuur. 
Het al dan niet hieraan voldoen, m.a.w. het succes van de cultuur, is afhan
kelijk van 5 milieufactoren: licht, lucht, warmte, grondsamenstelling en vocht. 
Van deze vijf schept het licht de grootste problemen, voor lucht zijn voor
zieningen te treffen, de warmte is eenvoudig te regelen en de grondsamen
stelling en het vocht leveren meestal de minste moeilijkheden op. Hieraan kan 
nog worden toegevoegd dat voor het succesvol kweken van Mesems in onze
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streken een overvloed aan licht noodzakelijk is (althans voor de meeste soor
ten).
Een goede kweekwijze is niet gemakkelijk uit boeken of tijdschriften te leren. 
Het is een kunst die sommigen van nature schijnen te bezitten (wat de Engel- 
sen een „green thumb” noemen), die anderen aanleren en die nog anderen 
nooit echt meester worden. Eén ding moeten we altijd goed in het oog houden: 
hoe meer een plant succulent is, des te meer zal de behandeling afwijken van 
die van „gewone” planten. De cultuur van de Mesems schept nog extra moei
lijkheden doordat de verschillende geslachten en soorten zeer uiteenlopende 
eisen stellen inzake hun behandeling. Dit heeft tot gevolg dat algemene voor
schriften slechts in grote lijnen kunnen worden gegeven. Bij de beschrijving 
der verschillende geslachten zal natuurlijk dieper op deze zaken worden inge
gaan.

Conicosia brevicaule.
Zaaddoos in doorsnede naar een afbeelding 
in Schwantes, Flowering Stones and Mid-day 
Flowers.

k =  kelk 
t =  tussenschot 
z =  zaad 
zs =  zaadstreng 
pl =  placenta 
sp =  seedpocket

— — =  zaadstreng lopend naar seedpocket 
sp
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Licht
Zoals reeds gezegd vraagt een groot aantal Mesemsoorten veel licht, vooral 
Argyroderma, Dinteranthus, Lapidaria en de Mitrophyllumgroep. De planten 
uit de laatste groep bloeien hier zelfs onder de beste lichtomstandigheden nog 
zelden; de toepassing van kunstlicht zal voor hen waarschijnlijk uitkomst bie
den, evenals sommige andere wintergroeiers als Cheiridopsis, sommige Gib- 
baeumsoorten, enzovoort.
Persoonlijk hebben wij nog geen ervaringen opgedaan met de nieuwere vor
men van kunstlicht als de Gro-lux en Fluoralampen, maar ze zijn zeker de 
moeite van het proberen waard. Ook met gewone gloeilampen kunnen in be
paalde gevallen goede resultaten worden bereikt. (Wijlen Dr. de Boer plaatste 
zijn Lithops optica fo. rubra in de herfst onder een kuikenbroedlamp met als 
resultaat dat vrijwel ieder hoofdje bloeide.)
Lucht
Met lucht wordt bedoeld verse lucht en aan de toevoer daarvan dient veel aan
dacht besteed te worden. De behoefte aan verse lucht van planten in het al
gemeen en van succulenten in het bijzonder wordt veelal onderschat. Vrijwel 
alle Mesems bevinden zich in de vrije natuur in het open veld; rondom is er 
dus een constante aanvoer van verse, zuurstofrijke lucht. In een kas, een 
huiskamer of een gewone bak mankeert daaraan meestal nogal wat. Door het 
regelmatig en ruim luchten kunnen we evenwel bereiken dat onze planten ook 
op dit punt niet al te veel tekort komen.
Warmte
Hierover kunnen wij kort zijn daar de Mesems geen andere warmte-eisen stel
len dan de overige succulenten. Ze zijn niet winterhard en moeten ’s winters 
dus in kas, huiskamer of verwarmde platte bak worden gekweekt.
Octant 92, Dordrecht. (wordt vervolgd)

WANNEER STUURT U UW DIA’S IN ? ?
ER IS NOG PLAATS IN DE DIATHEEK ! !
ANDEREN WILLEN UW DIA’S OOK WEL EENS ZIEN !

A a n v u llin g  H U -V E L D N U M M E R L IJS T
J. THEUNISSEN

In 1972 werd door Werner Uebelmann een gecombineerde Veldnummerlijst 
uitgegeven, waarin onder andere de HU (Horst- Uebelmann) nummers tot en 
met 364 waren opgenomen. Sindsdien zijn er nog vele planten bijgevonden, 
onder andere door onze oud- voorzitter, de heer Buining. Een publicatie van 
deze nummers bleef echter, bij mijn weten, tot dusver achterwege. De heer 
Buining beëindigde zijn laatste reis op 15 november 1974.
Bij het zoeken naar gegevens over nog te publiceren planten vond de heer 
Brederoo en ik tussen de aantekeningen van de heer Buining een aanvulling 
tot en met nummer HU 471. We mogen ervan uitgaan, dat deze lijst is bijge
werkt tot 15 december 1974 en het lijkt ons voor de liefhebbers plezierig om 
deze aanvulling in Succulenta te brengen. Er wordt immers van alles onder 
Veldnummer aangeboden, zonder dat duidelijk is, waar het om gaat. Ter illu
stratie hiervan wil ik gaarne een voorbeeld geven, waaruit u uw eigen con
clusie kunt trekken.
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De firma Uhlig (West-Duitsland) is een van de bekende zaadleveranciers. Zelf 
bestel ik daar regelmatig zaad van Notocactussen, omdat zij een groot aantal 
soorten aanbiedt. Reeds in de zaadlijst 1974/1975 vond ik daar onder het firma- 
nummer U 1020: sp. n. HU 614. Volgens de heer Buining waren er nog niet van 
dergelijke hoge nummers en navraag bij de firma Uhlig leverde als antwoord op, 
dat dit nummer gegeven was door een verzamelaar in het veld. Typisch is, dat 
deze hoge HU-nummers vrijwel uitsluitend voorkomen voor het geslacht Noto- 
cactus. In de zaadlijst 1975 van dezelfde firma vond ik onder nummer U 2401: 
sp. n. HU 631, terwijl in de zaadlijst 1977 onder hetzelfde firmanummerstaat: 
sp. n. HU 613. Verschillende liefhebbers, die HU 631 uitzaaiden, ontdekten na 
verloop van tijd, dat het zaaisel zowel ottonis- als concinnusvormen bevatte. 
Natuurlijk is het niet de schuld van de heer Uhlig, indien een kweker onnauw
keurig te werk gaat, waardoor verschillende soorten door elkaar raken, maar 
misschien zou hij wel via ons maandblad duidelijkheid kunnen brengen, waar 
deze hoge HU-nummers, aan de juistheid waarvan toch getwijfeld moet worden, 
vandaan komen.

Veldnummerlijst 365 t/m 471.

HU 365 Notocactus werdermannianus 
HU 366 Notocactus concinnus forma 
HU 367 Notocactus spec.
HU 368 Notocactus spec.
HU 369 Notocactus spec.
HU 370 Notocactus spec.
HU 371 Echinopsis spec.
HU 372 Monvillea spec.
HU 373 Cleistocactus spec.
HU 374 Heliocereus spec.?
HU 375 Opuntia spec.
HU 376 Frailea melitae 
HU 377 Echinopsis spec.
HU 378 Pseudopilocereus spec.
HU 379 Coleocephalocereus 

buxbaumianus
HU 380 Pseudopilocereus spec.
HU 381 Melocactus lensselinkianus 
HU 382 Melocactus spec.
HU 383 Arrojadoa spec.
HU 384 Tacinga atropurpurea
HU 385 Austrocephalocereus dybowskii
HU 386 Arrojadoa spec.
HU 387 Melocactus spec.
HU 388 Melocactus bahiensis 
HU 389 Micranthocereus flaviflorus 
HU 390 Discocactus albispinus 
HU 391 Coleocephalocereus aureispinus 
HU 392 Discocactus catingicola 
HU 393 Pseudopilocereus spec.
HU 394 Pseudopilocereus superfloccosus 
HU 395 Austrocephalocereus 

dolichospermaticus 
HU 396 = HU 394?
HU 397 Melocactus levitestatus
HU 398 Austrocephalocereus albicephalus?
HU 399 Arrojadoa dinae
HU 400 Coleocephalocereus spec.?
HU 401 Arrojadoa albiflora 
HU 402 Pseudopilocereus spec.
HU 403 Melocactus spec.
HU 404 Melocactus diersianus 
HU 405 Melocactus grisoleoviridis

HU 406
HU 407
HU 408
HU 409
HU 410
HU 411
HU 412
HU 413
HU 414
HU 415
HU 416
HU 417
HU 418
HU 419
HU 420
HU 421
HU 422
HU 423
HU 424
HU 425
HU 426
HU 427
HU 428
HU 429
HU 430
HU 431
HU 432
HU 433
HU 434
HU 435
HU 436
HU 437
HU 438
HU 439
HU 440
HU 441
HU 442
HU 443
HU 444
HU 445
HU 446
HU 447
HU 448

Uebelmannia meninensis var. rubra 
Melocactus pachyacanthus 
Frailea asterioides 
Frailea spec.
Frailea spec.
Frailea spec.
Frailea spec.
Frailea spec.
Gymnocalycium spec.
Frailea spec.
Notocactus spec.
Frailea spec.
Cleistocactus spec.
Notocactus concinnus 
Pseudopilocereus azureus 
Pseudopilocereus pachycladus 
Melocactus zehntneri ?
Melocactus deinacanthus ? 
Melocactus spec.
Discocactus spec.
Notocactus warasii 
Pseudopilocereus machrisii 
Discocactus squamulibaccatus 
Pseudopilocereus spec. 
Discocactus cephaliaciculosus 
= HU 430
Austrocephalocereus estevesii 
Pseudopilocereus spec. 
Discocactus spec.
Melocactus spec.
Melocactus spec.
Discocactus bahiensis 
Discocactus subviridigriseus 
Micranthocereus spec.
Discocactus araneispinus 
Discocactus zehntneri 
Arrojadoa rhodantha 
Pseudopilocereus mucosiflorus 
Melocactus helvolilanatus 
Melocactus spec. = HU 156? 
Melocactus securituberculatus 
Facheiroa cephaliomelana 
Discocactus nigrisaetosus
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HU 449 Arrojadoa penicillata 
HU 450 Melocactus axiniphorus 
HU 451 Tacinga spec.
HU 452 Gymnocalycium matoense 
HU 453 Discocactus melanochlorus 
HU 454 Pseudopilocereus spec.
HU 455 Discocactus silvaticus 
HU 456 Melocactus spec.
HU 457 Discocactus boliviensis
HU 458 Pseudopilocereus gounellii forma
HU 459 Pseudopilocereus spec.

HU 460 Pseudopilocereus spec.
HU 461 Discocactus spec.
HU 462 Discocactus pugionacanthus
HU 463 Melocactus spec. 
HU 464 Melocactus spec. 
HU 465 Melocactus spec. 
HU 466 Melocactus spec. 
HU 467 Discocactus spec. 
HU 468 Melocactus spec. 
HU 469 Melocactus spec 
HU 470 ?
HU 471 Pseudopilocereus spec. A

Vierschaarstraat 23, Oud Gastei.

En gij, buitenslands wonende leden!!
R. NAUTA

Eerste, en w ellicht laatste rapport over een poging to t nadere kennismaking.

Sommige mensen hebben de interessante gewoonte om hun w erk van achteren 
naar voren te doen. In de journa lis tiek is dat vaak een gewoonte. Eerst verte l
len w at het resultaat is, daarna enkele achtergronden over hoe het resultaat 
to t stand kwam en tenslotte nog enkele (soms kritische) opm erkingen over wat 
beter wel of liever niet had moeten gebeuren.
Wel, laten w ij ook maar eens volgens d it b lijkbaar beproefde recept aan het 
w erk gaan.
Eerst dan maar over het resultaat. U weet toch nog w aarover het gaat, is ’t 
niet? K ijk  ten overvloede het artikel onder dezelfde tite l van het juninummer 
nog maar eens na.
Een verb lijdend resultaat. O ver alles wat meer als nul is behoort blijdschap te 
bestaan. Dus ook ons geval —  verb lijdend! Twee leuke brieven!
Eèn uit het echte buitenland, nog wel uit het bekende Zu id-A frika. O ja, zelf 
woon ik ook in Zuid-A frika. Maar ik kende deze buurman toch nog niet. Zuid- 
A frika  is ook zó groot! Afstand tussen hem en mij ruim 1500 km per luchtpost, 
ten koste van een v ier-cent postzegel. En die andere brief. U it Holland, Am ster
dam nota bene! Dus uit het binnenland, gezonden aan een buitenlander, die 
met buitenslands wonende leden wil corresponderen. Dus een ietwat gecom
pliceerd territoriaa l geval.
En wat nu nog meer? Niets meer. Tenzij de posterijen in staking zouden zijn. 
Maar dat hoort niet zo; dat hebben ze nog nooit gedaan! C orrespondentie 
ondervindt soms alleen vertraging. Per zee, o f soms door de kaping van een 
vliegtuig. Soms ook wegens een gebrek aan inspiratie.
Maar ik begin mij de laatste tijd  toch wel met enige deernis af te vragen of het 
nog wel goed gaat in het buitenland. O f m isschien houdt men zich stil omdat 
het zo druk is in de wereld. En soms vergeet een mens door drukte —  o f door 
traagheid —  om w ater te geven aan de planten. Soms is zelfs verkoeling nodig. 
Nu behoeft het echt geen w ater op het vuur te zijn hoor. Soms kan een leuk 
contact ook vruchtbaar zijn. Overigens ontdekt men dat niet a ltijd direct. Maar 
later, na een jaar, of na drie jaar misschien. A ls er opeens wat gaat bloeien, 
of als er enkele zaden ontkiemen. O f wanneer een bepaalde foto de oplossing 
van een eeuwenlang raadsel b lijk t te zijn.
O ja, mijn adres is ook een beetje veranderd. Ik woon nog wel in hetzelfde 
huis, maar de post w ordt nu aan huis bezorgd en niet meer in een postbus ge
deponeerd.
W illowweg, erf nr. 109, Penhill, Eersterivier-7100, Zuidwest-Afrika.
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In M em o riam  D. J .  van  S in k e l
Op 14 januari j.l. ontvingen wij het ontstellende bericht dat op 69-jarige leeftijd 
onze vriend dhr. D. J. van Ginkel na een kortstondige ziekte was overleden. 
Wij betreuren dit plotselinge verlies van een actief lid ten zeerste, mede door
dat hij ruim zeven jaren met zorg en aandacht het secretariaat van onze 
afdeling naar behoren heeft verzorgd.
Ook gaat onze gedachte uit naar zijn vrouw en kinderen, mogen zij kracht 
ontvangen om dit verlies te dragen.
Allen, die dhr. van Ginkel hebben gekend, weten wat wij als afdeling aan hem 
zullen missen.
Bestuur afd. Arnhem.

TIJDSCHRIFTEN
THE JOURNAL OF THE MAMMILLARIA SOCIETY, VOL. XVII, NR. 8.
In deze aflevering klaagt de redacteur over het afnemen van de schrijversbijdragen. Hij 
vreest dat de oorzaak hiervan voortspruit uit een soort van algemene onverschilligheid. 
Hij doet dan ook een beroep op de leden die uiteindelijk zelf het antwoord dienen te 
geven. De schrijfsters P. A. Grundy en B. Maddams verhalen de lezers over hun wel en 
wee met hun Mammillaria’s, Coryphantha’s en aanverwante geslachten. Enige cultuur- 
notities door T. Wakefield omtrent afwijkingen tussen zaailingen onderling van Mammil
laria obconella worden weergegeven. Uitvoerig worden Mammillaria deherdtiana en 
Mammillaria dodsonii besproken.
CACTUS AND SUCCULENT JOURNAL (U.S.), VOL. XLIX, NO. 5.
De schrijvers C. Glass en R. Forster geven de nieuwbeschrijving van het uit Chuhuahua, 
Mexico, afkomstige cactusexemplaar Escobaria henricksonii. Werner Rauh vervolgt (deel 
III) zijn studieverslag over de vegetatie van xerophyten in zuidwestelijk Madagascar. 
Indrukwekkend daarin is o.m. een suggestieve foto van een Adansonia grandidieri, die 
ais een onneembare veste in het landschap ver boven alle andere vegetatie uittorent. 
Voorts staan er interessante foto’s afgedrukt van Adansonia za, Aloe’s, diverse Euphor- 
bia’s, Moringa drauhardii, Pachypodium lamerei, Stapelianthussen e.v.a.
C. L. Scott behandelt in een artikel de verschillen tussen Haworthia arachnoidea en 
Haworthia setata. G. Glass en R. Forster vragen uitgebreide aandacht voor hun studie 
over het geslacht Thelocactus dat in de Chihuahuawoestijn voorkomt. De geschiedenis 
en de verwantschappen met andere geslachten worden daarin besproken. Thelocactus 
macdowellii wordt door hen gezien als een variëteit van T. conothele. T. nidulans en T. 
phymatothele beschouwen zij voorts als variëteiten van T. rinconensis; T. Iloydii wordt 
als een T. hexaedrophorus beschouwd. De Thelocactusliefhebber zal ongetwijfeld baat 
hebben bij deze zeer recente informatie over dit genus. Robert J. Hill geeft een weten
schappelijk verslag over kunstmatige voortplanting van Conophytum. Studies over weef- 
selcultuur staan hoe langer hoe meer in de belangstelling.
W eissenbruchstraat 92, 4703 JX  Roosendaal.
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G y m n o ca ly c iu m  b a ld ian u m  Speg.

Th. NEUTELINGS
Er zijn van die cactussen die speciaal vanwege hun zeer uitbundige bloei en 
hun lange bloeiperiode opvallend zijn. En dat geldt zeer zeker voor de op de 
vorige pagina afgebeelde Gymno. In de maanden mei-augustus van het afge
lopen jaar bracht dit exemplaar ruim 40 bloemen voort. En tijdens dat seizoen 
stonden er 12 bloemen, rondom de schedel gegroepeerd, tegelijkertijd in bloei, 
aldus een schoonheid ten toon spreidend, die moeilijk in eenvoudige bewoor
dingen samen te vatten valt. Deze wat verzorging betreft pretentieloze bol- 
cactus heeft een blauwgroen plantelichaam en is van boven afgevlakt met een 
verzonken groeipunt. Dit exemplaar telt 15 geknobbelde ribben. De doorns, 
zeven per areool, zijn grijzig, aan de basis ervan wat donkerroodbruinig aan
gelopen. Op het areool bevindt zich voorts witte wol, die overigens geleidelijk 
aan bij het ouder worden verdwijnt. De schitterende bloemen worden 35-40 mm 
in doorsnee, ontsluiten zich geheel en bloeien meerdere dagen. De kleur van 
deze soort varieert van lila, purperpaars tot dieprood.
De Argentijnse botanicus Spegazzini beschreef in 1905 reeds deze soort. In 
de jaren dertig bracht de Tsjech Fric exemplaren van deze soort naar ons 
Europees continent, na deze in de bergen van de Argentijnse provincie Cata- 
marca verzameld te hebben. Hij noemde deze soort Gymnocalycium venturi- 
anum. In dezelfde periode beschreef Werdermann een bloedrood bloeiend type 
onder de naam Gymnocalycium sanguiniflorum (=  met bloedrode bloem).
Naar mijn ervaring bloeit deze laatste niet zo uitbundig als Gymnocalycium 
baldianum; voorts zijn, naast het duidelijke verschil in bloemkleur, de bloem
bladen van de "sanguiniflorum” iets slanker en fijner. Het is mij dan ook (nog) 
niet duidelijk welke baldianum nu als typus gekenmerkt dient te worden. Maar 
zo’n probleemstelling wordt ergens weer erg betrekkelijk als men aan de 
pracht van de bloei terugdenkt.
Weissenbruchstraat 92, Roosendaal.

C e ro p e g ia ’s  op T e n e rife
J. H. RIBOT
Tijdens mijn vakantie op Tenerife in augustus 1977 heb ik de plaatsen bezocht 
waar Ceropegia fusca en Ceropegia dichotoma groeien. De Ceropegia’s van 
Tenerife (ze komen niet voor op de andere Canarische eilanden) wijken heel 
veel af van de Ceropegia's van het vasteland van Afrika. Zijn de planten van 
het vasteland allemaal slingerplanten, de vier (?) op Tenerife voorkomende 
soorten zijn rechtop groeiende, vertakte stammetjes. Qua vorm lijken de fusca 
en de dichotoma veel op elkaar, maar qua kleur wijken de planten nogal van 
elkaar af.
C. fusca heeft ongeveer 2 mm brede en tot ongeveer 2 cm lange, bijna bruine 
bladeren. (Bij deze groep Ceropegia’s verschijnen de bladeren alleen aan de 
nieuwgroei.) De nieuwgroei van de leden is donkerbruin, terwijl die kleur later 
overgaat in een grijze tint. De C. dichotoma heeft een groen lichaam met on
geveer 0,5 cm brede en tot 4 cm lange bladeren. De bloemen van C. fusca 
zijn donkerrood, terwijl de bloemen van C. dichotoma geel zijn. De planten 
worden ongeveer een halve meter hoog. De twee andere, mij bekende soor
ten, C. hians en C. krainzii, houden het midden tussen voornoemde soorten.
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Ceropegia fusca op standplaats bij Ten Bel.

Ceropegia fusca in de botanische tuin van Puerto de la Cruz.
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Ceropegia fusca met Euphorbia canariensis en op de achtergrond E. balsim ifera op standplaats 
bij Ten Bol.

Gedurende de zeer droge en warme zomer zijn de planten bladloos. (Ik heb 
wel een fusca zien bloeien.) Tegen het najaar gaan de planten uitlopen en 
krijgen dan hun dunne bladeren welke ze weer in de zomer verliezen.
Helaas heb ik moeten constateren dat binnen enige jaren de Ceropegia's op 
Tenerife geheel verdwenen zullen zijn (C. krainzii is al zeer zeldzaam gewor
den), doordat enerzijds de planten in grote getalen weggeroofd worden en 
anderzijds door de bouw van hotels (o.a. Ten Bel-bungalowpark staat op de 
grond waar C. fusca groeide) op de plaatsen waar de Ceropegia’s groeiden. 
Alleen de dichotoma heeft een kans om niet geheel te verdwijnen wanneer er 
een efficiënte manier wordt gevonden om het roven van de planten tegen te 
gaan. En wel omdat de plaatsen waar de dichotoma groeien ongeschikt voor 
de bouw van hotels zijn. Andere succulente planten die bij de Ceropegia’s 
groeien zijn o.a. Euphorbia aphylla, E. balsimifera (ook een zeer geliefde plant 
bij de verzamelaars) en E. canariensis.
Meidoornlaan 8, Hoevelaken.

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

In het wereldje van onze cactussen is er een bijzondere categorie wier levens
loop in een tweetal duidelijke levensfases valt te onderscheiden: 
a. de jeugdperiode waarin het voortbrengen van bloemen uitgesloten en 

slechts de vegetatieve groei van betekenis is,
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b. de periode van volwassenheid, waarin alleen de fertie le  groei de hoofd
zaak is, dus het ingericht zijn op de bloei.

D it houdt in dat de cactusplant van bedoelde categorie na de eerste periode 
belangrijk van u ite rlijk  verandert. D it verschijnsel zien w ij ook bij enkele loof- 
planten voorkom en, zoals bij de Ficus stipulata. Deze kent een jeugdperiode 
van meer jaren en tijdens deze fase van ontw ikkeling is alleen sprake van kru i
pende en klimmende vertakkingen. Deze takken nu zijn niet in staat om bloe
men voo rt te brengen. Zodra echter de fase van volwassenheid aanbreekt —  
in fe ite  dus de bloeifase —  ondergaat het u ite rlijk  van de plant een verande
ring. De takken worden namelijk rechtopstaand en hebben bladeren die een 
geheel andere vorm kennen.
Met die categorie cactussen worden de cephalium- o f de m utsdragers bedoeld. 
Hiermede w ordt dat gedeelte van de plant aangeduid dat boven in de schedel 
staat, een soort hoofd dus, zoals de vertaling van het w oord cephalium in
houdt. Een klein aantal cactusgeslachten kennen d it m orfologisch verschijnsel 
zoals bijvoorbeeld D iscocactus en Melocactus. Na de lange jeugdfase, zonder 
dat er een spoor van cephalium zichtbaar is, ontstaat op een gegeven moment 
bovenin de kruin een dunner, cylindervorm ig lichaam. Dat is voorzien van be- 
doornde knobbels die spiraalsgew ijs rondom dat plantelichaamsdeel gerang
sch ikt staan. Voorts is het bedekt met een dichte laag wolharen. Op dit cep
halium ontw ikkelen zich uitsluitend de bloemen en nadien na bevruchting ervan 
de besvruchten.
In het jeugdstadium  van een M elocactus zal men deze niet als zodanig dan wel 
m oeilijk herkennen. Op de ribben staan normale, goed ontw ikkelde doornare- 
olen. In vervolg op het vorige artikel krijgen w ij h ier de v ijfde  situatie, namelijk 
dat de areolen

a. geen fertie le  functie hebben, dus niet (meer) in staat zijn om bloeiwijzen 
voort te brengen.

b. De zijvegetatieve functie is in de meeste gevallen slechts „s lapend”  aan
wezig, hetgeen w ij d irect zullen zien.

De fertie le  functie  vinden w ij nu alleen maar terug op het cephalium ze lf dat 
w ij derhalve als een kruineindstandige bloeitak zouden kunnen beschouwen. 
Bij de M elocactus kan een derge lijk  cephalium in de loop der jaren een hoogte 
van 50 cm bereiken. De kleine, op Mam m illariabloem pjes lijkende bloeiwijzen 
komen nauwelijks tussen de wol en de borstelharen tevoorschijn.
Experimenten hebben aangetoond dat een beschadiging van het groeipunt in 
de top van het cephalium to t de volgende reacties aanleiding kan geven: De 
zich v lak onder het cephalium bevindende, in rust verkerende doornareolen 
worden alsnog geprikkeld to t een vegetatieve zijspru iting. Dus daaruit ontw ik
kelen zich nieuwe, groene plantelichamen welke na een aantal jaren van groei 
(een noodgedwongen hernieuwde jeugdfase!) in de kruin een nieuw cephalium 
laten ontstaan. O f is het ook m ogelijk dat uit het oude cephalium waarvan de 
kruin beschadigd werd, zijscheutcephalia ontstaan die dus de bloeibaarheid 
van de plant daardoor minimaal onderbreken. En omdat de natuur soms grillig  
te w erk kan gaan heeft men af en toe voorts nog ervaren dat het beschadigde 
cephalium een vegetatieve, groene spru it deed ontstaan, w elk jeugdstadium 
na enige jaren w eer in de cephaliumfase overging.
H ieruit mogen w ij de voorzichtige conclusie trekken dat het natuurlijke gedrag 
van planten ten aanzien van m orfologische en anatomische aspecten zich niet 
s tr ik t w iskundig in vast te om schrijven schema's laat ordenen of wringen. Dat 
zal dan ook een van de grondredenen zijn waarom er zoveel verschillen in 
meningen en inzichten in de kring der botanici bestaan. In fysio logisch opzicht
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kan een plant onder bepaalde omstandigheden zich sterk afwijkend gedragen, 
althans dit komt voor ons als zodanig over. Maar bepaalde, reeds lang ver
loren gewaande levensfuncties kunnen zich plotsklaps wederom manifesteren, 
zelfs na duizenden jaren evolutie. Dat is dan ook de reden dat een wetenschap 
nooit afgerond geraakt.
De Discocactussen hebben overigens een cephalium dat klein en laag blijft. 
De bloemen ervan zijn wit, langwerpig en trechtervormig en geuren. Bovendien 
zijn het nachtbloeiers. Discocactus boomianus, een vrij recent ontdekt exem
plaar, spruit bovendien aan de voet, zodat de (zij-)vegetatieve mogelijkheid 
onder normale omstandigheden in tegenstelling tot de Melocactussen duidelijk 
aanwezig is. In verzamelingen worden Discocactussen weinig aangetroffen. 
De reden ervan is dat de cultuur ervan niet eenvoudig is, maar de practijk heeft 
niettemin aangetoond dat zij, in cultuur gehouden, tot bloei te brengen zijn. 
Onze landgenoot, de heer A. Buining heeft, naast zijn studies en vondsten op 
het gebied van de Melocactussen ook zijn sporen cp het Discocactusterrein 
verdiend. Mogelijk dat lezers onder ons al over een min of meer uitgebreide 
ervaring over cultuuraspecten van dit interessante genus (= geslacht) hebben. 
Een totaal ander type cactussen kent ook cephaliumvorming, namelijk de ver
tegenwoordigers van het geslacht Arrojadoa. Het zijn slanke, zuilvormige, soms 
kruipende exemplaren die zich aan de kop verbreden. Hierop ontstaat het cep
halium, waaruit de zich ’s nachts opende, roodachtige bloemen en vervolgens 
de besachtige vruchten verschijnen. Merkwaardigerwijs ontstaan uit deze bloei- 
hoofdjes nieuwe vegetatieve spruiten, terwijl het cephalium zelf nog bloemen 
blijft produceren.
Dit eigenaardige cactusgeslacht is afkomstig uit noordelijke streken van Bra
zilië. Het kent heden een tiental soorten, waarvan de helft door onze oud- 
voorzitter, de reeds eerder vermelde Buining, in de zestiger en zeventiger 
jaren mede ontdekt werd.
Het begrip pseudocephaüum (pseudo betekent schijn) moeten wij hier tenslotte 
nog toelichten. De vorming ervan komt bij een aantal zuilcactussen voor zoals 
de vertegenwoordigers van de genera (= geslachten) Espostoa en Trixantho- 
cereus bijvoorbeeld. Zodra de zuilen volwassen en bloeibaar worden (bij een 
lengte van 1 m en hoger) vormt zich aan de meestal naar het licht toegewende 
zijde een groef. De daarin bevindende areolen beginnen wol te produceren en 
wel in grote massa’s. Zulke wolzones waarin de zich bevindende areolen de 
bloemen gaan voortbrengen, worden vele dm lang, afhankelijk van de soort. 
Deze areolen welke in de wolmassa’s verscholen gaan zijn dus uitsluitend fer
tiel. De areolen die elders op de stam staan zijn vegetatief en kunnen derhalve 
zijspruiten voortbrengen. Bij dit type cactussen zijn de bloemen ervan nacht
bloeiers. Overigens is het grappig te weten dat de wolproductie van deze zuil
cactussen zodanig is dat het voor de inlanders lonend is dit materiaal als vul
ling voor hun kussens te gebruiken!
Weissenbruchstraat 92, Roosendaal.

R e a c tie s  v a n  le ze rs
De redactie stelt Reacties van lezers op hoge prijs en zij hoopt dat ock in de toekomst de lezers 
zullen blijven reageren op artikelen in Succulenta. Helaas is er bij deze reacties meestal geen illustra- 
tie-materiaal. Heel begrijpelijk. Om deze teksten iets te verlevendigen plaatsen wij daarbij enige foto's 
met een korte opmerking. Wij zijn ons wel bewust dat het verband tussen de tekst en de foto’s niet 
altijd aanwezig is. Om een zeker evenwicht tussen tekst en foto te hebben, kiezen we deze methode.
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Aylostera
speggazinii

Een tweetal 
vroege bloeiers.

M am m illaria m icrohelia Foto’s Ludm illa Hejlova-Vildova.
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E. C. LANTZIUS

Betr.: Het fo tograferen van bloemen en planten met twee electronenflitslam pen, 
een artikel van de heer C. v.d. W ouw  in de nrs. 5 en 7 van Succulenta '77. 

M et alle waardering voor het bovenstaande, zeer instructieve artikel, blijven er 
voor mij enige vragen over.
Zo vraag ik mij in de eerste plaats af, wat de schrijver heeft beoogd, d.w.z. 
a) het verkrijgen  van een ju iste  kleur-weergave of b) het zo groot mogelijk 
fo tograferen van het voorwerp.
W at b) be tre ft m erkt hij ze lf op, dat bij p ro jectie  het voorw erp 100 a 200 maal 
w ord t vergroot, zodat ik mij afvraag of het dan nog wel nodig is het voorw erp 
zo d icht te benaderen.
W at anders w ord t het als men fo to 's  (in wezen een vergroting van bijna 4 maal 
op het form aat 9 x  13 cm) in plaats van dia's maakt.
V oor zeer kleine bloemen of voor een klein detail, heeft het dan zin om zo 
dicht m ogelijk bij het voorw erp te komen, hoewel ik persoonlijk  er de voorkeur 
aan geef om het voorw erp op ware grootte af te beelden op het bovenge
noemde form aat van 9 x 1 3  cm, zover dat m ogelijk is.
Het hoe en waarom van mijn opvatting wil ik gaarne toelichten, misschien wel 
to t lering en verm aak van onze hobby voo r andere liefhebbers.
Van het begin af (1964) heb ik een kartotheek aangelegd van al mijn cactussen. 
Daar ik van vele cactussen de naam niet ken(de), heb ik ze eenvoudig num
mers gegeven. Van elke cactus w ord t op een dubbelgevouwen vel ruitjespapier 
(formaat 15,5 x 21,4 cm, dubbelgevouwen 10,7 x 15,5 cm) alle gebruikelijke 
bijzonderheden (herkom st, u iterlijk, groei, bloei, enz.) genoteerd en zo mo
gelijk  jaarlijks  bijgehouden. Om ruimte te sparen heb ik een code aangelegd, 
waarbij alle voorkom ende w oorden met maximaal 3 letters worden aangegeven. 
Ook heb ik aanvankelijk in alle standen dia's gemaakt van elke weer bloeiende 
cactus, maar op den duur gaf het mij geen bevrediging meer. Waarom ik fe i
te lijk  pas twee jaar geleden op fo to ’s ben overgegaan kwam, omdat een be
paalde (zeer bekende) firm a (namen noem ik niet) uitkwam met een nieuwe 
geperfectioneerde camera, waarmede men met behulp van een voorzetlens het 
voorw erp in kleur en op ware grootte  kon vastleggen. Slechts zuiver instellen 
en een druk op de knop en na 1,5 m inuut wachten was de fo to  klaar.
Behalve dat er op de kleurweergave alles viel aan te merken, is een dergelijke 
autom atisch werkende camera voor ons doel niet geschikt, omdat het dia
fragma autom atisch w ord t geregeld in afhankelijkheid met het beschikbare 
licht. Is er w einig licht dan gaat d it ten koste van de scherptediepte.
Ik kan me voorste llen, dat voor degene die veel lezingen houdt de dia een 
noodzakelijkheid is, maar voor de meesten van ons lijk t mij de kleurenfoto de 

ideale oplossing.
Zoals ik reeds opm erkte is de foto op het form aat 9 x 13 al een lineaire ver
groting van ca. 4 maal en wat form aat be tre ft past hij goed in mijn kartotheek. 
W il ik nu het plaatje van een cactus nog eens bekijken en eventueel met 
vrienden erover praten, dan hoef ik niet de hele rom pslomp van projector, 
scherm en toebehoren uit de kast te halen. Toegegeven dat de dia vaak b ril
janter kan zijn, ben ik ruim schoots tevreden met de door mij bereikte resul
taten.
Mijn camera is een spiegelcamera C ontra flex IV.
Lens: Zeiss Tessar 1 : 2,8, f =  50 mm, voor kleur gecorrigeerd. 
Synchro-com pursluiter, van 1 sec. - 1/500. Ingebouwde lichtm eter.
Verder heb ik een voorzetlens: Zeiss Proxar, f  =  0,5 m. Hiermede is het 
kleinste beeldveld 12 x 18 cm bij een voorw erpafstand van 28 cm.

56



Het resultaat op de foto, bij vergroting tot op het formaat 9 x 1 3  cm, is het 
voorwerp op 3/4 van de ware grootte.
Jammer genoeg ben ik (nog) niet in het bezit van een Proxar-lens met f  = 
0,3 m, waarbij bij een voorwerpsafstand van 22,2 cm een beeldveld hoort van 
9,2 x 14. Hiermee kunnen de voorwerpen, die binnen dit kader passen, op 
ware grootte worden afgebeeld. Dit zal voor de meeste cactusbloemen tot een 
diameter gelijk aan of minder dan 9 cm opgaan en waar de heer v.d. W. zegt, 
dat het toppunt bij een diameter van 5 cm ligt, kunnen heel wat bloemen op 
ware grootte worden afgebeeld.
Ik werk steeds op statief en met een draadontspanner. Met dit laatste hulp
stuk (wat op het lijstje van de heer v.d. W. ontbreekt) maak ik feilloos haar
scherpe foto’s met een belichtingstijd van 1 sec. en wel meer.
Ook ik werk het liefst met Agfa, voor mij dus een negatieffilm CNS 2, 20DIN/ 
80 ASA.

(Bij het instellen van deze waarde op de regelknop van de belichtings- 
meter van mijn toestel kwam ik in moeilijkheden. Stelde ik op de DIN- 
waarde in, dan wees de ASA-schaal 32 aan. Stelde ik de ASA-waarde 
in, dan wees de DIN-schaal 24 aan. Nu staat in het boekje voor de 
gebruiksaanwijzing van het toestel een tabel afgedrukt, die inderdaad 
deze combinaties aangeeft. Mijn ervaring is dat de instelling op ASA 80 
de beste resultaten geeft.)

De belichtingsmeter geeft de lichtwaarde aan door een richtgetal, dat, op een 
instelring ingezet, een vaste koppeling teweeg brengt tussen diafragma en 
belichtingstijd.
De lichtwaardeschaal loopt van 2 naar 18 in hele getallen, maar het is ook 
mogelijk op een half schaaldeel in te stellen.
Hoewel ik in de gunstige omstandigheid verkeer, dat ik op elk moment van 
de dag en nacht een foto zou kunnen nemen en er ook alle tijd voor heb, ben 
ook ik sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.
Als ik het voor het kiezen zou hebben, dan zou ik mij een blauwe hemel met 
veel witte wolken wensen en daarbij een iets gesluierde zon. We krijgen dan 
een diffuus licht met zachte schaduwen. Maar ja, met eendags-bloemen kun 
je daarop niet wachten. Daarom heb ik een grove indeling gemaakt van het 
weer:

1. volop zon (Z)
2. gesluierde zon (gZ)
3. witte wolken (wW)
4. donkere wolken (dW)
5. lichte hemel (IH)
6. donkere hemel (dH)

Vanzelfsprekend wordt bij elk genomen foto op een vooraf gemaakte lijst druk 
genoteerd en wel:
Nr. - onderwerp - datum - uur - weer - voorzetlens - afstand - R - R’ - f: - tijd 
waarbij R het gemeten richtgetal en R’ het genomen richtgetal is.
Mijn werkwijze is aldus:
Plaats: in de cactuskas, O- en N-zijde muur van 2,5 m hoog,: dak schuin van 

O (2,5 m) naar W (2 m), dubbel glas van 6 en 5 mm dik, Z- en W- 
zijde, boven de tabletten enkelvoudig glas van 3 mm dik.

Het eventuele zonlicht valt door het dak en ik vermoed dat dit glas wel tem
perend werkt.
Nadat ik de camera met voorgezette Proxarlens, op statief, op de kortst mo
gelijke afstand van de bloem heb ingesteld en de stand van het statief heb
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gefixeerd, neem ik het toestel van het s ta tie f en bepaal met de ingebouwde 
belichtingsm eter, zo d icht m ogelijk bij de bloem en in de richting van de op
gestelde camera, het richtgetal R.
N orm aliter kan dan ook d it richtgetal worden aangehouden, doch mijn er
varing is, dat bij vo lop zon en vooral met bloemen van een lichte kleur, het 
beter is om R met een schaaldeel te vergroten; is R =  14, dan R' =  15. Even
zo bij een gesluierde zon met w itte wolken, maar dan een halve schaaldeel 
groter, b.v. R =  13, dan R’ =  13,5. Op deze wijze heb ik naar mijn opvatting 
mooie resultaten geboekt, al moet ik zeggen dat ik niet a ltijd in de roos ge
schoten heb.
Een aardige b ijkom stigheid van een foto is, dat je op de achterkant van de 
foto alle gegevens van de opname van de lijs t kan overnemen en zodoende 
gem akkelijk de resultaten van andere fo to ’s onderling kan vergelijken, wat 
met dia 's nou niet zo gem akkelijk is. Hoewel ik slechts enkele malen heb ge
flits t met het bekende blauwe flitslam pje, w il ik toch mijn ervaring kwijt. 
Daar ik niet over een verlengkabel beschik en me dus moest behelpen met 
het korte kabeltje van de flitse r zelf, zou er teveel d irect licht op het voorw erp 
terecht komen. De voorw erpsafstand was een halve meter en volgens de tabel 
de minimum flitsafstand 1 meter bij f  =  22. De oplossing was om de flitser 
omhoog te richten en het glazen dak van het kastje als reflectiescherm  te 
laten dienen met een frappant resultaat. O ok hier w ordt het licht diffuus ve r
spre id  en geeft daarom zachte schaduwen.
W at de kosten betreft, voor 36 a 37 fo to ’s, inclusief de film  en het ontw ikkelen 
kom t mij de prijs per foto op ƒ 1,10 en dus wel duurder dan een dia, maar 
daar staat tegenover dat je geen pro jector en scherm nodig hebt.

Mevr. v.d. Meystraat 16, Geulle.

Reicheocactus 
pseudoreicheanus Backbg.

De prachtige gele bloem 
bereikt een doorsnede 
van 35 mm.

Foto:
Ludmilla Hejlova-Vildova
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R e a c tie s  v a n  le z e rs

TH. NEUTELINGS

"A ctie  is Reactie”  is een natuurkundige wetm atigheid die w ij dagelijks ervaren, 
zonder dat w ij ons d it d irect realiseren. Zo ook met het schrijven van a rtike l
tjes; men kan reacties verwachten. De heer C. v.d. W ouw, voo r velen van ons 
als lezers van. Succulenta geen onbekende naam, nam de pen op en schreef 
al reagerend op "Van Maand to t Maand" van mei j.l. als volgt:
1. Aan de v ie r voorwaarden voo r een goede groei dient toegevoegd te 
worden dat de grond luchtig moet zijn. De energie voo r het opnemen van 
w ater w ordt namelijk geleverd door een oxydatie f proces ( =  verbrandings
proces, red.) van vrije  zuurstof in/aan de wortel. Is deze v rije  zuursto f niet aan
wezig dan staat uiteraard de groei stil omdat geen w ater opgenomen kan w or
den. D it heet 'narcose'. (A) Moerasplanten brengen v rije  zuursto f via holle 
stengels naar de wortels. Het onderwerp is overigens wetenschappelijk nog 
niet helemaal duidelijk, omdat bijv. cactussen op hydrocultuur geteeld kunnen 
worden. Wel staat vast dat cactussen in tegenste lling to t Euphorbia's weinig 
narcosegevoelig zijn, zodat een enkele maal teveel w ater weinig schade aan
richt, in tegenstelling to t directe schade bij S tapelia ’s en Euphorbia’s.
2. U schrijft: ’. . . dan sterven de fijne haarw orteltjes maar onnodig a f . . .’ D it 
is onjuist omdat er in de rustperiode bij de meeste cactussen helemaal geen 
haarwortels zijn. Haarwortels worden vlak achter het w orte lm utsje gevormd 
en hebben maar een betrekke lijk  korte levensduur. W orte ls moeten dus steeds 
doorgroeien om nieuwe haarwortels, welke de fe ite lijke  opname van w ater etc. 
verzorgen, te vormen. Beneden de 10° C staat de groei van vrijw e l al onze ve t
planten stil; er worden geen nieuwe w orte ls en ook geen nieuwe haarwortels 
gevormd. (B) Nu zijn de (haarjw orte ls niet de enige organen welke w ater 
kunnen opnemen. Denk maar aan het extreme geval van de T illandsia ’s (C) 
waarbij de bladschubben alle functies (behalve de stevigheid voo r een vaste 
standplaats) hebben overgenomen. Het sproeien in het voorjaar sch ijn t dan 
ook to t taak te hebben door een geringe opname van w ater via andere delen 
van de plant dan de wortels, de plant, bij tevens voldoende hoge temperatuur, 
tot groei aan te zetten. Boven- en ondergrondse groei b lijken samen te gaan 
(concentratieverdeling van plantehormonen). Pas wanneer nieuwe w orte ls (met 
haarwortels) zijn gevormd mag men de planten op de grond w ater geven. Daar
mee voorkom t men het gevaar de planten a priori in een narcosetoestand te 
brengen. W ater verdam pt immers maar weinig in bedoeld jaargetijde. Vet
planten vormen ze lf wortels, zonder dat daarbij w ater van buitenaf nodig is. 
Het sproeien moet dan ook gezien worden als een stimulans (bovendien haal 
je dan het s to f van. de planten) meer dan een noodzaak, zoals u ze lf ook op
merkt. Tenslotte, sproeien (nevelen) doe ik ze lf ook nauwelijks, maar het kost 
soms wel een plant wanneer het weer omslaat.
3. '. . . verm its het van nature op kalkbodem groeit. . . ’. In het algemeen blijken 
de omstandigheden waaronder planten in het laboratorium optimaal groeien 
niet overeen te komen met de omstandigheden op de natuurlijke vindplaatsen. 
Men moet het zo uitdrukken: Planten beconcurreren e lkaar in vrijheid, zij p ro
beren e lkaar te verdringen en een "n iche ” (D) te bezetten. De sterkste over
w in t daarbij in die omstandigheden. Zo kunnen sommige planten op kalk- 
bodems groeien omdat ze in staat zijn andere daar weg te concurreren. D it 
betekent echter niet dat een kalkbodem voor derge lijke  planten optimaal is. 
Een ander voorbeeld vinden we bij zogenaamde schaduwplanten. Het b lijk t
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dat bij kaalslag een aantal bosschaduwplanten het in het volle  licht veel beter 
gaan doen. Ze groeien sneller en beter, maken meer bloemen en zaad en 
hebben dus veel grotere kansen op overleven. D it gaat goed to t ze zijn w eg
geconcurreerd en w eer genoegen moeten nemen met een plaats in de scha
duw waar andere het niet uithouden. N atuurlijk  kan de oorspronkelijke v ind 
plaats aanwijzingen geven vo o rd e  cu ltuur (Cyperus moet je niet als een cactus 
behandelen), maar daar b lijft het ook bij. (E).

4. De reactie van Hans Corpeleijn vind ik buitengewoon interessant. Het is 
ook in volled ige overeenstemming met de 'theorie ', wat namelijk een paarde- 
middel lijk t (wie p lonst er nu een cactus in een emmer water), b lijk t onder de 
juiste omstandigheden (m et groeistof) zeer goed te werken. ACF geeft een 
boekje uit met zeer bruikbare tips. Bij cactussen heeft men to t nu toe weinig 
met groeistoffen geëxperim enteerd (F), maar genoemde methode lijk t me bijv. 
ook zeer nuttig voo r andere en vaak dure planten welke van de w ortel raken. 
ACF verkoopt specifiek w orte lbevorderende groeistoffen. Baifolan van Bayer 
bevordert het spruiten waarna de plant ze lf w ortelbevorderende hormonen gaat 
vormen (spruiten en w ortelvorm ing kunnen door hetzelfde hormoon gebeuren, 
wanneer er een ju iste  concentratieverdeling is).

Tot zover de interessante reactie van C. v.d. W ouw. In de tekst heb ik refe- 
rentie letters (A t/m  F) aangegeven, welke ik hieronder uitwerk.

(A) O nder narcose w ord t een toestand van kunstmatige slaap verstaan.
(B) Ik ben het met b rie fschrijver volkom en eens. De waarde van mijn bewering 
dient de lezer echter te zoeken in de gedachte dat een volkom en stofdroog 
houden van de grond de meestal fijne w orte ls van het w ortelgestel een grote 
kans op uitdrogen en dus op afsterven ervan inhouden. D it brengt twee ge
varen met zich mee. Ten eerste duurt het veel te lang eer een hernieuwd 
w orte lgeste l gevorm d is nadat het voorjaarsseizoen is aangebroken. Met als 
gevolg dat bloei en groei achterwege b lijft en de plant zelf een onzekere ge
zondheidstoestand tegem oet gaat. Ten tweede vorm en de afgestorven w ortels 
onverteerde w orte lresten die in onze kas- of potcultuur een potentiële bron 
van schim melziekten vormen. Om narcosetoestanden te voorkom en is het dan 
ook het beste de w ate rg ift van onderen te doen geschieden. Hiermede w ordt 
gem akkelijk voorkom en dat overto llig  w ater de vrije  zuurstof rond de w ortels 
verdringt. Het drenken van planten in een pot kan beslist geen kwaad, mits men 
daarop de pot voldoende laat uitdruipen.
(C) Tillandsia: het lijk t mij ju is t toe iets meer over d it interessante plantenge
slacht, behorend to t de fam ilie der Bromeliaceeën te vertellen. T illandsia's kun
nen zeer verschillend van u ite rlijk  zijn. Meestal groeien zij op bomen, vormen 
geen w orte ls maar fijne schubben die zich op blad en stengel bevinden en het 
benodigde voedsel opnemen. De meest bekende van d it geslacht is T. usneci- 
des, die van de staat V irg in ia  (V.St.v.A.) to t in Argentin ië op het zuidelijk half
rond voorkom t. De grijskleurige, lange plantslierten hangen aan boomtakken 
en zijn soms meterslang. Ze hangen ook aan telefoondraden, w aardoor draden 
kunnen knappen; deze plantem assa’s zuigen zich vol met regen- en dauw- 
vocht, w aardoor het gew icht vele malen toeneemt.
(D) Niche: een Frans w oord voo r ons begrip 'nis'.
(E) Toch denk ik dat zeer veel cactussen ju is t een minerale bodem als een 
optimaal substraat ( =  groeibodem ) beschouwen. Naast de door mij geschetste 
problemen die ik met Mammillaria viperina ervoer, heb ik ook grondproblemen 
gehad met Mammiüopsis senilis. Jaren geleden kocht ik deze, geënt op de 
bekende driehoekige Hylocereusonderstam, die tijdens een w interseizoen ver
glaasde en afstierf. Om dat er zich enige w orte ls van ongeveer 1 cm al aan de
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W.n.d. redakteur: Th. NEUTELINGS, Weissenbruchstraat 92, Roosendaal, tel. 01650 - 36081.
Ruilen Zonder Huilen: H. LEUSINK, Griftweg 15. De Klomp - post Ede, tel. 08387 -1794.
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. UIL, Vetplanten:: dhr. BRAVENBOER.

DRINGEND VERZOEK: 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.
Voor een vlotte afhandeling gelieve u STEEDS UW LIDNUMMER te VERMELDEN. .

SLUITINGSDATA:
Kopij voor het mei nummer moet uiterlijk 1 april bij de redaktie zijn.
Mededelingen voor vereniglngsnieuws uiterlijk 15 april bil het sekretariaat, afdelingen gelieven hun medelinaen te 
zenden aan Mevr. A. BOENDER, Beneluxlaan 53, Beverwijk. H
Advertentie opgaven uiterlijk 20 maart bij J. DE GAST, Graaf Gerhardstraat 10, Venlo.

BESTUURSMEDEDELINGEN 

Twee nieuwe rubrieken

Deze maand vindt u in ’Verenigingsnieuws’ twee nieuwe rubrieken: AGENDA en VRAAG EN 
AANBOD.
De afdelingen maken maar een matig gebruik van 'Verenigingsnieuws.'
Soms ontvangen wij verslagen van bijeenkomsten met het verzoek deze te plaatsen. Veel 
belangrijker is echter, dat de afdelingen aankondigen wat zij gaan doen. Herhaaldelijk is 
gebleken, dat op dezelfde datum meerdere gebeurtenissen werden gepland. Hierdoor 
worden de resultaten vaak nadelig beïnvloed.
In bijna alle gevallen zal dit voorkomen kunnen worden, door gebeurtenissen van landelijke 
of regionale aard tijdig bekend te maken, zodat de afdelingen hiermee rekening kunnen 
houden. Ook dan, wanneer de juiste datum nog niet bekend is, is het nuttig als een afdeling 
reeds een bericht plaatst. Andere plannenmakers kunnen dan met de betreffende afdeling 
overleg plegen alvorens een datum vast te stellen voor de eigen aktiviteit.
Werkt u mee ?
Inde rubriek VRAAG EN AANBOD kan elk lid, geen handelaar zijnde, éénmaal per jaar een 
bericht van hoogstens 8 regels plaatsen, waarin hij/z ij iets vraagt of aanbiedt.

Kontributie 1978.
Helaas is er bij het overnemen van de adressen in het komputerbestand een fout gemaakt, 
waardoor alle nieuwe leden per 1 jan. 1978 twee akseptgirokaarten hebben ontvangen. Wij 
bieden u hiervoor onze verontschuldiging aan. U gelieve de laatst ontvangen kaart te 
vernietigen.



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 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 
girorekening 3742400 van Succulenta afd. Verkoop, Beverwijk met vermelding van de 
bestelde artikelen.

Oude nummers van Succulenta.
Voor verkoop aan de leden heeft de vereniging nog een aantal oude nummers van 
"Cactussen en Vetplanten” en "Succulenta” beschikbaar. Sinds de vorige publikatie is de 
voerraad echter drastisch geslonken. Per januari 1978 zijn nog onderstaande nummers 
voorradig.
U kunt ze bestellen bij de heer H.B. ’Hooghiemstra, Reijerdijk 115,Rotterdam 3026.
De vetgedrukte maandaanduiding geeft aan, dat van het betreffende nummer nog slechts 5 
of minder eksemplaren voorradig zijn.
Prijs per nummer tot en met jaargang 1973 f. 0,75, van de jaargangen 1974 en '75 f. 1,25 en 
van de jaargangen 1976 en 77 f. 1,75.
Komplete jaargang 1976 f. 22,50, van 1977 is geen komplete jaargang meer aanwezig.
Alle prijzen exclusief verzendkosten.
Cactussen en Vetplanten: 1935: 10; 1937: 1; 1938: 2.

Succulenta. 1964: 6, 10. 1970: 5, 6, 9, 12.
1957: 4, 6, 8,10, 
1959: 4, 6,8,10, 11. 
1960: 6.

1965: 3.
1966: 3, 4, 5, 6, 9, 10. 
1967: 4, 6, 7, 9, 10, 11,12.

1973: 9.
1974:3,4,5,6,9,10,11,12.
1975:2,3,4,8,9,11,12.

1961: 5. 1969: 7.

Van 1976 zijn alle nummers nog voorradig, van 1977 alle nummers behalve het 
januarinummer

H.B. Hooghiemstra.



AFDELINGSNIEUWS

Afdeling Arnhem
De afdeling komt iedere tweede donderdag van de maand bijeen in de zaal van de 
speeltuinvereniging Tuindorp achter Floralaan 18 te Wageningen. Aanvang 20.00 uur.
Op 12 januari j .I. werd het programma voor het komende jaar vastgesteld, na de pauze 
vertoonde dhr. Leusink dias gemaakt o.a. in zijn verzameling. 9 februari werd het enten op 
Peireskiopsis uitgebreid behandeld door dhr. Ruysch terwijl tevens het zaaien gedemon
streerd werd. Voor 9 maart staat op het programma een verhandeling over ziekteverwekkers 
bij onze planten en de juiste aanpak voor evt. bestrijding. Op 13 april zal iemand van buiten 
de afdeling een lezing houden.
Iedereen die belangstelling heeft met de afdeling kennis te maken is van harte welkom.

de secretaris: 
C.H. van Dijk, 
Dwarsweg 8a, 

Overberg.

Afdeling Leiden e.o.

Notulen van de jaarvergadering van de afd. Leiden en omstreken, gehouden te Leiden op 
12.01.78.

Aantal aanwezigen: 30

De voorzitter opende de vergadering met het uitspreken van de wens, dat in dit nieuwe jaar 
onze afdeling een verdere groei en bloei zal doormaken. De ingekomen stukken 
bestonden dezeavond uit enigezaadlijsten, dievoordeduurvan de bijeenkomst ter inzage wer- 
dengegeven.
Ook waren er weer meegebrachte bijzonderheden. Ditmaal een aantal entingen op 
Pereskiopsis, waarbij de vlce-voorzitter een toelichting gaf. Verder waren er een plant en een 
foto van een plant, waarbij de resp. eigenaren gaarne een naam zouden willen zien. 
Vervolgens kwamen de jaarverslagen ter discussie, welke zonder wijzigingen werden 
goedgekeurd en aangenomen.
Bij de keuze van de kaskommissie stelden zich dhrn. Blokker en van Breen kandidaat. 
Andere kandidaten werden niet ingebracht, zodat eerstgenoemden werden gekozen als 
leden van de kaskommissie.
Deze avond werden ook enige bestuursfunkties vakant gesteld, t.w. die van penningmeester 
en bibliothekaresse.
Van bestuurswege waren hiervoor de dames M. Binnendijk en M. Buikstra aan de leden 
voorgesteld. Zij werden, zonder inbreng van tegenkandidaten gekozen.
De voorzitter maakte bekend, dat m.i.v. de volgende ledenvergadering, een bescheiden 
begin kan worden gemaakt met het uitlenen van boeken.
Besproken werden voorts de te ontplooien aktiviteiten in 1978, zoals ekskursies, een 
zaaiwedstrijd, een entdemonstratie en service aan leden m.b.t. de verkoop van potten en 
andere nuttige maar moeilijk te verkrijgen zaken. Voorgesteld werd nog om het onderling 
kontakt verder uit te bouwen, d.m.v. ledenbezoek en het bekijken van eikaars planten.
Na dit huishoudelijk gedeelte en de pauze vervolgde de vicevoorzitter de avond met een door 
hem samengestelde kwis, waarbij enige vragen bestonden uit dia’s van planten, die van een 
geslachtsnaam moesten worden voorzien. Deze, met veel enthousiasme gespeelde kwis 
bracht als winnaar René Janssen, 41 punten, terwijl de 2de plaats drie winnaars opleverde; 
allen wisten 29 punten te behalen.
De voorzitter besloot met allen een wel thuis toe te wensen en tot ziens op 9 februari.

Dick v.d. Aart, 
Leliestraat 20, Ra’veen.



Afdeling Tilburg.

Vóór de Jaarvergadering van dec. 77 gaven de heren Erich en Jacobs te kennen zich wegens 
drukke werkzaamheden terug te moeten trekken uit het bestuur. Tijdens de Jaarvergadering 
werd dhr. Erich het erelidmaatschap van de afd. Tilburg aangeboden; dit werd door hem 
aanvaard.
Het bestuur is nu aldus samengesteld: 
voorzitter: B. Willems, 't Seuveriek 15, Oisterwijk.
secretaris F. v.Hest, Bellinistr. 243, Tilburg,
penningmeester: J. Vrencken, Elandstr. 1, Volkel. 
bestuursleden: J. Donders, Leharstr. 123, Tilburg.

N. Stout, Nonnenveld 14, Oosterhout.

VRAAG EN AANBOD
Opgave voor deze rubriek moeten uiterlijk 
de 20ste van de maand bij de heer J. Orle- 
mans zijn.

Welk lid wil korresponderen met:
Peter Mansfeld, Brauergasse 3, DDR-25 
Rostock 1. Brieven in het Duits of Engels.

* * * * *

Wie heeft er voor mij zaailingen van: 
Melocactus acispinosus HU 258A, M.albis- 
pinus (Eulalia slenk), M. amoenus (vuur
rood cephalium), M. communis (Guade- 
loupe), M. conoides (Jalapa-Mexico), alle 
uit de zaadlijst Clichéfonds dec. 1976 in ruil 
voor zaailingen van o.a. M. schulzianus, M. 
multiceps, M. longispinus HU 435, M. 
longicarpus HU 149, M. HU 124, M. caesius, 
M. azureus, M. maxonii (juiste soort), M. 
delessertianus en vele andere. G. Eerkens, 
PI. Sorgvliet, Commewijne, Suriname.

Gaarne zou ik met andere leden in kontakt 
willen komen voor het uitwisselen van 
kennis. Tevens gevraagd: stapeliazaden of 
stek, Lithops en cactussen minimaal 3 jaar 
oud. Tel. 05150-19580 na 18 uur.
J.A.P. Brauckman, Derde Woudstraat 44, 
Sneek Fr.

Aangeboden: onderstammen Eriocer.jus- 
bertii, gereed voor gebruik, F.0,50 per stuk. 
L. Wuyts, Frans Theyslei 22, Borsbeek, 
Belgié

Vernet
Cactuskweker
Pooiseweg 1 — Putten
aan de weg Putten - Voorthuizen.
Tel. 031119-612.

Entstammen gevraagd, Pereskiopsis, Erio- 
cer. jusbertii e.a.
Mevr. C. Bakker-Besteman, Schilderend 
143, "Helios,” Den Burg, Texel.

Peru-reis.
In de periode 10 juli tot 25 aug. 1978 wil ik 
een reis maken naar Peru en Bolivia. Voor 
deze reis zoek ik reisgenoten. Het reisplan 
kunnen we nader bespreken en opstellen. Ik 
ben bioloog, 28 jaar, met veel belangstelling 
voor Succulenten; daarnaast zeer geïnteres
seerd in de resten van de Incacultuur.
Fred Triep, 1e Oosterparkstr. 136-1, Amster
dam. Tel. 020-655148.

Gevraagd (te koop of in ruil voor andere 
planten): exemplaren van Machaerocereus, 
Jasminocereus, Cipocereus, Morawetzia, 
Cullmannia viperina, Haageocereus turbi
dus en ultrasucculente Crassula's.
A.B. Pullen, Beatrixlaan 10, Nieuwleusen 
(Ov). Tel. 05296-2284



AGENDA.

Mededelingen voor deze rubriek moeten uiterlijk de 20ste van de maand bij Mevr. A. Boender 
zijn.

Vergaderingen:

Hoofd Bestuursvergadering -18 maart 1978 Ede, Kasteel Hoekelum. 
AlgemeneVergadering - 6 mei 1978 Velsen Z., Beeckestijn.

Ruilbeurzen:
Gouda
Noord Holland-
Zutphen
Groningen

West-Brabant - 
Rijn en 
Delfland 
Nrd.Limburg -

zaterdag 20 mei 1978, Zaal Kunstmin, Boelekade67, Gouda, 
zaterdag 10 juni 1978, Bram Broerse, Zaandam, 
zaterdag 26 augustus 1978, ruilbeurs voor het Oosten, 
zaterdag 16 september 1978, ruilbeurs voor het Noorden. 
Sprookjeshof, Zuid-Laren.
Ruilbeurs in Roosendaal, nazomer.

nazomer.
nazomer.

De drie b.g.n. afdelingen hebben de datum van de te houden ruilbeurzen nog niet bepaald. 
Over de ruilbeurzen komt uitvoerig bericht in het maandblad.

Bijeenkomsten:
Contactweekeind - Succulenta - 26,27 en 28 mei 1978, HarbaLorivain Valkenswaard. 
3 Landen Konferentie - 23 en 24 september 1978 Houthalen.



NIEUWE LEDEN

G.J. Visser, Van Limburg Stirumweg 12, Oosterbeek. 
Mevr. M.J. Stassen, Veiliahof 3p, Maastricht.
J.A.H. van Dijk, Marslaan 11, Helmond.
L. J.M. Begas, Groenstraat 160, Venlo.
Zuster An Vandormaei, Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt 

België.
Ir. S.J. LaDutka. Nataldreef 46. Utrecht.
E. Swiebel, Merelstraat 44, Winterswijk.
Filip Planckaert, Wilgenlaan 12, B 8550 - Zwevegem 

België.
J. Jutte, van Heuven Goedhartstraat 91, Schiedam.

LucGoffings, Burgstraat44, bus4, 2440-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.
C.P. v.d. Ploeg, Halscherlaan 17, Appingedam.
Peter Wijnants, Laathof laan 18, B2070- Ekeren, België. 
P. Breederland, Julianastraat 26, Zuidland.
J. Knippels. Moztelhof4, Udenhout.
Mevr. C.C.M. Ie Blanc, Weezenhof 46-03, Nijmegen. 
Mevr. B.C. Snieder-Versluys, van Leeuwenhoekstraat 

61B, 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 Teijlingenstraat 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, Lavendel straat 25, Geleen.
J. v.d. Sloot, J.A. Alberdinck Thymstraat 23 B, 

Schiedam.
M. Strijckers-Vandermeirch, Boshovestraat 77, 2100 

Deurne, België.
A. van Dijck, Molenweg 6, Leunen - 5650.
J. Oudshoorn, Oosterlandweg 2 A. Mijdrecht.
J.G.A. Hermsen, Kluverskamp 19, Borculo.
J. Sonnemans, Kranen 1, Helmond.
P.A. Nabben, Ellenstraat 26, Blerick 
Kon. Mij. v. Tuinb. en Plantk., Linnaeuslaan 2A. 

Aalsmeer
F. M. Bronstreede, Vreeswijkstraat 180, Den Haag 
C.E. Voss, Aluminiumweg 61, Apeldoorn
R.J. Wahlbrinck. Spuistraat 39, Ridderkerk
Mevr. S. van de Band. Mijnsherenlaan 183c, Rotterdam.
G. B. IJsseldijk, Kremerskamp 36, Warnsveld.
H. L. Dirix, Wilhelminalaan 9, Valkenburg - Houthem.
Jos Bruinenberg, het Vlier 2, Deventer.
J. Hoeksma, Kamperfoeliestraat 27, Goes.
W.A. Wiegel, Langswater 738, Amsterdam Osdorp 
H.J. Verdegaal, Mozartlaan7, Nieuwkoop.
C.M. Iwes, Willem III - laan 18, Breda.
M. J. Marijnissen, Nachtegaalstraat 50, Zundert.
G. W.M. Borgonje, Rijksstraatweg 95, Twello.
N. de Rooy, Meidoornstraat 1, Nieuwegein.
Mevr. J.B. v. Schijndel - Riemsma, Tomatenlaan 11, 

Delfgauw.
M. Veldman, Wilbrennincklaan 2, Arnhem Menthenberg. 
Jan Bijnens, 92 Pieter Nollekensstraat 3200, Kessello, 

België.
J. Kalf, W. Barendszstraat 158, Den Helder.
J.H. ter Mul, van Heemstrastraat 47, Zutphen.
A. de Graaf, Zinnia 8, Dordrecht.
F.C.K.A. Noltee, Octant 92, Dordrecht.
H. Wagenaar, Voslaan 10. Vierhouten.
Wim Rooth, Westersingel 10, Spijkenisse.
Mevr. A. Ammerdorffer-Roodhorst, Aalscholverlaan 176, 

Vlaardingen.
Mevr. N. Gcedbloed-Post, Werengouw 265,

Amsterdam-N.

E. J. van der Kaa, Meteoorstraat 10, Emmeloord.
J.A. Speenhof, Korendijk 4, Groot Schermer.
C. de Haas, Bobeluiik 16, Berkhout.
Mevr. R. Terlingen-Roozendaal, Curiestraat 21, 

Hilversum.
Corien Bakker, Postulaat 5, Mijdecht.
Bibl. Afd. Leiden, Leliestraat 20, Roelofarendsveen. 
Alfred Kreiter, Jisperveldstraat 602, Amsterdam.
D. M. Huisman, Auke Stellingwerf 4, Leeuwarden.
Mevr. A. Dekker, Goudsbloemstraat 39, Den Helder.
Th. Rood, Knippekamp6, Mierlo.
J.J. Vulhop, Amstelveenscheweg 201 I, Amsterdam-Z. 
Werner Decrock, Wulpendammestraat 18. 8480 Veurne 

Beigië.
L. E. Groen, Elzenhof 19, Enkhuizen.
Mej. H. van de Kooy, W. Churchillstraat 4, Nootdorp. 
Mevr. A. Wehrmann, Hammarskjöldlaan 95, Rijswijk. 
Mevr. E.A. van Krimpen, Anna Bijnslaan 61, Den Haag.
H. Vink, Engelandlaan 652, Schalkwijk Haarlem.
A. P. Boelsma, 1e Hogewoerddwarsstraat 8, Haarlem.
J. Th. Broers, M. Gorisstraat 2, Arnhem.
F. P.A. van Balkom, Kalmstraat 1, Hank.
S. L. Noordam, Stevinstraat 45, Scheveningen.
H. Buren, Buorren65, Tzummarum.
Henricus Maris, Gischotellei 207, 2200 Borgerhout 

België
B. Roda, N. Maesstraat 1, Leeuwarden.
D.H. Rietveld, Rembrandtlaan 512, Sliedrecht.
M. C. Heyens, Jol 11, Nieuw Loosdrecht.
Mevr. D. van Netten, Dillenburg 30, Lochem.
A.R. Schelhaas, S. Hoogewerffstraat 73, Hilversum.
C. L. Post, Dirk Costerplein 218, Delft.
K. J. van Egmond, Rietzangerstraat 49, Schagen.
Mevr. M. Fokkema-van Dijk, Polderweg 2, Ouderkerk a/d 

Amstel.
A.J.M. Roozen, Dobbelm£.nnduin 10, Noordwijkaan Zee. 
Peter Kremer, Oldorpsterweg 9, Uithuizen.
Mevr. R. Jannette Walen-Wilson, Heetkamp36, Elspeet. 
M. Verplanke, Oude Stationsweg 71, Zaltbommel.
G. C. Gijsbers, Govert Flinckstraat 11, Helmond.
Mirjam Wal-Heine, Vergulde Draekweg 198, Hoek van

Holland.
A.M. Krol, Burg. Hoffmanplein 80A, Rotterdam.
Mevr. W. Brouwer, Kalf 84, Zaandam
H. Daalderop, Chr. Huygenslaan 131, Soesterberg.
H. Veekens, Rijt 33, Valkenswaard.
Mevr. T.J.H.F. Stakenburg, Albertusstraat 4, Vught.
M. Hilgeman, Goudenregenlaan 14, Kamerik.
J.C. van Welzen, Rapenburg 92, Leiden.
P.J.W. Kuijpers, Helvoirtseweg 2, Haaren.
P.J. Delleman, Graafseweg 239L, Den Bosch.
Gilbert Aerts, Truilingenstraat 95, 3894 Gimgelom 

België.
Antoon Daemen, Rubensheide 105, 2080 Kapellen 

België.
G.T. Thomas, Faljerilstraat 18, Leiden.
G.H. Wijsbeek, Gelderselaan 118, Stadskanaal.
Mevr. I. de Vries, Baarloseweg 3, Marknesse.
J.H.G.M. van Dooren, Rijksweg 109A, Gronsveld.
M. Akkerman. Rietlandstraat 26, Rilland-Bath.
J. W. Rooker, J. van Goijenstraat 37, Heerhugowaard.
F. van Woudenberg, Kleine Belt 15, Delfzijl.
Mevr. v.d. Werf-de Jong, Boterdiep z.z. 14, Bedum.
D de Jong, Groenendijk 41A, Nieuwerkerk a/d IJssel. 
BobHillesum, Lukkerhof 15, Hilversum.
Mevr. M. van Kraay, Centaurusstraat 20, Eindhoven.
Marek Sadownik, Groenesteinstraat 49, Den Haag. 
Dominique Bokeloh, Ternatestraat 26, Amersfoort.
Johan de Wilde, Nierlenderstraat 4, 2250 Broechem, 

België.
I. Peters, Burg. Hermanstraat-18, Waubach.
Rosette de Wilde-D’Hauwe, Processieweg 29, 9200 

Wetteren België.
W. van Evervink, Poppeweg2, Leeuwarden.
K. W. Oostland, Abel Eppensstraat 9, Appingedam.
R. Hoekstra, Burg. v.d. stadtstraat 61, Zaandam.
Mevr. A. v.d. Nieuwendiik, Hogendijk35, Zaandam.
W. Kooi, Zuideinde387B, Amsterdam Oostzanerwerf.
M. Boers, Dahliastraat 106, Den Helder.
A. Lammers, Dovenetelhof 6, Tilburg.
T. J. Andringa, Harlingerstraat 7A, Bolsward.
Werner Lang, Hinterer-berg-weg 11 I, 7901 Westerstetten 

BRD.
R. Stultiens, Leostraat 114, Eindhoven.
W.H. Brand, Waalbandijk 159, Wamel.
J. G. Noort, Gandhi 145, Culemborg.



A. Roomer, J. Poststraat 216, Soest 
Alphonse Hofman, Kerkhofstraat 119, 37.98 

's-Gravenvoeren België.
René van Wijmeersch, Kloosterstraat 147, 9581 

Smeerebbe Vleerzegem.
S.G. Verbeek, Friedalaan 29, Zwanenburg.
Guy Goffings-Knapen, Breendonkstraat 44A, 3800 Sint 

Truiden België.
D. Vente, Sikkelstraat 53, Rotterdam.
J. Buter, Coppelstookstraat 15, Vlaardingen.

karlheinz uhlig - kakteen
7053 KERNEN i.r. KRS. WAIBLINGEN 

W.-Duitsland LILIENSTR. 5 

Agave americanav. marginata, -v. medio- 
picta, Oreocer. trollii, Pseudoesp. mela- 
nostele, Pygmaeocer. bylesianus, Sol. 
pectinata van

DM 6,-----15,—
Azureocer. hertlingianus, Isolatocer. du- 
mortieri, Neoraimondia roseiflora, Oreo
cer. fossulatus, Par. taratensis, Pilosocer. 
chrysacanthus, - palmeri, Trichocer. po- 
co van

DM 2,----- 8,-—

DAS KAKTEENLEXIKON van Backeberg 
4e druk, DM 58,—

CACTUSKWEKERIJ

GEBR. DE HERDT
BolksedIJk 3E (aan de weg 
van Rljkevorael 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.

V E M A K A S
De NAAM die garant staat 
voor een kwalite itskas!
W ij leveren U: u it 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 voo r materialen voor de ,,DOE HET 
ZELVERS” .
Op onze show-tuin staan 7 modellen kasjes welke in bedrijf zijn, op
gesteld.
W ij zijn alle dagen geopend.
O ok zaterdags van 9 - 1 7  uur en donderdags to t 21 uur.
Voor 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.



Succulententuin H. VAN DONKELAAR 
Laantje 1a - Werkendam. Tel. 01835- 1430.
De sortiments- en zaadlijst nr. 15 met de aanvullingen blijft ook in 1978 gehand
haafd en wordt u toegezonden na storting van f  3,50 op girorekening 1509830. 
Alleen de zaadprijzen zijn veranderd. Deze lijsten bevatten zeer vele soorten, 
zowel cactussen als andere succulenten.
Regelmatig nieuwe en zeldzame planten, 's Zaterdags na 3 uur en s zondags 
gesloten. _____— ___________________ '

Gardeqlaqd Products
Z A A D /S T E K -B A K
het juiste klimaat voor 
het opkweken van zaden 
en stekken.

op olie v.a. f 90,-

HOBBY-KAS-VER W ARM  ING
elektrisch, op olie of flessengas

elektrisch v.a. f 230,-
prijzen zijn incl. BTW en verzend
kosten.Vraagt folder aan.
" n a t u u r l i j k ”  bij van der zalm

\ / A  | \ l  n F D  7 / V | _ I V / |  NOORDWIJKERHOUT
V M , V  =  M  Westeinde 52.Postbus 71

Telefoon 02523 - 2333, na kant.tijd 2203 J

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

J. HOVENS 
CACTUSKWEKERIJ 

MARKT 10-LOTTUM
(12 km ten noorden van Venlo)

verkoop: zaterdags van 9 tot 16 uur 
op andere dagen alleen natel, afspraak 

Tel. 04763-1693

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 van een Daylite kas gratis een 
maximum/minimum thermometer

kwaliteit:
stormsterk, roestvrij, onverwoestbaar hoogwaardig 
aluminium, een jaar lang gegarandeerde begeleiding, 
zorgvuldige levering via eigen expeditie

keuze:
voor iedere situatie een mogelijkheid: ruim 30 modellen 
en maten

kompleet:
alle denkbare accessoires uit voorraad leverbaar

documentatie:
Daylite heeft voor u de meest uitgebreide en overzichtelijke 
informatieve documentatie samengesteld

vraag:
bel of schrijf voor documentatie naar Daylite, of vraag uw 
dealer en ervaar de unieke service en begeleiding



Daylite 3500
de gaskachel voor 
een professionele 
kasverwarming.
Formaat: 52x41 x15cm 
Capaciteit. 600-3000 

Kcal

Veilig
Met thermostaat 
Nauwkeurig regelbaar 
Modulerend 
Lagere stookkosten 
Milieuvriendelijk 
Betere luchtcirculatie door 
wetenschappelijke vorm
geving
Gealuminiseerd plaatstaal 
Groeibevordering door C 02 
12 maanden garantie

Houdt uw kasklimaat constant, 
ook als de buitentemperatuur 
sterk wisselt.
Vraag informatie bij uw dealer, 
of schrijf voor een complete 
folder naar:

f395
Daylite International B V. 
voor broeikassen en accessoires, 
Amsterdamsestraatweg 29e 
Naarden (Industriepark)
Tel. 02159-41316
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entiing zelf bevonden, plaatste ik deze cactus tussen andere exemplaren in 
een normale potgrond. Twee jaren lang was het sukkelen: geen vorming van 
een voldoende wortelgestel! De worteltjes die zich al gevormd hadden, rotten 
weg. Het plantelichaam droogde uit en zo vroeg ik mij begin april j.l. af, of de 
vuilverbranding niet het voortijdige einde van deze Mammillopsis zou worden. 
Men zegt dat de ware amateur probeert te redden wat er te redden valt. Enten 
was uitgesloten want de bol was één geheel van dichte bedoorning, waardoor 
geen mes te halen viel. Voorts maakten de vele, gemene haakdoorns een aan
pak onmogelijk. Trouwens enten was nu juist niet de bedoeling. In de literatuur 
las ik dat deze cactusplant geen humus verdraagt. Ik nam mijn toevlucht tot 
gebakken kleikorreltjes met een fijnheid van enige mm diameter, die ik vante- 
voren in regenwater gedrenkt had en daarin potte ik mijn hopeloos geval op. 
En zie, na een week vormden er zich nieuwe wortels. Ik voegde vervolgens een 
oplossing van kalium- en fosforverbindingen toe. En het 'wonder' geschiedde: 
begin juni beschikte de plant over een redelijk wortelgestel, de bol was ge
zwollen en ca. 1 cm gegroeid. Ik wil stellen dat deze plant zich zover geëvo
lueerd heeft dat herplaatsing ervan in een humusrijk substraat diens ondergang 
inluidt. Dat andere planten nog ’terugkunnen’ sluit dus het ene nog niet uit. 
(F) Groeihormonen zijn dus stoffen die op kunstmatige wijze de natuur op 
versnelde wijze een handje helpen, mits juist en deskundig toegepast. In de 
literatuur over cactussen wordt spaarzaam melding over dit onderwerp ge
maakt. Toch valt wel iets daarover te lezen. Op pagina 94 van W. Cullmann's 
boek "Cactussen” staat vermeld: "Er zijn bewortelingshormonen in de handel. 
De berichten over de resultaten die hiermede bereikt zijn, zijn tegenstrijdig. 
De ervaringen van de schrijvers echter waren negatief” . Jammer dat deze 
schrijver geen nadere bijzonderheden vermeldt. Op pagina 64 e.v. in W. 
Haage’s boek "Das praktische Kakteenbuch” staat, vrij vertaald en kort samen
gevat: "Om de wortelvorming te bespoedigen kan men groeihormonen aan
wenden, die ook voor de bloemknopontwikeling en het tegengaan van het 
afvallen van bloemen en vruchten dienen. In de landbouw wordt dit spul ook 
als selectieve onkruidverdelger gebezigd. Het groeihormoon bewerkstelligt 
een strekking van de plantecel welke de gewenste snelle wortelvorming ver
oorzaakt. Bij het toepassen ervan is een juiste dosering zeer geboden. Immers 
een te sterke concentratie vernielt juist de plant, hetgeen bij onkruidvernieti- 
ging in de landbouw de bedoeling is. Voorts reageren de onderscheiden plan- 
tenfamilies verschillend op groeistoffen".
Ongetwijfeld zullen er liefhebbers zijn die zich geroepen voelen op dit terrein 
te gaan experimenteren. Wil men zijn bevindingen op papier stellen, dan is 
het aan te bevelen een goed logboek bij te houden waarin men alle gegevens 
over de plant, de hoeveelheden van de groeistoffen, het verloop van tijd, de 
ontwikkelstadia enz. enz. zo minitieus mogelijk vermeldt. Natuurlijk ook het 
aantal mislukkingen vormt een onderdeel van de verslaggeving, zo men tot 
een zo wetenschappelijk mogelijk verslagmateriaal wil geraken, dat alleszins 
de moeite waard van publiceren is, bij voorkeur in Succulenta. Mogelijk dat 
enigen onder onze lezers een experiment in deze geest willen gaan opzetten. 
Samenwerking op gebied van een eenvormige verslaggeving der experimenten 
is daarbij ideaal. Men kan daarna gemakkelijk eikaars gegevens vergelijken en 
zo tot een syntheserapport komen. Ongetwijfeld is Succulenta bereid een be
middelende functie te verlenen. Reacties en suggesties worden dan ook gaarne 
ingewacht.

W eissenbruchstraat 92, Roosendaal.

61



M am m illa ria  ham ata  Lehm.
De hierbij afgebeelde plant, die zich zeer gemakkelijk laat kweken en ieder 
jaar trouw bloeit bij mij heeft in de literatuur nogal wat vraagtekens opge
roepen. Het is een reeds sinds bijna twee eeuwen bekende plant. De eerste 
beschrijving werd in 1797 gepubliceerd door Ortega. Hij gaf de plant de naam 
Cactus cylindricus. In 1837 beschreef Lehmann de plant als Mammillaria ha
mata. Salm-Dyck publiceerde in 1850 nog twee variëteiten, nl. var. longispina 
en var. brevispina, terwijl Labouret in 1853 nog de variëteit principis beschreef. 
Doordat al deze beschrijvingen verre van kompleet zijn en geen type-vind- 
plaatsen werden opgegeven (er werd slechts Mexico als land van herkomst 
genoemd) zijn de planten volgens R. T. Craig in zijn "The Mammillaria Hand- 
book” uit 1945 nooit weer opnieuw gevonden.
Ook Backeberg noemt deze Mammillaria bij de weinig bekende soorten, doch 
geeft wel een fraaie kleurenfoto in deel V van zijn "Die Cactaceae (afb. 32061. 
In 1971 deelt D. R. Hunt in zijn beschouwingen over het geslacht Mammillaria 
(gepubliceerd in "The Cactus and Succulent Journal of Great Britain") de plant 
als soort met onzekere status in bij Mammillaria eriacantha Link & Otto. De 
plant behoort tot de Polyacanthae-groep.
De plant is cylindrisch en spruit aan de basis. Er zijn tot 20 witte randdorens, 
die recht zijn en tot 6 roodbruine middendorens, waarvan de onderste iets 
langer en haakvormig is.
De rode bloemen hebben een diameter van ca. 1 cm, steken buiten de dorens 
uit en verschijnen talrijk in een krans op de top van de plant.
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E c h in o c e re u s  b la n ck ii (Poselger) Paimer
Deze plant is genoemd naar de apotheker P. A. Blanck in Berlijn, die een 
vriend was van Poselger. Poselger beschreef deze plant in 1853 in het Alig. 
Gartenzeitg. Jahrgang XXI nr. 17 als Cereus blanckii. In 1865 werd de plant 
door Palmer ondergebracht in het geslacht Echinocereus. Dit geslacht was 
reeds in 1848 door Engelmann opgesteld. De plant komt uit de staat Tamareli- 
pas in Mexico.
Echinocereus blanckii groeit zodevormend uit, doordat de plant sterk spruit. 
De takken hebben een doorsnede van ca 2,5 cm. Er zijn 5-6 ribben, die tussen 
de areolen sterk verdiept zijn. Het aantal randdorens bedraagt meestal 8, ze 
zijn tot 1 cm lang, vlak uitgespreid, recht en dun, de bovenste is roodbruin, de 
andere zijn wit. De tot 3 cm lange middendoren is aanvankelijk donker bruin, 
maar wordt later wat lichter van kleur.
De zeer opvallende bloemen zitten bij de top van de takken. Ze zijn ca. 7 cm 
lang en ook de diameter is ca. 7 cm. Het vruchtbeginsel is donkergroen, bezet 
met dorens, zoals op de foto goed zichtbaar is. De bloemblaadjes zijn violet. 
De zeer talrijke meeldraden hebben paarse helmdraden en gele helmknoppen. 
Er zijn 8-11 stempellobben, die smaragdgroen zijn.
Echinocereus leonensis Maths., Echinocereus berlandieri Pos. en Echinocereus 
poselgerianus Lke. zijn soorten, die zeer dicht bij Echinocereus blanckii staan 
en deze werden dan ook door Britton en Rosé ondergebracht bij Echinocereus 
blanckii; H. Bravo en Backeberg beschouwen deze drie als variëteiten van 
Echinocereus blanckii.

◄

Teksten en foto's: 
J. Ch. A. Magnin, 
Ooievaarstraat 13, 
Strijen.



Voor Beginners?

ADA GROOT

Er zijn van die dingen, die je als beginnend vensterbankkw eker beter kunt 
nalaten . , . Mooie gordijnen ophangen!
Bij het bewonderen van je planten, te ver voorover buigen, zodat een lantaarn- 
plantje zich in je haar nestelt, om daarna met een klap op je mooiste cactus 
te vallen.
Verpotten, als je n iet alleen thuis bent; de huisgenoten verbleken bij de ge
spierde taal die spontaan over je lippen komt, telkens, als je je p rik t aan zo’n 
ellendig stekelvarken.
Naar kwekers gaan, je koopt beslist w eer teveel.
Tegen een serieuze liefhebber die zich afvraagt waar je al die nieuwe planten 
moet laten, zeggen, dat je gewoon w at oude weggooit!
D iezelfde lie fhebber tarten, door heel vroeg in ’t voorjaar te verte llen; dat je 
planten ból staan van de knoppen; —  in zijn kas is het nog niet zo ver, daar 
is ’t  kouder. —  Hij haalt je trouwens dubbel en dwars in.
Dure im portplanten kopen; meestal hebben ze aanpassingsm oeilijkheden en 
veranderen al gauw in een overjarige aardappel!
De fraaie w itte  wol uit een Mammillaria poetsen, omdat een grapjas er w ol- 
luizen in zag . . . .  sinds die tijd  hanteer ik een vergrootglas.
Geënte planten kopen, geen gezicht in de vensterbank die steltlopers!
M et blote handen een gestrande brom vlieg uit een haakdoornige Mammillaria 
redden.

Notocactus submammuloGus foto’s van de schrijfster
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Een succulenten-vensterbank met historische achtergrond.

Een hardnekkige dwarsligger laten kuren, in de "beautyfarm” (kas), van een 
clubgenoot; je lelijke eendje verandert weliswaar spoedig in een sierlijke 
zwaan; maar je bent ’em gegarandeerd kwijt.
Te groot geworden planten op de slaapkamer zetten; zelfs de zachtaardigste 
huisgenoot wordt woedend, als hij/zij slaapdronken tegen een forse Opuntia 
optornt!
De overwinteringsmethode v.d. Wouw: uit de pot, in de krant. (Nov. 77.)
Ga er maar aanstaan als je nogal wat plantjes hebt.
Zo zijn er ook dingen, die je beter wel kunt doen . . .
Een goed cactusboek lezen —  b.v. Het praktische cactusboek van W. Haage. 
Luisteren naar goede raad van ervaren liefhebbers, maar niet vergeten dat de 
huiskamer géén kas is.
Gieten en nevelen liefst met regenwater.
De planten af en toe liefderijk toespreken; heus het helpt!
Beginnen met gewillige soorten als, Mammillaria’s, Rebutia’s, Parodia's en 
Notocactussen.
Stuk voor stuk dankbare bloeiers; ook in de vensterbank.
En dan niet te vergeten . . .  de broodnodige winterrust!
Bij mij verhuizen ze half november van de woonkamer op ’t zuiden, naar de 
logeerkamer op ’t noorden; (’s winters dus liever géén logé’s).
Op een tafel voor het raam, c.v.-radiator af en een bovenraampje open. 
Regelmatig speuren naar ongedierte, af en toe een praatje . . .  en als de tem
peratuur wat hoger wordt, de plantenspuit erover.
Vroeg in ’t voorjaar komen dan de knoppen . . .  en begint dit verhaal weer van 
voren af aan!

Noorderkerkstraat 8, Zaandam.
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V o o r B e g in n e r s ?

C. VAN DE WOUW

ALLE ORCHIDEEËN ZIJN ORCHIDEEËN en 
ALLE CACTUSSEN ZIJN CACTUSSEN
Het lijkt een beetje vreemd om in een vetplantentijdschrift over orchideeën te 
beginnen, maar dat heeft toch een belangrijke reden. Wanneer we het over 
orchideeën hebben zullen de meeste mensen denken aan exotisch grote 
bloemen uit de vochtige-warme oerwouden van Zuid-Amerika. De wat ge
vorderde plantenliefhebber weet er nog bij te vertellen dat vele orchideeën
kuituren hier in de kas toch nog onder de beste omstandigheden mislukten. 
Totdat men ontdekte dat vele orchideeën samenleven met een bepaalde 
schimmel in de bodem.
Dit beeld wat we van. orchideeën hebben is geheel fout. Net zo kleunen be
ginnende cactusliefhebbers mis door te denken dat alle cactussen bolletjes 
met stekels zijn. Alle orchideeën samen vormen één familie, de Orchidaceae, 
net zoals alle cactussen samen de éne familie Cactaceae vormen. Hebben we 
het over een familie dan bedoelen we daarmee dat de planten binnen die 
familie onderling zoveel overeenkomst hebben dat ze zich duidelijk onder
scheiden van andere families. Overeenkomen wordt hier bedoeld in de bo
tanische betekenis, meestal geheel geconcentreerd op de bloembouw. Meer 
praktisch geldt dat binnen een familie kruising van soorten nog mogelijk is, 
maar niet van een soort uit een familie met een soort uit een andere familie. 
Hetzelfde geldt voor enten.
De 20.000 soorten orchideeën komen over de hele aarde voor tot in de pool
streken toe. In Nederland en België kwamen 46 soorten voor, vooral in Zuid- 
Limburg. Vele zijn in ons land verdwenen of uiterst zeldzaam geworden ten 
gevolge van milieu-invloeden. Het zal duidelijk zijn dat planten die op zoveel 
verschillende plaatsen groeien er lang niet allemaal hetzelfde uitzien! Dat 
geldt voor orchideeën, voor cactussen en vrijwel voor alle planten met een 
groot verspreidingsgebied. Veel orchideeën vormen schijnknollen door het 
verdikken van de onderste delen van de bladeren. Daarmee is menig soort in 
staat een lange droogteperiode te doorstaan, precies zoals de vetplanten. 
Het is dan ook helemaal niet vreemd een aantal orchideeën tot de vetplanten 
te rekenen. Zo hebben we in Ethiopië 4 soorten orchideeën gevonden die v/e 
rustig tot de vetplanten kunnen rekenen. Twee soorten groeiden op de grond 
(terrestrisch) en twee in de bomen (epiphytisch), waarvan een op dood hout! 
Bij cactussen vinden we iets soortgelijks. Er zijn een aantal loofcactussen, 
dus gewone planten met gewone bladeren uit tropische regenwouden en 
vetplanten die voorkomen in droge hete woestijnen, maar ook op koude be
sneeuwde berghellingen. Een aantal leeft terrestrisch en een aantal epi
phytisch. Cactussen komen uitsluitend — uitgezonderd één soort van de 2000 
— in Amerika voor. Het zal dan ook duidelijk zijn dat we eigenlijk helemaal 
geen eensluidend recept kunnen geven voor de cultuur van cactussen, net 
zomin als voor de cultuur van orchideeën. De praktijk leert echter dat de 
meest in de smaak vallende cactussen bolletjes met stekels zijn en daarvoor 
geldt in het algemeen dat ze ’s winters een rustperiode nodig hebben be
staande uit droogte en een lage temperatuur. Wie echter meer in de soorten
rijkdom van de éne familie Cactaceae is geïnteresseerd zal al gauw tot de 
ontdekking komen dat zo'n eenvoudig recept niet geldig is voor alle cactus-
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soorten. Net zomin is het mogelijk alle orchideeën in een tropisch warme kas 
te kweken.
Wie over een kas(je) beschikt zal dit vaak zo indelen dat een bepaald stuk 
extra verwarmd kan worden en een ander stuk, vooral ’s zomers, geschermd 
kan worden. Vele vetplantenliefhebbers verdelen hun planten over huis en 
kas, of kweken ’s zomers een aantal cactussen in de platte bak om ze ’s win
ters in een koele kamer — die best donker mag zijn — te laten overwinteren. 
Niet iedereen is een liefhebber van orchideeën of van bolletjes met stekels. 
Sommige mensen houden van de vorm van een plant, anderen van zijn (grote) 
mooie bloemen en weer anderen van de bloeiwilligheid, omdat ze niet het ge
duld opbrengen om jaren op één enkele bloem te moeten wachten die dan 
nog uitgerekend slechts één nacht bloeit. Wie Echinocactus grusonii heeft 
gezaaid kan daarop langer dan zijn leven wachten, want dat ding wil pas 
bloeien als zijn eigenaar gehemeld is!
Het lijkt me nuttig om eens een kijkje te nemen bij verschillende families, 
zien wat voor variaties de natuur daarin heeft aangebracht en hoe we planten 
die ons bevallen het beste — en op zijn mooist, want daar gaat het uitein
delijk om — kunnen kweken. We zullen dan tot de merkwaardige ontdekking 
komen dat we planten uit heel verschillende families goed samen in dezelfde 
omstandigheden kunnen kweken. Een andere ontdekking die we zullen doen 
is dat het nagenoeg onmogelijk is om een definitie van 'vetplanten' te geven, 
immers vetplanten kenmerken zich niet door botanische overeenkomsten, 
maar door een 'leefwijze’, een manier van leven en voortbestaan die nogal 
eens afhankelijk wil zijn van de omstandigheden.
Vetplanten overleven een droge tijd door water te 'sparen'. Bomen doen dat 
echter ook, maar de houtige stam bevat naast water ook extra voedingsstof
fen, reden om bomen niet tot de vetplanten te rekenen. Oudere cactussen 
en Euphorbia’s vormen echter wel degelijk een houten stam. Van cactushout 
maakt men in Amerika wel meubels en euphorbiahout wordt als brandhout 
gebruikt in Afrika. Kortom, de orchideeënkweker is met zijn hobby beter af, 
want een orchidee is een orchidee en het doet er niet toe hoe hij er verder 
uitziet. Vetplanten komen in veel families voor, ook bij de orchideeën, maar 
de vormenrijkdom is zo groot dat er nauwelijks verbanden te leggen zijn.
M aricollenweg 63, Grubbenvorst.

M am m illa r ia  f la v e s c e n s  en . . .  de  varië te it  n ivo sa
E. T. CLAEYS
Tot omstreeks 1955 was enkel Mammillaria nivosa bekend. Deze cactus was 
beschreven door o.a.:
— N. L. Britton & J. N. Rosé in: "The Cactaceae, Descriptions and lllustrations 

of Plants of the Cactus Family” (Washington 1919-1923, 4 vol.)
— A. Berger in: "Kakteen" (Stuttgart 1929), p. 316
— R. T. Craig in: "The Mammillaria Handbook” (Pasadena 1945), p. 66
— J. Borg in: "Cacti” (London 1951, 2e uitgave), p. 403.
De Mammillaria nivosa werd reeds in 1837 door Dr. H. Fr. Link beschreven in 
L. Pfeiffer’s "Enumeratio Diagnostica Cactearum Huiusque Cognitarum” (Ber- 
lin).
Het is dus een sedert lang bekende, hoewel nog maar weinig gekweekte Mam
millaria. Men treft ze dan ook slechts zelden in verzamelingen aan. De beschrij
ving van deze soort was echter bij al die auteurs niet gelijkduidend.
Het was C. Backeberg die daar de aandacht op heeft gevestigd en in zijn "Die
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Cactaceae” (1) tot de conclusie kwam dat Mammillaria nivosa een variëteit
is van . . . Mammillaria flavescens.
We lichten even toe hoe hij tot die conclusie kwam. De eerste die op de 
verwantschap tussen beide cactussen de aandacht vestigde, was: Th. Rümpler, 
die de 2e uitgave van Foersters "Handbuch der Kakteenkunde” (Leipzig 1886) 
verzorgde en daarin schreef: "bloemen zo zeer op die van de Mammillaria fla
vescens gelijkend, dat men deze soort als de normale vorm, die van de Mam
millaria nivosa daarentegen slechts als speling (=  variëteit) beschouwt” . 
Hieruit leidt C. Backeberg af dat de oudste naam Mammillaria flavescens is met 
als variëteit nivosa (Lk.) Backeberg n. comb. (2).
Het is ook interessant J. Borg en R. T. Craig te citeren.
Borg beschrijft de Mammillaria simplex (3) op dezelfde wijze als A. Berger, 
maar verwijst bovendien naar een variëteit van Mammillaria simplex: v. flaves
cens K. Sch. = Mammillaria flavescens DC., met iets langere doornen en gele 
bloemen.
Ook Craig (4) vermeldde de Mammillaria flavescens (DC.) Haworth, maar hij 
trachtte de oorsprong ervan te vinden. Bedoelde soort werd volgens hem be
knopt beschreven door A. P. De Candolle als een variëteit van Mammillaria 
mammillaris, "afkomstig uit de warme streken van Amerika", met lange gele 
doornen, witte pluis (wol), gele bloemen als die van de Mammillaria mammillaris 
maar met behaarde bloembekleedselen. Dit schijnt in de buurt van Mammillaria 
nivosa te komen. Tot zover Craig.
Naar onze mening, is het duidelijk dat Backeberg, toen hij zijn nieuwe classifi
catie voorstelde, zich ook op beide standpunten heeft gesteld. We betreuren

Mammillaria flavescens toto van de schrijver.



het, dat R. T. Craig in zijn laatste uitgave van 'The Mammillaria Handbook ’ 
(1973) Backebergs nieuwe classificatie niet heeft kunnen vermelden, noch 
diens stellingname heeft kunnen bestrijden. Inzake de Mammillaria flavescens 
en de variëteit nivosa is Craig’s handbook dus zeker niet up-to-date.
Ter informatie wijzen we erop dat C. Backeberg in deel V van "Die Cactaceae” 
zich inzake Mammillaria bij de indeling en de systematiek van R. T. Craig gro
tendeels aansluit.
Beschrijving volgens C. Backeberg ("Das Kakteenlexikon” , 3e uitgave, Jena 
1976, p. 237-238):
Mammillaria flavescens, lichaam eerst kogel- dan zuilvormig, donkergroen, 
onderaan sterk spruitend, axillen wollig, areolen lange tijd sterk witwollig, kruin 
geheel wollig, doornen —  vooral de middelste — betrekkelijk lang, spichtig, 
helder- tot zwavelgeel, bloemen bleek zwavelgeel, circa 10 mm 0  en 15 mm 
lang, vruchten rood. West-lndië.
Variëteit nivosa (H. Link 1837) Backbg., n. comb., lichaam eerder rond, olijf
groen, weinig spruitend, vruchten kogelvormig-ovaal, met bloemresten. Vind
plaatsen: West-lndië (de zuidelijke Bahama-eilanden. Mona, Portorico, de 
Maagden-eilanden etc.).
CULTUUR
Mammillaria flavescens en de variëteit nivosa groeien snel en gemakkelijk in 
voedzame grond. Jonge spruiten hebben reeds aan de basis een worteltje van 
±  1 mm en groeien vlug in een humusrijke cactusgrond.
Spruiten die ±  30 mm hoog zijn en een 0  van 25 mm hebben, krijgen op hun 
beurt spruiten (12 en meer). Na 3 a 4 jaar kan men aldus over een honderdtal 
spruiten beschikken.
Kortom, geen cactus is zo prolifer (=  spruitvormend) als de M. flavescens. 
Men hoeft deze soort noch te zaaien, noch te enten.
Indien men een M. flavescens verlangt, zoals die welke op afgebeelde foto 
staat, moet men een plant van circa 10 cm hoog kweken in een grondmengsel 
waaraan men leem toevoegt (5).
Men vergete niet, geregeld en stelselmatig met een pincet elke spruit uit de 
oksels te verwijderen en de plant te laten groeien tot ze een hoogte van mini
maal 12 cm bereikt heeft. Om een groep te vormen, laat men rondom de basis 
5 a 6 spruiten doorgroeien. Als men een groep verplant, moet men ze met een 
synthetische raffia voorzichtig samenbinden omdat anders de groep uit elkaar 
valt.
De groep op de foto heeft 8 koppen (in de natuur zijn er groepen van meer 
dan 25 koppen), die samen een 0  van 26 cm hebben. Deze Mammillaria is 
circa 15 cm hoog. Rondom deze koppen zijn er reeds ten minste 50 spruiten. 
Bij warm weer verlangt deze soort veel water.

(wordt vervolgd)
N.B. We bezitten enkele moederplanten met tenminste 200 spruiten. Bij een verzoek om inlichtingen 
gelieve men een postzegel of een internationale antwoordcoupon te voegen voor antwoord.
VOETNOTEN:
(1) Deel V, 1961, p. 3168 en 3170.
(2) Nova combinatio: nieuwe indeling.
(3 ) J. Borg: "C acti” , 2e uitgave London, 1951, p. 403.
(4) R. T . Craig: "The Mammillaria Handbook", 1945, p. 67.
(5) Leem voorkomt vroegtijdige verkurking, pH 4-5. Naar mijn lange jaren ondervinding is deze 

Mam. niet gevoelig aan een eventueel hoger of lager pH.
Leebeekstraat 5, B-9000 GENT (België).

Naschrift van de redactie: deze auteur, professor h. c. E. T. Claeys, zal vooral voor de ouderen onder 
ons cactofielen geen onbekende zijn. Ondanks zijn leeftijd (bijna 80 jaar) is deze Vlaamse schrijver 
nog zeer actief in zijn cactushobby. Zijn ervaringen put hij voorts uit vroegere, persoonlijke contacten 
met bekende persoonlijkheden zoals bijv. C . Backeberg e .v.a . De redactie vindt het dan ook ver
heugend dat hij zich bereid verklaard heeft voor nog enige artikelen te willen zorgdragen.
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R e a c tie s  van  le z e rs
A r io c a rp u s
J. MIERAS
In het oktobernummer van "Succulenta” 1977 schrijft de heer van Aerschot, 
dat hij nog nooit Ariocarpus-zaailingen op eigen wortel heeft kunnen over
winteren. Toch is dit in ons klimaat in de kas mogelijk: Nadat ik in Almelo bij 
de heer Assink had gezien hoe het moest heb ik het ook eens uitgeprobeerd, 
en met succes. Zodra de planten "groot” genoeg zijn om te verspenen — 
eigenlijk moet je zeggen: "met het blote oog zichtbaar” , ze groeien immers 
op eigen wortel ook als zaailing uiterst langzaam — worden ze in een zo vet 
mogelijke klei geplaatst. Ik heb door die klei wat gepofte kleikorrels ge
mengd om de grond nog enige porositeit te geven, maar dat schijnt geen 
noodzaak te zijn. Door die vette klei rem je de toch al trage groei, maar de

Encephalocarpus strobiliformis, eenjarige zaailing. foto van de schrijver.

plant blijft in leven. De "uitval” is zeer gering: alleen de zaailingen, waarvan 
de penwortel tijdens het verspenen wordt beschadigd, leggen na kortere of 
langere tijd het loodje.
Ik heb de zaailingen bijna stofdroog overwinterd bij een temperatuur van mini-
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maal rond de 10° C, al kan het ook bij rond de 5° C. A lleen als je jobsgeduld 
hebt is deze methode toepasbaar. Het levert echter u ite inde lijk  wel A riocar- 
pussen en aanverwante planten, zoals Pelecyphora, Encephalocarpus, Strom- 
bocactus, etc., op, die weinig verschillen van de steeds meer bediscussieerde 
importplanten.
Het Zwanevlot 87, Zutphen.

M e s e m b ry a n th e m a c a e  (XIII)
FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

De cu ltuur (vervolg)
Grond
Succulenten en dus ook de Mesems hebben weinig natuurlijke weerstand te
gen verrotting, m.a.w. ze hebben een hekel aan natte voeten als gevolg van 
stagnerende afvoer van overto llig  water. Een van de belangrijkste voorwaarden 
waaraan een goede potgrond moet voldoen is dan ook een grote doorlatend- 
heid. Vooral vo o rd e  U ltra-succulenten is d it van bijzonder belang.
Die grote doorlatendheid kunnen we bereiken door aan de potgrond een ruime 
hoeveelheid gro f zand toe te voegen. Hoe grover hoe beter. Een prima zand- 
soort is het zogenaamde straatzand: grof, ongezeefd zand dat o.a. gebruikt 
w ordt bij het bestrooien van paden in parken en plantsoenen. O ok zgn. beton- 
zand voldoet prima. Voorts bimskies, vergru isde dakpannen (gravel), gemalen 
bakstenen, gebakken, geëxpandeerde k le ikorre ls (Argex) en derge lijk  mate
riaal.
Sommige liefhebbers schijnen nog steeds te denken dat het grondprobleem  is 
opgelost als ze weten in welke aarde de planten in de natuur groeien. Ze ver
geten dan echter dat de omstandigheden hier bij ons totaal anders zijn. De 
zware leem bijvoorbeeld, waarin vele soorten in de natuur groeien, zou met 
de hier heersende luchtvochtigheid een massieve klomp worden en dus een 
totaal ongeschikte potgrond opleveren.
Persoonlijk geloven w ij niet zo erg in gedetailleerde „recep ten " voo r de sa
menstelling van de grond. De ene klei b ijvoorbeeld is de andere niet, zodat het 
er op neerkomt dat ieder een samenstelling moet proberen te vinden die voor 
zijn of haar omstandigheden het meest geschikt is.
M isschien kan het volgende u toch enig houvast geven. De aarde die w ij voor 
onze Mesems gebruiken w ordt samengesteld uit 3 bestanddelen: g ro f zand, 
bladgrond en klei. H ierbij worden de volgende verhoudingen gebruikt:

bladgrond klei zand
Struikvorm en 1 1 1
Frithia en de Conophytumgroep 2 1 2
Overige hoogsucculenten en de halfstru iken 1 2 2
Nu is het erg m oeilijk om aan zuivere bladgrond te komen. In plaats van blad
grond kunnen we echter ook een goede kw alite it potgrond gebruiken zoals 
die in de handel te koop is. Let u er daarbij wel op dat u potgrond koopt waar
van de productie onder regelmatige contro le staat van de R.H.P. (Regeling 
Handelspotgronden van de Proefstations te Aalsmeer, Boskoop en Naaldwijk). 
Chemische samenstelling
Behalve de mechanische samenstelling (korre lgrootte, doorlatendheid, enz.) 
is ook de chemische samenstelling van de grond van groot belang.
Mest
Zoals gezegd vragen de ultra-succulenten een v rij arme grond. Hoe minder
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succulent des te sneller over het algemeen de groei en dus ook des te groter 
de voedselbehoefte.
In het hoofdstuk over de natuurlijke omstandigheden hebben we gezien dat 
kali en fos fo r to t de be langrijkste bestanddelen van de bodem op de natuurlijke 
groeiplaatsen behoren.
Om goed groeiende en bloeiende planten te verkrijgen zijn deze sto ffen ook 
in de cu ltuur zeer belangrijk. Er zijn thans verscheidene meststoffen in de 
handel die speciaal voo r gebru ik bij succulenten zijn samengesteld en waarin 
dus weinig s tiks to f z it maar een hoog gehalte aan fos fo r en kali. Het is ook 
m ogelijk een derge lijke  mest ze lf samen te stellen (zie Succulenta van septem
ber 1970).
Het toevoegen van m eststoffen aan gezonde potgrond is echter niet o f nau
w elijks nodig. Zeker niet als u jaarlijks uw planten verpot. Het jaarlijks ve r
potten is voorts  een goede methode om de vooral bij Mesems veel voorkom en
de w orte llu is  binnen aanvaardbare grenzen te houden.
Kunt u, om welke reden dan ook, niet jaarlijks verpotten, dan kunt u de grond 
nog wat „a rm e r”  maken door aan de genoemde recepten een deel zand extra 
toe te voegen. Tege lijkertijd  kunt u dan om de grond een soort „basisvoor- 
raad”  aan voedingssto ffen te geven, wat thomasslakkenmeel door de potgrond 
mengen. Thomasslakkenmeel is een kunstm est die vervaardigd w ord t door 
het verpulveren van de slakken die vrijkom en bij de verwerking van fosfor- 
houdend ruw ijzer to t smeedbaar ijzer volgens het zgn. Thomas-procedé. Het 
bevat ±  17% fosforzure zouten. Deze kunstm est w ord t in de grond zeer lang
zaam omgezet in door de plant opneembare voedingsstoffen zodat de plant 
er ook niet door w ord t opgejaagd. Andere meststoffen worden o f zijn sneller 
opneembaar, wat to t gevolg heeft dat de planten te snel groeien en daardoor 
deformeren en verzwakken. Bovendien spoelen deze stoffen snel uit de grond 
zodat het e ffect kort maar (te) hevig is. 
pH
De zuurtegraad (pH waarde) van de grond voor succulenten is een onderwerp 
waarover reeds veel is geschreven maar waarover toch nog v rij weinig con
crete gegevens bekend zijn. Het enige tam elijk  u itgebreide artikel over de 
zuurtegraad van de grond voor Mesems is voorzover ons bekend van de hand 
van w ijlen Dr. de Boer (Succulenta 1953, blz. 41 e.v.). Aan de hand van deze 
publikatie  en van eigen ervaringen komen we to t de volgende conclusies. 
Verreweg de meeste Mesems geven de voorkeur aan een zwak zure to t neu
trale grond (pH ±  6,0 to t ±  7,0).
Een zwak alkalische grond ( ±  pH 7,5) vragen alle A loinopsis-, T itanopsis- en 
Nananthussoorten alsmede Lithops ruschiorum en zijn variëteiten.
Een zure grond (pH 4,5 to t 5,5) vragen alle Delosperm asoorten, te rw ijl ook 
Frithia de voorkeur geeft aan een flin k  zure grond.

Octant 92, Dordrecht. (w ordt vervolgd)
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Ja tro p h a  b e r la n d ie ri Torr.
FRANS NOLTEE
De Jatropha’s behoren tot de grote familie van de Euphorbiaceae en komen 
voor in tropisch Amerika en Afrika en in Zuid-Arabië. Het geslacht Jatropha telt 
ruim 150 soorten waarvan Jacobsen (Lex. of succ. plants) er 19 opvoert als 
succulent. Jatropha is gekenmerkt door de steunblaadjes aan de voet van 
de bladsteel. Deze zijn soms heel fraai gevormd en bij soorten uit Oost- 
Afrika en Arabië vaak veranderd in enkelvoudige of vertakte dorens. De bloe
men van de Jatropha’s zijn voor Euphorbia-achtigen heel groot; ze staan in 
vorkachtig vertakte bijschermen, waarbij de mannelijke bloemen steeds ter 
weerszijden van de vrouwelijke staan. Deze laatste vallen als ze niet bevrucht 
worden heel snel af. Zowel de mannelijke als de vrouwelijke bloemen hebben 
een kelk en een duidelijke bloemkroon. Dit in tegenstelling tot de soorten uit 
de andere geslachten in de familie waartoe succulenten behoren (Elaeophorbia, 
Euphorbia, Monadenium, Pedilanthus en Synadenium). Met andere woorden, 
van alle succulenten Euphorbiaceae hebben alleen de Jatropha’s "normale” 
bloemen.
Van de Jatropha’s is bij de succulentenliefhebbers vooral J. podagrica bekend. 
Daarnaast zien we de laatste jaren ook wel enkele soorten in de verzame
lingen, vooral J. berlandieri. Deze uit Mexico en het zuiden van de Ver. Staten 
afkomstige soort heeft grote ronde knollen die wel 20 cm of meer in omvang 
kunnen worden. Hieruit ontspringen verscheidene stengels, die langgesteelde 
bladeren dragen. Deze zijn grijsblauw van kleur en diep ingesneden.
De talrijke rode bloemen, die prachtig afsteken tegen de bijzondere kleur van 
de bladeren, staan in een langgesteelde bloeiwijze. Ze zetten gemakkelijk zaad 
en vormen dan naar verhouding zeer forse vruchten.
De planten zijn niet moeilijk te houden maar moeten wel steeds vrij warm staan 
(’s winters liefst niet beneden 13-14° C). In de herfst laten ze hun bladeren 
vallen, waarna ook de stengels vrijwel geheel afsterven zodat eigenlijk alleen 
de knol overblijft, ’s Winters moeten de planten, zeker bij lage temperaturen, 
droog gehouden worden teneinde rotting te voorkomen. In het voorjaar zal de 
plant door het vormen van nieuwe stengels tijdig een seintje geven dat hij weer 
water wil hebben.
De naam J. cathartica die we wel als synoniem voor deze soort tegenkomen, 
wijst op het giftige karakter dat deze plant met vele van zijn familieleden deelt 
(cathartica = braakverwekkend). Interessant in dit verband is nog dat zijn ver
want J. curcas veel in de tropen wordt aangeplant omdat de zaden als laxeer
middel worden gebruikt, zodat de naam purgeernoot voor deze soort zeer 
toepasselijk is.
In het volgende nummer van Succulenta verschijnen nog twee foto’s van Jatropha berlandieri. Red. 
Octant 92, Dordrecht.

M am m illa ria  f la v e s c e n s  en  . . D e va rië te it  n iv o sa
Zesmaal "flavescens” : van het goede teveel! (Slot)
E. T. CLAEYS
Om historische redenen is het wel interessant op het volgende te wijzen:
1. Volgens Alwin Berger in: "Kakteen” (1929, p. 315-316) is de Mammillaria 

simplex Haw. (1812) non Torr. & Gray = Mam. mammillaria Karsten (1882), 
de eerst gekende Mammillaria (1). Deze werd door J. Commelin (Amster-
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dam) voor de eerste maal afgebeeld. Karl von Linné (Zweden) noemde ze in 
1753 "Cactus mammilaris”. Veel la ter werd ze door Dr. J. Rosé opnieuw 
verspreid.

2. P. W agenaar Hummelinck (U trecht) verm eldt in "N o tes on the Cactaceae 
of Curagao e tc.” , Ree. des Travaux Bot. Néerl., XXXV: 54, 1938, dat ze 
reeds in 1697 door J. Commelin en in 1698 door P. Hermann (2) werd afge
beeld en beschreven en dat ze al in 1688 in cu ltuur sch ijn t te zijn geweest. 
Volgens deze mededeling is de door Craig als eerste beschrijv ing in 1715, 
door R. M orrison (3) gegeven niet de oudste (cf. C. Backeberg: "D ie  Cac- 
taceae” , deel V, p. 3205). Opm erking: Craig maakt in zijn uitgebreide 
"B ib liography (Books and B ulle tins)” , p. 364 en 370, geen gewag van P. 
W agenaar Hummelinck, noch van zijn "N o tes" (1938).

3. O ok Charles Lemaire (4), pro fessor in de botanica te Gent en Parijs, be
schreef in "Cactearum  Genera Nova et Species Nova en Horto Monvill 
(Paris, 1839) en "Les C actées" (Paris, 1868), Mam. simplex parvimamma 
(cf. C raig: "The Mammillaria Handbook”  (1945), p. 106, en Backeberg: "D ie  
Cactaceae”  (1961), deel V, p. 3204).

4. Een andere Mammillaria- en cactuskenner is Dr. Mich. J. Scheidw eiler (5) 
uit Keulen, professor in de botanica aan de Tuinbouwschool te Gentbrugge 
(Gent). N.B. Craig verm eldt hem niet in zijn uitvoerige b ib liografie .

MAMMILLARIA SIMPLEX Haw. non Torr. & Gray (T.). Z ie voetnoot 6. 
Beschrijving volgens Craig, die daaronder ook Mamm. ekmannii Werd. groe
peert, die op Haiti gevonden werd en to t de vorm engroep van de MAM. FLA
VESCENS behoort. W ellich t heeft Craig daarom als kleur van de bloem "b leek
geel”  opgegeven. Mam. simplex komt niet op de e igenlijke W estindische 
eilanden voor.
Schumann c iteert weliswaar een v. FLAVESCENS K. Sch., maar zonder enige 
tw ijfe l heeft hij zich daarin vergist, daar hij als groeiplaats W est-lndië aangeeft 
en o.m. van Mam. simplex zegt: " Ik  zag exemplaren u it C uba". Daar komt de 
hierboven verm elde soort helemaal niet voor. Vandaar dat als k leur van de 
bloem alleen Schumann's karakterisering "he lgroen to t w itach tig " past en van 
zulke bloeiw ijzen ken ik exemplaren die ik (Backeberg) ten noorden van La 
Guayra, meer bepaald onder het fo rt verzamelde.
P. W agenaar Hummelinck, die verscheidene uitstekende verhandelingen over 
de Cactaceae van de Curagao-eilandengroep evenals die van het nabije vaste
land publiceerde, beschreef in zijn hierboven verm elde "N o tes e tc.” , de bloem 
als vo lg t: ” 8-11 mm lang, room kleurig; binnenste bloem bekleedsels ca. 20, el
liptisch, lang fijngespitst, de spits donkerbruin en op het einde ervan somtijds 
een geringe franje. S tijl c ilindrisch met 5 gele stempels. Meeldraden 40 a 50 
in de onderste helft van de (bloem-) buizen, korte helmknop. V ruchtbeginsel 
cilindrisch, even lang als breed. B loem bekleedsels blijvend. V rucht obkonisch, 
1 è 2 cm lang, 6 a 8 mm breed, roodachtig. Pulpa w it, zaden bruin en ruig 1,25 
x 0,75 x 0,5 mm groo t” . O ver de doornen: "13 a 21 samen, de middenste niet 
steeds van de om liggende onderscheidbaar, alle naaldachtig, rond, rood-bruin, 
vaak met donkere spits. Randdoornen 10-16, spreidend, 5-8 mm lang. Midden- 
doornen 3-5, meestal 7-8 mm lang” . En Backeberg voegt eraan toe: verm oe
de lijk  w ijken de Curagao-planten ietwat af; in ieder geval zijn er ook planten 
met heldere m iddendoornen.
We ontmoeten de term FLAVESCENS bij de volgende auteurs:
—  Cactus flavescens De Candolle (volgens Craig: "C at. Plant, Hort. Monosp., 

83, 1813);
•—  Mam. simplex flavescens Schumann (Gesamtb. Kakteen, 573, 1898);
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—  Mam. flavescens Hitchen ("Die Cactaceae” , vol. V, p. 3494 "VI Verzeichnis 
der nur namentlich bekannten Arten” ). N.B. Backeberg verstrekt nopens 
Hitchen geen nadere gegevens.

—  Mam. karwinskiana flavescens Zucc.
—  Mam. flavescens Schmoll non Haw. (een ongeldige naam noteert Backe

berg).
Backeberg verwerpt terecht de toevoeging FLAVESCENS en verwijst o.a. ook 
naar Mam. nivosa (cf. "Die Cactaceae” , 1961 vol. V, p. 3123, 3124, 3169 en 
3170).
Uit de hierboven vermelde gegevens —  zie ook het eerste deel van ons 
artikel —  blijkt overduidelijk dat verscheidene auteurs het causaal verband 
over het hoofd hebben gezien en de term FLAVESCENS (zonder vooraf andere 
auteurs te hebben geraadpleegd) onbedacht hebben gebruikt en zo verwar
ring hebben gesticht.
Het is C. Backeberg die een logisch verband heeft gelegd; vandaar zijn MAM. 
FLAVESCENS EN . . .  DE VARIËTEIT NIVOSA, nova combinatio.
We hopen dat de lezer onze bescheiden uiteenzettingen zal geapprecieerd 
hebben.

VOETNOTEN:
(1) Verm oedelijk ook de oudste gekende en beschreven cactus.
(2) In "H o rti Academ ici Lugduno Batava Catalogus (1689)” , en in "Paradisus Batavus (1898 sic 

bedoeld is: 1698)” . Cf. Craigs "The Mam. Handbook” , 1945: bibliography p. 366.
(3) In "Plantarum  H istoriae U niversalis O xoniensis”  (Oxford, 1715).
(4) Overleden in 1871.
(5) Beschreef o.a. Mam. candida (1838) en Mam. zephyranthoides (1841); deze laatste plant is een 

zeldzame soort, met bloemen to t 4 cm 0. Tot onze verwondering heeft C. Backeberg deze Mam. 
n iet vermeld, noch in "D ie  Cactaceae" (1961), noch in "D as Kakteenlexikon" (1976)*. Daar
entegen werd Mam. zephyranthoides wèl beschreven in Bergers "K aktee n ", 1929, p. 299 en nl.: 
in "D is c rip tio  d iagnostica nonnullarum Cactearum quae a dom. Galeotti in prov. Potosi et Gua- 
naxato inveniuntur" (Brussel, 1838) en in Craigs "The Mam. Handbook", 1945, p. 178. Scheidweiler 
overleed in 1861.

(6) H oofd letter T. is de afkorting van " ty p u s " , dat is de natuurlijke groeiplaats van de typesoort. Voor
beeld: Mam. simplex Haw. non Torr. en Gray (T.) is de typesoort van de M am m illaria-fam ilie.

Leebeekstraat 5, B - 9000 GENT.

* Mam. zephyranthoides w ordt door Backeberg niet als een M am m illaria, doch als Dolichothele zephy
ranthoides (Scheidw.) Backbg. beschouwd, Red.

V o o r  b e g in n e rs  (?)
CACTUSSEN IN DE HUISKAMER.

C. VAN DE WOUW
De grote hausse in de verkoop van cactussen aan wat ik 'gewone huisvrou
wen' pleeg te noemen is gelukkig voorbij. Dat 'gewone huisvrouw' is overi
gens in het geheel niet beledigend bedoeld, maar het geeft het eenvoudigst 
aan waarom in de voorbije jaren vele huiskamers tot ware cactuskerkhoven 
zijn geworden. Cactussen zijn mooi en je kunt natuurlijk niemand verbieden 
een cactus te kopen om daarmee de huiskamer op te fleuren. Het betekent 
vaak wel dat het daarbij blijft. Leuke plant, weinig water geven zegt de bloe
mist en daar staat ie dan op de kast te pronken. Het is ongelooflijk hoe lang 
zo’n cactus het daar nog uithoudt! Onlangs zag ik nog een ongeveer 25 cen
timeter hoge Cereus, welke het maar liefst tien jaar in de huiskamer had 
uitgehouden. Zij het dan dat hij ook geen centimeter gegroeid was in al die 
jaren. Ook Melocactussen kunnen het uitzonderlijk lang uithouden, soms le
ven ze nog na een vierjarig verblijf naast het glasservies in het donkerste deel 
van de kamer. En dat terwijl ze niet eens beworteld zijn!
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Die taaiheid heeft in de afgelopen jaren veel mensen ertoe gebracht in hun 
huiskamer hele verzamelingen aan te leggen. Ook mijn buurvrouw was zo 
enthousiast, maar helaas hebben de meeste het begeven ondanks de 'goede' 
zorgen. De laatste tien exemplaren hebben nu een plaatsje in mijn kas ge
kregen. Geen van hen heeft nog wortels, vele hebben ingedroogde koppen 
en een ernstige wolluisinfectie, maar ja, ik wil toch proberen om ze er bovenop 
te krijgen. Die cactusmode van de laatste jaren is niet nieuw, maar een ver
schijnsel wat periodiek optreedt. In de jaren 30 is er ook een sterke piek 
geweest in het kweken van cactussen en vetplanten. Naast cactussen waren 
toen ook Haworthia’s erg in de mode. Wie nu echter een Haworthiaverza- 
meling aan wil leggen zoekt zich wezenloos, want het lijkt wel of ze van de

Knop van een Kerstcactus.
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aardbodem verdwenen zijn, al komt men hier en daar bij oudere mensen nog 
wel een klomp sterk geminiaturiseerde planten tegen die ergens in een ver
geten hoekje staan en de laatste twintig jaar geen nieuwe grond meer gezien 
hebben. Haworthia's en aanverwante zoals Aloë's en Sanseveria’s welke alle 
tot de familie van de lelieachtigen behoren, kunnen zeer goed gedijen in sterk 
verzilte grond, waaruit ze nog het laatste restje voedingswaarde kunnen peu
ren. Cactussen zijn een stuk kieskeuriger al hielden ze het vroeger langer uit 
in de huiskamer dan tegenwoordig het geval is. Dat komt niet omdat de cac
tussen veranderd zijn, maar omdat onze fraaie nieuwbouwwoningen geen 
erkers meer hebben en deze ook bij oude huizen verdwenen zijn. Met die 
erkers en de nu vrijwel overal aanwezige c.v. zijn ook de bloemen op de 
ramen verdwenen, wat niet alleen een fraai gezicht was, maar bovendien erop 
wijst dat cactussen het in erkers heel goed doen. Een erker vangt veel licht 
en wordt ’s zomers lekker warm, zodat cactussen er bijna net zo goed gedijen 
als in een vrijstaande kas. ’s Winters waren de erkers een stuk kouder, zodat 
je dan ook nog eens kon genieten van typische winterbloemen. En ook dat is 
precies wat cactussen ’s winters —  in hun rustperiode, wanneer ze volledig 
droog staan —  nodig hebben.

Bloem van de Kerstcactus. Foto’s Th. Neutelings.

Onze huizen hebben helaas geen erkers meer en wie nog cactussen in de 
huiskamer wil kweken zal er genoegen mee moeten nemen, dat ze in de 4 
donkerste wintermaanden (november tot en met februari) verhuizen naar een
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koele kamer waar een temperatuur tussen 5 en 10° C wordt gehandhaafd. 
Licht hoeven de planten dan niet te hebben en 's zomers staan ze weer voor 
het zuidraam. Veel cactussen kunnen ook zeer goed de zomer buiten door
brengen. Veel Echinopsen en Lobivia’s trekken zich weinig aan van onze zo
merse plensbuien. Ook Opuntia’s kunnen met Agaven lang buiten blijven. 
Natuurlijk zijn er vele uitzonderingen. Zygocactus, Schlumbergera, Rhipsalis 
en Epiphyllum verlangen het hele jaar door een hogere temperatuur en ook 
een regelmatig slokje. Bovendien moeten ze ook wat schaduw hebben. Hoe
wel vrijwel al mijn cactussen in de kas staan heb ik enkele dekoratieve, gro
tere Rhipsalisplanten in de huiskamer waar ze het uitstekend doen. Ook 
Pereskia is een goede kamerplant. Deze planten staan op planken voor een 
zuidraam boven de centrale verwarming. Vanwege de omlaagvallende koude 
lucht langs het raam houd ik ze daarvan zo’n 15 centimeter vrij.
Rhipsalis zou wat meer in de belangstelling moeten komen, want hoewel de 
bloemen in het algemeen klein zijn verschijnen er ontzettend veel. Ook de 
witte of rode bessen welke na de bloei nog zeer lang aan de planten blijven 
zijn uiterst decoratief.
Te noemen vallen: Pereskia 'godseffiana' met prachtige goudgele bladeren, 

aan de onderkant paars 
Rhipsalidopsis rosea, een prachtige bloeier 
Zygocactus truncatus en de variëteit delicata 
Zygocactus-hybriden (kerstcactus)
Schlumbergera gaertneri (paascactus)
Rhipsalis campos-portoana (witte bloempjes en bessen) 
Rhipsalis houlletiana en dissimilis (platte leden)
Rhipsalis cereuscula en natuurlijk Rhipsalis paradoxa, de 
schakelcactus.

Uitgezonderd de Zygocactussen bloeien de andere soorten in het voorjaar, 
waaraan de naam paascactus ook herinnert.
De laatste jaren worden ook veel nieuwe importen uit Zuid-Amerika in de han
del gebracht. Met de al langer bekende Melocactussen hebben deze nieuw
komers een veel hogere wintertemperatuur van minimaal 15 graden nodig. 
Misschien zijn ze om die reden wel geschikt om het hele jaar in de huiskamer 
te blijven, maar het is me niet bekend of er liefhebbers zijn die daar al er
varing mee hebben.
M aricollenweg 63, Grubbenvorst.

M o rfa n a fy s  (VII)
Th. NEUTELINGS
Het energieprobleem in onze menselijke samenleving staat sinds de zogenaam
de oliecrisis eerst goed in het middelpunt van de belangstelling. Immers het 
voortbestaan van de mensheid wordt juist door dit aspect in zeer belangrijke 
mate bepaald. Een verminderd energie-aanbod zou alles in de war sturen: 
productie en distributie van de voor de mens benodigde producten om te voor
zien in zijn belangrijke (en minder belangrijke) behoeften zijn nu eenmaal zeer 
essentieel in onze, hoog ontwikkelde samenleving.
De plantenwereld is evenwel „veel verder" dan de mens. Deze is namelijk in 
staat de energie van buitenaf, en hiermede wordt de zonne-energie bedoeld, 
goed te gebruiken door deze om te zetten in chemische energie. En deze laat
ste wordt uitsluitend aangewend voor de productie van suikers en zetmeel, 
waarbij de samenstellende, niet schaarse grondstoffen gewoon uit het in de 
atmosfeer aanwezige koolzuur en uit water bestaan! En voorts voorziet de plant

79



nog in zuurstof als ,,a fva l"-product!
Helaas, op een economisch verantwoorde manier is de mens b lijkbaar nog niet 
in staat de zonne-energie zodanig uit te buiten, hetgeen de plant wel sinds 
zijn ontstaan kan. Toch zal en moet het menselijk vernuft de oplossing voo r ons 
energieprobleem leveren onder het toch bekende devies „natura artis magi
stra ” , oftewel v rij vertaald: „d a t de natuur de leermeester is en moge blijven 
om de menselijke cu ltuur op zinnige wijze te handhaven” . Het is misschien 
wel wat te filoso fisch  maar het maakt toch wel even indruk als men zich goed 
realiseert dat de optelsom : zonlicht + water + koolzuur als uitkom st voedsel
productie inhoudt, dat alles via het begrip plant. Terw ijl het bovendien om 
grondstoffen en energie gaat die, economisch gezien, nog niet eens schaars 
zijn! Terw ijl na de consumptie de afvalstoffen d irect weer geschikt zijn als 
grondstoffen. A ls w ij het begrip „re cyc lin g ” ( =  het weer geschikt maken van 
afvalstoffen voor hergebruik) gebruiken, dan is het in d it bestek wel zeer op 
zijn plaats.
Via onze liefhebberij, het kweken van cactussen, vetplanten of welke andere 
planten dan ook, ontstaat steeds de behoefte aan diepere inzichten in het 
levenspatroon van de plant, w elk gedrag immers erop gericht is de soort in 
stand te houden. Trouwens w ij als mensen zijn zeer veel verp lich t aan de 
plantenwereld: naast voedselbron en als leverancier voor bouw- en andere 
materialen, levert de plant als a fva lsto f het zo belangrijke zuurstofgas dat w ij 
inademen. Immers zuursto f houdt de verbrandingsprocessen in ons lichaam 
op gang en levert mede daardoor de energie welke ons in staat ste lt om ons te 
bewegen. Het w etenschappelijke woord voo r zuurstof lu id t oxygenium dat ver
taald betekent: „verbranding teweegbrengend” . In de scheikunde (chemie) 
w ordt d it element voorgeste ld door het symbool „O " . In de vrije  atmosfeer 
tre ft men het element O in gasvorm aan. Vaste, v loeibare en gasvorm ige s to f
fen en elementen bestaan alle uit bouwstenen die we als moleculen plegen 
aan te duiden. Een molecuul zuursto f (O 2) bestaat uit 2 atomen (een atoom is 
de kle inst mogelijke hoeveelheid van een scheikundig element, te rw ijl een 
molecuul het kleinste deel van een verbinding van een o f meer chemische 
elementen is) zuurstof. Bij het verbrandingsproces nu komt kooldioxydegas 
( =  koolzuurgas) vrij, waarvan een molecuul er u it ziet als C O 2. We zien dus 
dat d it laatste molecuul dan bestaat uit de chemische verbinding van 1 atoom 
koolstof ( =  carbonium ) en 2 atomen zuurstof ( =  oxygenium). D it C 0 2-gas 
dat w ij via onze longen als a fva lsto f van het verbrandingsproces in ons lichaam 
uitscheiden en daardoor in de v rije  atm osfeer afgeven is voor de plant een w el
kome bron. Recapitulerend kunnen we vaststellen dat de plant u it de vrije  na
tuur de volgende energie- en grondstoffen put:
a. het zonlicht tre ft de plant en in de cellen van het planteweefsel bevindt zich 

het groene pigm ent ( =  kleurstof) dat w ij ook wel chlorofyl (chloro =  groen, 
fyl =  blad) noemen. Het ch loro fy l nu is in staat om op een ingewikkelde w ij
ze deze zonne-energie om te zetten in een scheikundige energie. En deze nu 
w ord t gebru ikt ten behoeve van een scheikundige reactie zoals we verderop 
zullen zien,

b. in de opperhuid zitten huidmondjes (ook wel stomata genoemd) welke het 
vermogen hebben het in de lucht aanwezige koolzuurgas in te ademen,

c. de wortels en andere plantedelen absorberen w ater (scheikundig symbool 
ervan lu idt H20 ). Het waterm olecuul is opgebouwd uit drie atomen die met 
elkaar in hechte, scheikundige verbinding staan: 2 atomen w atersto f ( =  
hydrogenium) en 1 atoom zuurstof.

Dank zij de genoemde scheikundige energie worden C O 2 en H20  samenge-
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voegd en ontstaan er druivensuikers met als a fvalproduct zuursto f (O 2) dat via 
de huidmondjes aan de v rije  atm osfeer w ordt afgestaan. D oor een enzyme- 
werking ( =  g istw erking) worden deze gevormde suikers verder in zetmeel om
gezet, waardoor de plant in staat is om aan voorraadvorm ing te doen (denkt u 
met name maar eens aan de ui o f de aardappel die le tte rlijk  bol staan van zet
meel). U iteraard w ord t deze voorraad weer aangesproken voo r de vorm ing van

S C H S M f j  F o T o S Y H T H S S E  &■

groei-energie, waarbij andere, uit de grond afkom stige, in w ater opgeloste 
grondstoffen welke via de w orte ls opgehaald worden, mede een rol spelen. 
Bij de verbranding ontstaan, net als bij het d ie rlijke  leven, C 0 2-gas dat via de 
huidmondjes uitgescheiden w ordt en voorts water. O ok w ater w ord t zonodig 
uitgescheiden om andere b ijproducten af te voeren en voorts om verkoeling 
te verkrijgen als de plant het te warm krijgt. Immers verdam ping doet de tem 
peratuur dalen. Dat is ook de reden dat het op warme zomerdagen in de bos
sen koel kan zijn. Omdat cactussen en verschillende andere succulenten geen 
bladeren hebben heeft het (groene) plantelichaam de levensfuncties van de 
bladeren overgenomen. Echter het aantal huidmondjes is bij cactussen be
perkter dan bij de loofplanten. Immers tijdens de lange perioden van droogte 
moet er zeer zuinig met de interne waterhuishouding worden omgesprongen. 
Tijdens een korte, natte periode w ordt dan ook veel vocht opgezogen en op-
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geslagen. Want we zagen zojuist de zeer belangrijke rol van het water ten 
behoeve van de levensverrichtingen van de plant.
Bovenstaand geschetst verloop van de levensprocessen dat wij ook wel foto
synthese (foto =  licht, synthese =  samenstelling, dus samenstelling van zet
meel (koolhydraten) uit water en koolzuur onder toedoen van licht) noemen, 
heb ik getracht in een eenvoudige schets nog eens schematisch voor te stel
len. En als men een dergelijk schema nog eens doorstapt komt men goed onder 
de indruk van wat zelfs een nietig plantje kan presteren. Iets dat nog meer kan 
bijdragen tot een vergroting van het respect voor al datgeen wat groeit en 
vreugde schept. . .
Weissenbruchstraat 92, Roosendaal

Ervaringen van amateur
A. C. WIESEMANN

Sinds mijn vorig stukje over Curagao (zie Succulenta, augustus 1977) mag ik 
wel zeggen dat ik in mijn hobby iets gevorderd ben. Wat ik persoonlijk als 
moeilijk ervaar is de literatuur omtrent onze hobby. Zelf verzamel ik Mammil- 
laria’s. Nu is het aantal soorten misschien nergens zo uitgebreid als juist bij 
het geslacht Mammillaria. Maar van de naamgevingen krijg ik af en toe toch 
wel een "zware hoofdpijn” . Want we kennen niet alleen het geslacht Krainzia 
en Leptocladodia en niet te vergeten het geslacht Chilita voor de weekvlezige 
Mammillaria’s, maar voorts bestaan er de geslachten Dolichothele, Pseudo- 
mammillaria en Mammillopsis. Mijns inziens komt dit omdat enkele "hoge 
heren” het niet kunnen nalaten om de natuur in hokjes te verdelen. Hier wil ik 
evenwel Cullmann aanhalen, die in zijn boek Cactussen zegt, dat ieder systeem 
door mensenhanden is gemaakt en niet door de natuur.
Maar hoe zit het dan met de grootbloemige Mammillaria's die toch hun af
wijkingen hebben, zoals M. species nova Lau 777, M. theresae, M. goldii en 
M. saboae? Ik vind dat deze dingen vaak als een rem werken op de amateur 
om ook eens zijn planten te onderzoeken c.q. te beschrijven, want wanneer 
heeft hij nou te doen met een Chilita, met een Krainzia of met een Mammillaria? 
Nu graag iets over mijn eigen verzameling en ervaringen op het gebied van 
cactussen. In het begin had ik —  en ik denk dat het de meesten onder ons wel 
is overkomen — een verzamelwoede voor alles wat maar cactus was. Maar ik 
ben er na het lezen van enige boeken toch wel achter gekomen dat dit niet 
goed kon gaan. Want in een beginnende verzameling kan men eenvoudig geen 
moeilijke soorten hebben, maar wist ik toen veel! Dus kocht ik maar wat er 
in de handel verkrijgbaar was en zelfs daar zijn nog haken en ogen aan.
Bij onze bibliotheek leende ik het boek van Craig, 'The Mammillaria Hand- 
book” , omdat dit geslacht cactussen mij wel aantrok. Dit wierp zijn resultaten 
af, want we moeten ook naar onze eigen mogelijkheden kijken en aangezien 
ik op een eerste etage woon, vallen er al enige af en de mogelijkheid om een 
balkonkas te bouwen was er niet. Dus moest ik een andere manier vinden die 
ook evenredig was met de ruimte. Het blijkt nu dat ik niet de enige ben, die 
deze methode hanteert, namelijk het plaatsen van de potten in turfmolm in 
bloembakken. Zodoende kan men het watergeven beperken tot het nathouden 
van de turfmolm, wat de weekvlezige en ook de soorten die niet zo vochtmin- 
nend zijn ten goede komt.
Wat mij ook fascineerde was het zaaien van cactussen en dank zij het ruime 
aanbod van Succulenta kon ik ook aan het zaaien beginnen. De methode die ik 
gebruik is zeer eenvoudig en gaat als volgt: Ik heb een afwasbak met een dia-
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meter van 37 cm en met een hoogte van 22 cm. Deze laat ik vollopen met ge
kookt water (het koken is om het water te ontkalken). Op de bodem zet ik een 
aantal lege potjes neer ter ondersteuning van een glasplaat.
Vervolgens zaai ik in andere potjes en pak deze in plastic zakjes in, die ik van 
boven dicht maak. Als dit is gebeurd plaats ik de potjes op de glasplaat en 
zorg er voor dat het waterniveau niet boven de potjes uitkomt. De verwarming 
heb ik opgelost door het aanbrengen van een aquariumverwarming met een 
thermostaat. Men kan als men knutselaar is een lichtbakje over het geheel 
bouwen.
De resultaten waren voor mij erg goed. De aantallen zijn voor mij minder be
langrijk. De zaaitijd was voor mij eind april. Het is een fabelachtig gezicht om 
die kleine zaden zo zien te groeien en als leuke bijkomstigheid had ik een zaai
ling die zich vlak na de opkomst al deelde (Mammillaria centricirrha var. 
bockii). Ook erg mooi is soorten te zaaien die lange doorns bezitten zoals 
Mammillaria multilanata e.d. Dit is in de zaailingfase al erg goed te zien, ook 
erg duidelijk te zien zijn de verschillen in een soort onderling.
Wat ik ook nog even vermelden wil is de mogelijkheid om in het buitenland 
veel mooie dingen te kopen. Zo bestel ik regelmatig zaailingen voor een rede
lijke prijs bij Abbey Brook Cactus Nursery in Engeland. Of men kan ook lid 
worden van een buitenlandse cactusvereniging. Zelf ben ik pas lid geworden 
van de Mammillaria Society in Engeland. Deze vereniging geeft elke twee 
maanden een blad uit waar veel informatie over het geslacht Mammillaria wordt 
gegeven en de subgeslachten ervan. Begin elk jaar geven zij voorts een zaad
lijst uit.
Palembangstraat 20, Amsterdam.

F ra ile a  c a s ta n e a
K. H. PRESTLÉ
In 1935 beschreef C. Backeberg in zijn "Cactus ABC” 248, 415 een door de 
heer Mueller-Melchers in het noorden van Uruguay gevonden Frailea, onder 
de naam Frailea castanea.
De beschrijving was, zoals de meeste cactusbeschrijvingen uit die tijd, kort 
en onvolledig. Daarbij kwam nog dat C. Backeberg het beschikbare, geïmpor
teerde plantenmateriaal blijkbaar weer snel was kwijtgeraakt, zodat hij zijn 
beschrijving ook niet met gegevens over bloemen, zaden enz. kon aanvullen. 
Deze ontbrekende gegevens en ook het ontbreken van een originele foto, 
zouden later van groot belang worden.
Prof. Werdermann beschreef namelijk in Fedde, Repertorium Bd. 42:6-7, een 
andere Frailea die door H. Blossfeld en O. Marsoner in 1936 bij Alegreta in 
Rio Grande do Sul in Brazilië was gevonden, onder de naam Frailea asterio- 
ides. Prof. Werdermann deelt ook in "Kakteenkunde": 164, 1937 mede, waar
om hij de Frailea asterioides voor iets anders houdt dan de Frailea castanea 
(Backeberg & Knuth).
Frailea castanea heeft volgens de aanduidingen van C. Backeberg 15 ribben, 
een doorsnede van ca. 1,5 cm, de vruchten zijn roodachtig-bruin gekleurd 
(=  rufus) en hebben een donkere beharing (=  obscurus).
Frailea asterioides daarentegen heeft volgens de bij Alegreta gevonden exem
plaren 9-10 of 11 ribben en een doorsnede tot 3,5 cm. De vruchten zijn geel
achtig groen en de borstelharen bruinachtig.
Hoewel Prof. Werdermann nooit een Frailea castanea gezien had, waren de 
verschillen in de beschrijving zo groot, dat hij met recht kon aannemen dat 
de Frailea asterioides een nieuwe Fraileasoort was.
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Frailea asteroides.

Aangezien C. Backeberg bij de uitgave van zijn "Cactaceae" in 1959 opnieuw 
deze omstandigheden opmerkte, paste hij zich in deel III, 1665, aan bij de 
beschrijving van Prof. Werdermann, doordat hij toen de Frailea castanea 10 
tot 14 ribben toekende en daarenboven de vruchten geelachtig-groen liet 
worden. Ten overvloede publiceerde hij daarbij dan ook nog een foto van 
Frailea asterioides met als onderschrift "Frailea castanea” en beschouwde 
Frailea asterioides als synoniem van Frailea castanea.
De literair volslagen onbegrijpelijke fout, die de verwarring over deze beide 
Fraileasoorten in belangrijke mate vergroot, wordt dan ook reeds in 1959 door 
Krainz in "Die Kakteen" I, XII, 1959 —  beschrijving van Frailea asterioides 
(Verzameluitgave) —  aan de kaak gesteld, doordat Krainz de these van Prof. 
Werdermann verdedigt en de beschrijving van C. Backeberg als onvolledig 
en synoniem met Frailea asterioides intrekt.
In 1974 neemt A. F. H. Buining eveneens de stelling van Krainz aan en sluit 
zijn uitgebreide nieuwe beschrijving van Frailea asterioides in "Succulenta” , 
7, 8, 1974 het bestaan van Frailea castanea uit. En wel nadat hij op zijn diverse 
reizen door Uruguay en Brazilië vergeefs naar de Frailea castanea had ge
zocht, scheen dus het oordeel over het voorkomen van de Frailea castanea 
bezegeld te zijn.
In 1972 nu zond de heer Hugo Schlosser mij drie Frailea’s toe uit het noorden 
van Uruguay, die bijna zwarte dorens hadden. Hij had deze Frailea’s tijdens 
een van zijn vele reizen door het noorden van Uruguay gevonden. Aangezien 
zij iets "nieuws" op het Frailea-gebied vormden, verzocht ik de heer H. 
Schlosser verdere reizen in het vindgebied van deze Frailea te maken. Maar 
tijdens drie latere reizen naar het op ca. 500 km van Montevideo liggende 
gebied, kon hij ze niet meer vinden. Bij zijn laatste reis in die streek deelde 
hij mij mede, dat het gebied intussen was afgebrand en dat er nu alleen nog 
gras groeide.
Aangezien het mij gelukte de drie geïmporteerde planten verder te kweken, 
noemde ik deze Frailea, in verband met hun uiterlijk, Frailea obscura nom. 
prov. (=  Schl. Nr. 61), zodat nu enkele Frailealiefhebbers deze plant onder 
die naam bezitten.
Tijdens mijn studiereis door Uruguay in de wintermaanden van 1976/77, welke 
reis ik speciaal aan de Frailea in Uruguay had gewijd, bezocht ik eveneens
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VERENIGINGSNIEUWS april 1978.
"SUCCULENTA" is het vorenlgingsorgaan van da Nederlands-Belglsche vereniging van liefhebbers van 
cactussen en andere vetplanten "Succulenta”.

DAGELIJKS BESTUUR:
Voorzitter: S.K. BRAVENBOER, Kwartellaan 34, Vlaardlngen.
Vlce-voorzltter: 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, Memllngstraat 9, Amersfoort. Postrek. 680596 t.n.v. Succulenta te Amersfoort, resp. 
bankrek. 55.32.38.381 bil Algemene Bank Nederland [ABN] t.n.v. Succulenta te Amersfoort.
Uitsluitend voor leden In België; rek. nr. 000-11.41.609-22 van da Belgische postglrodienst t.n.v. Succulenta te 
Amersfoort.
2e penningmeester: J. ORLEMANS, Heemskerkenweg 288, Beverwijk, tel. 02510 - 38625.
Algemeen bestuurslid: J.H. VOSTERMANS, Schoolweg 55, Venlo, tel. 077 -18627.
Het lidmaatschap kost voor leden In Nederland f 3 0 ,- , voor leden In België Bfrs. 4 5 0 ,-  en voor leden in 
het overige buitenland t 35,—. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f 5,—, In België Bfrs. 7 5 ,- .

BELANGRIJKE ADRESSEN:

Ledenadministratie, propagandafolders, aanmeldingskaarten voor het lidmaatschap en nummers van "Succulenta” 
van de lopende Jaargang: P. DEKKER, St. Pleterstraat 27, Middelburg.
Bibliotheek: J. MAGNIN, Oolevaarstraat 13, Strijen. Katalogus 1 1,50.
Ctichéfonds: G.J.M. LINSSEN, Jacob Catsstraat 61, Venlo.
Diatheek: H.M .S. MEVISSEN, Dlnantstraat 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 Hullen: H. LEUSINK, Grlftweg 15. De Klomp - post Ede, tel. 08387 -1794.
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.
Vragenrubrlek: Cactussen en algemeen: dhr. UIL, 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.
Voor een vlotte afhandeling gelieve u STEEDS UW LIDNUMMER te VERMELDEN.

SLUITINGSDATA:
Kopij voor het juni nummer moet uiterlijk 1 mei bij de redaktie zijn.
Mededelingen voor verenigingsnieuws uiterlijk 15 mei bij het sekretariaat, afdelingen gelieven hun mededelingen te 
zenden aan Mevr. A. Boender. Beneluxlaan 53, Beverwijk.
Advertentie opgaven uiterlijk 20 april bij J. DE GAST, Graaf Gerhardstraat 10 Venlo

BESTUURSMEDEDELINGEN.

De verschijningsdatum van 'Succulenta’. Tot onze grote spijt is ons maandblad drie ach
tereenvolgende maanden te laat bij u bezorgd.
Velen hebben ons geschreven of opgebeld. Sommige leden hoorden onze verontschul
digingen begrijpend aan, anderen waren boos. Maar uit alle reakties bleek hoezeer 'Succu
lenta' een wezenlijk onderdeel is van de liefhebberij, dat er reikhalzend naar wordt uitge
zien.
Des te erger was daarom de gang van zaken in de afgelopen maanden. Wij willen ons niet 
uitputten in op zichzelf juiste verontschuldigingen. Het bestuur is voor de gang van zaken 
verantwoordelijk. Het neemt deze verantwoording op zich en heeft maatregelen getroffen 
om herhaling te voorkomen.
Vanaf nu valt 'Succulenta' op tijd bij u in de bus.

J. de Gast

Contactweekeind 'Succulenta op 26-27-28 mei 1978.
Hebt U zich reeds aangemeld voor deelname aan het Contactweekeind in Valkenswaard? 
Het is nog niet te laat. Tot 22 april is het mogelijk. Zie voor alle gegevens Verenigings
nieuws van februari 1978.
Tot ziens in Valkenswaard.

A. Boender-van der Molen



AFDELINGSNIEUWS

Agenda Afd. Zwolle.
20 april - De heer de Looze uit Rotterdam met een lezing over Phyllocactussen verlucht 
met dia’s.
25 mei - De heer van Gelder uit Ruurlo.
22 juni - Kasbezoek bij de heer Wezenberg in IJsselmuiden.

secr. J. Bijsterbosch-Buitenkamp 
Langestag 32, Heerde.

AGENDA

Mededelingen voor deze rubriek moeten uiterlijk de 20ste van de maand bij Mevr. A. 
Boender zijn.

Vergaderingen:
Algemene Vergadering - 6 mei 1978 Velsen Z., Beeckestijn.

Bijeenkomsten:
Contactweekeind-
Succulenta - 26, 27 en 28 mei 1978, Harba Loriva in Valkenswaard.
3 landen Konferentie - 23 en 24 september 1978 Houthalen.

Ruilbeurzen:
Gouda
Noord-Holland
Zutphen
Groningen:

Rijn en Delfland

Nrd. Limburg 
West Brabant

zaterdag 20 mei 1978, Zaal Kunstmin, Boelekade 67, Gouda, 
zaterdag 10 juni 1978, Bram Broerse, Zaandam, 
zaterdag 26 augustus 1978, ruilbeurs voor het Oosten, 
zaterdag 16 september 1978, ruilbeurs voor het Noorden.
Sprookjeshof, Zuid-Laren.
zaterdag 30 september 1978 "Huize Tavente Deo,” Loevesteinlaan 355,
Den Haag.
nazomer
Ruilbeurs in Roosendaal, nazomer

Zaterdag 3 juni 1978 van 9.00 tot 16.00 uur OPEN HUIS bij cactuskweker A.T. Wil- 
lemsen, Steltsestraat 19a, Lent.
Voor cactusgrond nr. 8 kunt u tot 12 uur terecht bij het Coöperatieve Tuinbouw 
Centrum gelegen achter Restaurant "Het Witte Huis” .



AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

Aanvang 14.00 uur.

1 Opening door de voorzitter.
2 Notulen van de Algemene Vergadering van 16 mei 1977.
3 Mededelingen en ingekomen stukken.
4 Verslag van de sekretaris over 1977.
5 Rekening en verantwoording van de algemeen penningmeester over 1977 en verslag van 

de kaskontrolekommissie. Begroting 1978.
6 Kontributie 1979.
7 Benoeming kaskontrolekommissie 1978.
8 Verslagen van de redaktie van het maandblad de ledenadministratie en de Succulen- 

tainstellingen: bibliotheek, clichéfonds, diatheek, ruilen zonder huilen en Succulentarium.
9 Benoeming sekretaris en hoofdbestuursleden.

10 Lopende aktiviteiten:
- Buiningfonds
- nieuwe statuten en huishoudelijk reglement
- contactweekeind "Succulenta” op 26, 27 en 28 mei a.s.

11 Plaats volgende Algemene Vergadering
12 Rondvraag en sluiting.

Toelichting bij punt:
2 De notulen zijn te vinden op blz. 254 van jaargang 1977. (oktobernummer).
4 Vooraf zullen 2 eksemplaren van het verslag worden verzonden aan de afdelingssekre- 

tarissen. Het verslag is tevens afgedrukt in dit Verenigingsnieuws.
5 Zowel rekening en verantwoording over 1977 als Begroting 1978 vindt u in dit Vereni

gingsnieuws.
8 De verslagen van bibliotheek en ledenadministratie zijn in dit maandblad afgedrukt.
9 Het hoofdbestuur stelt mevr. A. Boender kandidaat voor de funktie van sekretaris. Een 

andere kandidaat is niet bij het sekretariaat aangeftield.
Zie voor de aftredende hoofdbestuursleden Verenigingsnieuws in het januarinummer 
van het maandblad.

11 Afdeling Noord Limburg heeft verzocht de Algemene Vergadering in 1979 te mogen 
organiseren.

ONTVANGST VAN DE LEDEN OP DE ALGEMENE VERGADERING.
Zoals in Verenigingsnieuws van februari 1978 is vermeld, is afdeling Kennemerland onze 
gastvrouw. Zij staat van ’s morgens 9 uur af klaar om u te ontvangen.
U kunt Landgoed Beeckestijn bereiken op de volgende manieren:

Per trein - van het station Haarlem en het station Beverwijk vertrekt ieder half uur een 
bus (lijn 77) vise versa, u moet uitstappen bij de halte De Hofgeest, dit is 3 min. lopen 
naar Beeckestijn.

Per auto - komend van Alkmaar neemt u, vlak na de tunnel, de afslag naar IJmuiden 
p.m. 100 mtr. na de bocht ziet u aan de linkerkant het landgoed Beeckestijn, komend van 
Amsterdam, Den Haag en Utrecht neemt u de afslag naar IJmuiden, op de weg naar 
IJmuiden komt snel de afslag naar Haarlem, na p.m. 500 mtr. ziet u aan de rechterkant het 
landgoed Beeckestijn.
Goede reis en tot 6 mei.

Het bestuur afd. Kennemerland.



JAARVERSLAG 1977.

Hoewel het jaarverslag 1977 geen spektakulaire gebeurtenissen kan vermelden is er hard 
gewerkt, niet alleen door bestuurders en andere funktionarissen, waarvan de namen u 
maandelijks onder de ogen komen maar ook door leden, die hun werk in alle stilte 
verrichten.
Om alle problemen de baas te worden heeft het Dagelijks Bestuur dit jaar acht 
vergaderingen belegd. Belangrijke tijdsverslinder is het nieuwe verenigingsrecht, dat ons 
dwingt Statuten en Huishoudelijk Reglement op korte termijn te herzien.
Voor een aantal werkzaamheden zijn nieuwe regelingen getroffen. Zo heeft de tweede 
penningmeester een aparte girorekening geopend voor goederen die in depot gehouden 
worden terwijl het algemeen bestuurslid de verzending van de goederen verzorgt.
Voor de Belgische leden is een girorekening in België geopend.
Eind 1977 zijn maatregelen getroffen om per 1 januari 1978 over te gaan op een 
mechanische leden- en kontributie-administratie, die de penningmeester en de ledenad
ministrateur wat meer armslag moeten geven. Met een ledenaantal van 3950 per eina 
december 1977 is het een dwingende noodzaak - ook ten aanzien van eventuele 
brandschade - een dergelijke ingreep toe te passen. Bovendien zal het nu mogelijk worden 
meerdere ingangen in het ledenbestand te krijgen.
In september 1977 verscheen een nieuwe sprekerslijst.
In juni 1977 heeft een redaktiewisseling plaatsgevonden. Hoofdredakteur werd de heer 
J.H. Defesche.
Door de advertenties naar de binnenpagina’s - verenigingsnieuws - te verplaatsen is het 
aantal redaktionele pagina's van het maandblad met ruim twee per maand verhoogd zonder 
dat dit veel ekstra kosten met zich mee bracht.
Over de oprichting van het Buiningfonds is overleg op gang gekomen. Als eerste uitgave 
zou hier het boek "Discocactussen” - waarvan wijlen de heer A.F.H. Buining het vrijwel 
komplete manuskript heeft nagelaten - bijzonder op zijn plaats zijn. Door de heren A.J. 
Brederoo (Amsterdam) en J. Theunissen (Oud Gastel) wordt hard gewerkt aan de teke
ningen en nieuwbeschrijvingen.
Na een oproep in "Succulenta” mee te werken aan de herziening van het boekje WAT 
BETEKENT DIE NAAM van L.C. Korevaar zijn voldoende reakties gekomen om het werk 
goed aan te pakken. Op 22 januari 1977 kwamen zes leden - mej. M. Peters (Horst), en de 
heren D. Dreumer (Hengelo), A.B. Pullen (Nieuwleusen), D.J. Smeenk (Zaltbommel), 
J. Theunissen (Oud-Gastel) en P. v.d. Waal - bijeen voor een taakverdeling. Helaas was 
wijlen de heer J.A. Janse niet meer in de gelegenheid zijn bijdrage - betrekking hebbend 
op de persoonsnamen - te voltooien. Zijn werk zal afgemaakt worden door de heer J. van 
Keppel (Wassenaar).
Met Drukkerij Steinhardt, de uitgever van de Duitse Kakteenkalender, kon een goede 
afspraak gemaakt worden de kalender ook voor de Nederlandstalige liefhebbers te drukken 
en te verzenden, waardoor voor onze leden een gunstige prijs bedongen kon worden. De 
vertaling van de tekst werd verzorgd door de heer J. Vrenken (Volkel).
In november 1977 overleed de heer O.C. van Soldt, oprichter van Ruilen zonder Huilen. 
Hoewel hij reeds vroeg in het voorjaar verzocht had uit te zien naar een plaatsvervanger 
heeft hij niet meer mogen beleven, dat hij zijn werk zelf aan zijn opvolger kon overdragen. 
Zijn taak zal overgenomen worden door een driemanschap uit Ede-Wageningen, de heren 
H. Koningsveld, H. Leusink en W.R. Luyks.
De Drie-Landen-Konferentie werd als Succulenta-instelling erkend. De kommissie, 
bestaande uit de heren P. van Cruchten, F. van Leeuwen en P. Maessen blijft in funktie.
In 1977 werd de eerste afdeling van Succulenta in België opgericht: de afdeling Brabant- 
België. Met de nieuwe afdelingen Leiden en Haarlem telde Succulenta eind 1977 32 
afdelingen.
Mevr. A. Boender verzorgde ook dit jaar een ekskursie voor verspreid wonende leden.

J. de Gast 
sekr.



VERSLAG LEDENADMINISTRATIE OVER 1977.

In het verslag over 1976 werden U de gegevens verstrekt naar de toestand op 1 mei 1977. 
Het aantal leden bedroeg toen in totaal 3.820, terwijl dit op 1 maart 1978 een aantal van
3.950 aangaf, verdeeld als volgt:
Leden, aangesloten bij een afdeling 
Leden, niet aangesloten bij een afdeling 
Leden, woonachtig in België 
Overige buitenlandse leden

1.718
1.846

221
165

Totaal 3.950

De toename van het aantal leden lijkt op het eerste gezicht niet erg groot. Toch krijgen we 
hier een wat vertekend beeld te zien, daar in de meeste maanden toch nog een 60 tot 80 
nieuwe leden tot onze vereniging toetraden.
Het aantal dat gedurende deze verslagperiode "Succulenta” om allerlei redenen vaarwel zei 
is enorm groot, hier wreekt zich kennelijk het modeverschijnsel „cactus” , waar we de 
laatste jaren met werden gekonfronteerd, en schuld was aan de enorme groei van het 
ledenaantal.
Een groei die overigens op een zwakke basis berustte, en ons leden opleverde die na een 
eerste kennismaking, na het al dan niet betalen van het lidmaatschap, al moesten worden 
af geschreven.
In totaal werden 506 leden afgevoerd, als volgt te verdelen:
Op verzoek afgeschreven verspreid wonende leden 
Idem leden van een afdeling 
Idem leden uit België 
Idem overige buitenlandse leden

Totaal
Afgeschreven wegens wanbetaling:
verspreid wonende leden 
Leden van een afdeling 
Leden, woonachtig in België 
Overige buitenlandse leden

222
92
13
9

336

85
46
33
6

Totaal 170
506

Werkelijk een ontstellend aantal, wat neerkomt op ± 121/£%. Of dit normaal is weet ik 
niet, het lijkt mij van niet; hopelijk is dit van tijdelijke aard en gaan we terug naar meer 
normale verhoudingen.
Dit jaar stond de ledenadministratie in het teken van de overgang naar een mechanische 
administratie.
Deze werd na voorafgaande besprekingen in december j.l. uitgevoerd door het I.A.N. te 
Venlo, nadat de kartotheek met ± 400 kaarten eerst moest worden voorzien van de (oude) 
postcode, een afdelingscode en een lidcode. Een enorm werk waar vele vrije kerstdagen 
mee heen gingen. Het lidnummer werd door het I.A.N. ingebracht en moest dus later 
nogmaals op de ledenkaarten worden geboekt.
Nu rest enkel nog de nieuwe postcode die in de loop van dit jaar zal worden ingebracht, en 
eveneens op de kaarten zal moeten worden verwerkt.
Overigens biedt het nieuwe systeem ook veel voordelen, en wel in de vorm van extra 
ledenlijsten, gerangschikt volgens alphabet, volgens lidnummer en volgens afdelingen, 
zodat het terugvinden van een der leden geen enkel probleem meer op kan leveren.



BEZITTINGEN 1977

BALANS PER
1976

Postgiro f 3.138,61 f 5.854,01
Alg. Bank Nederland f 4.000,90 f 2.533,09
Kas f 53,21 f 135,39
Efeecten (nominaal) f 9.000,00 f 10.000,00
Bibliotheek f p.m. f p.m.
Voorraad Banden, enz. f 8.294,40 f 11.395,95
Deposito f 30.303,48 f 45.000,00
Nog te ontvangen contributies f 250,00 f 500,00
Nog te ontvangen advertenties f 10.124,56 f 5.535,80
Nog te ontvangen intrest f 2.100,00 f
Nog te vorderen van Clichèfonds f 5.273,48 f 3.724,59
Nog te ontvangen wegens verkoop f 2.641,98 f
Voorschotten f 250,00 f 350,00
Diversen f 476,89 f -

f 75.907,51 f 85.028,83

BATEN

Contributie lopend jaar f 98.038,57 f 88.282,11
Contributie oude jaren f 768,75 f 662,50
Verkoop en inschrijfgeld f 5.430,78 f 2.595,55
Advertenties f 7.629,66 f 5.389,14
Clichèfonds f 15.273,48 f 12.827,37
Intrest f 4.423,90 f 4.108,21

f  131.565,14 f  113.864,88

BATEN

Contributie
Verkoop en inschrijfgeld
Advertenties
Clichèfonds
Intrest

BEGROTING

f 114,000,00 
f  5.000,00 
f 7.000,00 
t  15.000,00 
f  4.000,00

f  145.000,00



31 DECEMBER
S C H U L D E N 1977 1976

V o o ru ito n tv a n g e n  c o n t r ib u t ie f 1 .07 4 ,2 6 f 1 .219 ,35
R e se rv e  k o e r s v e r s c h il le n f 76 5 ,50 f 768 ,00
N o g  te  b e ta le n  v e rg o e d in g  s p re k e r s f “ »“ “ f 100,00
N o g  te  b e ta le n  v o o r  h e t t i jd s c h r if t f 1 2 .3 14 ,10 f 25 .1 04 ,20
N o g  te  b e ta le n  p o r t i f 98 2 ,93 f 363 ,25
N o g  te  b e ta le n  b ib l io th e e k k o s te n f 51 ,95 f 74 ,30
N o g  te  b e ta le n  v e rg a d e rk o s te n f 55 8 ,30 f 852 ,30
N o g  te  b e ta le n  d ia th e e k k o s te n f f 62 ,30
N o g  te  b e ta le n  d ru k w e rk f 7 ,65 f 83 ,90
N o g  te  b e ta le n  k a le n d e rs f f 2 .69 0 ,6 6
N o g  te  b e ta le n  d iv e rs e n f 50 ,00 f 286 ,33
R e se rv e  b ib l io th e e k  o n d e rh o u d f 72 3 ,50 f 756 ,00
R e se rv e  b ib l io th e e k  a a n s c h a f f 96 8 ,84 f 815 ,68
K a p ita a l f 5 8 .4 10 ,48 f 51 .8 52 ,56

f 75 .907 ,51 f 85 .028 ,83

L A S T E N

IIIIIIIIII

E x p lo it a t ie  t i jd s c h r if t f 1 1 1 .28 3 ,2 2 f 81 .972 ,56
B ib lio th e e k k o s te n f 6 1 4 ,47 f 492 ,02
B ib lio th e e k  a a n s c h a f f 4 0 0 ,0 0 f 400 ,00
P o r t i en  b a n k k o s te n f 6 .808 ,21 f 3 .19 9 ,3 8
D ru kw e rk  en  m a te r ia a l f 1 .20 3 ,2 5 f 1 .012 ,19
V e rg a d e r in g e n  en  re is k o s te n f 2 .4 2 2 ,1 9 f 2 .10 0 ,9 0
V e rg o e d in g  s p re k e r s f 7 5 ,0 0 f 350 ,00
P ro p a g a n d a  en  te n to o n s te ll in g e n f 2 .0 1 6 ,4 5 f 75 ,00
D ia th e e k f " f " ’ f 217 ,70
D iv e rse n f 184 ,43 f 1 .133 ,53
B a t ig  S a ld o f 6 .5 5 7 ,9 2 f 22 .974 ,60

f 1 3 1 .56 5 ,1 4 f 113 .864 ,88
—  := = = = = — IIIIIIIIII

1978
L A S T E N

E x p lo it a t ie  t i jd s c h r if t f 120 .000 ,00
B ib lio th e e k f 1 .000 ,00
P o r t i en  b a n k k o s te n f 8 .000 ,00
D ru kw e rk  en  m a te r ia a l t 5 .00 0 ,0 0
V e rg a d e r in g e n  en  re is k o s te n f 4 .000 ,00
P ro p a g a n d a  en  te n to o n s te ll in g e n f 3 .00 0 ,0 0
D ia th e e k f 300 ,00
S p re k e rs v e rg o e d in g f 500 ,00
O n v o o rz ie n f 3 .20 0 ,0 0

f 145 .000 ,00



Wel moest hierdoor een enorme hoeveelheid werk worden verzet, temeer daar bij de 
overname van het ledenbestand ook het I.A.N. wel eens een steekje liet vallen.
Wat het werk voor de ledenadministratie betreft, daar is weinig verandering in gekomen, 
het aantal aanvragen om inlichtingen, adreswijzigingen en andere zaken lopen gewoon 
door; mogelijk dat dit in de toekomst wanneer alles eenmaal goed loopt wat gaat 
verbeteren.
Wellicht zal het dan ook mogelijk zijn om ons maandblad tijdig uit te laten komen, wat me 
heel wat vervelende telefoontjes en brieven zou besparen, al zijn de vragen hieromtrent
zeker terecht!
De tijd die ik echter aan deze nodeloze werkzaamheden moet besteden kan beter worden 
benut, het hoeft tenslotte geen dagtaak te worden, waar het overigens de laatste tijd wel 
op gaat lijken!
Graag nog even een verzoek aan alle leden: U zou het werk van de ledenadministratie al 
heel wat verlichten door tijdig Uw veranderde adressen door te geven en op Uw corres
pondentie duidelijk uw naam, adres en lidnummer te vermelden.
Tenslotte nog mijn dank aan allen die ertoe hebben bijgedragen dat het werk voortgang 
kon vinden, en dat zijn dan in de eerste plaats de afdelings secretariaten die voortreffelijk 
werk leveren, en waarmee de verhouding uitstekend is. In de tweede plaats diegenen in het 
dagelijks bestuur waarmee nauw samengewerkt moet worden, die nooit te beroerd zijn om 
mijn brievenbus te helpen vullen, maar waar ik toch nimmer tevergeefs een beroep op heb 
hoeven te doen.

P. Dekker 
Ledenadministrateur

VERSLAG BIBLIOTHEEK SUCCULENTA OVER 1977.

Evenals vorige jaren, heeft 1977 een stijging te zien gegeven in de belangstelling voor de 
bibliotheek. Wel is deze stijging iets minder groot dan de voorgaande jaren.
Er zijn in totaal 170 pakjes met boeken en tijdschriften verstuurd aan 108 verschillende 
leden. Hieronder waren 73 leden, die voor de eerste keer gebruik maakten van de biblio
theek.
In 1976 werden er 140 pakjes verstuurd, zodat de stijding 21% bedraagt. Het totaal in 1977 
uitgeleende aantal boeken en tijdschriften bedroeg 300. In 1977 zijn er drie nieuwe boeken 
in de bibliotheek opgenomen.
Een aanvulling op de uit 1975 daterende catalogus is in het december nummer van Succu
lenta gepubliceerd.

Gandeqlaiid Products
HOBBY-KAS-VERWARMING
elektrisch, op olie of flessengas

ZAAD/STEK-BAK
het juiste klimaat voor 
het opkweken van zaden 
en stekken.

elektrisch v.a. f 230,-

prijzen zijn incl. BTW en verzend 
kosten.Vraagt folder aan.

_t____  . " n a t u u r l i jk "  bij van der zalm
\/AM rjFP T T / V | _ | \ / I  NOORDWIJKERHOUTv / \ r \ i  l j c m  A -M u iv i Westejnde52.Postbus7;

Telefoon 02523 - 2333, na kant.tijd 2203

elektrisch v.a. f  75,- 
op olie v.a. f  90,-

J.Ch.A. Magnin 
Bibliothekaris



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.

CACTUSKWEKERIJ
GEBR. DE HERDT

BolksedIJk 3E (aan de weg 
van Rljkevoraal naar Wortel)
B - 2310 Rljkevoraal - 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.

Vernet
Cactuskweker
Poolseweg 1 —  Putten
aan de weg Putten - Voorthuizen.
Tel.: 03419-612.



Daylite International b.v.,
Amsterdamsestraatweg 29e, 
Industriepark, Naarden, 
tel.: 02159-41316

Daylite ’n kassucces

Bij aankoop van een Daylite kas gratis een 
maximum/minimum thermometer

kwaliteit:
stormsterk, roestvrij, onverwoestbaar hoogwaardig 
aluminium, een jaar lang gegarandeerde begeleiding, 
zorgvuldige levering via eigen expeditie

keuze:
voor iedere situatie een mogelijkheid: ruim 30 modellen 
en maten

kompleet:
alle denkbare accessoires uit voorraad leverbaar

documentatie:
Daylite heeft voor u de meest uitgebreide en overzichtelijke 
informatieve documentatie samengesteld

vraag:
bel of schrijf voor documentatie naar Daylite, of vraag uw 
dealer en ervaar de unieke service en begeleiding



Goudsche Cactusbeurs.
De Afd. Gouda en omstreken organiseert ten derde male een grote cactusbeurs.
De beurs wordt gehouden op zaterdag 20 mei 1978 in het gebouw "Kunstmin” Boelekade 
67, Gouda.
De zaal is geopend vanaf 12.00 uur voor het opstellen van planten; voor de bezoekers zal 
de beurs in vol bedrijf zijn van 13.00 tot 17.00 uur. In het gebouw bevinden zich diverse 
stands met materialen en documentatie, planten-exposities e.d., er bestaat gelegenheid 
planten te ruilen en eventueel te kopen. LI komt toch ook (weer) dit jaar?

Ruilbeurs "Rijn en Delfland”.
De Afd. Rijn en Delfland is van plan de ruilbeurs te houden op zaterdag 30 sept. 1978 in 
"Huize Tavente Deo” , Loevesteinlaan 355, Den Haag.
In de bedoeling ligt van 12.30 tot 14.00 uur de beurs uitsluitend te houden voor het ruilen 
van plantjes door de leden onderling, van 14.00 tot 17.00 is de beurs voor ieder die komen 
wil, open.

Eerste ruilbeurs van Noord-Holland.
De afdelingen Zaanstreek, Kennemerland, Haarlem en Amsterdam organiseren op zater
dag, 10 juni a.s. een succulentenbeurs.
Deze beurs zal worden gehouden in café rest. De Broersehoek, Pattrokstraat 20, Zaandam. 
(Vlakbij de rotonde van Zaandam). Komende vanuit de Coentunnel is de rotonde bereik
baar via de tweede afslag Zaandam, vanaf de andere kant is het de eerste afslag Zaandam. 
Aanvang van de beurs 12.30 uur waarna geruild kan worden tot 14.00 uur. Van 14.00- tot 
17.00 uur bestaat de gelegenheid tot verkoop van planten tegen redelijke prijzen.
Om de commercie onder de duim te houden is door de voornoemde afdelingen besloten de 
maximale deelname p.p. op 100 planten te stellen.
Om het uur zal een verloting worden gehouden met als prijs een prachtige plant. Wij 
hopen er, met uw medewerking, een gezellige en nuttige middag van te maken.
Tot ziens op 10 juni in Zaandam.

Ruilbeurscommissie

TWEEDE INTERNATIONAAL CONGRES.

voor Disco- en Melocactusliefhebbers te Leverkusen - Duitsland op 6 - 7 mei 1978. 
Diavoordrachten - Discussies - Plantenruil en -verkoop. Meer inlichtingen bij H. van 
Heek, Bensbergerstraat 78, D-509 Leverkusen, Duitsland.

VRAAG EN AANBOD.
Opgaven voor deze rubriek moeten uiterlijk 
de 20ste van de maand bij de heer J. 
Orlemans zijn, onder vermelding van uw 
lidnummer.

Gevr.: Succulenta jaargang 1970 t/m  1975. 
Aanbiedingen aan Ivar den Tonkelaar, Frans 
Halsstraat 120, Zaandam.

Wegens gezondheidsredenen prachtige 
cactussen TE KOOP tegen elk aannemelijk 
bod. Tevens boeken en tijdschriften. S. 
Voster, Marktstraat 9, Wormerveer. Tel.: 
075-282509.

* * * * *



NIEUWE LEDEN

Naam, Adres en Woonplaats.

P.H. de Bruyn, Nigellestraat 87, Amsterdam-N.
J.A. Rozemeijer, Dorpsstraat 69, Wormer.
L. Overgaauw, H. Dunantstraat 173 (III), Purmerend. 
Mevr. G.T. Lasschvitmulder, Oosteinde 53, Oosthuizen. 
J.M. de Heer, Laan van Blois97, Beverwijk.
Mevr. J. Spruit-Eckhard, Heemskerkerweg 252, Bever

wijk.
Mevr. W. Bruin-Vink, Dorpsstraat 58, Modwoud.
M. L. de Vries, H. Albrechtstraat 1, Bovenkarspel.
Th. Toussaint, Gerbrandylaan 16, Pynacker.
J.M. van Dijk, Jac. Catslaan 2, Woudenberg.
P. Deckers, M. van Cornbeelaan 28, Driebergen.
H. Veenman, Secretariestraat 44, Rotterdam.
P.A. Geerlofs, Wolphaertsbocht 6B, Rotterdam.
J.L. Hokke, Dr. Schaepmanstraat 66, Ridderkerk.
F. Vink, Biezelaar 1, Terheyden.
H.W. van Tongeren, Krekelhorst 43, Ryen.
J.F.G. v.d. Beek, Karei Doormanlaan 5, Helmond.
De Heer Wijntjes, Donatusstraat 145, Nuth.
H.J. Gusting, Hendrikstraat 18, Brakel.
B. Weppelink, Binnendyk 63, Apeldoorn.
Hans van Vierssen, Vossendijk 31, Nijmegen.
T. Koopman, Dr. Schaapmanlaan 51, Zwolle.
F. Mulder, Nijverheidsweg 9, Zuidwolde.
Mevr. J. Stokvis-Sattler. Violenstraat 17. Beilen.
Peter van Haverbeke, Kortryksestraat 5, Oostkamp. 
België.
Luc Winters, Beverbeek 16, Hamont. België.
W illy van Impe, Merestraat 5, Erpe-Mere, België.
Luc Simoen, Ekenakker3, Aalter. België.
Gerhard Kohres, Bahnstrasse 101, Erzhausen/Darm- 

stadt. B.R.D.
Stefan Hundt, Floetnerweg 12, Muenchen-71. B.R.D.
H. Koster, PO Box 10024, Nakuru (Kenya).

CACTUSSEN EN ANDERE  
SUCCULENTEN  

sinds 1915

F. JANSEN

Leyweg 19 Den Haag-Zuid.
Verkoop ’s maandags en ’s zater
dags van 9 tot 16 uur. Voor de 
overige werkdagen gelieve zeker
heidshalve even te telefoneren, zo 
mogelijk na 18 uur, 070-253483. 
Soortenlijst is niet beschikbaar.

KARLHEINZ UHLIG - KAKTEEN 
7053 KERNEN I.R. KRS Waiblingen 
W. Duitsland Lilienstr. 5.

Ferocactus latispinus 16 - 25, Ro- 
seocactus fissuratus 10 - 20, id. 
kotschoubeyanus 6 - 15, Mamm. 
egragia 6 - 8, id. hahniana 12, id. 
sp.n. 066 3 - 4, id. paradensis 9 - 
14, Aloë stylosa, Crassula tares, 
Haworthia subfasciata, Stapelia 
cristata, Tavaresia grandiflora 3 - 
10. Prijzen in DM.

TUINCENTRUM " A R I Z O N A "
Gespecialiseerd in cactussen en vetplanten
G rote collectie met veel aparte soorten.

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

Succulententuin H. VAN DONKELAAR 
Laantje 1a - Werkendam. Tel. 01835-1430.
De sortiments- en zaadlijst nr. 15 met de aanvullingen b lijft ook in 1978 gehand
haafd en wordt u toegezonden na storting van ƒ3,50 op girorekening 1509830. 
Alleen de zaadprljzen zijn veranderd. Deze lijsten bevatten zeer vele soorten, 
zowel cactussen als andere succulenten.
Regelmatig nieuwe en zeldzame planten, ’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 stortlngvan ƒ 1,— 
toegezonden. Girorekening 124223.

’s Zondags gesloten

J. HOVENS
CACTUSKWEKERIJ

MARKT 10-LOTTUM
(12 km ten noorden van Venlo)

verkoop: zaterdags van 9 tot 16 uur 
op andere dagen alleen na tel. afspraak 

Tel. 04763-1693



de oude groeiplaatsen van de Frailea obscura nom. prov. =  Schl. 61 en had 
daar evenmin succes.
Toch zocht ik met mijn vrienden het gehele gebied van M arso ller to t A rtigas 
zeer intensief af naar Frailea’s en zo gelukte het ons Frailea's te vinden, die 
aan de Frailea Schl. 61 verw ant bleken. Een van de meest verrassende resul
taten was echter het vinden van de Frailea asterio ides en een Frailea species 
varië te it van Schl. 61 op dezelfde groeiplaats!
D it resultaat bracht mij ertoe, nogmaals alle beschikbare lite ra tuur over de 
Frailea castanea (Backeberg & Knuth) te onderzoeken. D it onderzoek toonde 
mij dan ook zeer snel aan, dat de Frailea Schl. Nr. 61 precies die botanische 
kenmerken bezit, die in de eerste beschrijving van C. Backeberg & Knuth voor 
de Frailea castanea golden.

Frailea castanea. Foto’s v.d. schrijver.

De reeds door C. Backeberg & Knuth gegeven aanduidingen over de Frailea 
castanea zoals vruchten gekleurd: rufus =  rossig bruinrood en borstelharen: 
obscurus =  donker, werden nog onderstreept door het vinden van een va
rië te it die geheel van rossige dorens was voorzien.
Het lijd t derhalve geen tw ijfe l, dat de door H. Schlosser in 1972 gevonden 
Frailea Schl. Nr. 61 en die door mij werd aangeduid als Frailea obscura nom. 
prov., identiek is met de door de heer M ueller-M elchers in 1935 gevonden 
Frailea castanea.
Nu de naam Frailea castanea derhalve toch terecht aan de vondst van Mueller- 
Melchers werd gegeven, trek  ik mijn voorlop ige naam Frailea obscura nom. 
prov. =  Schl. 61 terug en zal b innenkort een nieuwe beschrijving van de 
Frailea castanea laten volgen.
Hiermede zou een nu reeds 40 jaar bestaande strijd  in de cactusw ereld ten 
einde kunnen zijn. We komen thans to t een eindoordeel: beide Fraileasoorten 
bestaan, zowel de Frailea asterioides als de Frailea castanea. Beide Frailea's 
zijn bijzonder fraai en de Frailea castanea zal in liefhebberskringen als een 
mooie aanwinst beschouwd worden.
In vergelijk ing to t het vindgebied van de Frailea asterio ides is het gebied 
van de zeer zeldzame Frailea castanea zeer klein zodat deze laatste wel altijd 
to t de zeldzame soorten zal blijven behoren.

Vijverweg 12, Veghel.
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▲

Teksten en foto’s Th. Neutelings.

S u lco re b u tia  ra u sch ii Frank
Sulco’s heb ik altijd interessante cactussen gevonden, juist omdat zij met 
zulke prachtige bloemen bloeien. Toch heb ik er (nog) weinig in mijn verzame
ling. Wil men Sulcorebutia's in bloei krijgen, dan zal dit gemakkelijker ge
schieden als men deze geënt kweekt.
Omdat ik begrepen had dat de bloemkleur van dit exemplaar zo bijzonder 
fraai moest zijn, had ik deze aangeschaft. En spijt heb ik er niet van gehad. 
De bloembladen hebben inderdaad een schitterende, diepe magentatint. En 
daarmede constrasteren de gele helmknoppen en de witte stempellobben 
sterk. De lengte en doorsnede van de bloem bedraagt ca. 30 mm.
Het plantelichaam zelf is grijsgroen, donkergroen dan wel violetkleurig. Ge
ënt spruit het vrij spoedig met vele zijspruiten. En deze nu vormen al worteltjes 
als zij nog aan het moederlichaam vastzitten. Toch kan ik niet zeggen dat van 
zo’n zijspruit na het oppotten de worteltjes snel uitgroeien.
Dit Boliviaantje is, net als alle Sulco’s, erg zonminnend. Wil men de bloem
knoppen tot volledige opening krijgen, dan dient u beslist de meest zonnige 
plek in uw kweekruimte voor hen te reserveren.
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Dolichothele longimamma (DC.) Br. et R.
Deze cactusplant, die zich onder meer kenmerkt door de wel zeer lange (3-5 
cm), glinsterende tepels (longimamma = lange tepel), heb ik al jaren in mijn 
bezit. Aanvankelijk was hij niet zo eenvoudig in cultuur als ik, uit de lite
ratuur begrepen, veronderstellen mocht. Binnen enige weken na aanschaf zat 
hij al aardig onder de rode spint, iets wat ik destijds als aanvangend liefheb
ber beslist niet in de gaten had. Bijgevolg stond de groei stil en de prachtig 
groene tuberkels werden hoe langer hoe bruiner en meer misvormd.
Met behulp van een insecticide werd na ontdekking aan die ongewenste para- 
sietjes een einde gemaakt. En spoedig kwam de groei er in. De bloei bleef 
helaas nog achterwege. Totdat ik bij een collega een exemplaar zag dat "stijf” 
stond van de schitterende, grote gele bloemen. Zijn longimamma stond hoog 
op een warme, uiterst zonnige plek in diens kas. Hoewel menig boek ons 
weet te vermelden dat deze plant wat beschaduwd behoort te staan!
En waarlijk, z’n zonnige standplaats deed wonderen: een vrij groot aantal 
knoppen vormden zich en de meeste ervan bereikten het bloeistadium. De 
bloemen worden ca. 60 mm lang en breed; de binnenzijde is helder geel. Op 
de groene, dikke stijl staan 8 groengelige stempellobben. De witte meeldraden 
houden de stamper op een merkwaardige wijze in een soort van wurggreep.

Z.O.Z.

maar wel
T



De gele helmknoppen zijn daardoor op een grappige wijze gerangschikt. 
Overigens is deze, uit de staat Hidalgo (Mexico) afkomstige Dolichothele, 
een taai exemplaar dat qua onderhoud niet al te veel pretenties heeft. Bij het 
ouder worden spruit hij gemakkelijk, zodat op de duur een heel kussen gaat 
ontstaan. Omdat hij lange, brede hoofdwortels kent, is een diepere pot ge
wenst. Mijn ervaring is dat overwintering bij 5-8° C geen probleem biedt, mits 
natuurlijk de potgrond droog gehouden wordt.
Th. Neutelings, W eissenbruchstraat 92, 4703 JX Roosendaal.

R e a c t ie s  v a n  le z e r s
F. J. VANDENBROECK
BEDENKING BIJ DE BOEKBESPREKING DOOR J. CH. A. MAGNIN VAN HET 
BOEK "KLEURIGE CACTUSSEN IN HUN NATUURLIJKE OMGEVING” DOOR 
E. EN B. LAMB. (SUCCULENTA NR. 12 VAN DECEMBER 1977).
Bij de lezing van bovenvermelde boekbespreking kwam bij mij het gevoel op 
dat het betreffende boek eigenlijk onrecht werd aangedaan. Mijns inziens werd

Copiapoa species.
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Neochilenia hankeana. Foto’s Th. Neutelinrjs.

hier voorbijgegaan aan de werkelijke verdienste van het boek.
Zoals de auteurs het trouwens in hun voorwoord stellen, vult hun boek door 
zijn speciale aard en opvatting enigszins een leemte in de bestaande literatuur 
aangaande de cacteeën. De laatste jaren verschijnen inderdaad steeds meer 
boeken over cactussen die echter nagenoeg allemaal ongeveer hetzelfde stra
mien vertonen: gewoonlijk bieden ze een beknopte beschrijving van de ge
slachten met een aantal soorten naast algemene cultuuraanwijzigingen.
Dit boek echter geeft ons het beknopte verslag en een aantal nauwkeurig 
aangegeven tochten door de droogtegebieden van het zuidwesten van de V.S. 
met een ecologische*) beschrijving van de plantenwereld, met nadruk natuurlijk 
op de cactusvegetatie. Bij de lectuur van dit werkje beseft men nog maar eens 
hoe weinig wij in feite van de natuurlijke leefomstandigheden van onze planten 
afweten en hoe onnatuurlijk en vreemd onze cultuur in het grijze vochtige 
West-Europa in vergelijking daarmee is.
De auteurs geven blijk van een grote kennis van en inzicht in het ecosy
steem**) van de plantenwereld van die streken en spreken herhaaldelijk hun 
bezorgdheid uit over het voortbestaan van bepaalde soorten, dit gezien het 
eigen levensritme van de planten (naar onze maatstaven zeer trage groei) en 
de heersende verzamelwoede (probleem van de importen). Ook de kleuren-
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opnamen getuigen van inzicht. Men treft in het boek niet alleen close-up foto's 
van planten aan (zoals in de meeste handboeken) maar tevens landschaps- 
foto’s van elke bezochte streek zodat de lezer zich een min of meer duidelijk 
beeld kan vormen van de leefwereld der beschreven planten.
En dit is dé grote verdienste van dit boek. Is het niet meestal zo dat, wanneer 
we een bepaalde cactussoort in handen krijgen en we willen iets meer te weten 
komen over de plaats van herkomst van die plant, we ons moeten tevreden
stellen met de naam van het land, eventueel de streek en als het goed gaat 
het aantal meter boven het zeeniveau van de groeiplaats. Naar de aard van 
het landschap of het ecosysteem waarin de soort zich ontwikkelde, is het ver
geefs zoeken.
Al bij al is dit een boek zoals er meer zouden moeten samengesteld worden. 
Dit boek handelt nu weliswaar over een der meest toegankelijke en bekende 
cactusgebieden. Het zou natuurlijk nog veel intrigerender en interessanter 
zijn een gelijkwaardig werk te schrijven over minder bekende gebieden of ge
bieden met een extreem klimaat in Zuid-Amerika zoals bv. de groeigebieden 
der Copiapoa’s en Neochilenia’s, om maar wat te noemen, als het maar eco
logisch aangepakt wordt.
Van Akenstraat 66, B-1850 Grimbergen - Be lg ië .
*) Ecologie (of oecologie) is de leer van de betrekkingen tussen dieren en planten en de omgeving 
waarin deze leven.
*♦) Ecosysteem  is het geheel van de planten- en dierengemeenschappen in een gebied, beschouwd 
in hun w isselw erking  met de m ilieufactoren.

N evelen , e n k e le  ach te rg ro n d e n
J. MIERAS
"Vroeg in de ochtend nevelen . . . stellen vele vetplanten, waaronder een aan
tal cactussen van het woestijndauw-type op hoge prijs , schreef Cor v.d. 
Wouw in zijn "Voor beginners (?)". ‘) Hoe waar dit voor bepaalde planten ook 
zijn mag, het gaat echt niet voor alle planten op.
Het nevelen is een van de vele imitaties van de natuurlijke omstandigheden, 
waaronder onze planten groeien, die wij, al dan niet noodgedwongen, toe 
moeten passen om onze planten nog enigszins te laten lijken op hun soort
genoten uit de natuur. Wat wij daarbij imiteren, is de in de natuur voorkomende 
dauw en/of mist. Hoe ontstaat die eigenlijk?
Zoals de meesten van. u wel zullen weten, bevat de lucht waar dan ook ter 
wereld — een bepaalde hoeveelheid water in gasvorm: waterdamp. Velen zul
len in de huiskamer of in de kas wel een hygrometer hebben. Deze geeft aan 
de relatieve hoeveelheid waterdamp in de lucht, let wel relatief. De hoeveel
heid waterdamp, die lucht maximaal kan bevatten is afhankelijk van de tem
peratuur. Op uw hygrometer kunt u dit zelf constateren: zodra in de kamer de 
temperatuur toeneemt, zal onder verder gelijkblijvende omstandigheden, de 
relatieve vochtigheid, d.w.z. de verhouding tussen aanwezige waterdamp in 
de lucht en maximaal mogelijke hoeveelheid waterdamp in de lucht, afnemen. 
Hieruit kunt u dan concluderen, dat de maximale hoeveelheid waterdamp, die 
de lucht kan bevatten, toeneemt met de temperatuur. Dat betekent tegelijker
tijd, dat als het kouder wordt, dit maximum vermindert.
Bij temperatuurdaling kan het voorkomen, dat op een gegeven moment de 
hoeveelheid in de lucht aanwezige waterdamp dat bewuste maximum bereikt.

90



Op dat moment zal een deel van de waterdamp overgaan in water. Dit proces, 
dat we condenseren noemen, kunnen we vaak constateren aan de ruiten die, 
zoals we dan zeggen, gaan "beslaan” .
Dit zal in de natuur het eerst voorkomen dicht bij de grond, omdat daar in het

Anacampseros tomentosa. Foto v.d. schrijver

algemeen de meeste waterdamp aanwezig is tussen grassprieten, etc. Op de 
plant verschijnen dan kleine waterdruppels. We noemen dit dauw.
Gaat de temperatuurdaling verder, dan zal een steeds groter deel van de 
waterdamp in de lucht gaan condenseren en ontstaat er mist.
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In het algemeen komen dauw en m ist het meest voor in de na-nacht en vroege 
ochtend, omdat dan de tem peratuur zijn laagste waarden bereikt. D it is des te 
sterker, naarmate er m inder plantengroei is. Een plantendek immers remt als 
het ware de nachtelijke uitstraling af. Dat betekent tege lijkertijd , dat schaars 
begroeide gebieden in sterkere mate en vaker onderhevig zullen zijn aan 
dauw en ochtendm ist. Dat zijn dus de meeste groeiplaatsen van onze succu
lente planten: w oestijn (in geringe mate, de plantengroei is daar zeer be
perkt!), steppegebieden en —  vaak droge —  hooggebergten.
Er is echter ook nog een tweede groep gebieden, nl. de zogenaamde mist- 
woestijnen, die we vooral vinden in N oord-C hili/Zuid-Peru (de Atacama- 
woestijn) en in Zu id-W est-A frika  of Namibië (de Namibwoestijn). In deze ge
bieden stroom t langs de kust een koude zeestroom. In C hili/Peru is dat de 
Humboldtstroom en in Zu id-W est-A frika  de Benguelastroom. In mindere mate 
zien we d it ook in het Mexicaanse deel van California (Baja California). De 
tem peratuur van het w ater is daar beduidend lager dan in de direkte omge
ving. Zcdra lucht uit de warmere omgeving met de zuidoostpassaat boven de 
zeestroom komt, zal de tem peratuur van die lucht gaan dalen en zal een deel 
van de waterdamp gaan condenseren. Zo 'n zeestroom is het grootste deel 
van het jaar dan ook herkenbaar aan de erboven hangende mistbanken. 
Boven land w ord t overdag de lucht sterk verw arm d en als gevolg daarvan 
ontstaan er luchtdrukverschillen tussen land en zee. Deze verschillen hebben 
weer to t gevolg, dat er in de loop van de dag een wind gaat waaien van zee 
naar land. ('s Nachts gebeurt door de zeer sterke afkoeling van het land het 
omgekeerde.) Daardoor zal de boven de koude zeestroom hangende m ist zich 
in de loop van de dag, meestal in de loop van de middag, naar land bewegen. 
De planten, die in. deze gebieden groeien, leven naar men zegt —  ik heb de 
gebieden helaas nooit ze lf kunnen bezoeken om me ervan te overtuigen —  
grotendeels van het vocht, dat met die mist w ordt aangevoerd. Voor het C hi
leense gebied zijn dat vooral de "witte”  Copiapoa s en Eulychnia iquiquen- 
sis 2), voor Zu id-W est-A frika  zijn sommige Anacam pseros-soorten daar sterk 
aan aangepast. De laatsten hebben haarborstels, die in het vocht uit de lucht 

op kunnen nemen 3).
D ergelijke planten moeten grotendeels —  ook in de c u ltu u r—  leven van vocht 
dat in "m is tvo rm ” , d.w.z. door nevelen, w ord t geleverd; alleen, dat nevelen 
moet niet zoals bij de meeste planten ’s morgens vroeg, maar ju is t in de loop 
van de middag o f begin-avond worden toegepast. Het argument, dat de wa
terdruppels in het zonlucht als "b randg las” zouden dienen, kunt u daarbij wel 
als sprookje beschouwen: Eer het w ater zo warm is geworden, dat er brand- 
vlekken op de plant kunnen verschijnen, is het w ater al lang en breed ver

dampt.

J) "Succulenta”  1977, p. 237.
2) "Cactus and Succulent Journal (U.S.)" 1976, p .  269-271.
3) W. Rauh - Wondere wereld van cactussen en vetplanten, blz. 16, 224.

Het Zwanevlot 87, Zutphen.

EEN GOED LID STUURT DIA’S NAAR DE DIATHEEK !
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M e s e m b ry a n th e m a c e a e  (X IV )
FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF 
De cultuur (vervolg)
Verplanten
De ultra-succulenten hoeven niet ieder jaar verplant te worden. Eens in de 2 a 
3 jaar is voldoende, tenzij ze door stilstand in de groei laten blijken dat er iets 
niet in orde is (uitgeputte of slecht doorlatende grond, wortelluisj.Zie ook 
onder „Mest” .
Watergeven
Het watergeven is welhaast het meest besproken onderwerp in onze liefheb
berij. Hetgeen hier over watergeven gezegd wordt is gebaseerd op jarenlange 
ervaring, niet alleen van onszelf doch ook van anderen die zich speciaal met 
de cultuur en de studie van deze interessante plantengroep bezighouden of 
-hielden.
Zoals voor alle succulenten geldt ook voor de Mesems dat we of flink moeten 
gieten of helemaal niet. Nooit geven we water aan planten die in hun rust
periode zijn: Zelfs als de planten niet doodgaan door water te geven op de 
verkeerde tijd, zullen ze toch „hun ongenoegen tonen” door minder of hele
maal niet te bloeien. Het is onmogelijk de juiste hoeveelheden water op te 
geven. Dit is afhankelijk van de snelheid waarmee de grond uitdroogt en dit 
hangt weer af van de grondsamenstelling en van de warmte en droogte van de 
omringende lucht.
Bij de bijzonder gevoelige soorten kunnen we uitvinden of er nog voldoende 
vocht in de pot zit door een puntig houtje in de grond te duwen. Als we dit 
gaatje steeds opnieuw benutten of het houtje in de pot laten, voorkomen we 
beschadiging van de wortels.
Met een beetje ervaring kunnen we ook leren aan het gewicht van de pot + 
plant te constateren of de grond droog is of niet. Droge grond is lichter dan 
vochtige. U moet echter wel bedenken dat zo’n lichte pot met droge grond 
allerminst betekent dat u dan ook direct een plons water moet geven. Bij de in 
het algemeen gevoelige soorten kunt u best nog even wachten want het is 
altijd beter te weinig water te geven dan te veel. Vrijwel alle Mesems en zeker 
de ultra-succulenten, hebben het vermogen om de in volkomen droge grond 
afgestorven haarwortels, in bijzondere korte tijd door nieuwe te vervangen. 
Het kan dus echt geen kwaad als ze enige tijd in geheel droge potgrond staan. 
Overigens is over de wintergroeiers nog dit te zeggen. In onze zomer houden 
deze planten hun rustperiode. Als we een zonnige, warme, droge zomer be
leven zoals wel eens voorkomt, dan moeten we er wel op letten dat deze plan
ten niet geheel verdorren. Als te sterke schrompeling optreedt moet er toch 
wel een beetje water verstrekt worden.
Bij de bespreking van de geslachten zal, waar nodig, nog extra aandacht be
steed worden aan de specifieke eisen die de planten soms stellen met betrek
king tot het watergeven. In het algemeen kan nog gezegd worden dat vele 
planten zelf aangeven wanneer zij water verlangen of wanneer zij geen water 
meer nodig hebben.
Rusttijd
Bij de Mesems is een duidelijk verschil te maken tussen zomer- en winter
groeiers. We hebben al geconstateerd dat de bloeiwilligheid van de plant gro
tendeels afhankelijk is van het in acht nemen van de rustperiode.
Uit het feit dat hoe succulenter de plant is des te meer hij in behandeling 
afwijkt van gewone planten volgt de volgende vuistregel: Hoe meer weerstand
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tegen droogte en zon des te belangrijker de rusttijd.
Ook van de zomergroeiers hebben vele in de zomer min of meer een stilstand 
in de groei: deze periode begint omstreeks half mei. De hoofdgroei van de 
meeste Mesems begint dan ook pas eind juli/begin augustus.
Als wintertemperatuur kan voor vrijwel alle soorten 5 a 10° C aangehouden 
worden.
De wintergroeiers hebben in onze liefhebberstaal eigenlijk een min of meer 
misleidende benaming gekregen. Vele planten uit deze groep vertonen namelijk 
reeds aan het eind van de zomer (dikwijls al eind juli/begin augustus!, zie 
boven) tekenen van een beginnende nieuwgroei. Met name geldt dit voor vele 
soorten uit het geslacht Conophytum. In overeenkomst met de vroegere aan
vang van de groeiperiode, eindigt de vegetatieperiode ook eerder bij deze 
soorten.
Standplaats
Het zal duidelijk zijn dat in onze verzamelingen de standplaats iets geheel 
anders inhoudt dan in de natuur. In de vrije natuur immers worden de levens
omstandigheden ofwel het milieu voor het grootste deel bepaald door de 
standplaats. In de kas en op de vensterbank is slechts het licht een natuurlijk 
gegeven (afgezien van kunstmatige verlichting bijv. in de winter en eveneens 
afgezien van het feit dat een belangrijk deel van het licht verloren gaat door 
het glas). De warmte is slechts ’s zomers van natuurlijke oorsprong, terwijl 
grond en vocht geheel kunstmatig worden verzorgd.
Wanneer de planten ’s zomers buiten gekweekt worden is de toestand in zo
verre gunstiger dat de planten vrij kunnen genieten van de zon, veel verse 
lucht en desgewenst ook van de natuurlijke neerslag. In een platte bak of op 
een goed gedraineerde plaats, bijv. in een rotstuin geven de planten dan ook 
een sterke groei en veel bloemen te zien. Voor ultra-succulenten is buiten 
kweken slechts aan te raden als ze goed tegen regen beschermd kunnen wor
den. De oplossing hiervoor is de platte bak op poten zoals omschreven werd 
in Succulenta 1971, blz. 130 e.v.
Wanneer u de planten in huis moet kweken komen in verband met de beschik
bare hoeveelheid licht eigenlijk slechts vensters op het zuiden of zuidwesten 
in aanmerking. Natuurlijk zijn kas en platte bak beter geschikt voor de Mesem- 
cultuur daar de hoeveelheid licht daar veel groter is. Er is echter een nadeel: 
de luchtvochtigheid is relatief groot. Dit bevordert het ontstaan van een tere 
huid, waardoor de planten gemakkelijk ten prooi vallen aan allerlei aantas
tingen. Het is dan ook van groot belang steeds zoveel mogelijk te luchten. 
Struiken en halfstruiken laten zich het beste buiten of op de vensterbank 
kweken daar ze in de kas veel te lijden hebben van te grote droogte en hitte.
Ziekten en plagen
Bij een juiste behandeling hebben de Mesems weinig last van ziekten en 
plagen. Het meest hebben ze nog te lijden van wortelluis, vooral als er te veel 
(onverteerd) blad in de grond zit.
Geslachten als Aloinopsis, Faucaria, Pleiospilos en Titanopsis hebben nogal 
eens last van spint. Ook wolluis kan soms tot een plaag worden-, als er niet te 
veel zijn kunnen we ze wegvangen, lukt dit niet dan moeten we overgaan tot 
spuiten. Voor alle genoemde aantastingen zijn redelijk afdoende bestrijdings
middelen in de handel. Zij zijn echter vrijwel alle giftig terwijl de meeste mid
delen lelijke vlekken op de planten veroorzaken.
Vooral 's winters gaan nogal eens planten dood door verrotting. Hardgekweek- 
te planten zijn hiervoor minder gevoelig dan „verwende” , terwijl het vaak een 
kwestie is van te veel water op het verkeerde tijdstip.
Octant 92, Dordrecht. (wordt vervolgd)
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Fo to w ed strijd  1978
De redaktie van ons maandblad organiseert dit jaar een fotowedstrijd voor 
zwart-wit foto’s. Wanneer de wedstrijd een sukses wordt, hopen wij ook in 
de toekomst wedstrijden te kunnen organiseren voor kleurenfoto’s en dia's. 
De wedstrijd voorwaarden zijn:

1. De foto’s dienen als onderwerp te hebben: Cactussen en andere Suc
culenten.

2. Aan deze wedstrijd kunnen alle leden van Succulenta deelnemen.
3. Maximaal mogen per deelnemer 3 zwart-wit foto’s worden ingestuurd. 

Formaat der foto’s 18 x 24 cm.
4. Inzendingen aan: J. H. Defesche, Kruislandseweg 20, Wouw.

De foto’s moeten op niet al te dik karton zijn geplakt, alleen de naam van 
de plant mag op de voor- of achterkant geschreven zijn.

5. Het fotowedstrijd-comité is van deelneming uitgesloten.
6. De beoordeling van de ingezonden foto’s geschiedt door een jury, welke 

na sluitingsdatum bekend gemaakt zal worden in ons maandblad.
7. De keuze van de bekroonde foto’s is voor alle partijen bindend. 

Correspondentie over de toekenning kan niet worden gevoerd.
De prijswinnaars ontvangen schriftelijk bericht en worden in het maand
blad bekend gemaakt.

8. De inzending sluit op 31 juli 1978.
9. De ingezonden foto’s zullen niet worden geretourneerd, maar worden 

eigendom van onze vereniging Succulenta. Er zullen geen vergoedingen 
worden verstrekt. "Succulenta" heeft het recht van publikatie waarbij 
de naam van de inzender vermeld zal worden.

10. De ingezonden foto’s mogen voordien nooit zijn geëxposeerd of gepu
bliceerd.

11. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor beschadigingen van welke 
aard dan ook, ontstaan bij het inzenden. Indien foto’s beschadigd aan
komen, ontvangt de inzender per omgaande bericht.

12. Door deelneming aan de wedstrijd, verklaart de inzender de wedstrijd- 
voorwaarden te kennen, en hiermede accoord te gaan.

13. De inzenders dienen bij de foto's een afzonderlijk schrijven te voegen, 
waarop de namen van de gefotografeerde planten vermeld zijn.

14. Er zijn de volgende prijzen te behalen:
1e Prijs ƒ 150,— 4e t/m 6e Prijs ieder ƒ 50,—
2e Prijs f  125,— 7e t/m 10e Prijs ieder ƒ 25,—
3e Prijs ƒ 100,—

De redactie

TIJDSCHRIFTEN
THE JOURNAL OF THE MAMMILLARIA SOCIETY, VOL. XVIII, NR. 1 
R. Mottram besteedt aandacht aan Mammillaria pseudoperbella. David Hunt heeft nl. een 
tekening in het Herbarium van München aangetroffen welke hij als Mamm. supertexta 
heeft aangeduid. Maar er ontstaan problemen: deze laatste is nl. ouder dan de eerst- 
vermelde en de kern van het probleem is nu gelegen in het feit dat de cultuurplanten, 
thans bekend onder de naam M. supertexta, variëteiten van M. elegans zijn. Daar de 
oudste naam, mits geldig, voorrang heeft, zou dat weer naamsverandering voor de ons 
bekende supertexta ten gevolge hebben. Mamm. perbella is overigens van de pseudo
perbella te onderscheiden, omdat de bloemen van de eerste veel smaller zijn.
De schrijver R. Holland geeft een interessante mededeling m.b.t. diens succesvolle 
pogingen om tuberkels van o.m. Dolichothele sphaerica te laten bewortelen.

95



G. Adamson, beschrijft de catastrofale gevolgen van het bevriezen van zijn Mammillaria- 
verzameling.
Tenslotte wijdt W. F. Maddams een speciaal artikel aan de Mammillariareeks bekend 
onder de verzamelnaam Leptocladodae (soms ook wel de geslachtsnaam Leptocladodia 
voor deze groep Mammillariae gehanteerd).
CACTUS AND SUCCULENT JOURNAL (U.S.), VOL. XLIX, NR. 6
O.m. van belang is te vermelden dat Glass en Forster in dit nummer hun studie over 
het geslacht Thelocactus vervolgen. O.a. veel habitat- en cultuurfoto's luisteren deze 
aflevering op. Yasohiko Shimada schrijft over twee nieuwe, gele Lithopsvormen, t.w. L. 
bromfieldii forma sulphurea en L. fulviceps forma aurea. Na de commerciële stroom 
van de aardbei- en banaancactussen gaat ook uit het land van de rijzende zon blijkbaar 
de gele Lithops komen. H. W. Fittkau geeft een beschouwing over de systematische 
plaatsbepaling van Opuntia marenae. Mary B. Bleek geeft de lezer de nieuwbeschrijving 
van Echidnopsis radians, welke in 1975 in Kenya bij Baragoi ontdekt werd.
Reid Moran beschrijft een nieuwe Sedum, te weten Sedum burrito.
Tenslotte blijft W. Rauh in aflevering IV zijn lezers boeien met zijn studieverslag over 
xerofytenvegetaties op zuidwestelijk Madagascar. Alleen al het daarbij gepubliceerd 
fotomateriaal is op zich de moeite waard.
THE CACTUS AND SUCCULENT JOURNAL OF GREAT BRITAIN, VOL. 40, NR. 1 
Van de hand van G. D. Rowley verscheen een interessant wetenschappelijk artikel, ge
titeld: Fytogeografische studie over succulenten. De Fytogeografie oftewel de Geobo- 
tanie houdt zich bezig met planten en hun verspreiding over de wereld. Eenieder weet 
dat de cactussen oorspronkelijk uit het Amerikaanse continent komen. Echter Rhipsalis 
baccifera komt thans in de natuur voor op Ceylon, Madagascar, Zuid- en Midden-Afrika, 
op de Westindische eilanden en in diverse streken van Latijns Amerika. Diverse theo
rieën en verklaringen worden voor deze geografische verspreiding over het zuidelijk 
halfrond weergegeven. Via het bestuderen van het aantal chromosomen in de cel meent 
men hierdoor de originele plaats van herkomst te kunnen vaststellen.
Susan Carter belicht een drietal bedoornde Euphorbiae uit Kenya, t.w.: E. septentrionalis, 
E. saxorum en E. classenii.
Een wetenschappelijk stukje over cytologie (=  de leer van de organische cellen) m.b.t. 
Mammillaria prolifera en var., M. pygmaea, M. polythele en M. varieaculeata wordt ons 
verstrekt door Margaret A. T. Johnson. Interessant is te lezen dat M. prolifera var. 
arachnoidea, voorkomend in zuidelijk Mexico, diploïde cellen (2x) heeft, dat M. prolifera 
var. texana (=  multiceps) in noordelijk Mexico en in Texas tetraploïde (4x), M. prolifera 
var. prolifera op Cuba alsmede M. prolifera var. haitiensis op Hispaniola beide hexa- 
ploïde (6x) zijn.
David R. Hunt geeft een opsomming van de soorten uit het geslacht Escobaria, dat hij 
uitgebreid heeft met de Neobesseyasoorten. Hij geeft hiervoor een verklaring en ook 
waarom hij niets voelt voor een onderbrenging van Escobaria en Neobesseya in Cory- 
phantha, hetgeen Lyman Benson wel doet.
Liefhebbers van het geslacht Frailea vinden aan de hand van Ray Pearce’s uitgebreid 
artikel interessante gegevens aangaande vindplaatsen en cultuurervaringen. Alle nieuw- 
ontdekkingen worden voorts opgesomd.
J. T. Schouwerwou verhaalt over diens ervaringen omtrent het kweken van cactussen in 
Natal, Zuid-Afrika.
Tenslotte is vermeldenswaard een artikel van Harry Mays over Stapeliaachtige bloemen, 
met name die van Duvalia caespitosa en Huernia oculata.
Th. Neutelings, Weissenbruchstraat 92, 4703 JX Roosendaal.
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Het geslacht Turbinicarpus (Backbg.) Buxb. & Backbg. 
TH. NEUTELINGS Cl)
Voor mijzelf had ik al de nodige gegevens verzameld om in een toekomstige 
publicatie wat meer aandacht aan dit bepaald interessante, overzichtelijke en 
kleine cactusgeslacht te geven. Zoals ik dat pas met het geslacht Gymno- 
cactus gedaan heb (zie Succulenta 1977, nrs. 8, 9, 10 en 11), dacht ik dat 
het nuttig kon zijn dit genus (=  geslacht) juist vanwege het beperkte aantal 
soorten daaronder gerubriceerd voor het voetlicht te brengen. Speciaal voor 
de amateurs onder ons met weinig kweekruimte is het toch zeer interessant 
en aantrekkelijk een zo compleet mogelijk geslacht in cultuuromstandigheden 
te volgen. Nog afgezien van de uitgesproken vormschoonheid van deze bol- 
cactusjes met hun van de meeste cactusgeslachten erg afwijkende doornen
patroon en idem karakteristieken, met hun relatief gemakkelijke bloeibaarheid 
en met hun toch wel wonderschone bloeiwijzen.
In deze opzet werd ik enigermate "gedwarsboomd” toen ik het Amerikaanse 
tijdschrift Cactus and Succulent Journal, vol. XLIX, no. 4 (juli-augustus 1977) 
onder ogen kreeg. Daarin stond aan de hand van het bekende auteursduo C 
Glass en R. Forster een uitgebreid en goed met foto's gedocumenteerd arti
kel, getiteld: "Een herziening van het geslacht Turbinicarpus".
In een korte inleiding stellen beiden dat zij dit geslacht zodanig herzien heb
ben, dat er nog maar zes soorten zijn overgebleven, te weten:
— (1) Turbinicarpus schmiedickeanus (Böd.) Buxb. & Backbg.
— (2) Turbinicarpus lophophoroides (Werd.) Buxb. & Backbg.
— (3) Turbinicarpus laui Gl. & F.
— (4) Turbinicarpus pseudomacrochele (Backbg.) Buxb. & Backbg.
— (5) Turbinicarpus valdezianus (Möller) Gl. & F.
— (6) Turbinicarpus pseudopectinatus (Backbg.) Gl. & F.
Voor het gemak heb ik bovenstaande species (=  soorten) van 1 t/m 6 doorlo
pend genummerd, omdat zij verderop stuk voor stuk alèmede de variëteiten 
ervan, besproken zullen worden.
Bovenstaand lijstje nog eens goed bestuderend zal menigeen onder ons zich 
met mogelijk stijgende verbazing afvragen, waar nu al die andere bekende 
namen uit dit geslacht gebleven zijn. Zoals bijv. T. gracilis, T. klinker(i)anus, 
T. macrochele en T. schwarzii. Deze zijn nu door de genoemde schrijvers als 
oorspronkelijk zelfstandige soorten alle vier teruggebracht naar de soortnaam 
T. schmiedickeanus (nr. 1) en wel als variëteiten ervan.
T. polaskii wordt als een synoniem van de variëteit schwarzii beschouwd. Het 
minigeslacht Normanbokea is daarmede door deze schrijvers opgeheven (zie 
nrs. 5 en 6).
T. roseiflorus blijkt een ongeldige publicatie van C. Backeberg te zijn; volgens 
Glass en Forster stelt deze waarschijnlijk T. laui voor. Overigens stelt Backe
berg dat T. roseiflorus sterk verwant is aan T. lophophoroides, echter meer 
doorns (10-14) bezit, de bloeiwijze zuiver roze is en zich minder opent. 
Tenslotte worden door hen de verwantschapsaspecten met de geslachten 
Strombocactus, Toumeya en Gymnocactus ter discussie gesteld.
Wat zijn nu de algemene kenmerken van dit genus? De geslachtsnaam Turbi
nicarpus betekent letterlijk: "tolvormige vrucht". De vruchten zijn kale, zachte 
en dofgekleurde bessen, welke na rijping overlangs opensplijten, zodat het 
zaad daardoor aan de openbaarheid en dus aan de verspreiding prijsgegeven 
wordt. Omdat de vruchten er vanwege hun saai en vrij kleurloos uiterlijk niet 
aantrekkelijk uitzien, worden ze hoogstwaarschijnlijk niet door vogels of door 
andere dieren gegeten, waardoor in principe de kans op een bredere ver-
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Toumeya papyracantha
De laatste tijd  was er een tendens om Turbinicarpus onder 
Toumeya te brengen. Om verschillende redenen heeft men daar 
toch van afgezien.

Navajoa maia

D it geslacht is evenals Toumeya door 
L. Benson onder het geslacht Pedio- 

Foto’s v.d. schrijver. cactus gerangschikt.

Strombocactus d isciform is 
L ijk t veel op Turbinicarpus. Vroeger 
werden vele Turbinicarpussen to t Strom
bocactus gerekend.



spreiding van de soorten, in oppervlakte gezien, niet bijzonder groot is. Deze 
verspreiding wordt dan ook hoofdzakelijk overgelaten aan wind, regen en mie
ren, waardoor compactere kolonies ontstaan.
Andere kenmerken zijn de zeer kleine omvang van het plantelichaam van deze 
mimicryplantjes. Ze worden laag bij de grond gehouden door de grote, spits 
toelopende en sigaarvormige wortels. In de meeste gevallen bestaat de be- 
doorning uit doorns met een papier-, carton-, haar- of vederachtige samen
stelling. De meeste doorns vallen spoedig af, dus als bescherming heeft de 
bedooming practisch geen enkele waarde; hoogstens als camouflage. Dit 
laatste begrip brengt ons terug op het woord mimicry. Dit is een benaming 
voor verschillende vormen van nabootsing in het planten- en dierenrijk, door 
bijvoorbeeld het zich in vorm en of kleur aanpassen van bepaalde planten 
aan de directe omgeving, teneinde (voor de meestal vraatzuchtige vijand) min
der snel op te vallen. Denkt u maar eens aan het bekende "levend steentje ', 
dat in zijn natuurlijke omgeving niet dan slechts met moeite voor het geoefen
de oog tussen werkelijke steentjes te zien is. Uiteraard zal tijdens de bloei de 
ontdekking minder problemen vormen. Overigens is omtrent het begrip mi
micry in het laatste novembernummer, in het artikel Mesembryanthemaceae 
van Frans Noltee op blz. 227 e.v. al het nodige vermeld.
Het houden van Turbinicarpussoorten in cultuur vormt geen al te grote pro
blemen. Vast staat dat indien geënt de bloeiwilligheid van de meeste exem
plaren beduidend groter wordt Met jusbertii-onderstammen heb ik goede er
varingen. Wel moet de onderstam niet te groot gehouden worden (zes a acht 
cm is voldoende). De "zuigkracht" van de geënte exemplaren is zo groot, dat 
anders de plantelichamen overlangs opensplijten. Dit komt de schoonheid 
ervan niet ten goede, nog afgezien van het niet denkbeeldige gevaar op in
fectie. Of de plant begint sterk te spruiten, zoals ik met T. lophophoroides 
eens meemaakte. Ook deze voorspoedige groei leidde tot zelfvernietiging; 
het werd namelijk een slachtoffer van een of ander schimmelziekte.
No. 1 van bovenstaande lijst werd 50 jaren geleden beschreven door Bödeker 
onder de naam Echinocactus schmiedickeanus en wel in 1927. De geschiede
nis volgend zien we dat in 1929 Berger deze soort onderbracht onder de 
geslachtsnaam Strombocactus. Het tweede taxon (=  samenvattende naam 
voor categorieën als soort, geslacht, familie enz.) werd in 1931 door Werder- 
mann gepubliceerd als Echinocactus macrochele. Backeberg bracht deze over 
naar het geslacht Strombocactus, in welke periode hij de naam Turbinicarpus 
als ondergeslacht voorstelde, m.a.w. als ondergeslacht van Strombocactus. 
In 1934 beschreef Werdermann de door Sauer in dat jaar ontdekte Thelocactus 
lophophoroides, welke Knuth in 1935 op zijn beurt bij Strombocactus voegde. 
Deze nu werd door Buxbaum en Backeberg bij Turbinicarpus ondergebracht, 
toen door hen beiden in 1937 aan deze naam een zelfstandige geslachtsstatus 
werd gegeven. Daarbij werd toen ook de reeds in 1936 door Backeberg ge
publiceerde Strombocactus pseudomacrochele ondergebracht.
De geslachtsbeschrijving volgens Buxbaum luidt als volgt:
Plantelichaam klein, min of meer bolvormig, geknobbeld of zeer zelden met 
ribben in knobbels verdeeld; weinig doorns, nauwelijks stekend; bloemen wit 
tot roze, spruitend uit de bovenste areolen; veel meeldraden, vruchtbeginsel 
glad, kaal of soms met een paar zeer kleine schubben in het bovenste deel; 
vrucht besvormig, onregelmatig openend; zaden ongeveer 1-11/2 mm groot, 
zwart, zonder rok, zaadhuid ruw wratachtig.

(wordt vervolgd)

Weissenbruchstraat 92, 4703 JX Roosendaal.

100



V o o r b e g in n e rs  (?)
C. VAN DE WOUW
Om de spits af te bijten in de bespreking van families heb ik als eerste de 
Compositae of samengesteldbloemigen gekozen. De meeste plantenboeken 
beginnen met de cactussen en doen dan nog wat aan vetplanten. Soms zit 
bij die 'andere’ vetplanten wel eens een composiet, maar we kunnen echt 
niet zeggen dat ze veel in de belangstelling staan. De reden om met de com
posieten te beginnen zit hem in het feit dat het overbekende planten zijn. 
Veel siergewassen zoals zonnebloemen en dahlia en vele onkruiden zoals de 
paardebloem horen tot de samengesteldbloemigen. Sla en andijvie horen er 
ook bij!
Op de Orchidaceae na vormen de Compositae de grootste familie met maar 
liefst 19.000 soorten in 900 geslachten verdeeld. Vergelijken we daarmee de 
cactussen dan vormen die maar een kleine familie met hun 2.000 soorten en 
ongeveer 100 geslachten. Overigens moeten we aan die getallen niet teveel 
waarde hechten. Sommige auteurs onderscheiden 6.000 soorten cactussen 
verdeeld in meer dan 200 geslachten.
Zoals al eerder opgemerkt gaat het bij groeperen in geslachten en families 
om botanische kenmerken en niet om uiterlijke. Zo kunnen bomen en onkrui
den in een en dezelfde familie voorkomen. Het gezamenlijke kenmerk van de 
compositae is het bloemhoofdje. Dit wil zeggen dat vele bloemen bij elkaar 
op een min of meer vlakke schijf zijn geplaatst. De spiraalsgewijze rangschik
king is bij de zonnebloemen heel goed te zien. Er kunnen twee soorten bloe
men voorkomen, namelijk lintbloemen en buisbloemen. Bij de zonnebloem en 
de paardebloem vinden we in het midden buisbloemen en aan de rand lint
bloemen. Compositae zoals de dahlia hebben alleen lintbloemen en de vet
plant Senecio — waarover later meer — alleen buisbloemen of buisbloemen én 
lintbloemen. De vele vruchtjes hangen meestal aan pluizen.
Voordat we toekomen aan een bespreking van de typische vetplanten uit 
deze familie wilde ik eerst eens met u rondkijken in de gehele familie, welke 
beschouwd wordt als de verst geëvolueerde familie van de tweezaadlobbigen. 
De familie omvat een groot aantal sierplanten, slechts enkele medicinale 
planten en de eerder genoemde groenten. Om er een aantal te noemen: 
afrikaantje, aster, chrysant, cineraria (senecio), goudstrobloem, papierbloem. 
Tot de Compositae behoren ook de distels en wat maar weinigen zullen ver
wachten ook het groot hoefblad, edelweiss en de eerder genoemde paarde
bloem. U ziet dat de vormenrijkdom en de verspreiding over het aardopper
vlak zeer groot zijn. Maar we komen nog wel meer bekende planten tegen 
zoals de kamille, het bereoor, artemisia wat bij menstruatieklachten werd 
gebruikt en de 'andijvie’ van onze slikken en schorren, lamsoren genoemd, 
welke in Zeeland veel gegeten wordt. Lamsoren (Aster tripolium) zou men 
tot de vetplanten kunnen rekenen vanwege zijn vlezige bladeren. Het made
liefje moeten we niet vergeten en als rotstuinplant wordt Brachycome iberidi- 
folia uit Australië aanbevolen. De goudsbloem komt uit China en Japan, maar 
de korenbloem is inheems sinds we hier graan verbouwen. De Nederlandse 
cichorei kan koffie vervangen en pyrethrum uit Afrika wordt tegen ongedierte 
op planten gebruikt. Brussels lof en schorseneren moeten we ook niet ver
geten. Wat dacht u van artisjokken op tafel? De kogeldistel heet Echinops, 
niet verwarren met Echinopsis (een cactus) en Echidnopsis (een vetplant uit 
de Asclepiadaceae of zijdeplantachtigen, welke we nog tegen zullen komen 
bij de bespreking van die familie). Gerbera’s worden als snijbloemen ge-
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Buisbloempjes in de bloeiwijze van Senecio herreianus.

kweekt en de zonnebloem heet in het latijn Helianthus annuus. Een andere 
Helianthus is H. tuberosus of aardpeer, een in Nederland nog maar weinig 
gekweekte groente. Het Latijnse tuberosus betekent knol en aangezien vet
plantenliefhebbers ook vaak bollen en knollen kweken, omdat die eenzelfde 
levensritme hebben wordt Solanum tuberosum nogal eens aangeboden. Deze 
plant uit de familie van de Solanaceae vormt verdikte, ondergrondse stengel
delen en heet in de wandeling aardappel. Laat u dus niet misleiden door 
mooie Latijnse namen!
Op muursla zijn vogels verzot en het groot hoefblad is bijna een echte water
plant. De paardebloem is wel bekend, maar er moeten honderden soorten 
onderscheiden worden. De reden daarvan is dat onbevrucht zaad kiemkrach-
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tig is, zodat geen erfelijke vermenging optreedt! Senecio is een bekende 
naam bij vetplantenliefhebbers, maar ook de moerasandijvie, hier inheems, 
welke een echte waterplant is, valt onder de Senecio’s waarvan zo’n 1500 
soorten bekend zijn. Zo’n enorme diversiteit binnen één familie heeft me 
altijd geïmponeerd, maar wat op mij een nog veel grotere indruk maakte zijn 
de fraaie 'korenbloemen' waarmee een van mijn Senecio's, welke door een

ten groep Senecio’s in de volle grond. De kalanchoëachtige plant in het midden is S. amalensis, 
hoewel ik niet helemaal zeker ben van de naam. De berijpte plant direct links daarvan is S. serpens. 
De erboven hangende bloemen zijn van S. kleinioides, helemaal links. Daarboven is een Senecio met 
geheel lepelvormig blad te onderscheiden. Daaronder is nog juist S. herreianus te zien. Tussen S. 
serpens en S. kleinioides is S. stapeliaeformis te onderscheiden. Rechts van S. amaniensis staat 
S. articulatus te bloeien. Daarachter, moeilijk te onderscheiden, vol in blad S. kleinia. Geheel rechts 
de ’pepermint-stick’ (pepermuntstok) namelijk S. stapeliaeformis var. gregori.



leek voor cactus werd uitgescholden, zich tooide! Trouwens, een andere be
kende vetplant, nl. Othonna, tooit zich met heldergele, kamille-achtige bloe
men,
De Compositae komen vooral voor in de gematigde streken en afgezien van 
een aantal koudegebieden zoals hooggebergten, kennen we op onze breedte
graad maar betrekkelijk weinig vetplanten. Bij de Compositae vinden we dan

Senecio herreianus

Foto’s van de 
schrijver.

Othonna capensis: De meeste Senecio’s en Othonna's kweek ik in de volle grond. Deze Othonna groeit 
aan de rand van het met bielzen afgemaakte tablet. De meeste planten ontwikkelen zich pas in volle 
grond foutloos, dit wil zeggen zonder droge of verdorde bladeren en stengels.
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Othonna capensis: Het kameelachtige bloemhoofdje. In het midden de vele buisbloemen. leder bloem
blaadje aan de rand behoort tot een aparte zogenaamde lintbloem. 's Nachts en 's morgens zijn deze 
lintbloemen naar buiten omgekruld, alleen bij mooi weer 's middags spreiden ze zich.

ook maar betrekkelijk weinig vetplanten, maar die er zijn, zijn beslist de 
moeite van het verzamelen en kweken waard. Groeiwijze en tekening zijn 
vaak heel verschillend, maar steeds weer verschijnen de uit de natuur en hel 
voortuintje overbekende bloemhoofdjes. De cultuur stelt weinig eisen al valt 
het kale plastic van het tablet! In de volle grond zijn het echter ware sieraden 
onhebbelijke gewoonte zich ondergronds middels uitlopers te vermeerderen 
waardoor de centrale plant vaak wordt scheefgedrukt of gewoon stopt met 
groeien. Laatst groeide zo’n jonge plant zelfs naast de pot. Hij had zich door 
het bodemgat van de 15 cm hoge pot gewurmd en groeide ogenschijnlijk op 
het kale plastic van het tablet! In de volle grond zijn het echter ware sieraden 
en een streling voor het oog.
Voor de echte vetplantenliefhebber zijn de Senecio en Othonna zeker inter
essant. Het vroegere geslacht Kleinia is evenals Notonia weer onder Senecio 
gebracht, omdat de opgevoerde verschillen te klein waren om een apart ge
slacht te handhaven.

(wordt vervolgd)
Maricollenweg 63, Grubbenvorst.
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Pedilanthus m acrocarpus forma cristata

Pedilanthus is een geslacht uit de familie Euphorbiaceae en werd vroeger wel 
tot het geslacht Euphorbia zelf gerekend. Pedilanthus heeft evenals de andere 
Euphorbiaceae giftig melksap en is gemakkelijk te stekken, liefst op onder- 
warmte (d.w.z. öp de centrale verwarming). Ik geloof dat het goed is om eens 
een lans te breken voor andere vetplanten dan cactussen. Zeker onder de 
stamsucculenten, —  wat cactussen ook zijn, —  zijn er zeer mooie planten die 
bovendien net als Pedilanthus het hele jaar zeer goed doen op een vensterbank 
op het zuiden in de buurt van de centrale verwarming. De droge lucht is zelfs 
een voordeel omdat een te hoge luchtvochtigheid meeldauwinfectie tot gevolg 
kan hebben.
Pedilanthus macrocarpus vormt in de natuur struiken met aan de basis vertak
kende, opgaande, behaarde scheuten van 5 tot 10 mm dik en een halve tot 
anderhalve meter hoogte. Deze uit Mexico en Californië afkomstige soort 
wordt door het vee om zijn giftigheid gemeden, maar is, hoewel niet zeldzaam 
in de natuur, nauwelijks in cultuur, terwijl zeker de afgebeelde fasciaat ( =  
band)vorm beslist de moeite waard is. Hoewel giftig heeft de ervaring geleerd 
dat huisdieren, —  vooral katten, —  die nogal eens met planten sollen, giftige 
planten automatisch mijden.

106



VERENIGINGSNIEUWS MEI 1978.

"SUCCULENTA” Is het verenlgingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van cactussen en 
andere vetplanten "Succulenta” .

DAGELIJKS BESTUUR:
Voorzitter: S.K. BRAVENBOER, Kwartellaan 34, Vlaardlngen.
Vice-voorzitter: Ir. G.E.M. UIL, Cuperstraat 3, Bemmel.
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 bil 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 postglrodienst 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 -16627.
Het lidmaatschap kost voor leden In Nederland f 3 0 ,- , voor leden in België Bfrs. 4 5 0 ,-  en voor leden in 
het overige buitenland f  35,—. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f  5,—, In België Bfrs. 75,—.

BELANGRIJKE ADRESSEN:

Ledenadministratie, propagandafolders, aanmeldingskaarten voor het lidmaatschap en nummers van "Succulenta” 
van de lopende Jaargang: P. DEKKER, St. Pleterstraat 27, Middelburg.
Bibliotheek: J. MAGNIN, Oolevaarstraat 13, Strljen. Katalogus f 1,50.
Clichëfonds: G.J.M. LINSSEN, Jacob Catsstraat 61, Venlo.
Diatheek: H.M .S. MEVISSEN, Dlnantstraat 13, Breda, tel. 076 - 875076.
Oude nummers van "Succulenta” tot en met december '76: H.B. HOOGHIEMSTRA, Reyerdljk 115, Rotterdam 26. 
Redakteur: J.H. DEFESCHE, Krulslandseweg 20, Wouw, tel. 01658 -1692.
W.n.d. redakteur: Th. NEUTELINGS, Weissenbruchstraat 92, Roosendaal, tel. 01650 - 36081.
Ruilen Zonder Huilen: H. LEUSINK, Grlftweg 15. De Klomp - post Ede, tel. 08387 -1794.
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. UIL, 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.
Voor een vlotte afhandeling gelieve u STEEDS UW LIDNUMMER te VERMELDEN.

SLUITINGSDATA:
Kopij voor het ju li nummer moet uiterlijk 1 juni bij de redaktie zijn.
Mededelingen voor verenigingsnieuws uiterlijk 15 juni bij de sekretaresse Mevr. A. Boender, Beneluxlaan 53, Bever
wijk.
Advertentie opgaven uiterlijk 20 mei bij J. Orlemans, Heemskerkerweg 288, Beverwijk.

BESTUURSMEDEDELINGEN 

Wijziging in het sekretariaat.
Na tien jaar verbonden te zijn geweest aan het sekretariaat van SUCCULENTA heb ik op de 
Algemene Vergadering - 6 mei j.l. - mijn funktie neergelegd.
Op deze plaats wil ik allen danken, die mij in enigerlei vorm gesteund hebben bij het 
uitvoeren van mijn taak, evenals de vele leden, die begrip opbrachten voor mijn falen als er 
iets mis ging. Mijn taak zal worden overgenomen door Mevr. A. Boender, al lang voor u 
geen onbekende meer. Wij zullen ons best doen de overname voor u onmerkbaar te laten 
verlopen.
Stuurt u geen korrespondentie meer naar mijn adres. Ik ben tot 20 juni met vakantie en het 
zou jammer zijn als uw brieven al die tijd onbehandeld bleven.
Advertentiezaken zullen voortaan afgehandeld worden door de heer J. Orlemans, Heems
kerkerweg 288, Beverwijk.

J. de Gast

Brieven aan het bestuur.
Elke maand staat in de kop van Verenigingsnieuws het DRINGEND VERZOEK, bij alle 
korrespondentie uw lidnummer te vermelden en een postzegel voor antwoord in te sluiten. 
Toch zijn er maar weinig leden, die hieraan gevolg geven.
Het lidnummer staat op de adresband om het maandblad boven uw naam.
Mogen wij rekenen op uw medewerking?



AGENDA

Agenda 1978.
Mededelingen voor deze rubriek moeten uiterlijk de 20ste van de maand bij Mevr. A. Boen
der zijn.

Vergaderingen:
Hoofdbestuursvergadering - 7 okt. 1978. De Poort van Kleef, Mariaplaats 7, Utrecht.

Ruilbeurzen:
Gouda*
Gorinchem-
Den Bosch
Noord Holland*
Zutphen
Groningen
Rijn- en
Delfland*
West-Brabant
Noord-Limburg

zaterdag 20 mei, zaal Kunstmin, Boelekade 67, Gouda.

zaterdag 3 juni, Ons Huis, Herman Kuypstr., Geldermalsen. 
zaterdag 10 juni, De Broersehoek, Pattrostr. 20, Zaandam, 
zaterdag 26 aug., ruilbeurs voor het Oosten, 
zaterdag 16 sept., ruilbeurs voor het Noorden.

zaterdag 30 sept., Huize Tavente Deo, Loevesteinl. 355, Den Haag.
nazomer, Roosendaal.
nazomer.

* Voor nadere inlichtingen: zie verenigingsnieuws van april 1978.

Bijeenkomsten:
Contactweekeind Succulenta - 26, 27 en 28 mei, Harba Loriva in Valkenswaard. 
3 Landen Konferentie - 23 en 24 september in Houthalen.

UITTREKSEL UIT DE JAARVERSLAGEN VAN 1977 VAN DE AFDELINGEN:

Amersfoort; Amsterdam; Arnhem; Delfzijl; Den Helder; Dordrecht; Eindhoven; Gooi en 
Eemland; Gorinchem Den Bosch; Gouda; Hoeksche Waard; Hoogeveen; Kennemerland; 
Leiden en Omstr.; Nijmegen; Noord Limburg; Rijn en Delfland; Rotterdam; Tilburg; 
Utrecht; Voorne-Putten; West Brabant; Zaanstreek; Zeeland; Zuid Limburg; Zwolle; 
IJsselstreek; Brabant-België.

Allereerst willen we de afd. secretariaten bedanken voor de vlotte toezending van de jaar
verslagen. Het spijt ons zeer dat enkele afdelingen (4) verstek lieten gaan.
Bijeenkomsten: uit de jaarverslagen blijkt dat de afd. bijeenkomsten goed bezocht worden 
p.m. 60% en 9, 10, 11 of zelfs 12 maal per jaar gehouden worden.
Contributie: de contributie bedraagt nog steeds f 7,50 tot f 15,00 dit houdt in dat de ene 
afdeling 100% meer vraagt dan een andere, wel hebben verscheidene afdelingen de afd. 
bijdrage het afgelopen jaar verhoogd.
Ledenaantal: het aantal leden van een afdeling ligt tussen de 14 van de nieuwe afd. 
Brabant-België en de 172 van de afd. Rijn- en Delfland.
Het ledenbestand blijft vrijwel gelijk, hier wat verlies daar wat winst. De afd. Rijn en 
Delfland stond leden af aan de nieuwe afd. Leiden en Omstreken, de afd. Kennemerland 
aan de nieuwe afd. Haarlem.
Activiteiten: plantenbespreking - onderling ruilen - zaaien e.d. - enten - het bouwen van 
kas(je) of zaaibak - inleiding door leden van de afd. - kasbezoek bij elkaar - open dag 
- verloting - bibliotheek.
Gastsprekers: voor de afdelingen gaven de volgende heren een inleiding: Backhuis, 
Bongaards, Brederoo, Bravenboer, v.d. Brand, Büter, Bak, Beijersbergen, v. Donkelaar, v. 
Gelder, Goossens, de Herdt, Henegouwen, Hoey Smith, Hofstee, v. Keppel, v. Kampen,



de Looze, v. Lie, v. Leeuwen, Maas, Noltee, Nijmeijer, v.d. Oever, Pilz, Rubingh.Rakers, 
Slikkeveer, Sterk, Theunisse, Uil, de Vries, v.d. Wouw, Pullen.
Excursies werden gehouden naar: de Bloemenveiling in Aalsmeer - Cantonstuin in Baarn - 
Hortus in Leiden - Succulentarium - Gruggaplan in Essen - Nationale plantentuin in Meide 
- Jochem-Hof in Steyl.
Men ging naar: de gebr. Vos - Cees Bos - Bulthuis - Hovens - Bongaards - Büter - 
Morcus - v. Veen - Edelman - Willemsen - Scholte Ubink - Bak.
In België naar: Goossens - Govaerts - De Herdt - Jacobs en Scheurman.
Bijzonderheden: afd. de Hoeksche Waard vierde haar eerste lustrum; de afd. Rotterdam 
vierde het vijftig jarig bestaan van de afd. en kreeg in Diergaarde Blijdorp de beschikking 
over een nieuwe kas, waarin een mooie tentoonstelling werd gehouden. De afd. fungeerde 
tevens als gastvrouw voor de deelnemers aan de algemene vergadering.
De afd. Den Helder verzorgde in samenwerking met Floralia een tentoonstelling; de afd. 
Gorinchem-Den Bosch deed dit in samenwerking met "Jeugd en Natuur” en de afd. 
West-Brabanf weer met Floralia.
Ruilbeurzen werden gehouden in Gouda, Groningen, Roosendaal, Roermond en Den 
Haag.

Samengesteld door: A. Boender-v.d. Molen.

NIEUWE LEDEN

C.J. Weeland, Prinsenhove 6, Middelburg.
H. v.d. Voorde, Brieversstraat 70, Eede.
J. de Haan, Langelaar36, Teteringen.
A. Marijnissen, Verdistraat 14, Oosterhout.
Leon Batta, Gust. Coenegrachtstraat 28, Maastricht. 
Ernst Groot, Haarlemmerdijk 102 (III), Amsterdam.
Ir. K.F. Zaunbrecher, Kralenbeek 107, Amsterdam.
Mevr. M. van Putten, Nassaukade 342 (II), Amsterdam. 
Mevr. R. Bakker, Kapittelweg 410, Hilversum.
Mevr. W. Drijfhout, Willem Rinkmanstraat 34, Zaandam. 
Mevr. W.C. Dolsma, Van Houtenstraat 71, Zaandam. 
Helmuth Swart, Westzanerdijk 193, Zaandam.
Renske Terstal, Reggestraat 40, IJmuiden.
C. A. Visser, Sp. Kuyperplantsoen 57, IJmuiden.
D. J. Planje, Tamboerijnlaan 55, Rijswijk.
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SUCCULEN TEN BEURS Afd. GORINCHEM - Den BOSCH.

ZATERDAG  3 JUNI a.s. te G E LD E R M A LS E N .
Zaal: O N S  HUIS. H ER M AN  KU YPSTRAAT .

AA N V AN G : 13.00 uur. Zaal open vanaf 12.00 uur.
Voor ieder één tafel besch ikbaar. W ilt U meer ta fe ls? ... dan gaarne bericht aan 
ondergetekende.
W ij verwachten dat ieder deze beurs ziet a ls een prettige gelegenheid voor L IE FH EB B ER S , 
die hun co lle c t ie  w illen  aanvullen, en NIET a ls handelsbeurs.
M. Jam in. secr. Braakven 116 Berlicum  N .Br. Tel. 04103-1740.

AAN ALLE VRIENDEN VAN DE LEIDSE HORTUS.

Naast een dienende taak bij het onderw ijs en onderzoek in de b io log ie  aan de Universite it, 
heeft de Le idse Hortus Bo tan icus van oudsher ook grote betekenis voor het grote publiek. 
T ienduizenden belangste llenden bezoeken jaarlijks deze groene oase in het hart van de 
stad om botan ische of tu inbouw kund ige kennis op te doen, om te genieten van groen en 
bloemen of om zomaar enige tijd te vertoeven op een weldadig rustig  plekje.
Bij deze grote schare bezoekers zijn  er ongetw ijfe ld velen d ie de Hortus in zijn niet- 
universitaire taken w illen  steunen en mee w illen  denken over het functioneren van deze 
tuin in de gem eenschap. Met name d it laatste is  belangrijk in verband met de grote 
veranderingen die op til zijn in het kader van de voorgenomen verhuizing van de 
b io log ische  institu ten van de Un iversite it vanuit het centrum  van Leiden naar de 
Leeuwenhoek (buiten de stad).
Men kan zijn steun aan de Hortus geven door zich  op te geven a ls  lid van de in oprichting 
zijnde vereniging 'Vrienden van de Le idse  H ortus ’ . Deze vereniging ste lt z ich  ten doel:

- de bekendheid van de Le idse Hortus te vegroten;
- de Hortus te steunen in zijn  streven naar een betere voorlich ting  aan het grote publiek 

met gebruikm aking van moderne hulpm iddelen;
- het uitbrengen van adviezen die gericht zijn op de behartig ing van de belangen van de 

Hortus a ls 'Museum  van levende planten ’ en van het in de Hortus geïnteresseerde 
publiek.

Leden van de vereniging krijgen een gratis jaarkaart toegezonden; deze geeft ook toegang 
tot de andere academ ische botan ische tuinen in Nederland. Bovendien worden voor de 
leden elk jaar enige bijeenkom sten met lezingen en /o f rond le id ingen in de Hortus 
georganiseerd en krijgen de leden korting op pub lica ties over de Hortus. (Er zijn 
vergevorderde plannen om in 1978 een groot fotoboek over de tuin uit te geven).
De m in im um -contributie  bedraagt f. 10,-- per jaar (voor inste llingen , e.d. f. 25,—).
A ls  de Le idse Hortus Bo tan icus ie ts voor U betekent, wordt dan lid  van de 'Vrienden van 
de Le idse H ortus ’, door u op te geven a ls vriend(in) bij de Hortus Botan icus der 
R ijksun iversite it, Nonnensteeg 3, Leiden en overschrijving van m inimaal f 10,— op 
postg irorekening 3913813 ten name van mevrouw K. Begeer-Baatrup te Voorschoten.

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



VRAAG EN AANBOD.
Opgaven voor deze rubriek moeten uiterlijk 
de 20ste van de maand bij de heer J. 
Orlemans zijn, onder vermelding van uw 
lidnummer.

Aangeboden: in één koop collectie cactus
sen, ± 450 stuks, practisch allen bloeibare 
planten. L.P.H.A. van Lent, Herculesstraat 
59, Rosmalen. Tel.: 04192-3333.

Wie kan mij een opgave verstrekken van 
titels van tijdschriftartikelen, en of boeken 
in de nederlandse taal over Sempervivums 
(Huislook) G. Schoneville, Populierendreef 
960, Voorburg ZH.

Gevraagd: planten van het geslacht Aylos- 
tera en Lobivia waarvan spec. Lob. jajoia- 
na, draxleriana, glauca enz. en Sulcorebu- 
tia’s. Aanbiedingen aan J. Orlemans 
Heemskerkerweg 288, Beverwijk. 02510- 
38625.

Verlang offerte voor de boeken: ” Die Cac- 
taceae” Backeberg, deel V en VI; betaal 
gaarne de gevraagde prijs. Beschik in 
tweevoud deel I en II, perfecte staat; 
desgewenst ruilen met deel V en VI. Wens 
voor studie volgende cactussen te kopen: 
Mam. simplex, Dolichothele (v.h. Mam.) 
zephyranthoides en Bartschella schuman- 
nii. E.T. Claeys, Leebeekstr. 5, B-9000 
Gent (Belgiè).

Gevraagd: Zaden (event. planten) van Gym- 
noc. matoense Buining (spec. HU 452) voor 
een Tsjechische Gymno enthousiast. Aan
biedingen met prijsopgave aan Crombez 
Edmond, Diksmuidestraat 78, B 8140 Bel
gië.

Wie kan mij helpen aan 2,5 m Esoriet 
kabel, voor een zaaibak, en Echinocereus- 
sen waarvoor geen voorkeur. Aanbiedingen 
aan Jan Hak student, Willem Marisstraat 
59, Dordrecht. Tel. 078-45995.

Wie heeft er voor mij stekken van Zygocac- 
tus, Rhipsalis, Stapelia en Phyllocactus. 
C.M. Rodenburg, Vlielandseweg 80 A, Pijn- 
acker ZH. Tel. 01736-5228 na 18.00 uur.

Gevraagd: (te koop of te ruil) diverse 
Agave-species. H.R. van Doorn, Nieuwe 
Schoolstraat 26, 2514 HZ Den Haag.



C A C T U S S E N  - S U C C U L E N T E N J. HOVENS

A. N. BULTHUIS EN CO. CA CTUSKW EKER IJ

Cothon - G roonew oudoew eg 14 M AR K T 1 0 -LO TTU M
Postbus 12 - Tel. 03436-1267
S o r tlm e n ts lijs t  w o rd t n a  s t o r t ln g v a n  /  1 ,—  
to e g e z o n d e n . G iro re k e n in g  124223.

(12 km ten noorden van Venlo)

's Zondags gesloten verkoop: zaterdags van 9 tot 16 uur 
op andere dagen alleen na tel. afspraak  

Tel. 04763-1693

C A C T U S K W E K E R IJ

GEBR. DE HERDT P L A N T E N H A N D E L  A . H . A b e ls .

Bolksed IJk 3E (a a n  d e  w e g  

van  R IJkevorsel n a a r  W o r te l)  

B - 2 3 1 0  R IJkevorsel -  B e lg ië  
T e l. 0 3 1 -1 4 6 9 4 2

G ro o ts te  g e so rte e rd e  zaak In N o o rd  
H o lland  in cactussen  en succu len ten .
In- en ve rko o p .

R ege lm atig  u itb re id in g  
van ons a sso rtim e n t
G EO PEN D :

S in g e l-B lo e m m a rk t t /o  494-496.

A m ste rdam . T e l.: 0 2 0 -2 2 7 4 4 1 .
's  za te rd a g s  van 9.00 to t 19.00 uur 
en d in sd a gs  van 13.00 to t 19.00 uur.

C A C T U S S E N  E N  A N D E R E K A R L H E IN Z  U H L IG  -  K A K T E E N
S U C C U L E N T E N 7 0 5 3  K E R N E N  I .R .  K R S  W a lb lln g e n

s in d s  1915 W . D u its la n d  L l l le n s t r .  5 .

F . J A N S E N F e ro c a c tu s  la t is p in u s  16 -  25 , R o-
s e o c a c tu s  f is s u ra tu s  10 -  20 , id .

L eyw eg  19 D en  H a a g -Z u id . k o ts c h o u b e y a n u s  6 - 15, M a m m .

V e rk o o p  's  m a a n d a g s  en ’s  z a te r- e g ra g ia  6 - 8 ,  id . h a h n ia n a  12, id .

d a g s  van 9 to t  16 u u r. V o o r  de s p .n .  066  3 -  4, id . p a ra d e n s is  9 -

o v e r ig e  w e rk d a g e n  g e lie v e  ze ke r- 14, A lo ë  s ty lo s a ,  C ra s s u la  ta re s ,
h e id s h a lv e  even  te  te le fo n e re n , zo H a w o r th ia  s u b fa s c ia ta ,  S ta p e lia

m o g e li jk  na  18 u u r, 07 0 -2 5 3 4 8 3 . c r is ta ta ,  T a v a re s ia  g ra n d if lo ra  3 -
S o o r te n l i js t  is  n ie t  b e s c h ik b a a r . 10. P r ijz e n  in  D M .

Succulententuin H. VAN DONKELAAR 
Laantje 1a - Werkendam. Tel. 01835-1430.
De sortiments- en zaadlijst nr. 15 met de aanvullingen blijft ook in 1978 gehand
haafd en wordt u toegezonden na storting van ƒ3,50 op girorekening 1509830. 
Alleen de zaadprljzen zijn veranderd. Deze lijsten bevatten zeer vele 60orten, 
zowel cactussen als andere succulenten.
Regelmatig nieuwe en zeldzame planten, ’s Zaterdags na 3 uur en 's zondags 
gesloten.

/



hier zijn 
Daylite

redenen om 
te kiezen

1 volop keuze
Uitgebreid assortiment 

kwaliteitskassen. Maar liefst 31 
modellen.

4
2kwaliteit

3 service
Eigen technische dienst en 

expeditie zorgen voor kosteloze 
begeleiding en aflevering.

accessoires

Extra lange levensduur door 
hoogwaardig aluminium. Uitge
kiende pasprecisie van alle onder
delen voorkomt lekkage en 
kromtrekken.

Een volledig assortiment van 
kweektafels, ventilatie- en be- 
vloeiings-systemen, kasver
warming en schaduwmatten 
maken uw kweekplezier compleet 
Ze passen ook op alle andere 
merken kassen.

S prijzen
Vergelijk de voordelige 

prijzen en bedenk dat Daylite een 
complete kas aflevert. Inclusief 
alle kosten zoals transport, dak
ramen, glas, etc.

documentatie
Vraag de uitgebreide informa
tieve documentatie aan bij 
Daylite, of kom kijken in het kas- 
sencentrum in Naarden.

Daylite *
I v A M f l A V Ikassen 00̂  
voordelig tuinplezier!
Daylite International Amsterdamsestraatweg 29e 
Naarden (Industriepark). Tel.02159-41316



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.,1 
TROPEX schermmatten.

Vraag oök 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.

Planten en Cactussenhandel

A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

Wij bezitten een zeer grote collectie 
cacteeën. Uniek in Amsterdam! 
Regelmatig uitbreiding van ons assor
timent.

Singel-Bloemmarkt t /o  528 (Geelvink- 
steeg), Amsterdam. Tel.: na 18.00 uur 
020-101641.

Vernet
Cactuskweker
Poolseweg 1 — Putten
aan de weg Putten - Voorthuizen.
Tel.: 03419-612.

Gaarne zou ik met andere leden in kontakt 
willen komen voor het uitwisselen van kennis. 
Tevens gevraagd: Stapeliazaden of stek, Lit- 
hops en cactussen, minimaal 3 jaar oud.
Tel.: 05150-19580 na 18 uur.

J.A.P. Brauckman, 3e Woudstraat 44, Sneek
(Fr.).



P ed ilan th u s tith y m alo id es
Een van de planten waarvan je zegt; 'laat de naam maar mooi zitten’, is onge
twijfeld dit exemplaar, al klinkt de naam op zich mooi. Een voorzichtige telling 
levert maar liefst een dertigtal synoniemen en variëteiten op! Pedilanthus be
tekent voetbloeier vanwege de eigenaardige cinnaber of karmijnrode bloei- 
wijzen. Bij Pedilanthus wordt de cyathidenbeker (cyathiden zijn uitgegroeide 
lobben van de bloembodem) gevormd door drie vergroeide gekleurde brac- 
teeën. Bracteeën zijn bladeren die eigenlijk niet bij de bloem horen, maar de 
erdoor gevormde bloeiwijze is bij deze plant erg mooi. De bloempjes zijn 1 
tot 11/2 cm groot en verschijnen in groepen nadat het blad is afgevallen.
De in de natuur tot 3 meter hoge scheuten zijn zigzag en houtig van structuur, 
waardoor de plant zich typerend van andere stamsucculenten onderscheidt. 
Het is, met inachtname van de noodzakelijke rustperiode, een gemakkelijke 
plant en een gemakkelijke bloeier die het met zo'n 50 cm hoogte (tijdig terug
snoeien anders vallen de takken om) op een vensterbank op het zuiden in de 
buurt van de centrale verwarming goed doet. Van deze is ook een bontbladige 
vorm bekend met soms rood aangelopen randen. Als variëteit of zelfstandige 
soort is ook P. smallii een fraaie plant met bonte bladeren, alleen de zigzag- 
vorm van de takken ontbreekt. Beide soorten of variëteiten zijn in de handel, 
al moet je er wel even naar zoeken.
Maricollenweg 63, Grubbenvorst.

maar wel

Teksten en foto's 
van C . v.d. Wouw



N ie u w b e sch rijv in g e n  van  A . F. H. B u in ing
A. J. BREDEROO
Onderstaande lijst bevat, voor zover bekend, alle nieuwbeschrijvingen die na 
Buining’s eerste reis in 1967 naar Zuid Amerika door hem gepubliceerd zijn.

1967.
Uebelmannia-Buining gen.nov. Succ. 46:157, 159-163, nov. 1967.

H 106 Uebelmannia pectinifera-Buin. N.C.S.J. 22:86-87 dec. 1967, ook 65, sept. 1967.
1968.

H 90 Notocactus buiningii-Buxb. K.u.a.S. 19:229-231, dec. 1968.
H 98 Notocactus rechensis-Buin. K.u.a.S. 19:23-24, febr. 1968.
H 78 Notoc. uebelmannianus-Buin. K.u.a.S. 19:175-176, sept. 1968.
H 81 Notoc. uebelmannianus-Buin. f. flaviflorus-Buin. K.u.a.S. 19:176, sept. 1968.
H 141 Uebelmannia buiningii-Donald. N.C.S.J. 23:2-3, maart 1968.
H 108 Uebelmannia meninensis-Buin K.u.a.S. 19:151-152, aug. 1968

1969.
H 282 Uebelmannia gummifera-Buin. f. cristata-Buin. Succ. 48:180-181, nov. 1969.
H 275 Micranthocereus violaciflorus-Buin. K.u.a.S. 129-130, juli 1969.

1970.
H 79 Gymnocalycium horstii-Buin. K.u.a.S. 21:162-165, sept. 1970.
H 363 Gymnocalycium horstii-Buin. var. buenekeri-Buin K.u.a.S. 21:162-165, sept. '70.

1971.
Buiningia-Buxb. gen.nov. Die Kakteen C  IV, juni 1971.

H 167 Buiningia brevicylindrica-Buin. Die Kakteen C IV, juni 1971.
H 271 Buiningia brevicylindrica-Buin. var. elongata-Buin. Die Kakteen C IV, juni 1971. 
H 167a Buininga brevicylindrica-Buin. var. longispina-Buin. Die Kakteen C IV, juni 1971. 
H 245 Coleocephalocereus pluricostatus Buin. et Bred. Die Kakteen C IV, juni 1971.
H 222 Discocactus boomianus-Buin. et Bred. Succ. 50:26-29, febr. 1971.

Frailea cataphracta-Br.-R. var. tuyensis Buin. et Mos. Succ. 50:64-65 apr. 1971 
135, juli 1971 (Typ.)
Frailea concepcionensis-Buin. et Mos. Succ. 50:49-50, m rt.'71, 135, ju li’71 (Typ). 
Frailea friedrichii-Buin. et Mos. Succ. 50:25, febr. 1971; 135, juli 1971 (Typ.). 
Frailea ignacionensis-Buin. et Mos. Succ. 50:63-64, apr. 71; 135, juli '71 (Typ.). 

H 192 Frailea matoana-Buin. et Bred. et Bred. C.S.J. Am. 43:139-142, juli-aug. 1971.
Frailea ybatense-Buin. et Mos. Succ. 50:46-47, mrt. 1971; 135, juli 1971 (Typ.). 

H 342 Notocactus pseudoherteri-Buin. N.C.S.J. 26:2-3, mrt. 1971.
Uebelmannia centeteria (Pfeiff.) Schnab. K.u.a.s. 22:164-167, sept. 1971.

H 256 Melocactus azureus-Buin. et Bred. K.u.a.S. 22:101-103 juni 1971
1972.

H 223 Melocactus cremnophylus-Buin. et Bred. C.S.J. Am. 44:3-5, jan.-febr. 1972.
H 224 Pseudopilocereus magnificus-Buin. et Bred. C.S.J. Am., 44:66-70, mrt.-apr. 1972. 
H 251 Arrojadoa canudosensis-Buin. et Bred., C.S.J. Am., 44:111-113, mei-juni 1972.
H 219 Melocactus glaucescens-Buin. et Bred., C.S.J. Am., 44:159-161, juli-aug. 1972.
1001 AB Melocactus brederooianus-Buin. Succ. 51:28-33, febr. 1972.
H 214 Melocactus concinnus-Buin. et Bred. K.u.a.S. 23:5-7, jan. 1972.
H 128 Melocactus curvicornis-Buin. et Bred. K.u.a.S. 23:33-35, febr. 1972.
H 154 Arrojadoa aureispina-Buin. et Bred. K.u.a.S. 23:95-98, april 1972.
H 280 Uebelmannia pectinifera-Buin. var. pseudopectinifera-Buin. K.u.a.S. 23:125, mei

1972
H 299 Notocactus oxycostatus-Buin. et Bred., Die Kakteen C Vlc, 15.X.1972.
H 270 Melocactus amethistinus-Buin. et Bred., Die Kakteen C Vld, 15.X.1972.

Frailea moseriana-Buin. et Bred., Die Kakteen C Vle 15.X.1972
1973.

H 361 Uebelmannia flavispina-Buin. et Bred., Succ. 52:9-10, jan. 1973.
H 346 Micranthocereus auri-azureus-Buin. et Bred., C.S.J. Am. 45:120-123, mei, juni 73. 
H 217 Melocactus ferreophilus-Buin. et Bred., Die Kakteen, C Vld, 15.1.1973.
H 360 Discocactus horstii-Buin. et Bred., Die Kakteen, C Vlf, 15.1.1973.
H 350 Melocactus albicephalus-Buin. et Bred., Die Kakteen, C Vld, 15.1.1973.
H 287 Frailea albiareolatis-Buin. et Bred., Die Kakteen, CVIe, 16.4.1973.
H 322 Frailea curvispina-Buin. et Bred., Die Kakteen, C Vle, 15.10.1972.
H 345 Frailea mammifera-Buin. et Bred., Die Kakteen, V Vlé, 15.10.1972.
1002 AB Arrojadoa theunisseniana-Buin. et Bred., Die Kakteen, C Vb, 15.1.1973.
H 169 Cereus crassipetalus-Buin. et Bred., Die Kakteen, C IVb, 16.4.1973.
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H 140a Notocactus carambeiensis-Buin. et Bred., K.u.a.S., 24:1-3, jan. 1973.
H 348 Austrocephalocereus albicephalus-Buin. et Bred., K.u.a.S.. 24:73-75, apr. 1973. 
H 399 Arrojadoa dinae-Buin. et Bred., K.u.a.S., 24:99-101, mei 1973.
H 359 Buiningia purpurea-Buin. et Bred., K.u.a.S., 24:121-123, juni 1973.
H 277 Pseudopilocereus fulvilanatus-Buin. et Bred., K.u.a.S., 24:145-147, juli 1973.
H 352 Frailea fulviseta-Buin. et Bred., K.u.a.S., 24:170-172, aug. 1973.
H 153 Melocactus deinacanthus-Buin. et Bred., K.u.a.S., 24:217-219, okt. 1973.
H 220 Melocactus erythracanthus-Buin. et Bred., C.S.J. Am: 223-226, sept.-okt. 1973. 
H 266 Melocactus giganteus-Buin. et Bred., C.S.J. Am:227-230, sept-okt. 1973.
H 341 Frailea deminuta-Buin. et Bred., Die Kakteen, I.IX.1973.
H 83 Frailea lepida-Buin. et Bred., Die Kakteen, I.IX.1973.
H 349 Arrojadoa eriocaulis-Buin. et Bred., K.u.a.S., 24:241-244, nov. 1973.
H 397 Melocactus levitestatus-Buin. et Bred., C.S.J. Am: 271-274, nov.-dec. 1973.
H 406 Uebelmannia meninensis-Buin. var. rubra-Buin. et Bred., Die Kakteen C Vle,

3.XII.1973.
H 100 Notocactus multicostatus-Buin. et Bred., Die Kakteen, C VIc, 3.XII.1973.
H 183 Melocactus conoideus-Buin. et Bred., Die Kakteen, C Vld, 3.XII.1973.

1974.
H 389 Micranthocereus flaviflorus-Buin. et Bred., K.u.a.S., 25:25-27, febr. 1974.
H 379 Coleocephalocereus buxbaumianus-Buin. et Bred., Succ. 53:28-33, febr. 1974. 
H 391 Coleocephalocereus aureis,pinus-Buin. et Bred., K.u.a.S., 25:73-79, april 1974.
H 381 Melocactus lensselinkianus-Buin. et Bred., Succ. 53:68-73, apr. 1974.

Melocactus schulzianus-Buin. et Bred., Succ. 53:86-92, mei 1974.
H 405 Melocactus grisoleoviridis-Buin. et Bred., K.u.a.S., 25:98-100, mei 1974.
H 376 Frailea melitae-Buin. et Bred., K.u.a.S., 25:121-123, juni 1974.
H 388 Melocactus bahiensis (Br. et R.), Werd., K.u.a.S., 25:146-149, juli 1974.
H 190 Discocactus patulifolius-Buin. et Bred., K.u.a.S., 25:195-197, sept. 1974.
H 191 Discocactus mamillosus-Buin. et Bred., K.u.a.S., 25:217-220, okt. 1974.
H 324 Discocactus magnimammus-Buin. et Bred., K.u.a.S. 25:242-245, nov. 1974.
H 394 Pseudopilocereus superfloccosus-Buin. et Bred., C.S.J. Am. XLVI; 60-63, 96,

2, 1974.
H 221 Micranthocereus densiflorus-Buin. et Bred., C.S.J. Am. XLVI, 113-16, 148, 3, '74. 
H 149 Melocactus longicarpus-Buin. et Bred., C.S.J. Am. XLVI: 191-194, 4, 1974.
H 182 Melocactus ernestii-Vaupel, Die Kakteen, 58, C Vld, 1.7.1974.
H 161 Melocactus zehntneri (Br. et R.) Werd., Die Kakteen, 58, C Vld, 1.7.1974.
H 395 Austrocephalocereus dolichospermaticus-Buin. et Bred., K.u.a.S. 25:76-79 apr.

1974.
H 392 Discocactus catingicola-Buin. et Bred., K.u.a.S. 25:265-267, dec. 1974.
H 390 Discocactus albispinus-Buin. et Bred., C.S.J. Am. XLVI: 252-257, 6, 1974.

1975.
H 195 Discocactus ferricola-Buin. et Bred., K.u.a.S. 26:2-5, jan. 1975.
H 401 Arrojadoa albiflora-Buin. et Bred., Succ. 54:22-27, febr. 1975.
H 227 Pseudopilocereus werdermannianus-Buin. et Bred., K.u.a.S. 26:74-77, apr. 1975. 
H 430/31 Discocactus cephaliaciculosus-Buin. et Bred., K.u.a.S. 26:97-100, mei 1975. 
H 198a Discocactus semicampaniflorus-Buin. et Bred., C.S.J. Am.; XLVI1, 3, 1975.
H 198 Discocactus pachythele-Buin. et Bred., C.S.J. Am.; XLVII, 4, 1975.
H 447 Facheiroa cephaliomelana-Buin. et Bred., K.u.a.S. 26:121-124, juni 1975.
H 404 Melocactus diersianus-Buin. et Bred., K.u.a.S. 26:169-171, aug. 1975.
1003AB Melocactus inconcinnus-Buin. et Bred., K.u.a.S. 26:193-195, sept. 1975.
H 343 Discocactus griseus-Buin. et Bred., Succ. 54: 186-190, okt. 1975.
H 325 Discocactus silicicola-Buin. et Bred., C.S.J. Am. XLVII, 214-217, sept.-okt. 1975. 
H 148 Melocactus florschützianus-Buin. et Bred., Ashingtonia, Vol. 2, nr. 2. p. 25-27

sept. 1975.
H 327 Pseudopilocereus azureus-Buin. et Bred., K.u.a.S. XXVI, 241-243, nov. 1975.
H 258a Melocactus acispinosus-Buin. et Bred., Die Kakteen C Vld. 1 juli 1975.
H 264 Melocactus krainzianus-Buin. et Bred., Die Kakteen C Vld, juli 1975.
H 452 Gymnocalycium matoense-Buin. et Bred., K.u.a.S. 26:265-268, dec. 1975.
H 200 Discocactus rapirhizus-Buin. et Bred., Ashingtonia, Vol. 2, nr. 3, nov. 1975.
H 364 Uebelmannia pectinifera v. multicostata-Buin. et Bred., Die Kakteen, C Vle, juli

1975.
H 432 Austrocephalocereus estevesii-Buin. et Bred., C.S.J. Am., XLVII, 6, 267-271,

nov.-dec. 1975.
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Ja tro p h a  b e rla n d ie ri Torr.

Jatropha berlandieri Foto’s Fr. Noltee
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Jatropha berlandieri: bloem en vrucht.

Deze foto’s behoren bij het artikel J. berlandieri van Fr. Noltee in Succulenta 
van april 1978.
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Vervolg van blz. 109.
1976

H 407 Melocactus pachyacanthus-Buin. et Bred., K.u.a.S. 27:1-4, jan. 1976.
H 122 Melocactus mulequensis-Buin. et Bred., Succ. 55:46-52, mrt. 1976.
H 178 Frailea aureinitens-Buin. et Bred., Succ. 55:62-66, april 1976.
H 450 Melocactus axiniphorus-Buin. et Bred., Succ. 55:194-198, okt. 1976.
H 444 Melocactus helvolilanatus-Buin. et Bred., Succ. 55:262-266, dec. 1976.

1977
H 328 Eriocereus spinosissimus-Buin. et Bred., K.u.a.s. 28:49-52, mrt. 1977.
H 427 Pseudopilocereus machrisii (Dawson) Buin. et Bred., Succ. 56:138-143, apr. ' 7 7 . 

H 403 Melocactus robustispinus-Buin. et Bred., Succ. 56:116-120, mei 1977.
H 137 Melocactus rubrisaetosus-Buin. et Bred., Succ. 56:162-168, juli 1977.
H 168 Melocactus azulensis-Buin. et Bred., K.u.a.S., 28:154-157, juli 1977.
H 443 Pseudopilocereus mucosiflorus-Buin. et Bred., K.u.a.S. 28:201-204, sept. 1977.
G illis Steltmanstraat 38hs, Amsterdam.

R e a c t ie s  van  le z e rs
G. H. VROOM
Gaarne wil ik reageren op het artikel van de heer S. K. Bravenboer in Succu
lenta van februari 1978. Ik ben het gedeeltelijk met de heer Bravenboer eens 
wat het plunderen uit de natuur van cactussen en succulenten aangaat. Het 
zou volgens mij internationaal geregeld moeten worden, zodat de heren plan- 
tenplunderaars geen kans meer krijgen. Ik moet toegeven dat ik niet tegen im
porten ben, beslist niet. Wel is het thans gesteld dat, waar de planten vandaan 
komen, grote gebieden ontgonnen worden voor landbouw e.d.
Ondermeer de cactussen worden met bulldozers platgewalst, hetgeen alge
meen bekend is. Dus als men die planten weet te redden ben ik daar 100% 
voor. We kunnen ze dan beter in onze kassen hebben staan en ervan genieten. 
Maar nogmaals, ik ben er absoluut tegen dat men de natuur op die manier leeg
rooft, zoals de heer Bravenboer beschrijft. Maar ik geloof dat het de natuur 
geen kwaad zal doen als daar eens wat wordt weggehaald, mits het maar 
deskundig en met mate gebeurt. We moeten dan maar wat meer betalen voor 
importen die wij willen hebben.
Nachtegaalstraat 78, 2025 V L Haarlem.

❖

Het artikel van S. Bravenboer in Succulenta van februari 1978, op onze afde- 
lingsbijeenkomst besproken, werd met grote instemming begroet. Onze leden 
zullen hierin ook zoveel mogelijk worden geactiveerd.
Toch willen wij graag een kanttekening maken bij bovengenoemd artikel. In 
een aantal Amerikaanse en Afrikaanse landen zijn bepaalde personen officieel 
gerechtigd daar waar stadsuitbreidingen, nieuwe wegen en/of vliegvelden wor
den aangelegd, planten vooraf te verzamelen en aan verzamelaars d.m.v. han
delaren ter beschikking te stellen.
Mogelijk kan dit van bovenaf (via de internationale contacten of organisaties)
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worden gestimuleerd. Bijzondere planten kunnen dan aan botanische tuinen of 
instituten worden overgedragen. Door zaadwinning kan dan voorts de gewone 
liefhebber in staat worden gesteld in het bezit van dergelijke planten te komen. 
Wel dienen zulke planten met een garantie (toestemming) van het land van her
komst te worden aangeboden. Zeker het aanbieden van zaden zal de lief
hebber niet "dwingen” importen te kopen om bij te blijven. Bijvoorbeeld van 
Uebelmannia’s worden nooit zaden aangeboden! Hebben deze planten geen 
zaden? Of . . .  is dit ook commercie!
Komen straks planten (legaal) ter beschikking van de liefhebber, laat men dan 
voor die moeilijke planten voor een goede handleiding zorgen, opdat een op
timale overlevingskans van deze planten verzekerd wordt.
Wij wensen al onze Succulenta-vrienden heel veel succes bij het zaaien, want 
daar is o.i. het voortbestaan van de succulente planten en onze liefhebberij het 
meest mee gebaat.
Bestuur afd. Gorinchem-Den Bosch,
M. Jamin, secr. - Braakven 116 - Berlicum.

Het vermeerderen van Euphorbia’s
PAUL DE HAAN

Ook bij de Euphorbia's worden 2 manieren van vermeerderen toegepast, het 
zaaien en het stekken.
Om met het meest spannende te beginnen eerst iets over het zaaien.
Aangezien de kiemkracht van oud zaad sterk kan teruglopen is het beste wat 
men kan doen vers zaad gebruiken. De consequentie hiervan is in feite dat 
men zaad, betrokken van de handel, eigenlijk meteen moet zaaien. De meeste 
nieuwe zaadlijsten komen in het najaar uit, er wordt dan vaak besteld en dat 
betekent dat men eigenlijk in het lichtarme jaargetijde zou moeten zaaien, dus 
met onderwarmte.
Anders is het natuurlijk met eigen gewonnen zaad dat vaak in een wat gun
stiger tijd gezaaid kan worden.
Als zaaibodem is van alles te gebruiken, gebruik gewoon wat u gewend bent. 
De zaden uitstrooien op het vochtige oppervlak van de zaaibodem en niet be
dekken doch in de zaaibodem drukken, zodat de zaden goed vochtig blijven. 
Zaaien doe ik gewoonlijk in open potten met de voet in een laagje water. 
Gebruik hiervoor liefst gekookt water, dat in verband met het vormen van aan
slag, alg e.d.
Bij een temperatuur die constant ong. 20° C is zullen de meeste zaden snel tot 
ontkieming komen. De zaden van sommige zendingen (oud zaad?) laten echter 
wat lang op zich wachten zodat men niet te snel de nog niet gekiemde zaden 
moet verwijderen. Alleen wanneer het zaad zeker verrot is heeft het natuurlijk 
geen zin meer om nog op resultaat te wachten. Het zaaien in open potten doe 
ik vooral omdat de jonge zaailingen over het algemeen geen gespannen lucht 
verdragen. Tevens is het oppassen voor felle zon. Voor het verspenen geldt 
hetzelfde als voor alle zaailingen; niet te snel ermee, wachten tot de plantjes 
goed hanteerbaar zijn en oppassen dat de hoofdwortel niet beschadigd wordt. 
Iets over het zelf winnen van zaad.
Zonder in te willen gaan op de ingewikkelde bloeiwijze van de Euphorbia’s wil 
ik toch wijzen op een paar zaken die met het bestuiven van deze planten en 
het winnen van zaad verband houden.
In de eerste plaats kunnen we 3 soorten bloeiwijzen onderscheiden (een onder
scheid alleen voor wat betreft bestuiving):
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Euphorbia bupleurifolia 
mannelijke bloeiwijze

A. de plant is tweehuizig d.w.z. heeft óf alleen vrouwelijke óf alleen mannelijke 
bloemen, b.v. E. obesa, E. meloformis, E. mammillaris e.d.
Men heeft dan altijd twee planten nodig voor de zaadwinning. Eventueel 
kan men in het bezit zijnde van een vrouwelijke plant proberen of een col
lega die een mannelijke plant heeft wat stuifmeel kan leveren.
Een mannelijke plant brengt n.l. alleen stuifmeel voort, een vrouwelijke 
plant heeft een bloeiwijze die slechts uit stampers bestaat.
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B. de plant brengt zowel mannelijke als vrouwelijke bloeiwijzen voort (is dus 
éénhuizig). Dit wil echter niet zeggen dat de plant zelf in staat is om zaad 
te vormen, vaak is daarvoor toch weer een andere plant nodig.

C. de plant heeft tweeslachtige bloeiwijzen d.w.z. de mannelijke en vrou
welijke bloemen zijn tot één geheel versmolten (oppervlakkig gezien). Voor
beelden hiervan zijn: E. fasciculata, E. globosa, E. millii.
Hierbij doen zich twee gevallen voor:
1. de plant is zelffertiel m.a.w. gevoelig voor eigen stuifmeel (E. globosa).
2. er zijn weer twee planten nodig (E. fasciculata, E. flanaganii etc.). 

Wanneer de planten bestoven zijn en er zich zaad vormt dan zal op den duur 
het probleem zich gaan voordoen hoe het zaad te winnen.
Zoals de meesten wel weten springt het zaad van Euphorbia's bij rijpheid tot 
enkele meters weg. Bij E. obesa, waar de vruchten dicht op de plant zitten, kan 
men ermee volstaan een kokertje over de vruchten te plaatsen, b.v. van dia- 
film of een plastic medicijnbuisje.
Het wordt natuurlijk wat anders wanneer de vruchten verder van de plant zitten. 
Naar mijn mening is een goede methode om de vrucht voorzichtig vast te plak-

Tweeslachtige b loeiw ijze van E. monteroi
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ken met een stukje cellotape. Wanneer dan de vrucht openspringt wordt hij 
door het plakbandje bijeen gehouden. Wanneer dit te veel werk is, dan kan 
men ook de nog onrijpe vrucht oogsten en deze in een doosje laten rijpen. Wel 
moet men ervoor oppassen, omdat de onrijpe vrucht nog vocht bevat zodat ze 
in een kleine afgesloten ruimte kunnen gaan schimmelen.

Het stekken.
Met uitzondering van de niet-spruitende soorten zijn de Euphorbia’s goed uit 
stek voort te kweken. Het voordeel hiervan is dat de stek soortecht is. Het na
deel kan zijn dat door stekken van stekken van stekken enz. er zwakke planten 
kunnen ontstaan.
Een ander punt is dat niet alle van stek voortgekweekte planten de vorm van 
de moederplant zullen aannemen. (E. virosa)
Bij het snijden van de stekken vooral oppassen voor het witte melksap dat uit 
de plant vloeit, het is echt giftig, let op voor ogen en open wondjes. Snij de 
stek af met een goed scherp mes en stelp het "bloeden” van de plant door de 
wonden te bestrooien met wat zand, as of gewoon potgrond of spoel de won
den af met koud water. Nadat de wond wat gedroogd is verwijderen we het 
gedroogde melksap. Nu kiSnnen we drie dingen met de stekken doen:
A. de stek laten drogen zodat de wond dichttrekt en er zich wondweefsel 

vormt (callus); daarna potten we de stek op in zanderige aarde waarbij zich 
in gespannen lucht vrij snel wortels zullen vormen.

B. de stek meteen oppotten in vochtige aarde of TKS en de zaak matig vochtig 
(en warm) houden. Al of niet gebruik makend van een wortelvormer zoals 
Rootone.

C. (dit lijkt mij de meest riskante manier): de stek met het ondereind in water 
hangen. Zelf heb ik dit nog niet aangedurfd maar het schijnt een snel re
sultaat te geven, echter met een verlies van ongeveer 50%.

De meest betrouwbare methode is volgens A.
Voor grote stekken is het aan te raden om de stekken niet in schrale aarde 
maar in puur zand op te potten. Het voordeel hiervan is dat de plant eerst een 
uitgebreid wortelgestel maakt aangezien er weinig voedsel aanwezig is. De 
lengtegroei van de plant wordt dan opgeschort totdat de stek met volledig 
wortelgestel en al in de normale potgrond wordt gezet.
Methode B en C geven natuurlijk meer risico. Bij stekken van E. fimbriata met 
wortelvormer direct in TKS gaat het erg goed; bij stekken van E. marlothiana 
legden 2 van de 3 binnen enkele dagen het loodje en waren niet meer te red
den. Natuurlijk is de beste tijd van het jaar om te stekken het late voorjaar en 
de zomer, maar met gebruikmaking van onderwarmte kan het in feite het hele 
jaar door gebeuren.

Puccinistraat 12, Boxtel.
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Het geslacht Turbinicarpus (II)
Th. NEUTELINGS
Vervolgen wij thans weer onze geschiedkundige wandeling. Nadien werden 
de volgende soorten onder Turbinicarpus gerangschikt: T. schmiedickeanus 
verkozen als typeplant van dit geslacht, T. macrochele, T. pseudomacrochele 
en T. lophophoroides. In 1948 beschreven Backeberg en Jacobsen de nieuwe 
T. klinkeranus (oorspronkelijk geschreven als klinkerianus). Shurly publiceer
de Strombocactus schwarzii, die Backeberg in 1951 bij Turbinicarpus onder
bracht. In 1961 beschreef Backeberg de nieuwe T. polaskii, maar omdat hij 
geen typeplant aanhaalde, werd daardoor zijn beschrijving ongeldig. In 1966 
bracht Klawida Toumeya krainziana terug tot een variëteit van Toumeya pseu
domacrochele, welk idee de schrijvers Glass en Forster onderschrijven, 
zoals wij verderop zullen gewaar worden.
In 1963 stelde Backeberg de nieuwe soort T. roseiflorus voor. Ook deze pu
blicatie was ongeldig, omdat hij (wederom) naliet een type-exemplaar te cite
ren. In 1975 publiceerden Glass en Forster de nieuwe soort T. laui, moge
lijkerwijs dezelfde als Backeberg met zijn T. roseiflorus bedoelde.
In 1969 stelde Klawida en Buxbaum voor het nieuwe geslacht Normanbokea 
in te stellen door het onderbrengen van de twee soorten Pelecyphora valde- 
ziana en Pelecyphora pseudopectinata. De schrijvers Glass en Forster waren 
ervan overtuigd dat deze twee blijkbaar problematische soorten niet onder 
Pelecyphora thuishoorden. Een juiste benaming is in feite een behoorlijk pro
bleem geweest. Zo heeft valdeziana gezeten in de geslachten Echinocactus, 
Thelocactus en Gymnocactus. (Zie ook Succulenta van november 1977, blz. 
265-266.). Beide schrijvers vinden met name Turbinicarpus hét geslacht waarin 
zij thuishoren op grond van bloem-, vrucht- en zaadkenmerken, welke in alle 
opzichten voor dit geslacht typerend zijn, alsook wat de geringe lichaamsom
vang en de verspreiding ervan in de Chihuahuawoestijn betreft. De hoofd
reden waarom plaatsing tot dusver in het geslacht Turbinicarpus uitbleef was 
vooral gelegen in de zeer afwijkende en onderscheidene vormen wat het 
areool en de bedoorning van deze twee fraaie cactussen betreft. Nochtans 
zijn deze kenmerken eveneens geldend voor de andere exemplaren van dit 
geslacht; echter zij het dat deze alleen nog te onderkennen zijn in het zaai- 
lingstadium, waarbij men namelijk een eender type bedoorning kan waar
nemen. Beide omstreden soorten blijven bij volwassenheid deze jeugdige 
karakteristieken handhaven.
In 1976 stelden Glass en Forster T. gracilis als een nieuwe soort voor, welke 
door hen reeds in 1971 in Nuevo León was ontdekt. Aanvankelijk was deze 
plant in de cultuurwereld voorgesteld als een variëteit van T. schmiedickeanus. 
Vijf jaar lang na de ontdekking ervan twijfelden beide heren of zij deze gracilis 
(=  de sierlijke) uiteindelijk als een variëteit dan wel als een nieuwe soort 
zouden publiceren. De reden om toch deze als een aparte soort te beschou
wen omschreven zij met de argumentatie dat in de sterk aan elkaar verwante 
groep: T. schmiedickeanus-klinkeranus-schwarzii de T. gracilis zich daarin nog 
het meest ervan onderscheidt. En inderdaad zijn de problemen t.a.v. de
ze groep complex, stellen de schrijvers. De zaadverspreiding is, zoals wij 
eerder zagen, zodanig beperkt dat er kleine plantenkolonies ontstaan, ver
spreid over de heuveltoppen in een tamelijk beperkt gebied. Binnen elke 
kolonie blijven de kenmerken erg constant en toch kunnen deze kenmerken 
weer duidelijk verschillen van die in een volgende kolonie, ook al ligt die 
andere een paar tientallen km verderop. Om nu een voorbeeld te noemen:
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De juiste omvang van het geslacht W eberocereus
(Br. & R.) emend F. Buxb.

FRANZ BUXBAUM
Geslacht W eberocereus W.L. B ritton en J.N. Rose in Contr. U.S. Nat. Herb. 12, 
431, 1909.
Als eerbew ijs genoemd naar de Franse cactusonderzoeker A. W eber, die twee 
van de a llereerst bekend geworden soorten heeft beschreven.
Synoniemen:
Cereus: M ille r p.p.
Rhipsalis Gaertn. p.p. (Rhipsalis biolleyi Web. =  Weberocereus biolleyi (Web.) 
Br. & R.).
Werckieocereus Br. & R. p.p. (zie opmerking 1).
Eccremocactus emend. Kimn. non Eccremocactus Br. & R. (zie opmerking 1). 
Cryptocereus Alex, sensu Backbg. in Die Cactaceae II, 734. 1959. p.p. (Cryp- 
tocereus imitans Backbg. -  Weberocereus imitans (Kimn. & Hutch.) F. Buxb.) 
(zie opmerking 1).
Onderfam ilie Cactoideae (Cereoideae), Tribus II Hylocereae, Subtribus b Hylo- 
cereinae. Serie 3.

Diagnose volgens Britton & Rosé l.c.:
"S lender clim bing cacti w ith angled sterns and branches em itting aerial 
roots, the areoles bearing a tu ft o f short wool and several weak acicular 
bristles; flowers pink or rose-color, nocturnal, short-funnelform  or funnel- 
form-campanulate; ovary tubercled, areolate, lower part o f the corolla-tube 
w ith a few s im ilar areoles, the upper part w ith  a few  foliaceous scales; 
outer perianth segments reflexed-spreading, blunt, linear-oblong, the inner 
lanceolate, acutish or obtuse; stamens about as long as the style; stigmas 
few, iinear; fru it elongated, spimose, ye llow  (Schumann)".

Typeplant: W. tunilla (Web.) Br. & R. (=  Cereus tunilla Web. in Buil. Mus. Hist. 
Nat. Paris 8, 460. 1902).
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Beschrijving: Epiphyten met min of meer talrijke, aan de slanke en min of meer 
talrijk vertakte spruiten zijdelings ontspringende luchtwortels, soms (W. biol- 
leyi) tot in de hoogste boomkruinen klimmend. De vorm van de spruiten is 
binnen het geslacht velerlei, ook binnen de individuele plant, meestal vier-, 
zeldzamer drie-, vijf- of zeskantig of ook geribd of vlak tweezijdig, met rechte, 
hoogstens onder de areolen wat uitstekende of duidelijk gekerfde rand; bij W. 
imitans tussen de diep liggende areolen sterk gelobd.
Jonge spruiten dikwijle geheel rend die zich later verbreden; bij W. imitans het 
ronde gedeelte ca. 11/2 cm dik, het vlakke gedeelte tot 10-15 cm breed; bij 
W. biolleyi zijn de spruiten slechts 4-6 cm dik, bij jonge planten vlak tot drie- 
vleugelig, later geheel rond, zoals bij Rhipsalis. Stekken zijn driekantig of vlak. 
Wercklé (in 1904-'05) stelde vast dat zaailingen van alle soorten tweezijdig zijn, 
hetgeen volgens Kimnach & Hutchinson ook in het bijzonder bij de anders 
driekantige W. panamensis het geval is. Areolen met halfkogelvormige, bij 
W. biolleyi bijna niet waarneembare viltkussens; bij W. imitans zijn de aan de 
basis van de instulping staande areolen wollig met een nietig steunschubje 
met huidrand, meestal onbedoornd, aan ronde spruiten met 1-3 korte, naald
vormige doorns. Ca. 2 mm onder het areool een buitenbloemse honingkleur. 
Doorns algemeen zacht borstelharig tot dun naaldvormig, bij jonge spruiten tot 
6, bij oude, in het bijzonder bijna bewortelde spruiten tot 20 of meer, bij W. 
biolleyi en W. panamensis slechts 1-3, later afvallend.
B'oemen 3-5-7 cm lang, rozekleurig, nachtbloeiers, bij W. panamensis van bin
nen wit, sterk prikkelend ruikend, kort trechtervormig tot trechter-klokvormig. 
Het langwerpige pericarpellum is door de min of meer dicht opeen staande, 
sterk vooruitspringende podariën van de meestal zeer kleine, bij W. panamen
sis opvallende schubben, wratachtig; het erbijbehorende areool staat op de 
bovenzijde van de wrat en draagt haren en borstelhaar.

Noot: Een abnormale bloeiwijze van W. tunilla, die ik in 1941 verkreeg 
toonde op het pericarpellum en nog enigszins op het receptaculum in plaats 
van de tuberkelachtige bultjes (podariën) een voortzetting van het vier
kantige spruittype, waarbij de onder de areolen verdikte en verhoogde 
ribben tussen de areolen bijna vleugelachtig dun waren.

Boven het pericarpellum nauwelijks wat ingesnoerd verbreedt zich het recep
taculum, in het bereik van de aanzienlijke honingkamer, voorzien van in de 
lengterichting lopende honingklieren, tot ongeveer de aanzet van de onderste 
meeldradenrij, waar het zich tenminste zonder een uitspringende rand binnen
in, soms ook buiten herkenbaar weer versmalt en dan zich trechter-klokvormig 
verwijdt. De onderste op het pericarpellum aansluitende schubben en podariën 
lijken nog op die van het pericarpellum, de hogerop staande vormen uit vlak 
kegelvormige podariën nog naar buiten en opwaarts gekromde, rechte schub
ben, die als „buitenste bloembladen” eveneens meestal terug- en buitenwaarts 
gekromd en iets vlezig zijn. Soms dragen deze podariën aan de bovenzijde 
een behaard, deels borstelig areool. De meer tere, rozekleurige, bij W. pana
mensis witte, binnenste bloembladen zijn recht-lancetvormig, stomp of toege
spitst en bij volle bloei klokvormig gerangschikt. De benedenste meeldraden
rij is aan de basis, welke in de honingklierverdikking overgaat, knobbelig ver
dikt. Daarop volgen dicht aaneensluitend, een, twee of meer rijen, tot onge
veer eenderde hoogte van het verbrede receptaculum, de overige ruimte tot 
aan de hymenachtige keelkrans is slechts met enkele, willekeurig ingeplante 
meeldraden bezet. Naar gelang de stand van de bloem liggen de tere, lange 
meeldraden en eveneens de dunne stijl scheef afwaarts. De stijl heeft ca. 4-8 
ongelijke lange, rechte, fijne, papilloze stempellobben, met een dunne streep 
op de rugzijde. De zaadbeginsels zitten bij bosjes aan de weinig vertakte na-
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Fig. 2 W. tun illa . A. Buitenzijde bloem.
B. Langsdoorsnede. Onderaan 2 meeldraadrijen, een rij op de keelkrans, in de tussenruimte 
slechts verspreid wat meeldraden (C o lI. Marnier, Les Cèdres)

Fig. 3 W. b io lley i. In tegenstelling met W. tun illa  geen doorns in de oksels van de receptaculum- 
schubben
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velstrengen, die aan de binnenzijde van de kromming langere papillenharen of 
een trap ervoor, schilferige, wat afstaande epiderm cellen dragen, zoals bij
W. tunilla.
Vrucht kort o f langer ovaalvorm ig to t bijna kogelvorm ig, min of meer dicht be- 
knobbeld o f met grote knobbels zoals bij W. panamensis, met behaarde o f min 
o f meer dun bedoornde areolen, die echter gem akkelijk kunnen afvallen. Peri- 
carpum ca. 3 mm dik, roze to t rood of gelig, het vruchtvlees donkerrood, reuk
en smaakloos, zaden ta lrijk .
Zaad ca. 11/ 2 mm groot, scheef eivorm ig met aan de basis een langwerpig, 
verd iept hilum dat de m icropyle bevat. Zaadhuid zwart, matglanzend, zeer fijn, 
zwak geknobbeld, met zeer ta lrijke, puntvorm ige tussengroefjes. Perisperm 
ontbreekt; embryo met grote kiembladen, to t 3/4e cirkel opgerold.
O orsprong: De meeste soorten Costa Rica, W. panamensis aan de Rio Fato 
en het M eer van Gatun, provincie Colón, Panama. W. rosei in Ecuador, dal van 
de Rio Canar, 600 m boven zeespiegel, provincie Chimborasso bij Huigra, 
O limpo Canon bij de Rio Chancho, 700-1000 m boven zeespiegel. 

Opm erkingen
1. Reeds Kimnach en Hutchinson duiden in 1956-57 op de enge verwantschap 
van enerzijds W eberocereus met het meer oorspronkelijk  geslacht W erckleo- 
cereus, anderzijds met Eccremocactus en ook met Nopalxochia. Daarbij be
klem toonden zij dat het voorkom en van vlakke spruiten - ook van gelobde - 
geen verwantschap, maar slechts een, bij meer soorten voorkom ende con
vergentie voorste lt, hetgeen ik reeds in 1957 naar voren bracht (Buxbaum 
1957). Het lijk t daarom onbegrijpe lijk  dat Kimnach in 1962 de nieuwe soorten 
W. rosei en W. im itans, ondanks het duidelijke onderscheid in de bloemen, 
niet bij W eberocereus, maar bij het geslacht Eccremocactus indeelt, waarvan 
de duidelijke diagnose voor d it doel veranderd moest worden. O orspronkelijk 
hadden Kimnach en Hutchison (1956) W. imitans als W erckleocereus beschre
ven. W at de binnenste bloem bouw betreft, nl. de aan de honingkam er aanslui
tende, onderste (hoofd)groep meeldraden en de aan de (bijna) van meeldraden 
vrij zijnde ruimte met aansluitende, hymenachtige, uit een rij bestaande keel- 
krans, is onm iskenbaar van een m orfologische eenheid sprake, overigens een 
in de hele fam ilie d ikw ijls  voorkom ende schikking. Toch zijn er bepaald op
vallende verschillen. Bij W erckleocereus reiken de ta lrijke  rijen van de onder
ste groep to t op ongeveer de helft van het w ijdere deel van het receptaculum, 
bij W. rosei bestaat deze slechts uit 1-2 rijen, bij W. imitans w ordt deze op 
ongeveer 2/3e lengte losser, bij W. tunilla zijn er 2-3 reeksen en bij Eccr. 
bradei is deze to t het onderste kw art beperkt. Hier zou daadwerkelijk sprake 
zijn van type-eenheid en van d it standpunt uitgaande zou men deze geslachten 
ook als ondergeslachten van één kunnen beschouwen. Zeer essentieel is ech
te r de totale bouw van de bloem in drie fasen opgebouwd, die ook drie ge
slachten rechtvaardigen:
W erckleocereus: pericarpellum  dicht, receptaculum slechts wat minder dicht 
met ronde, zeer s terk naaldvormig to t borstelharig bedoornde areolen, to t aan 
de rand van het receptaculum aanwezig, zonder duidelijke schubben en voet- 
bultjes. Pas aan de rand van het receptaculum staan, nog tussen de be
doornde areolen, de rechtlijn ige, meest buitenste perianthbladen. Omdat er 
geen podariën op de bloem voorkom en, zijn de vruchten glad en benevens de 
bloem rest d icht bedoornd.
W eberocereus: tenm inste het pericarpellum  is zeer dicht bezet met steil knob
belvorm ige uitspringende, van een kleine o f grotere punt voorziene schub en 
op de bovenzijde van de uitstulping staande, areolen dragende podariën; op
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Fig. 4 Bloemdetails van W. biolleyi A. Onderste rij meeldraden aansluitend op de honingklierverdik- 
king B. Keelkrans C. Zaadknoppen aan strengen

Fig. 6 Zaad W. tunilla. A. Zijkant B. Hilum C. Zonder buitenste zaadhuid D. Embryo
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Fig. 7 Vlakke spruit met vrucht van W. imitans 
Tekeningen en foto’s van de schrijver

het receptaculum rechthoekig tot teruggebogen uitspringende, de aanzienlijke 
schubben afstaande tot teruggebogen, de areolen daarom dikwijls op de schub 
staande, en naar beneden toe loopt de basis van de podarie af tot de volgende 
tussenknoop. Areolen met haren en stekelige borstelharen op de podariën 
v.h. pericarpellum en op het onderste deel v.h. receptaculum. Vruchten min of 
meer knobbelig en meestal bedoornd, bij W. panamensis de areolen afvallend. 
Eccremocactus: een uiterste reductie van de tussenknopen op het pericar
pellum en receptaculum. De weinige pericarpellumschubben zijn breed, hoog
stens met weinig borstelhaar in de oksels in de onderste schubben aan de 
basis. Podariën op het receptaculum aflopend maar slechts met korte, brede, 
afstaande schubben in de overgang naar de buitenste perianthbladen. Vrucht 
is naakt en kaal met uitspringende podariënlijsten. Vaak brengen de areolen 
meer bloemen voort.
Deze opvallende verschillen in bloeiwijzen der drie geslachten maken een in
deling van deze ontwikkelingslijn zeer eenvoudig. Daardoor ontstaan er in 
tegenstelling met Kimnach de volgende, nieuwe combinaties:
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W eberocereus rosei (Kimn.) F. Buxb. comb. nova (=  Eccreomocactus rosei
Kimn. in Cact. Succ. Journ. Am. 34, 80. 1962)
W eberocereus imitans (Kimn. & Hutch.) F. Buxb. comb. nova (=  W erckleoce- 
reus im itans Kimn. & Hutch. in Cact. Succ. Journ. Am. 28, 154. 1956, = Eccre
mocactus imitans (Kimn. et Hutch.) Kimnach in Cact. Succ. Journ. Am. 34, 82. 
1962. C ryptocereus im itans Backbg. in Die Cactaceae 2, 734. 1959. Backe- 
bergs indeling van W. imitans verklaart Kimnach als het resultaat „van een 
volkomen onbekendheid met de bloeiw ijze van C ryptocereus anthonyanus” .
2. B lijft de vraag nog m.b.t. de relatie met Nopalxochia phyllanthoides. De 
rechthoekig afstaande, ook al behoren zij to t de corolla, bladen van het recep
taculum herinneren daadwerkelijk aan de afstaande receptaculumschubben 
van W eberocereus. Men zou daarom kunnen spreken van een „luxurianthe" 
vorm ing van dezelfde ontw ikkelingsstam . Nopalxochia phyllanthoides is ech
te r alleen als cu ltuurplant bekend en zou uit M exico stammen. Britton en Rosé 
berichten echter (zie The Cactaceae II, blz. 205) dat Edwards en ook Sims 
defin itie f hebben vastgesteld dat de soort eerst door Humboldt en Bonpland 
vlak bij de stad Turbaco, ten zuiden van Cartagena, Columbia, ontdekt werd.
In verband met de betrekkelijke nabijheid van de vindplaatsen van W. pana
mensis in Panama, provincie Colón, de meeste W eberocereussoorten en van 
Eccremocactus in Costa Rica, en met de ve r afliggende vindplaats van W. 
rosei in Ecuador zou men ondanks de du ide lijk  afw ijkende bloem bouw van 
Nopalxochia een samenhang veronderstellen, maar als gevolg van de talrijke, 
nietige schubben op het pericarpellum van Nopalxochia, zeker niet met Eccre
mocactus.
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(Web.) Br. & Ft., Cactaceae, Jb. Deutsch. K. Ges. 1941
Buxbaum F. Klarung nomenklatorischer Fragen bei den Hylocereideae
Rhipsalinae, Kakt. u. a. Sukk. 8, 113-116, 133-136. 1957
Kimnach M. Icon. PI. Succ. 12. Werckleocereus tonduzii (Web.) Br. & R ,
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Sackgasse 13/1/4. Judenburg, Oostenrijk 
Vertaling J. Defesche /  Th. Neutetings
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In de groeistreek van T. klinkeranus kan men zowaar de natuurlijke groeiplaats 
( =  habitat) van T. schwarzii en T. macrochele waarnemen. De habitats van 
T. gracilis en T. schmiedickeanus zijn maar amper verder gelegen. T. k linker
anus komt voor tussen de habitats van de bruinkleurige ” po laskii” -vorm van 
T. schwarzii en de typisch blauwkleurige vorm van T. schwarzii. En voorts, 
tussen de habitat van T. klinkeranus en T. schm iedickeanus komt een onlangs 
ontdekte vorm van T. schwarzii voor met purperkleurige bloemen!
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De verschillende vormen in het T. schmiedickeanus-complex zijn voor een 
belangrijk deel te onderscheiden en dienen alszodanig erkend te worden, zo 
stellen de auteurs Glass en Forster. Onontkoombaar is dan ook hun conclusie 
dat de verwantschappen binnen dit complex beter begrepen kunnen worden, 
indien de taxa (meervoud van taxon) weloverwogen variëteiten van één varia
bele soort zijn. Om deze reden dan ook hebben zij uiteindelijk besloten T. 
gracilis, T. klinkeranus, T. macrochele en T. schwarzii als variëteiten van T. 
schmiedickeanus te zien.
Bij vroegere studies van de verschillende nu onder Turbinicarpus onderge
brachte vormen, bestond er de neiging verschillende ervan onder het geslacht 
Strombocactus onder te brengen. Meestal gebeurde dit vanwege oppervlak
kige overeenkomsten en een onvoldoende begrip inzake de aard van de nieuw 
ontdekte planten. Echter Strombocactus onderscheidt zich sterk vanwege de 
buitengewoon kleine (ca 0,3 mm in 0 ) , bijna ronde, roodbruine zaadjes en 
ook vanwege de droge, dunwandige vrucht.
Onlangs bestond er ook de stroming om Turbinicarpus onder het geslacht 
Toumeya te brengen. Juist vanwege de carton- en papierachtige structuur van 
de bedoorning was dit een verleidelijke combinatie. Geografisch bezien is er 
echter een grote kloof van wel honderden km tussen de groeiplaatsen. Tou
meya komt namelijk voor in de aangrenzende streken van de vier staten 
Arizona, Colorado en Nieuw-Mexico (alle in de Verenigde Staten gelegen) en 
voorts westwaarts in het noordelijk deel van Arizona. De verschillende soor
ten van Turbinicarpus treft men daarentegen aan in het centrale en noordelijke 
deel van Mexico. Bovendien is de zaadkorrel van Toumeya beduidend groter, 
wel 2-21/2 mm en heeft voorts een afgeplatte vorm. Het zaad van Turbinicarpus 
is geheel gelijk aan dat van Thelocactus en Gymnocactus.
Waarom houden dan beide schrijvers toch een scheiding aan tussen beide 
geslachten Turbinicarpus en Gymnocactus? Juist omdat dit al moeilijk valt te 
doen op grond van verspreidingsgebied, uiterlijk, bloem, vrucht, zaad e.d.? 
Na veel aarzeling, zo stellen zij terecht, handhaven zij deze beide geslachten 
als aparte, op grond van het feit dat de soorten van Gymnocactus groter van 
formaat zijn, in het algemeen gemakkelijk spruiten en een zwaardere be
doorning hebben. Zij geven wel toe dat verder wetenschappelijk onderzoek 
ertoe zal moeten bijdragen om uit te maken of het geslacht Gymnocactus met 
dat van Turbinicarpus verenigd dient te worden. Overigens, in cultuur kan de 
liefhebber gemakkelijk al een paar treffende verschillen tussen beide geslach
ten vaststellen. De schedels van de Turbinicarpussoorten zijn meestal overwe
gend sterk wollig, hetgeen bij de Gymnocactussen niet het geval is. Bij het 
eerste geslacht bloeien de meeste exemplaren practisch de gehele groei
periode door. Bij Gymnocactus valt de bloei einde winter, begin voorjaar. 
Deze voor de liefhebber te constateren kenmerkende verschillen mogen dan 
voor de wetenschap geen al te sterke argumenten zijn. Maar nuttig en prac
tisch (en waarneembaar!) is het niettemin voor de doorsnee-amateur wel. In
dien hij uit wetenschappelijke publicaties verneemt dat er een nauwe verwant
schap tussen beide cactusgeslachten bestaat, zal hij daar ongetwijfeld kennis 
van nemen. Maar om dan bijvoorbeeld Gymnocactus te laten opgaan in Tur
binicarpus gaat (mij althans) toch iets te ver. Daarom vind ik het ook jammer 
dat bijvoorbeeld valdezianus niet meer volgens beide Amerikaanse schrijvers 
onder Gymnocactus mag vallen. Ook deze is een typische vroege voorjaars- 
bloeier. Of voor mijn part had ook de geslachtsnaam Normanbokea gehand
haafd mogen blijven, juist vanwege het zo aparte uiterlijk. Ook wil ik hier op
merken dat de pseudopectinatus toch geen bolvorm kent; deze is toch duidelijk 
gerekt. Maar . . .  de wetenschap heeft tot dusver anders beslist.
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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.
Voor een vlotte afhandeling gelieve u STEEDS UW LIDNUMMER te VERMELDEN.

BESTUURSMEDEDELINGEN.

Secretariaat.

Op de j.l. gehouden Algemene Vergadering van 6 mei te Velsen legde de heer de Gast zijn 
functie van algemeen secretaris neer, drukke andere werkzaamheden noopten hem 
daartoe.
Jarenlang diende de heer de Gast met volle aandacht en ijver de belangen van de 
vereniging en wij zullen hem daar, maar vooral in het bestuur bijzonder missen. Zijn 
eerlijkheid en inzicht maakten het tot een waar genoegen met hem samen te werken, het 
zal voor mij een zware taak zijn hem te vervangen.
Geheel uit het oog verliezen doen wij de heer de Gast echter niet, hij heeft ons toegezegd 
enkele dingen (zoals kalenders enz.) te willen blijven behartigen.
Alle correspondentie, afdelingsverslagen e.d. moet u vanaf nu zenden aan mijn adres.

A. Boender-v.d. Molen.

Algemene vergadering van 6 mei 1978 te Velsen.
Tot onze grote spijt lieten verscheidene afdelingen verstek gaan, van de twee-en dertig 
afd. misten we dertien afdelings afvaardigingen.
De afd. Kennemerland was gastvrouw voor deze jaarvergadering en kreeg een bittere pil te 
slikken toen de door hen uitgenodigde heer Meesters (boekstand) zonder afbericht, niet op 
kwam dagen.
’s Ochtends werd, na de koffie, een bezoek gebracht aan het museum van de 
Archeologische Werkgroep Velsen.
Bij terugkomst heette de voorzitter van de afd. Kennemerland de aanwezigen hartelijk 
welkom.



Na de lunch werd om twee uur de officiële jaarvergadering geopend door de heer 
Bravenboer.
Notulen van deze vergadering komen in het augustus nummer van "Succulenta", vandaar 
dit beknopt verslag.

Bewaarbanden en handleidingen.
Bewaarbanden voor 12 nummers van Succulenta zijn verkrijgbaar è 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 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 
girorekening 3742400 van Succulenta afd. Verkoop, Beverwijk, met vermelding van de 
bestelde artikelen.

AFDELINGSNIEUWS

Afdeling West-Brabant.

De ruilbeurs georganiseerd door de afd. West-Brabant zal gehouden worden op zaterdag, 
19 augustus, 13.00 uur, in de kantine van het Norbertius-College, Lyceumlaan 10, 
Roosendaal, dit is drie minuten lopen vanaf het station, 3e zijstraat links van de straat 
tegenover het station.

secr. J. Kemerink 
Weerdeel 26 

Teteringen, tel. 076-812481.

V E M A K A S
De NAAM die garant staat 
voor een kwaliteitskas!
Wij leveren U: uit eigen fa
briek 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.



AGENDA
Mededelingen voor deze rubriek moeten uiterlijk de 15de van de maand, voorafgaande aan 
de maand van verschijnen van het maandblad bij Mevr. Boender zijn.

Vergaderingen:

Hoofd Bestuursvergaderingen - 7 oktober 1978, De Poort van Kleef, Mariaplaats 7, Utrecht.

Ruilbeurzen:
West-Brabant

Zutphen 
Groningen 
Rijn en 
Delfland

Noord-Limburg

- zaterdag 19 augustus 1978, Norbertius-College, Lyceumlaan 10, 
Roosendaal.
- zaterdag 26 augustus 1978, ruilbeurs voor het Oosten.
- zaterdag 16 september 1978, ruilbeurs voor het Noorden.

- zaterdag 30 september 1978, Huize Tavente Deo, Loevesteinlaan 355, 
Den Haag.

- Nazomer.

Bijeenkomsten:
3 Landen Konferentie (3 LK) - 23 en 24 september in Houthalen.

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

Cactussen 2513 GT Den Haag
Aloes
Coniferen
Tillandsia’s
Uitzonderlijke Boeken oo

i n

Succulenten 00
Bromelia’s

k _

00
Over diverse onderwerpen
Exotica
Kamerplanten
Epifyten
NATUUR & BOEK

L U

070 - 64.62.77



De oprichting van een Arbeltskreis für Mammillarlen-Freunde.

Op 9 juli 1977 werd in Münster een Arbeitskreis für Mammillarien-Freunde opgericht. Het 
doel is o.a. een mededelingenblad uit te geven. De bedoeling is dit zes maal per jaar te 
laten verschijnen. Belangstellenden kunnen zich wenden tot de heer Horts Berk, 
Marientalstr. 70/72, D-4400 Münster. De kosten bedragen voor het lidmaatschap: 30 DM 
plus een inschrijfgeld.

Rullen zonder Huilen.

Dhr. Leusink vraagt ons mede te delen dat de ruillijsten verzonden zijn.

ADVERTENTIES VOOR DE RUBRIEK 
"VRAAG EN AANBOD”

Aangeboden vele soorten cactussen en 
Euphorbia’s. Voor inlichtingen J. Speijken, 
Maasstraat 12, Broekhuizenvorst (L). Tel. 
04763-1762.

Gevraagd: Stekjes van Aporocactus flagel- 
liformis (Slangencactus). Alle kosten 
worden vergoed. B. Kroeze, Oude Postweg 
145, 7557 DC Hengelo.

Korrespondentievriend(in) gezocht voor 
liefhebber in Oost-Duitsland. Inlichtingen 
J. Theunissen, Vierschaarstraat 23, 4751 
RR Oud-Gastel.

Ik heb maanden lang in een ziekenhuis 
gelegen wegens een auto-ongeluk; daar
door ben ik o.a. al mijn kleinblijvende aloës 
kwijtgeraakt. Wie kan mij helpen aan plant
jes, stekjes of zaad? Mevr. A.G.M. Grob- 
ben-Hartoch; Wilgenlaan 10, 2251 AM 
Voorschoten. Tel. 01717-2128.

Te koop gevraagd: Navajoa’s, Turbinic. 
gracilis, Uthia sileri, Epithelanta (alle), 
Gymnocactus, Porfiria, Ariocarpus, 
Strombocactus, Sclerocactus, kleine 
Mamillaria en Echinocereus soorten, 
Discocactus horstii, Frailea’s en 
andere kleinblijvende planten. Alle 
kosten draag ik. S. Kooij jr . , van 
Dijckstraat 34, 2678 VS De Lier. Tel. 
01745-4263.

SUCCULENTENBEURS VAN HET 
OOSTEN

Op de traditionele laatste zaterdag van 
Augustus (26 Aug. 1978) houdt de 
afdeling IJselstreek wederom de jaar
lijkse succulentenbeurs.
LET OP!! nu in de Hanzehóf te 
Zutphen.

Coehoornsingel 1.
Volg de borden Hanzehóf.
Zalen open van 13.00 tot 17.00 uur. 
Restaurant in gebouw aanwezig.

Planten en Cactussenhandel

A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

Wij bezitten een zeer grote collectie 
cacteeën. Uniek in Amsterdam! 
Regelmatig uitbreiding van ons assor
timent.

Singel-Bloemmarkt t/o  528 (Geelvink- 
steeg), Amsterdam. Tel.: na 18.00 uur 
020-101641.

Vernet
Cactuskweker
Poolseweg 1 — Putten
aan de weg Putten - Voorthuizen.
Tel.: 03419-612.



VERSLAG OVER HET JAAR 1977 VAN DE REDACTIE

In het afgelopen verenigingsjaar heeft het aantal bladzijden in ons maandblad 304 
bedragen, wederom een uitbreiding tegenover het jaar 1976. Toen bedroeg het aantal 
pagina’s 288. Des te opvallender is de stijging van het aantal blaazijden, omdat sedert mei 
1976 alle advertenties en het verenigingsnieuws in een binnenblad gepubliceerd worden, 
en daardoor alle pagina’s ter beschikking van de redactie zijn gekomen. Hier komen wij 
meteen aan een groot probleem! Hoe ze te vullen! Een dringend beroep doet de redactie 
dan ook op alle leden om toch voor het blad te schrijven. Scherpe foto’s met een korte 
tekst om mee te beginnen, het is toch niet zo moeilijk. Nu zijn het bijna altijd dezelfde 
mensen die in het blad schrijven, gelukkig maar! Beginnende schrijvers, weest toch niet te 
vlug ontmoedigd. Vraag toch gerust om hulp aan anderen b.v. de redactie. Overigens 
danken wij al diegenen die door hun bijdragen het verschijnen van het blad mogelijk 
gemaakt hebben. De plannen die de nieuwe redactie had gemaakt voor ons maandblad zijn 
door allerlei omstandigheden niet tot uitvoering gekomen. Vooral de moeilijkheden met de 
verschijningsdatum van ons blad, ofschoon buiten deze verslag-periode liggend, kosten 
nogal energie! Een ding wel heeft de redactie op touw gezet: de foto-wedstrijd. Zij hoopt 
dat vele leden van Succulenta daar aan mee zullen doen en het daardoor tot een succes 
zullen maken. De redactie is zich bewust dat kritiek op het blad heel goed mogelijk is. 
Opbouwende kritiek is dan ook altijd van harte welkom. Aan iedere wens is natuurlijk niet 
tegemoet te komen. Men zal altijd moeten bedenken dat de redactie afhankelijk is van het 
aangeboden materiaal. Ons blad is een liefhebbersblad, zonder subsidie. De redactie 
streeft ernaar een evenwicht te hebben tussen artikelen met, laat ons zeggen, meer 
wetenschappelijke inhoud en meer populaire verhalen. Als eerste punt heeft de redactie op 
haar verlanglijst staan, het brengen van meer kleurenplaten. Zij hoopt dit tot stand te
kunnen brengen.

J.H. Defesche.

EEN ORIGINEEL CADEAU ! !

Alles is voorzien van rijkskeurrr 
Verzending door het gehele lar 
Gireer f 19,50 + f 4,75 porto of 
girorek. 1712716 t.n.v.

Zilveren cactus dasspeld (of 
reverspeld) voort 19,50

Zilveren cactus oorbellen (Voor 
gaatjes) voor f 19,50

Echt zilveren cactus met zilveren 
ketting compleet voort 19,50

L. de Haas
Eliotplaats 137
Rotterdam tel. 010329493 of 209832

en U ontvangt per omgaande 
uw bestelling.



CACTUSSEN - SUCCULENTEN

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

’s Zondags gesloten

J. HOVENS
CACTUSKWEKERIJ

MARKT 10-LOTTUM
(12 km ten noorden van Venlo)

verkoop: zaterdags van 9 tot 16 uur 
op andere dagen alleen na tel. afspraak 

Tel. 04763-1693

CACTUSKWEKERIJ
GEBR. DE HERDT

Bolksedljk 3E (aan de weg 
van RIJkevoreel 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 EN ANDERE  
SUCCULENTEN  

sinds 1915

F. JANSEN

Leyweg 19 Den Haag-Zuid.
Verkoop ’s maandags en ’s zater
dags van 9 tot 16 uur. Voor de 
overige werkdagen gelieve zeker
heidshalve even te telefoneren, zo 
mogelijk na 18 uur, 070-253483. 
Soortenlijst is niet beschikbaar.

karlheinz uhlig -  ka kt een
7 0 5 3  K E R N E N  i.r. KRS. W A IB L IN G E N

W .-D u its la n d  L IL IE N S T R . 5

A rro d a d o a  p e n ic i l la ta 2 0 ,- - -
D is c o c a c tu s  a ra n e is p in u s 1 8 , - - 3 5 ,—

e s te v e s ii 2 6 ,- - - 3 5 , -
s p .n .W  31 2 0 , - - 3 5 , -

L e o c e re u s  b a h ie n s is 8 , - - 1 4 , -
L o p h o p h o ra  d i f fu s a 1 0 , - -  12, -
M ic ra n th o c e re u s  p e n s if lo ru s 1 5 , - - 2 0 , -

f la v i f lo ru s 1 8 , - - 2 2 , -
p o ly a n th u s 1 8 , - - 2 2 , -

P ilo s o c e re u s  u le i 4 0 , - - 5 0 , -
P e d io c a c tu s  s im p s o n ii ,— 1 6 , -
U e b e lm a n n ia  b u in in g ii 1 5 , - - 3 0 , -
J a t ro p h a  p o d a g r ic a 2 0 , - - 3 0 , -

D ie  P f la n z e n lis te  1 9 7 8 /7 9
is t e rs c h ie n e n !

Succulententuin H. VAN DONKELAAR 
Laantje 1a - Werkendam. Tel. 01835-1430.
De sortiments- en zaadlijst nr. 15 met de aanvullingen blijft ook In 1978 gehand
haafd en wordt u toegezonden na storting van ƒ3,50 op girorekening 1509830. 
Alleen de zaadprljzen zijn veranderd. Deze lijsten bevatten zeer vele soorten, 
zowel cactussen als andere succulenten.
Regelmatig nieuwe en zeldzame planten, ’s Zaterdags na 3 uur en ’s zondags 
gesloten.



hier zijn P  redenen om voor 
Daylite 0  te kiezen

ivolop keuze
Uitgebreid assortiment 

kwaliteitskassen. Maar liefst 31 
modellen.

2 kwaliteit
Extra lange levensduur door 

hoogwaardig aluminium. Uitge
kiende pasprecisie van alle onder
delen voorkomt lekkage en 
kromtrekken.

3 service
Eigen technische dienst en 

expeditie zorgen voor kosteloze 
begeleiding en aflevering.

documentatie
Vraag de uitgebreide informa
tieve documentatie aan bij 
Daylite, of kom kijken in het kas- 
sencentrum in Naarden.

Daylite
kassen Daylite

4accessoires
Een volledig assortiment van 

kweektafels, ventilatie- en be- 
vloeiings-systemen, kasver
warming en schaduwmatten 
maken uw kweekplezier compleet. 
Ze passen ook op alle andere 
merken kassen.

5prijzen
Vergelijk de voordelige 

prijzen en bedenk dat Daylite een 
complete kas aflevert. Inclusief 
alle kosten zoals transport, dak
ramen, glas, etc.

voordelig tuinplezier!
Daylite International Amsterdamsestraatweg 29e 
Naarden (Industriepark). Tel. 02159-41316





De lezer kan h ieruit concluderen dat bij het bepalen van het ju iste taxon steeds 
zwaardere eisen gesteld worden. Het hoeft dan ons niet te verw onderen als 
w ij komende tijden nog meer geslachtsnaam veranderingen tegem oet mogen 
zien.

Weissenbruchstraat 92, Roosendaal. (w ordt vervolgd)

Voor beginners (?)
C. v .d . W OUW .

(vervolg van mei-nummer)

Zowel bij Othonna als bij Senecio vinden we stam- en bladsucculenten. Bij 
de stam succulenten vallen de bladeren meestal spoedig af o f zijn het slechts 
schubben. Bij de bladsucculenten hebben de bladeren een wezenlijke functie 
bij het opslaan van water. Het zou in d it verband onzinnig zijn een opsomming 
te geven van alle Senecio’s. Daarvoor zijn de handboeken bedoeld. Ik w il 
me dan ook beperken to t die planten die ik zelf heb o f van nabij ken. Z e lf 
kweek ik ongeveer 25 soorten, w aaronder één 'o rd ina ire ’ bladplant, namelijk 
Senecio mikanioides. Zo gewoon is die nou ook weer niet, want hoewel 
hij in Nederland altijd als kamerplant gekw eekt is, met als biezonder ken
merk dat hij ook op zonloze plaatsen nog rijke lijk  bloeit in gele, w elriekende 
tuilen, heb ik stekjes uit Engeland moeten meebrengen. Deze slingerplant met 
meterslange takken doet wat aan een klimop denken, maar de bladeren zijn 
puntiger. Hij groeit gem akkelijk en heeft niet veel warmte nodig. O ok in huis



Rechts S. serpens, in het midden S. stapeliaeform is, linksonder S. k le in io ides, daarboven de besproken 
Senecio met het lepelvorm ige blad en helemaal onderaan S. herreianus in bloei.

doet hij het goed, maar niet in de buurt van de verwarming. Een andere s linger
plant in Senecio m acroglossus var. variegata, naar mijn ervaring ook een plant 
die het in de kas (15° C) beter doet dan in de huiskamer. Deze plant lijk t spre
kend op een bonte klimop, maar heeft v rij harde, vlezige bladeren.
Een totaal andere verschijn ingsvorm  hebben Senecio herreianus (vroeger 
Kleinia gomphophylla) en S. pusillus. Beide kunnen als hangplant gekweekt 
worden. De bladeren zijn een soort bessen, bij S. herreianus g ro ter dan bij 
S. pusillus, welke bekend is als het erw tenplantje. O ok sommige Othonna-
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soorten hebben erwtvormige bladeren, soms voorzien van een lichtvenster. 
Van de bladsucculenten moeten zeker Senecio serpens met blauw berijpte, 
cylinderronde bladeren en eveneens met cylinderronde bladeren, maar dan 
witbehaard, S. haworthii en S. scaposus genoemd worden. Met name S. sca- 
posus wordt een prachtige plant met een donkere stam waartegen de blad- 
rozetten mooi uitkomen. Vele andere Senecio’s en Othonna's hebben dikke 
ronde bladeren, maar groeien meestal kruipend, zodevormend, of in pot ge
kweekt, als hangplant.
Vele Senecio’s hebben de groeiwijze van Kalanchoë’s. Ze zijn er gemakkelijk 
van te onderscheiden, doordat zoals bij Senecio amaniensis de bladeren 
berijpt zijn (en natuurlijk door de bloem!) maar vooral doordat de bladeren 
wisselend aan de stengel staan. Bij de Kalanchoë's (familie Crassulaceae) 
staan de bladeren paarsgewijs tegenover elkaar.
Een van de mooiste Senecio's vind ik S. crassissimus. De kortgesteelde, 
biauwviolette bladeren staan verticaal aan de stengel! Dit plantje wordt mo
menteel ook in niet gespecialiseerde bloemenzaken verhandeld.

Senecio herreianus in bloei. Pas nu is het onmiskenbaar te zien dat we wel degelijk met een composiet 
te maken hebben.
De overeenkomst met de bloem van S. articulatus is hier heel duidelijk.

129



Othonna c ra ss ifo llii: Deze is wat groter dan O. capensis en heeft in 3 maanden tijd  een g ropt ge
deelte van het tab le t in beslag genomen. U zie t op de foto ook een aantal Mesems welke het onder 
dezelfde omstandigheden eveneens goed doen.
De laag aarde is ongeveer 10-15 cm d ik en lig t op een vel zwarte landbouwfolie. Daaronder lig t een 
3 cm dikke laag tempex voor de isolatie.

Senecio articulatus. Iedere meeldraad/stam per hoort bij een apart buisbloem pje. De v ijfs lipp ige  to t een 
buisje vergroeide kroonbladeren zijn goed te onderscheiden. Rechtsboven en links onder zien we 
bloemen in het mannelijke stadium. De v ijf helmdraden zijn donkerbruin gestreept.
Het naar binnen vrijkomende stuifm eel kan door insecten meegenomen worden, maar b lijft ook aan 
haren op de stijl hangen. De bloem rechtsonder is in het vrouwelijke stadium. De s tijl is uitgegroeid 
en de tweedelige stempel heeft zich geopend. Pas nu kan bestuiving plaatsvinden. W ordt geen vreemd 
stuifmeel op de stempels gebracht dan kunnen de stempels helemaal omkrullen en zich ze lf bestuiven 
met het aan de stijl hangende stuifm eel.
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Trouwens, er zijn nog meer Senecio’s met mooi gevorm de bladeren, zoals de 
bladeren van S. kleinioides. Senecio 's worden ten onrechte weinig gekweekt 
en daardoor is het niet altijd gem akkelijk achter de ju iste  naam te komen. Zo 
is er onlangs een plantje op de markt gebracht wat in groeiw ijze en kleur veel 
lijk t op S. kleinioides maar puur lepelvorm ige bladeren heeft.
Via de bekende Senecio articulatus, welke fraaie bladeren heeft maar deze 
in de rustperiode laat vallen, komen we bij de echte stam succulenten. Zagen 
we bij de bladsucculenten al een grote verscheidenheid in vormen, bij de 
stam succulenten is het niet anders. Soms w orden fraai getekende, metershoge 
stammen gevormd zoals bij Senecio kleinia o f dunne, vaak beparelde stam 
men en takken als bij S. descoingsii en S. stapeliaeform is. Senecio pendulus 
daarentegen doet zijn naam eer aan door omlaag te groeien. W anneer de neer-

Senecio stapeliaeform is: H ier is heel duidelijk  te zien dat we te maken hebben met aparte bloempjes. 
Tussen de bloempjes zien we het zich ontwikkelende kelkpluis, waaraan later het vruchtje komt te 
hangen.
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Senecio stapeliaeform is var. gregori: De bloem van deze toch al mooie plant is nog fraaier dan die 
van het hoofdtype. Het nadeel is, dat zoals op deze foto b lijk t de spruiten gem akkelijk horizontaal 
groeien, tenminste in potcultuur.

buigende stengel de grond raakt ontstaan daar nieuwe w ortels, richt de top 
zich op, g roe it verder en w eer omlaag, zodat steeds bruggetjes gevormd 
worden. Vanuit een centraal punt huppelt de plant als het ware naar buiten. 
Van cactussen is bekend dat ze 70%  in gew icht —  aan w ater —  kunnen ver
liezen zonder blijvende schade. In de natuur (Ethiopië) droogt ook S. pendulus 
sterk in, w aarsch ijn lijk  zelfs méér dan 70%. De plant doet dan nog vreem der 
aan omdat hij zijdelings indroogt, w aardoor het lijk t o f hij —  onlogisch —  aan 
de smalle kant w orte ls maakt. Zo 'n plant in de natuur determ ineren is niet 
a ltijd even gem akkelijk als de beschrijving (van cultuurplanten o f gedurende 
de natte tijd?) zegt dat de stengel rond is! Trouwens, natuur- en cultuurbe- 
schrijv ingen verschillen vaker van elkaar, maar daarover bij de Asclepiada- 
ceae meer.
Bovenstaande licht nog maar een tip je  van de slu ier op. Vele Senecio 's heb
ben heerlijk geurige sappen. De bloemen zijn altijd de bekende bloem hoofd- 
jes, maar van de ene soort ruiken ze heerlijk  en van de andere stinken ze 
ontzettend.
Senecio’s en O thonna’s zijn niet m oeilijk in cultuur, ze zijn gem akkelijk te 
stekken door het afbreken van gelede stengels of ondergrondse uitlopers. 
Ze doen het in ieder luchtig grondm engsel en zijn niet kougevoelig. AHe 
Senecio 's welke ik heb, hebben meerdere malen koud gestaan, d it w il zeggen 
beneden 5° C en zelfs nachtvorst gehad zonder daar zichtbare schade van 
op te lopen. O ok de groei (het zijn naar mijn ervaring allemaal w intergroeiers) 
werd niet geremd. S enecio ’s zijn niet gevoelig voo r wolluis, maar des te meer 
voo r w orte llu is, hoewel dat bovengronds aan de planten amper te merken 
is want ze groeien er nauwelijks minder om. Slakken en rupsen zijn wel ve r
zot op S enecio ’s en als een stroper in de nacht met een grote lamp heb ik 
onlangs heel wat slakken weg moeten vangen.

M aricollenweg 63, Grubbenvorst.
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M esem bryanthem aceae (XV)

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

Beschrijving van de geslachten.
Diverse overwegingen hebben ertoe geleid dat w ij voor een alfabetische vo lg 
orde van de geslachten gekozen hebben.
In de eerste plaats omdat een volgorde, stoelend op de ontw ikke lingslijn  
zoals die o.a. door prof. Schwantes in zijn boek "F low ering Stones and Mid- 
day F low ers" geschetst werd, vrij m oeilijk te volgen is. Daarom is het namelijk 
nodig over botanische bijzonderheden te beschikken die niet d irect waar
neembaar zijn. Bovendien moeten die bijzonderheden dan ook nog als zo
danig herkend worden om het verband du ide lijk  te zien. Daarenboven be
staat er —  ook bij Schwantes —  soms tw ijfe l aan de ju istheid van de door 
hem gevolgde rangschikking.
Een volgorde, gebaseerd op de diverse sleutels van de gehele groep leek ons 
om dezelfde redenen geen goede keus. Vandaar de a lfabetische volgorde 
waarbij w ij als leidraad het belangrijke boekwerk van H. Herre, "The Genera 
o f the Mesembryanthemaceae" genomen hebben. Zowel aan d it boek als aan 
de niet m inder belangrijke boeken van Dr. Hermann Jacobsen, "H andbook of 
Succulent Plants", deel III en "D as Sukkulenten Lexikon", 2de deel en van 
Prof. Dr. G. Schwantes, "F low ering Stones and M id-day F low ers" ontleenden 
w ij voor een deel de kenmerkende gegevens van de geslachten.
De cultuuraanwijzingen, voor zover die afw ijken van de algemene aanw ij
zingen, zijn voor het merendeel gebaseerd op eigen ervaring en die van 
bevriende liefhebbers.

Acrodon b e lIid iflorus var. striatus 
(ongeveer ware grootte)
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1. ACRODON N.E.Br. (met tanden aan de top)

Laagblijvende, zodevorm ende planten. Bladeren smal, driekantig en ongeveer 
5 cm lang. De planten groeien ±  rozetvorm ig waarbij de bladeren zich veelal 
naar beneden om krullen. Aan de basis vertakt de plant zich zodat op den duur 
een zode ontstaat van een tam elijk onordelijke bladerenwirwar.
Bij de punt van de bladeren zijn deze aan de randen zwak getand. De bloemen 
verschijnen alleenstaand, gesteeld, met schutbladeren hoger aan de bladsteel, 
kleur w it, (d ikw ijls  met rode randjes en/o f rode m iddenstreep). Groei- en bloei
tijd in de zomer. Kan verm eerderd worden door stekken (scheuren) en door 
zaaien.
Er zijn 3 soorten en enkele variëteiten. De bekendste is A. bellid iflorus, een 
leuk plantje dat het voo r een zonnig venster in de huiskam er ook goed doet. 
Soms komt men ook nog wel eens tegen A. subulatus. Deze is ge lijk  aan A 
bellid iflorus, doch iets kle iner van formaat.
De planten gelijken veel op die uit het geslacht Bergeranthus en zijn afkom stig 
uit het zuid-westen van de Kaapprovincie.

2. AETHEPHYLLUM N.E.Br. (met onregelmatige bladeren)

Aethephyllum  pinnatifidum 
(ongeveer ware grootte)

Eenjarige planten die ’s zomers buiten 
gekw eekt kunnen worden.
Er is slechts 1 soort beschreven, A. 
pinnatifidum die bovendien ook wel ge
rekend w ordt to t het geslacht M ierop- 
terum te behoren.
De plant va lt op door de voor Mesems 

vreemd gevorm de bladeren (zie schets). 
B loem kleur lichtgeel.
V oor ons van weinig belang, ook al 
omdat ervan zelden zaden of planten in 
de handel ve rkrijgbaar zijn.
Het oorsprongsgebied lig t in het z.-w 
van de Kaapprovincie.

3. ALOINOPSIS Schwanrt. (gelijkend op Aloë)

D it geslacht w ord t gerekend to t de zogenaamde stamloze Mesems. Dat zijn 
planten met een min o f meer rozetvorm ige, bossige groeiwijze.
De A lo inopsissoorten zijn klein- en laagblijvende, zodevormende plantjes met 
knol- to t penvorm ige w ortels. Z ij verlangen daardoor een diepe pot. Gebruiken 
we potten van de gangbare vorm, dan moeten we in verhouding to t de grootte 
van de rozetten een te w ijde pot nemen. Beter is het daarom dit soort planten 
met lange, penvorm ige w ortels, te kweken in hoge, vrij smalle blikken, bijvoor-
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beeld conservenblikjes van een halve liter. De pot (of in dit geval het blik) mag 
echter niet aan directe zonbestraling blootgesteld worden aangezien dan de 
temperatuur in het blik te hoog oploopt, hetgeen de wortels niet kunnen ver
dragen.
Op den duur vormen de planten meer koppen zodat een prachtig bossig geheel 
ontstaat. Alhoewel de planten niet van een al te hoge temperatuur houden, is 
het toch verstandig ze zo zonnig mogelijk te kweken. In de kas op een zonnig 
plekje, doch niet vlak onder het glas; in de huiskamer voor een raam op het 
zuiden. Echter achter andere planten, zodat de potten/blikken min of meer in 
de schaduw staan.
leder rozetje bestaat uit 4 - 6 (soms meer) bladeren. Deze kunnen breed spatel
vormig, ei- tot knotsvormig en zelfs spits toelopend, rolrond zijn. Meestal is de 
onderzijde zwak gekield tot vlak.
De bloemen zijn voor deze betrekkelijk kleine plantjes tamelijk groot, n.l. 1,5 
tot 4 cm 0  en de bloemkleur varieert van lichtgeel of zalmkleur tot roze. Bij de 
geelachtige kleuren komt dikwijls een donkere, meestal roze middenstreep 
voor.
Al met al juweeltjes van planten waarvan de cultuur beslist niet moeilijk is in
dien u zich slechts houdt aan de hierboven reeds genoemde voorwaarden en 
de plantjes niet te veel water geeft.
Octant 92, Dordrecht. (wordt vervolgd)

TIJDSCHRIFTEN
THE JOURNAL OF THE MAMMILLARIA SO C IETY , VOL. XVIII, No. 2.
In deze uitgave voor Mammillaria-belangstellenden behandelt Steve Brack enige haak- 
doornige Mammillariasoorten tijdens een veldstudiereis door Chihuahua, Mexico. Met 
name handelt het hier om M. garessii, M. barbata, M. moricalli en M. santaclarensis. 
Dergelijke reisverhalen zijn overigens op zich al interessant om er kennis van te nemen. 
Bryan R. Adams wijdt de nodige aandacht aan Cochemiea halet, die hij dank zij een 
verblijf in Montserrat, West-lndië, in bloei kreeg. In Engeland zelf was het hem nimmer 
gelukt deze in bloei te krijgen, hetgeen hij toeschrijft aan de enorme behoefte aan 
zonlicht voor dit soort planten uit dit sterk aan Mammillaria verwante geslacht. Na de 
bloei ontstonden er zaadbessen, waaruit hij concludeert dat deze cactus zelffertiel is. 
De schrijfster Elsie Graydon beschrijft haar Nieuwzeelandse ervaringen met Cochemiea 
setispina en C. poselgeri. Voorts verhaalt zij over haar ervaringen met zaad van M, 
zeilmanniana var. alba. Van de 24 gekiemde zaden kregen twee exemplaren in plaats 
van de te verwachte witte, de gebruikelijke paarsroze bloemen, zoals de "gewone” 
zeilmanniana die kent.
Mrs. B. Maddams bericht ons in haar soort van maand-tot-maand-rubriek haar bloem- 
knopervaringen in de drie eerste maanden van dit jaar.
Tenslotte wordt uitvoerige aandacht geschonken aan de bijgevoegde zaadbestellijst, 
waarmede leden van deze vereniging tegen zeer redelijke prijzen zaden van Mammil- 
lariaachtige cactussen kunnen bestellen.
Th. Neutelings, W eissenbruchstraat 92, 4703 JX Roosendaal
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Het g e s la c h t  T u rb in ic a rp u s  (III)
Th. NEUTELINGS

In deze interessante studie van Glass en Forster geven zij de determineer- 
sleutels voor de zes soorten, alsmede die voor de variëteiten. Gemakshalve 
zet ik deze tabellen alle bij elkaar. Nadien wordt dan ook elke soort en va
riëteit apart en uitvoerig besproken. Het artikel van beide auteurs is rijk voor
zien van de nodige kleurenfoto’s, een paar kleurenplaten en, wat zeer interes
sant is, langs electronenmicroscopische weg gemaakte foto's van de zaden 
alsmede van de zaadhuiden.

Determineertabel voor de Turbinicarpussoorten:

A doornen kamvormig of vedervormig al
leen bij jeugdige exemplaren; midden- 
doorns in het algemeen aanwezig:

B doorns papier- of cartonachtig:
BB doorns niet papier- of

cartonachtig:
C doorns enigszins gebo

gen, min of meer stijf:
D stam meer dan 

31/ 2cm 0 ;  blauw
achtig, tot 4 
doorns:

DD stam onder 31/ 2 
cm in 0 ;  groen
achtig; doorns 6 
tot 7:

CC doorns gedraaid en min 
of meer haarachtig:

AA doorns kamvormig of vedervormig, 
zelfs op volwassen exemplaren; mid- 
dendoorns afwezig:

E doorns vedervormig:
EE doorns kamvormig:

T. schmiedickeanus (1)

T. lophophoroides (2)

T. laui (3)

T. pseudomacrochele (4)

T. valdezianus (5)
T. pseudopectinatus (6)

Determineertabel voor de variëteiten van T. schmiedickeanus:

A knobbels langer dan breed:
B doorns dik, cartonachtig; bloe

men wit met roze middenstreep: var. schmiedickeanus (1A) 
BB doorns dun, papierachtig;

bloemen wit: var. gracilis (1B)
AA knobbels breder dan lang:

C knobbels uitgesproken kegelvor
mig, min of meer opstaand:

D knobbels verlengd 
meer dan 5 mm 
lang; doorns 21/ 2 -
4 cm lang: var. macrochele (1C)
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DD knobbels kort,
minder dan 5 mm 
lang; doorns kort, 
minder dan 1 cm
lang: var. klinkeranus (1D)

CC knobbels min of meer afgevlakt: var. schwarzii (1E)

Determineertabel voor de variëteiten van T. pseudomacrochele:

A stam lichtgroen; geronde knobbels; bloe
men 35 mm 0 ,  bloembladen wit met roze
middenstreep: var. pseudomacrochele (4A)

AA stam donkergroen; kegelvormige knob
bels; bloemen 20 mm 0 ,  bloembladen
groenig tot geligcrème-kleurig: var. krainzianus (4B)

(1) Turbinicarpus schmiedickeanus (Böd.) Buxb. & Backbg. (J. DKG.(II), 
mei 1937 - 27)
Plantelichaam: alleenstaand, blauwgrijs, grijsgroen, donkergroen tot grijsbruin, 
bovengronds deel in het algemeen 1-2 cm hoog, ondergronds deel 2-4 cm lang, 
uitlopend in dikke, vlezige wortels; knobbels variabel, afgevlakt, kegelvormig 
tot bijna langwerpig rond, rond tot onduidelijk hoekig, zelden in ribben opgelost. 
Bedoorning: papier-tot cartonachtig, niet prikkend, de bedoorning in het jeugd- 
stadium van de plant opvallend verschillend, met korte, witte, naaldvormige of 
gevederde doorns.
Bloem: trechtervormig, ca. 25 mm in 0 ,  wit tot wit met roze middenstreep, tot 
crèmekleurig of tot purperkleurig.
Vrucht: smalle, naakte bes, openspringend met overlangse spleet.
Zaad: smal, 1-1 '/2 mm lang, zwart, ruw wratachtig.
Verspreiding: N.O. San Luis Potosl, zuidelijk Nuevo León en Z.O. Tamaulipas, 
op lage, rotsachtige heuveltoppen en -hellingen, tussen rotsen en onder Hech- 
tia staand, vaak vertrapt en gegeten door geiten.

Turbinicarpus 
schmiedickeanus var. 
schmiedickeanus: 
zij-aanzicht (vergroot) 
Van alle schmiedicke- 
anus-variëteiten is 
deze het gemakkelijkst 
herkenbaar vanwege 
de woeste bedoorning 
en de lange en brede 
tuberkels.



(1a) Turbinicarpus schmiedickeanus var. schmiedickeanus.

Synoniemen:
Echinocactus schmiedickeanus Bod. (ZfS., 229, 1927-28).
Strombocactus schmiedickeanus Berger (Kakteen, 250, 1929).
Toumeya schmiedickeana Bravo & Marshall (Saguaroland Buil., 116, 1956). 
Plantelichaam: enkelvoudig, gedrukt, eivormig tot eivormig-langwerpig, tot 5-6 
cm lang, 2-3 cm 0 ,  ribben verdeeld in knobbels gerangschikt in 8 en 13 spira
len, onduidelijk vierhoekig, 5 mm breed aan de basis, 7 mm lang, dofgroen, 
grijs wordend tot kurkachtig onderaan; areool op tuberkeltop, rond, witwollig, 
later kaal wordend.
Bedoorning: 1-3-5, één tot 25 mm lang, ca. 1 mm breed, cartonachtig, gebogen 
en gedraaid, bovenzijde afgevlakt of gegroefd, niet stijf noch prikkend, grijs 
met zwarte punten.
Bloem: klokvormig, ca. 25 mm 0 ,  bloembuis olijfgroen, buitenste bloembladen 
lancetvormig, scherp, licht dofroze met bruinige middenstreep op de rugzijde; 
binnenste bloembladen tot 15 mm lang, 2 mm breed, wit tot zwak roze met hel
rode middenstreep; 5 stempellobben, witachtig tot licht geelachtig; helmknop- 
pen witachtig tot licht roze.
Vindplaats: vanaf Miquihuana, Tamaulipas; in rotsspleten op lage heuvels, te
zamen groeiend met Pelecyphora (Ariocarpus, Encephalocarpus) strobiliformis 
bij La Perdida, Miquihuana.
Enige cultuurnotities:
Zoals dat voor practisch alle cultuurexemplaren geldt zijn de omvang- en afme- 
tingsgegevens niet ter zake, daar deze officieel beschreven gegevens uitslui-

Turbinicarpus schmiedickeanus var. schmiedickeanus
Vergroot beeld van de schedel foto’s v.d. schrijver
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tend op de natuurexemplaren betrekking hebben, althans in nagenoeg alle 
gevallen.
Het in mijn bezit zijnde, geënte exemplaar vo ldoet toch aardig aan de vorm : 
eivorm ig-langwerpig. A lleen de doorsnede is 31/2 cm bij een hoogte van 4 cm. 
De meeste areolen dragen v ie r doorns, die kru isgew ijs ingeplant staan. De 
onderste is de langste, ca. 20 mm lang. De twee m iddelste zijn overwegend 
ongelijk lang, 10-12 mm; de bovenste to t ca. 5 mm. Men gelieve wel te beden
ken dat in de natuurlijke gebieden de bedoorning zich beter en fraa ier ontw ik
kelt dan bij ons in de kas of in de huiskamer, hoe optimaal onze verzorging ook 
moge zijn. De bedoorning ervaar ik persoonlijk als ha lfs tijf en net niet prikkend. 
De grijze huid van de oudere doorns is onregelm atig rondom gebarsten, zodat 
daardoor a.h.w. de zwartbruine basiskleur naar voren komt. O ver de bloei- 
w ijzen kan ik niets vermelden. W el hadden zich bloem knoppen gevormd, maar 
om de een o f andere reden kwamen ze —  d it in tegenste lling to t de meeste 
andere Turbinicarpussen —  niet to t ontw ikkeling.
Weissenbruchstraat 92, 4703 JX Roosendaal.

(w ordt vervolgd)

Jeugdige ervaringen met succulenten

DOM INIQUE BOKELOH

Ik ben nu 12 jaar en bijna 2 maanden lid van "SU C C U LEN TA” , jeugdlid  dus. 
Ik heb 11/ 2 jaar geleden van een onbekend iemand bijna 3 complete jaargangen 
van "SU C C U LEN TA”  gekregen; toen ik ze doorgelezen had, w ilde ik lid w or
den.
Mijn eerste cactus was een Mammillaria spinossissima. Het was mijn enige 
plantje, dus het had een erg eenzaam leven. Ik vergat het altijd w ater te geven. 
In de w in ter is dat niet zo erg, integendeel, maar 's zomers mocht het toch wel 
wat meer. Het nare was, dat ik het ’s zomers heel vaak vergat, maar ’s w inters 
ju is t niet! N atuurlijk is het diezelfde w in ter nog als een pudding in e lkaar ge
zakt. In decem ber van 1975 zaaide ik voor het eerst cactusjes. Ik had van mijn 
moeder een zakje cactuszaad gekregen. Ik zaaide in een plastic vleesw aren
bakje en gebruikte potgrond met zandbakzand als zaaigrond. W ater geven, 
deksel erop en dan naar een goede standplaats zoeken. Een verwarm ing is 
lekker warm en het gordijn er om heen houdt het donker, dus dat was de plek 
waar ze moesten komen. Iedere dag werd er gecontro leerd of er al iets opge
komen was. Toen er eindelijk iets opkwam, werd er niet gelucht o f van plaats 
verw isseld, maar alleen naar die vreem de cactusjes gekeken. W at er mei dit 
zaaisel verder is gebeurd weet ik niet meer, maar zeker is, dat er geen enkele 
overlevende was. In januari 1976 werd er opnieuw gezaaid, precies zoals de 
vorige keer. O ok van d it zaaisel is niets overgebleven. Er waren er 5 die groot 
waren, maar ze werden veel te vroeg verspeend. Toen ze verspeend werden, 
was er nog geen enkel stekeltje  of doorntje aan het kiem pje te bekennen. Ze 
werden in een bak waar een paar grote, geënte cactussen in stonden, gezet. 
D oor te veel droogte zijn ook deze zaailingen verdwenen. Een heel jaar verder, 
in januari 1977, zaaide ik weer. W eer in het vleeswarenbakje, w eer op die ve r
warming. Toen ze opgekomen waren (ze duwden het dekseltje helemaal om
hoog, dus zorgden zelf voor frisse lucht), zette ik ze op de vensterbank in de 
huiskamer. Daar stonden ook nog enkele Lithopsen van zo’n JIFFY-7-setje. Er 
waren maar weinig echte Lithopsen, maar veel meer andere vetplantjes.
Toen ze daar zo stonden, moesten ze een zeer zware beproeving ondergaan.
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Mijn 1-jarig zus was op ontdekkingstocht! In haar interesse kneep ze ze fijn 
met haar vlijm scherpe nageltjes. Vooral de "L ithops”  hadden het erg te ver
duren. Bij de cactusjes vielen de doden ook bij bosjes.
Sinds 24-5-1977 houd ik een cactusdagboek bij. Het begint met het zinnetje: 
"H e t is vandaag de 3e dag dat ik mijn Rebutia in bloei staat” . Deze Rebutia 
(mijn eerste) had ik in de w in ter gekocht. Tot mijn groot plezier produceerde 
hij die zomer 3-4 cm lange, en 3 cm brede, goudgeel gekleurde bloemen. De 
bloemen hadden w itte  meeldraden, en een w itte  stamper. De zaadbessen, die 
la ter verschenen, ben ik vergeten te oogsten. De Rebutia heeft een doorsnede 
van 5 cm en is geel bedoornd. Volgens mij heet hij Rebutia marsoneri.

Rebutia marsoneri: met tientallen ontspringen de prachtig gele bloemen rondom de voet van deze 
bolvorm ige cactus.

Ik heb d it w interseizoen 3 keer gezaaid. Ik vind het wel veel, maar zo groeit 
een verzam eling het snelste uit. Ik vind het ook leuk werk. De eerste keer was 
w eer eens zo'n beroemd zakje zaad. Ik zaaide op 15-12-1977. Ik zaai wel vroeg, 
maar het lukt best. Ik zaaide in een eigengem aakt mengsel, in een "m in ibroe i- 
kastje". Ik telde iedere dag de opkomst, die ik in mijn dagboek opschreef. Er 
kwamen 53 stuks op. De 2e keer dat ik zaaide, was op 14-1-1978. Ik zaaide het 
zaad dat ik bij het C lichéfonds besteld had. Ik kreeg van de 14 bestelde soorten 
maar 4 vervangers. De derde keer zaaide ik op 30-1-1978. Het zaad had ik op 
een bijeenkom st van een lid gekocht. Ik zaaide in heel kleine aardewerken 
potjes. Ze hebben een doorsnede van 4 cm. Ik zette ze met z ’n tweeën in een 
plastic maatbakje, gaf ze w ater en maakte van een plastic zak een broeikapje 
en deed dat er overheen. A lles komt aardig op, maar van enkele soorten die 
ik op 30-1-1978 gezaaid heb, is nog niets te zien. Ik heb nu ook een andere 
standplaats voor de zaaibakjes. Ik zet ze nu in mijn "ka s je ” . Het is gewoon de 
ruimte onder de lichtkap van mijn aquarium. De potjes staan op de afdekplaat:
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Gymnocalycium bruchii: al vroeg in het voorjaar komen de bloemknoppen in de schedel van deze 
kleine bolcactus en bloeit met prachtig rozekleurige bloemen. Foto’s Th. Neutelings.

143



een glasplaat. Het is er wel krap aan wat de ruimte betreft. Met veel moeite 
en voorzichtigheid moet de lichtkap, over de bakjes heen, op de glasplaat ge
zet worden. In de lichtkap zit een t.l.-buis van 8 W att. De kleur is 32. In mijn 
kasje staan ook de eenjarige cactusjes en het vetplantje. Mijn verzameling be
staat uit 31 cactussen en 7 vetplantjes. Ik heb de eenjarige plantjes en de pas- 
gezaaide cactusjes niet meegeteld. Op de eerste bijeenkom st die ik meemaak
te, kreeg ik een 8-tal erg mooie en leuke, 2-jarige zaailingen. Mijn verzame- 
lingetje is daardoor aanzienlijk uitgebreid.
Voorts heb ik nog een prachtige, heel grote en mooi geel bloeiende Kalanchoë 
gekocht. Ik heb nu w eer wat om te puzzelen, want ik moet de soortnaam gaan 
zoeken. Ik heb nog enkele planten onbenaamd staan, dus vervelen kan ik me 
niet. Ik heb net op een bijeenkom st gehoord, dat een Hylocereus guatemalensis 
een zeer zwak onderstam m etje is, maar bij mij doet hij het best.
Op die Hylocereus heeft vroeger een Gym nocalycium v. optima rubra gestaan. 
Bij mij heeft hij al 4 stekken in 1 jaar gegeven. W elisw aar zitten er nog 3 aan 
de stam en is er pas 1 beworteld. Deze cactus is wel een goede zaailingen- 
entstam. Ik heb mijn cactusjes nu vrij koud staan, maar de Hylocereussen 
hebben zich prima gehouden
Nog even iets over de Hylocereussen van mij. A ls er een stek aan zit, meet 
ik elke dag de lengte en de breedte van de stek. Soms is hij in een dag wel 
een 1/ 2 cm gegroeid (in de lengte). A ls etiketten gebruik ik de ouderwetse, 
houten etiketten. Ik zaag ze altijd doorm idden met een figuurzaag.
Bij mijn volwassen cactussen heb ik nog geen knoppen kunnen ontdekken, 
maar dat kom t nog wel, denk ik. Vorig jaar heeft alleen mijn Rebutia marsoneri 
gebloeid, maar ik hoop dat het er d it jaar wat meer plantjes gaan bloeien. 
W aarsch ijn lijk  zullen mijn cactusjes d it jaar laat bloeien, omdat ik het vorige 
jaar veel te laat gestopt ben met watergeven. A lleen mijn enige Gym nocaly
cium, een Gym nocalycium bruchii, heeft het loodje gelegd.

Ternatestraat 26, Am ersfoort.

V a n  m aand  tot m aand  (X V III)
TH. NEUTEUNGS

Toen ik 's ochtends, 11 april, opstond, vreesde ik toch even aan bepaalde 
hallucinaties te lijden, althans zo ervoer ik dat aanvankelijk. Immers alles lag 
onder een d ikke laag sneeuw en het donkere uitspansel erboven deed het 
vermoeden wettigen, dat de dikte van de w itte  wade nog verder zou toe
nemen. Een nare gew aarwording, zeker als je pas goed w akker geworden 
bent en je je terdege realiseert dat de wintermaanden volgens de kalender 
toch to t het verleden zouden moeten behoren, dan slaat evenwel de schrik 
om je hart. Temeer daar je net een w eek van te voren de kas zom erklaar ge
maakt hebt, al het plastic verw ijderd  werd en een eerste, lichte w a te rg ift al 
had plaats gevonden, ju is t omdat gedurende enige dagen ervoor de tem pe
ratuur in de kas telkens to t 40° C opliep. W ant vele cactussen barsten al van 
de bloem knoppen, enkele bloeiden reeds . . .
De eerste bloeiers waren Escobaria (Neobesseya) cubensis met zijn groen
gele bloemen en Gym nocactus knuthianus getooid met paarsroze bloemen 
recht in het hart van de plant. De eerste prijs gaat toch wel d it jaar naar de 
G. knuthianus, immers E. cubensis is altijd, zomer of w inter, van bloem knop
pen voorzien.
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Rebutia xanthocarpa:

boven: bloemknoppen uit de areolen ontspringend 
beneden: in vo lle  bloei

Als ik de eerste maanden van 1978 nog eens de revue laat passeren, dan viel 
januari op vanwege het zo sombere, donkere weer. In die maand bloeide 
Mammillaria co llinsii nog dapper door en dat al vanaf november af. Knoppen 
werden zichtbaar in Gym nocactus knuthianus, Turbinicarpus valdezianus (Nor- 
manbokea valdeziana), Mamm, (Solisia) pectinata en Mamm. solisio ides. Doch 
deze louwmaand bleef somber. Het leven lieten ju is t die bloeiende Mamm.
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Mammillaria collinsil

collinsii, een Mamm. monancistracantha, Gymnocalycium mihanovichii var. 
moserianum en een Mamm. chrysacantha met donkerbruinrode middendoorns. 
De restanten van deze planten werden uiteraard terstond na de ontdekking 
van die verliezen uit de verzameling verwijderd.
In deze maand heb ik nog enige entingen in de huiskamer uitgevoerd en wel 
niet zo zeer uit noodzaak, maar met het oog op bepaalde experimenten. Overi
gens geeft het enten in de winter echt niet veel problemen, mits de onder
stammen maar over een redelijk actief wortelgestel beschikken en het plante- 
lichaam goed sappig is. Met succes entte ik zijspruiten van Mamm. goldii, M. 
theresae, M. deherdtiana, M. dodsonii, Epithelantha micromeris en een twaalf
tal verschillende spruiten van Rebutia’s en Aylostera’s. Opmerkelijk was wel 
dat het enten van A. albiflora en van R. xanthocarpa bij driemalige herhaling 
telkens een mislukking werd. Aanvankelijk zag het er naar uit dat deze enten 
zouden aanslaan, maar na twee weken bleek het tegendeel. Als onderstam 
gebruikte ik voor al de bovenstaande entingen Trichocereus pachanoi. 
Halverwege de sprokkelmaand begon het kouder te worden, met vorst en 
sneeuw, maar wel open en zonnig weer en op dit laatste zaten we in feite te 
wachten. Want knopvorming wordt sterk door de allengs krachtiger wordende 
zonnestraling bevorderd. Maar dit zonlicht kwam te laat voor Mamm. pecti
nata en M. solisioides; hun knoppen waren tijdens het te lang wachten op het 
zonlicht verdroogd. Andere exemplaren evenwel begonnen in de loop van 
februari zich te manifesteren zoals M. giiensis, M. magneticola (vetula), M. 
egregia, M. goldii, M. theresae, om er een paar op te noemen. De ietwat ge-
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rimpelde Rebutia’s, Aylostera ’s en Sulcorebutia ’s zette ik w eer op de lichst 
m ogelijke plaats in mijn kas om een zo groot m ogelijke knopvorm ing te laten 
bewerkstelligen, zonder daarbij ook maar w ater te geven. En d it procédé 
leidde wederom to t het gewenste succes. Einde maart, ondanks de toch vele, 
sombere dagen, was de knopvorm ing al aardig overdadig op gang gekomen 
bij de meeste Rebutia-achtige. Ze lfs exemplaren van 1’/ 2 cm diameter, amper 
dus de zaailingfase ontgroeid, tooiden zich met bloem knopjes, welke zich bij 
deze soorten alle in merendeel onderaan de plant uit de axillen vormen. De 
kleur van de knoppen is altijd paars, rood o f roze, uitgezonderd de met gele 
bloemen bloeiende R. senilis var. kesselringiana.
Daarvan zijn de jonge bloem knopjes van meet af aan groenig. De geelbloei- 
ende R. marsoneri en R. senilis var. sieperdaiana hebben rode bloemknopjes. 
De A ylostera 's vormen minder snel bloem knoppen ondanks dezelfde behan
deling. W ant nu half april is er nauwelijks van knopvorm ing sprake, uitgezon
derd A. albiflora, welke vorig  jaar als eerste in mijn verzam eling reeds in 
februari bloeide. A. heliosa, een van de meest populaire in d it geslacht, ve r
toont aarzelend een begin van bloem knopvorm ing. M ogelijk  dat deze soorten 
een grotere dosis zonlicht nodig hebben. Twee geënte exemplaren van mijn 
Su lco ’s, te weten S. kruegeri en S. rauschii vorm en du ide lijk  knoppen. De 
op eigen w ortel staande S. alba met een doorsnede van slechts 11/ 2 cm heeft 
zelfs al goed ontw ikkelde, roodgekleurde knopjes.
Eind februari hebben enige cactussen toch b lijkbaar nog last van koude- 
instraling gehad, gezien de bruine plekjes w elke sommige opgelopen hebben. 
M ogelijk  dat het zonlicht ook daaraan debet is, maar redelijkerw ijs kan ik het 
niet ju is t verklaren, tem eer daar er cactussen zijn met plekken op de noord
oostzijde van het plantelichaam. Vooral mijn Mamm. magnifica heeft er goed 
van te lijden gehad, zodat ik deze soortnaam voor mijn exem plaar maar beter 
tussen aanhalingstekens zou kunnen zetten.
Voorts legden nog drie exemplaren het loodje: Gym nocalycium paediophilum, 
M. albicans en M. barbata, al deze drie waren geënt en stonden dicht aan de

Bloemknoppen van Aylostera heliosa



kant van het glas van de kas. Ondanks het zich daartussen nog bevindende 
p lasticfo lie  hebben zij b lijkbaar niet de koude kunnen weerstaan.
Einde maart, begin april nam het aantal knoppende cactussen zienderogen 
toe. Bijna in bloei staat al Escobaria runyonii, een 3 cm hoog miniatuurplantje 
op eigen w ortel, dat voorts nu al s terk spruit. Mamm. deherdtiana, een met 
grotere bloemen bloeiend exemplaar, liet voor het eerst de eerste bloemknop 
zichtbaar worden. D it op eigen w ortel groeiend exemplaar is v ie r jaar oud en 
ongeveer 3 cm lang en breed. O ver grootbloem ige M am m illaria’s gesproken, 
mijn in 1975 gezaaide Mamm. longiflora en enkele maanden na de ontkieming 
geënt op een jusbertii-onderstam , bloeide vorig jaar voor de eerste maal met 
één bloem. Thans tel ik al 10 bloem knoppen tussen de tuberkels in de schedel. 
O ok bij de Parodia’s zit er knopbeweging in. Zo vormen P. saintpieana, P. 
brevihamata en P. m utabilis duide lijk  hun eerste bloem knoppen vlak rond hun 
groeipunt. O ok de Turbinicarpussen laten zich niet onbetuigd. In hun kruintjes 
zijn al du ide lijk  de donkere, spitse bloem knoppen tussen de w itte  schedelwol 
te bespeuren. Dat een cactus in een ogenschijn lijk  miserabele toestand geen 
reden to t ongerustheid behoeft te geven, bew ijst mijn Gym nocaiycium andreae 
var. longispinum . W ant wat was in de afgelopen herfst en w in ter met deze 
gebeurd? Hij was namelijk door indroging voor de helft ingezakt. De eens zo 
volle  knobbels waren dunne plooien geworden, zodat de bedoornde areolen 
d ichter bij e lkaar kwamen te liggen. Maar toch, in de kruin, v lak rondom het 
groeipunt, w ringen zich uit de nog nauwelijks van doornen voorziene areolen 
de bloem knoppen als lichtroze puntjes naar boven, die zich straks to t prach
tige, gele, grote bloemen zullen ontw ikkelen.
D it is een uitstekend voorbeeld dat een halfingedroogde cactus geen schrik
reactie bij de lie fhebber moet opwekken, zodat deze zich als het ware ve r
p licht voe lt in gulle mate w ater aan een dergelijke plant te gaan verstrekken. 
Op warme dagen kan men spaarzaam enig w ater gieten en zodra de bloem-

Gymnocaiycium gibbosum var. nigrum



VEREN IGINGSNIEUWS.

„Succulenta” Is het verenlglngsorgaen van de Nederlands-Belglsche vereniging van liefhebbers van cactussen en 
andere vetplanten "Succulenta”.

DAGELIJKS BESTUUR:
Voorzitter: S.K. Bravenboer, Kwartellaan 34, Vlaardlngen.
Vlce-voorzitter: Ir. G.E.M. Uil, Cuperstraat 3, Bemmel.
Secretaris: Mevr. A. Boender-v.d. Molen, Beneluxlaan 53, Beverwijk. Tel.: 02510-30746.
Penningmeester: G. Link, Memllngstraat 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.
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.M .M . Orlemans, Heemskerkerweg 288, Beverwijk, tel.: 02510-38625.
Alg. bestuurslid: J.H. Vosterman, Schoolweg 55, Venlo, tel.: 077-18627.

Het lidmaatschap kost voor leden In Nederland f  30,00, voor leden In België Bfrs. 450,00 en voor leden in het overige 
buitenland f 35,00. Inschrijfgeld voor nieuwe leden 1 5,00 In België Bfrs. 75,00.

BELANGRIJKE ADRESSEN:
Ledenadministratie, propagandafolders, aanmeldlngskaarten voor het lidmaatschap en nummers van "Succulenta” 
van de lopende Jaargang: P. Dekker, St. Pleterstraat 27, Middelburg.
Redacteur: J.H. Defescne, Krulslandseweg 20, Wouw, tel.: 01658-1692.
W.n.d. redacteur: Th. Neutetings, Welssenbruchtstr. 92, Roosendaal, tel.: 01650-36081.
Advertentie s en Vraag en Aanbod: J .M .M . Orlemans, Heemskerkerweg 288, Beverwijk, tel.: 02510-38625.
Bibliotheek: J. Magnln, Ooievaarstraat 13, Strljen, Katalogus 1 1,50.
Cllchéfonds: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, Venlo.
Diatheek: H.M .S. Mevlssen, Dlnantstraat 13, Breda, tal.: 076-875076.
Rullen zonder Hullen: H. Leuslnk, Grlftweg 15, De Klomp-post, Ede, tel.: 08387-1794.

Succulentarlum: Aanmelden voor bezoek: de heer W. Ruysch, tel.: 08370-19123 toestel 87, of I.V .T., t.a.v. de heer 
W. Ruysch, Mansholtlaan 15, Wagenlngen.
Vragenrubrlek: Cactussen en algemeen: de heer Uil, Vetplanten: de heer Bravenboer.

SLUITINGSDATA:
Kopij voor het augustus nummer moet uiterlljk 1 Juli bij de redactie zijn. Mededelingen voor het verenlglngsnieuws 
uiterlljk 15 Juli bij net secretariaat. Advertentie’s en Vraag en aanbod uiterlljk 15 Juli bij de heer Orlemans.

DRINGEND VERZOEK:
Wilt u bij al uw korrespondentle een postzegel voor antwoord Inslulten? In verband met de hoge portokosten Is het 
niet langer verantwoord, brieven te beantwoorden wanneer geen postzegel Is bijgevoegd.
Voor een vlotte afhandeling gelieve u STEEDS UW LIDNUMMER te VERMELDEN.

Bestuursmededelingen.

Houdt U er rekening mee dat de copy voor het inlegblad wat eerder bij de daarvoor aange
wezen mensen in huis moet zijn, dit met het oog op het tijdig verschijnen van het maand
blad.
Zie onder de rubriek VERENIGINGSNIEUWS - "Sluitingsdata”.

BEWAARBANDEN EN HANDLEIDINGEN.
Bewaarbanden voor 12 nummers van Succulenta zijn verkrijgbaar è t 10,75 bij bestelling 
van 10 stuks; meer dan tien f 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 
girorekening 3742400 van Succulenta afd. Verkoop, Beverwijk. Met vermelding van de 
bestelde artikelen.

AFDELINGSNIEUWS

AFDELING WEST-BRABANT.
De ruilbeurs georganiseerd door de afd. West-Brabant wordt gehouden op zaterdag, 19 
augustus, 13.00 uur, in de kantine van het Notbertius-College, Lyceumlaan 10, Roosen
daal, dit is drie minuten lopen van het station, 3e zijstraat links van de straat tegenover het 
station.



AFDELING IJSSELSTREEK.
Succulentenbeurs van het Oosten.
Op de traditionele laatste zaterdag van augustus houdt onze afdeling weer de jaarlijkse 
succulentenbeurs. Let op nu in de Hanzehof te Zutphen.
Coehoornsingel 1 (volg de borden Hanzehof), zalen open van 13.00 tot 17.00 uur. Restau
rant in gebouw aanwezig.

INTERNATIONALE CACTUSSEN- EN VETPLANTENMARKT NIJMEGEN.
De afdeling Nijmegen organiseert voor de 1e maal een internationale cactussen- en 
vetplantenmarkt. De markt zal worden gehouden op 30 september 1978, in de grote cantine 
van PHILIPS te Nijmegen. De zaal is geopend vanaf 12.00 uur. Sluiting te 17.00 uur. 
Nijmegen is door haar gunstige ligging uiteraard verplicht voor een goede planteninbreng 
zorg te dragen. Daarnaast hopen wij echter op een grote hoeveelheid gast-standhouders 
uit binnen- en buitenland. Voorts zullen attractieve stands worden ingericht met bestrij
dingsmiddelen, cactusgrond, zaden, zelfbouwkasjes (indien interesse van kassenbou- 
wers), lektuur, demonstraties enten, benodigdheden o.a. alle maten potten, etc. De en
tourage van de markt zal in een tropische sfeer gehouden worden o.a. door de aanwezig
heid van een unieke en grote collectie papegaaien, het geheel omlijst door een speciaal in 
te richten expositie. Wij hopen op deze manier een goede bijdrage te leveren aan de 
verbreiding van onze liefhebberij op een aan deze tijd aangepaste wijze en rekenen dan ook 
op een grote opkomst. De cantine van de Philips is als volgt te bereiken. Van af Arnhem 
door Nijmegen richting Den Bosch. Direct buiten de bebouwde kom na de sportvelden aan 
Uw rechterhand, 1e weg links, onder viaduct NS door, parkeren achter Texacopomp na 50 
meter rechts.
Vanaf Venlo. Bij 1e stoplicht bij binnenkomst Nijmegen links af (Grootstalselaan) en weg 
volgen tot Texacopomp.
Vanaf Den Bosch. 1e weg na kanaal rechts, direct daarna achter Texacopomp parkeren.
Ter verduidelijking nog onderstaand schetsje.

Met dank namens het afdelingsbestuur en het organiserend comité,

Sportveld
P.J.A. Giepmans, 
Heiligestoel 4820

Wijchen
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EEN ORIGINEEL CADEAU ! !

Echt zilveren cactus met zilveren 
ketting compleet voort 19,50
Zilveren cactus oorbellen (Voor 
gaatjes) voor f 19,50
Zilveren cactus dasspeld (of 
reverspeld) voort 19,50

Alles is voorzien van rijkskeurmerk. 
Verzending door het gehele land. 
Gireer f 19,50 + f 4,75 porto op 
girorek. 1712716 t.n.v.

L. de Haas
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Rotterdam tel. 010329493 of 209832
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AGENDA

Mededelingen voor deze rubriek moeten uiterlijk de 15e van de maand, voorafgaande aan 
de maand van verschijnen van het maandblad bij mevr. Boender zijn.

VERGADERINGEN.
Hoofd-bestuursvergadering - 7 october 1978 om 14.00 uur, ” De Poort van Kleef” , 
Mariaplaats 7, Utrecht.

BIJEENKOMSTEN.
3 Landen Konferentie (3 LK) - 23 en 24 september in Houthalen.

RUILBEURZEN.
West-Brabant

Zutphen

Groningen 
Rijn- en Delfland-

Noord-Limburg - 
Nijmegen

zaterdag 19 augustus 1978, 13.00 uur, Norbertius-College, Lyceumlaan 
10, Roosendaal.
Ruilbeurs voor het Oosten. Zaterdag 26 augustus 1978, 13.00 uur,
Hanzehof, Coehoornsingel 1, Zutphen.
zaterdag 16 september 1978, ruilbeurs voor het Noorden.
zaterdag 30 september 1978, 12.30 uur, Huize Tavente Deo, Loevestein-
laan 355, Den Haag.
Nazomer.
zaterdag 30 september 1978, 12.00 uur, Cantine van Philips, Nijmegen.

TERUGBLIK, CONTACTWEEKEIND IN HARBA LORIFA TE VALKENSWAARD.

30 Deelnemers, veel minder dan bij het in 1976 in de Bron, Oudleusen, gehouden contact- 
weekeind. Ik was daar zeer teleurgesteld over, maar de mening van de deelnemers aan dit 
weekeind was, dat dit vrij kleine aantal de bijeenkomst bijzonder gezellig en intiem 
maakte. Dat was het dan ook, het weer was voor het eerst in dit jaar schitterend, onze 
vrijdagavond gastspreker, de heer Goossens uit België nam ons aan de hand van plaatjes 
en praatjes mee op zijn tocht door Mexico, erg onderhoudend.
De zaterdagochtend wandeling geleid door medewerkers van het I.V.N. was mede door het 
mooie weer een succes. De kleine ruilbeurs, gehouden op het terras van Harba Lorifa, 
maakte dat veel plantjes van de één naar de ander verhuisden. De heer Cornelissen uit 
Nijmegen voerde ons zaterdagavond langs, geloof ik, alle Nationale Parken van het Z.W. 
der V.S., met 150 in plaats van de getoonde 350 dia’s was de reis beslist niet zo 
vermoeiend geweest en hadden we beter kunnen genieten van al het moois dat hij liet 
zien.
Bezoek aan de leden van de afd. Eindhoven op zondagochtend, goed georganiseerd door 
mevr. van der Ven, verliep vlot en prettig. Zondagmiddag om 2 uur werd het weekeind 
besloten met een verloting.
Nog wat napratend kwamen wij tot de conclusie; het was een fijn gebeuren maar nooit 
weer in een jeugdherberg, van zaterdag op zondagnacht braken de daar ondergebrachte 
voetballertjes de zaak bijna af en het met 8 lui op een kamer slapen werd sportief 
aanvaard, maar bleek toch wel wat bezwaren op te leveren. Corvee doen hoort erbij wil zo’n 
weekeind betaalbaar blijven, maar ook daar wil ik later een oplossing voor zien te vinden. 
Wel doorgaan vond iedereen, met het contactweekeind.

A. Boender-v.d. Molen



RUILEN ZONDER HUILEN.

De commissie van R.z.H. laat de deelnemers aan R.z.H. met nadruk weten, dat ALLEEN 
de OFFICIËLE RUILLIJST van R.z.H. geldig is. Voor andere lijsten aan u gezonden neemt 
de commissie geen enkele verantwoording op zich.

De heren: H. Leusink, W.R. Luyks en H. Koningsveld.

DRIE LANDENKONFERENTIE TE HOUTHALEN (BELGIË).

Op 23- en 24 september a.s. wordt te Houthalen (België) de 12e 3-LK bijeenkomst 
gehouden in het domein Hengelhoef.
De opzet van de bijeenkomst is contacten te leggen of te verstevigen onder succulenten
liefhebbers van diverse landen van Europa (hoofdzakelijk België, Duitsland en Nederland). 
Het aantal deelnemers is ieder jaar groter. In 1977 waren er ruim 200 overnachtingen en 
steeds blijkt dat nieuwe deelnemers de daaropvolgende jaren terug komen.
Het domein Hengelhoef is ideaal gelegen in de staatsbossen tussen Hasselt en Genk en 
het is gemakkelijk te bereiken via de autoweg Aken-Antwerpen (E-39).
Het complex bestaat uit een centraal gelegen hoofdgebouw en verspreid liggende moderne 
bungalows, waarin alle comfort aanwezig is. Ook voor gezinnen is er goede accommodatie 
om een weekeind door te brengen; temeer daar er talloze recreatiemogelijkheden zijn zoals 
een speeltuin, een roei- en hengelvijver. Verder het openluchtmuseum te Bokrijk en de 
dierentuin te Genk.
Het programma voor de 3-LK omvat globaal:
23 sept.: 14-17 uur, aankomst van de deelnemers, waarna mogelijkheid tot deelneming

aan discussie over verschillende succulentengeslachten in verschillende zaal
tjes.
17.30 uur, gezamenlijke maaltijd.
19-22.30 uur, twee lezingen en een pauze.
na 22.30 uur, gezellig samenzijn in de recreatieruimte.

24 sept.: 8-9 uur, ontbijt.
9.30 -12 uur, twee lezingen en een pauze.
12.30-14 uur, gezamenlijk diner.
14-16 uur, grote ruil- en verkoopbeurs.
16 uur, sluiting.

De kosten voor dit weekeind bedragen inclusief overnachting en maaltijden per persoon 
f 50,00.
Alleen voor 24 sept: f  27,50. Alleen ruilbeurs: f  10,00.
Deelname is mogelijk door storting van het vereiste bedrag op gironummer 2040053, t.n.v. 
F. v. Leeuwen, Verlengde Grensweg 6, Venlo onder vermelding van het aantal deelnemers 
en de wens of men al dan niet gescheiden wenst te overnachten. Genoemde bedragen 
moeten vóór 1 september 1978 worden overgemaakt. Zij die zich te laat aanmelden betalen 
f 7,50 administratiekosten en of lopen het risico niet te kunnen deelnemen.
.Voor deelnemers die per openbaar vervoer reizen zal bij voldoende deelname een speciale 
autobus, vanuit Eindhoven naar het konferentiecentrum en terug, rijden.
Zij die daarvan gebruik wensen te maken gelieve vóór 1 sept. 1978 telefonisch contact op 
te nemen met mevr. v.d. Ven-van Gerwen, St. Janstraat 51, Oerle. Tel.: 04905-1207.

Namens Succulenta, Nederland 
P. v. Cruchten, tel.: 04759-2173 

F. Maessen, tel.: 04752-1995 
F. v. Leeuwen, tel.: 077-22316



TU IN C E N TR U M  ” A  R 1Z O N A ”
G especialiseerd in cactussen en vetplanten
Grote collectie met veel aparte soorten.

Concurrerende prijzen. A alsm eerderw eg 93, naast Peugeot-garage 
Aalsm eer —  Tel. 02977 - 26133

Planten en Cactussenhandel

A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

Wij bezitten een zeer grote collectie 
cacteeën. Uniek in Amsterdam! 
Regelmatig uitbreiding van ons assor
timent.

Singel-Bloemmarkt t/o  528 (Geelvink- 
steeg), Amsterdam. Tel.: na 18.00 uur 
020-101641.

KALENDER 1979.

Met dit nummer van SUCCULENTA ontvangt u de aankondiging van de cactuskalender 
1979. Leden, die deze kalender van voorgaande jaren nog niet kennen, krijgen door de 
folder een indruk van de kwaliteit van de 13 foto’s. De vertaling van de bij elke foto 
behorende tekst is door SUCCULENTA verzorgd.
Wij vestigen er uw aandacht op, dat bij bestellingen van grotere aantallen btw en f 8,00 
inklaringsrecht in rekening gebracht wordt door de PTT.
Betaalt u alstublieft niet vooruit maar na ontvangst van de bestelling.

J. de Gast



NIEUWE LEDEN PER 12-05-1878.

G. van Vegten, Adm. de Ruyterweg 509 HS, Amster
dam.

J .H . Otten, Goudsbloemstraat 58 I, Amsterdam.
J.H . Wierstra, PA Nova Zemblastraat 583. Amsterdam-C 
W .J. van Kasteel-Heereman, Postbus 9138, Amsterdam. 
Arno de Winter, Camera Obscuralaan 91. Amstelveen. 
Mei. L.A. Haasdljk, Romeflat51, Uithoorn.
W .F . Zonneveld, Vrijburglaan 20, Heemskerk.
H. J . Zorgdrager, Gerard Doustraat 53, IJmuiden.
M. Briefjes-Adriaansen, Midden Geestweg 11, Bergen. 
Mevr. Y. Hoekmeyer, Bothastraat 9, Den Helder.
Mevr. J. de Vlas-de Jong, Bernhardlaan 91, Den Burg 
Texel.
Cora Hardonk. Rodenbachstraat 79. Den Haag.
Kon. My. Tuinb. en Plantk., Afd. Voorl./Kwekerweg 2, 

Den Haag.
Mevr. J . Dragt-Wijnja, Parklaan 5, Delft.
Bernadette Huttenberger, Kameraplein 55, IJsselsteln. 
Dr. Zdenek Svestka, Dorperstraat 147, Bunschoten. 
Eugene Delfgou, Kleinhorst 28, Leusden-C.
L. Bosman, Vrijenvansestraat 22b, Rotterdam.
Karonline Beenhakker, 1e Barendrechtseweg 152, Ba-

rendrecht.
R. Frank, p/a Parnassilaan 143, Hellevoetsluls.
Anne v. Houwelingen, Gen. S .H . Spoorstraat 405, Dor

drecht.
F. van Kaam, Singel 143, Dordrecht.
Mevr. Timmers, Krommedijk 64, Dordrecht.
Mevr. J .L . Louwerse-Wattel, Noordweg 315, Middel

burg.
Mevr. M .H. de Jonge, Adr. Lauwereyszstraat 4, Middel

burg.
Mevr. L. Hamelink, Prinsenhove 8, Middelburg.
A .R .M . Verstraten, Kersenlaan 18, Hoofdplaat.
C .J . Maas, Acacialaan 27, Steenbergen.
J .L . Harren, Gele Helmbloem 9, Huybergen.
J. van Gemert, P.C. Hooftstraat 9, Rosmalen.
Mevr. M .G. Neggers, Speeldries 36, Eersel.
A .H .M . Teeuwen, Van Dijkstraat 28, Llerop.
R.E.P. Hannen, Pr. Mauritslaan 1, Maastricht.
Paula van Vught, Wassengrachtweg 71, Hulsberg.
G . M .L. Ortye, Mesweg 13, Hulsberg.
H. Boertien, Kantstraat 67, Ubach over Worms.
F .J .J . Pagen, Dijkgraaf 4-13 A , Wagenlngen.
Mevr. R. van Dijk-Baars, Anjerhof 32, Wageningen.
F . B. van Dooren, Clematisstraat 6, Doesburg.
W .H . Andree, Vonderstraat 121, Deventer.
G . H. Roering, Batenburg 413, Colmschate.
A. Bouwhuis, Aukevosstraat 28, Slagharen.
Saskla Apeldoorn, Gen. Eisenhowerlaan 27, Staphorst.
H. Drenth, Veenweg 29, Groningen.
G.M . de Graaf, Kleine Belt 77, Delfzijl.
M. de Jong, Bachstraat 28, Assen.
P. Enck, Pnoenixstraat 24, Wijster.
J. Ludwlg, Torenlaan 8, Bellen.
Jacques Beelen, Rue Eugene Verheggen 9, Brussel/ 

België.
Peter Noblesse, Landbouwstraat 19, Zaventem/België. 
Paula de Boeck, Bronlaan 48, Leuven-Heverlee/België. 
Conny Lemmens, K. Albertstraat 13, Scherpenheüvel/ 

België.
Hilde Clairhout, Beekstraat 51, Kortrijk/België.
Patrick Wyseur, Grote Kruisstraat 96, Lauwe-België.
Dirk van de Putte, Hoge Jan 12, Buggenhout/België.

NIEUWE LEDEN PER 13-06-1978
N.A. Kools, Ter Hooge 13 (1), Amsterdam.
Mevr. A .G . Lefevere-Laan, Blankenstraat 115 (II), Am 

sterdam.
M. van Weeren-Muller, Carmenlaan 133, Amstelveen.
H .C. Buter, Erfgooiersstraat 709, Hilversum.
R.A. Meyer, Barkstraat 10, Zaandam.
Mevr. P. Weis-de Swart, Pharus 274, Zaandam.
W. Kerkhoven, Belgischestraat 98, Zaandam.
Carla Metze, Pr. Hendrikplantsoen 16, Zaandam.
J. Swart. Westzanerdijk 193, Zaandam.
T. Vulsma, Ydoorn 55, Zaandam.
Mevr. C .C . Smeets-Kassenaa, Tamboerijnhof 4, Zaan

dijk.
Mevr. de Jong, Kruisstraat 87, Koog a/d Zaan.
J . Vloon, Weiver 59, Westzaan.
J . Graftdijk, Albert Meynsstraat 33, Wormerveer.
H. Wijker, Herman Gorterstraat 240, Wormerveer.
G .J . Mar3. Zuidervaartdiik 4, Krommenie.
Iwan Wilms, Griend 28, Haarlem.
C. van Hardeveld, Archimedesstraat 64, Den Haag.
Mevr. H. Tuxen-v.d. Linde, Oud Reeuwykseweg 1b,

Reeuwijk.
Mevr. de Jong, Celebesstraat 33, Oegstgeest.
D. Vonk, K. Doormanlaan 210, Utrecht.
Mevr. A .M .C . Hessing-Ryks, Haifadreef 162, Utrecht.
W  A. v/d Velden, Stadhoudersweg 15 II, Rotterdam. 
J .B .H .J . van Lier, Frans Bakkerstraat 59A, Rotterdam. 
Els Pelllkaan, St. Andrlesstraat 23B, Rotterdam.
Mevr. F. Goosen-Lakerveld, Koggestraat 9D, Rotterdam. 
G .P .A . v/d Kamp, Adrlanalaan 333, Rotterdam.
A. Stolk, Poolsterstraat 12C, Spijkenisse.
J . Roskam, L. Man in 't Veldstraat 3, Rockanje.
J . Hameeteman, Stationsweg 31, Ouddorp.
B. J .C . Polderman, Esdoornstraat 63, Oost-Souburg.
J . van Liere, Pr. Beatrixstraat 24, Nieuwdorp.
Elly Verstraeten-Svykerb, Binnenpad 24, Huybergen. 
A .G . Borremans, Ryzendeweg 14, Woensdrecht.
Mevr. R. Stamkot-Bellemans, Breestraat 29, Putte.
J.M . Reynen, De Chamillylaan 33, Grave.
A .P. van Nispen, Drebbelstraat 4, Breda.
A .C .J . Reynders, Waterhoefstraat 15C, Tilburg.
C. Groot, Asberg 30, Eindhoven.
Mevr. S .M .W . Alfers-v. Kemp, Talienruwe 11A, Maas

tricht.
T . Linssen, Marebosjesweg 31, Treebeek.
Jeroen Timmerman, Helmissenstraat 4, Broekhuizen.
A. Beukes, Enkweg 17, Renkum.
G . J . Obbink, Hollenberg 21, Aalten.
Mevr. G. Zomer-Wassink, Pr. Constantijnlaan 10, 

Lochem.
D . R .G. Leenders, Weth. Sanderstraat 7, Kekerdom.
J.P . Rees, Valeriusstraat 73, Almelo.
Mevr. C. Dykhuizen-Weidemap, Veningastraat 51, A p 
pi ngedam.
Mevr. T . Poel-Eefting, Pr. Marijkestraat 3, Smilde.
H. Everts, Leliestraat 5, Vries.
G. Huizing, Praamweg 24, Stadskanaal.
Guy Dutrannoit, Av. Paul de Larraine 27, Waterloo-Bel- 

gië.
W . Stryckers, Jules Steurstraat 55, Deurne-België.
Fonny Schenck, Blekerystraat 1, Oud Turnhout-België. 
John de Wael, Spennaartstraat 26, Nieuwenrode-Belgiè. 
Mevr. Jeanne v/d Velde, Nieuwe Gentweg 67, Brugge- 

België.
Patrick ’t Kindt, Pachthofstraat 92, Deinze-België. 
Hermann Schonborn, Germanciagarten, D 1000 Berlin 

42 (BRD).
Roger de Backer, Jakob-Boehme-straat 12, 5000 Köln 

80 (BRD).



CACTUSSEN - SUCCULENTEN

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

*8 Zondags gesloten

J. HOVENS
CACTUSKWEKERIJ

MARKT 10-LOTTUM
(12 km ten noorden van Venlo)

verkoop: zaterdags van 9 tot 16 uur 
op andere dagen alleen na tel. afspraak 

Tel. 04763-1693

Vernet
Cactuskweker
Poolseweg 1 — Putten
aan de weg Putten - Voorthuizen.
Tel.: 03419-612.

CACTUSKWEKERIJ
GEBR. DE HERDT

BolksedIJk 3E (aan de weg 
van Rijkevoreel naar Wortel) 
B-2310 Rijkevoreel - 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.

Succulententuin H. VAN DONKELAAR 
Laantje 1a - Werkendam. Tel. 01835-1430.
De sortiments- en zaadlijst nr. 15 met de aanvullingen blijft ook In 1978 gehand
haafd en wordt u toegezonden na storting van f  3,50 op girorekening 1509830. 
Alleen de zaadprijzen zijn veranderd. Deze lijsten bevatten zeer vele soorten, 
zowel cactussen als andere succulenten.
Regelmatig nieuwe en zeldzame planten, 's Zaterdags na 3 uur en ’s zondags 
gesloten.



V E M A K A S
De NAAM die garant staat 
voor een kwaliteitskas!
Wij leveren U: uit eigen fa
briek 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.

VRAAG EN AANBOD.

Advertentie’s voor deze rubriek moeten 
uiterlijk de 15e van de maand voorafgaande 
aan de maand van verschijnen van het 
maandblad bij de heer Orlemans zijn.

Boekennieuws: C. Backeberg, Das Kak- 
teenlexikon f  50,00. Dit boek, geen andere, 
kunt u bestellen door overschrijving van het 
bedrag op gironummer 1401427 t.n.v. 
J. Theunissen, Vierschaarstraat 23-4751 RR 
Oud-Gastel.
Met een levertijd van enkele weken dient 
rekening gehouden te worden. Klachten of 
correspondentie over de levering uitslui
tend te richten aan bovenstaand adres.

Gevraagd: stekjes of planten van: Austro- 
cylinderopuntia clavarioides, Aporocactus 
flagelliformis, Cyl. optuntia bigelowii, Ma- 
millopsis senillis, Pereskiopsis spathulata, 
div. Rebutia’s.
H. de Ruiter, Meidoornlaan 25, Delft. Tel.: 
015-134984.

Gevraagd: Verschillende soorten Lithops 
(Kopen of ruilen). P. Kremer, Oldorpster- 
weg 9, 9981 NL Uithuizen.

Te koop gevraagd: oude jaargangen Succu
lenta van 1967 en ouder. Compleet of losse 
nummers. Aanbiedingen aan: R.A. Heinlin, 
Albl. Strasse 2, D 8000 München 21.







Mammillaria longiflora

knoppen bijna volgroeid zijn, mag de grond matig vochtig  wezen. Trouwens, 
ook de meeste andere Gymnocalyciums hebben een aanvang met de knop- 
vorming gemaakt. En zelfs een 10 cm lange en 7 cm in 0  grote Gymno, welke 
ik voorlopig als een G. gibbosum heb betiteld en sinds 1975, toen ik hem in 
bezit kreeg, nog nimmer gebloeid heeft maar wel goed gegroeid is, maakt 
bloem knoppen in de jongste volwassen areolen aan. En zo w ord t het lange 
wachten ten leste toch nog beloond. W at zo een exem plaar nu eenmaal be 
weegt om eerst thans aan bloem knopvorm ing te beginnen, is mij een raadsel, 
temeer daar d it soort cactussen in doorsnee zeer redelijke bloeiers zijn. En 
natuurlijk gaat de G. bruchii ook al getooid met zijn typisch ronde b loem 
knopjes, een voorjaarsb loe ier die ik nog nimmer in de zomer o f in de herfst 
met bloemen getooid heb gezien.
Al deze genoemde cactussen bevinden zich in mijn muurkas. In de huiskamer 
op de zonnige vensterbank is de groei ook reeds ingezet en met daarbij het 
verschijnen van de eerste bloemknoppen. Echinopsis tub iflo ra  heeft al een 
vrij groot aantal goed ontw ikkelde knoppen. En zo ook een Pseudolobivia 
vertoont diens zwartpluizige bloem knoppen op enige areolen. Mijn Echino- 
cactus grusonii, 15 cm hoog, is w eer volop aan het groeien. En mijn Melo- 
cactus macrocanthos, een toeristeninvoerplant, heeft, na jaren onbeworteld 
te zijn geweest, nu kennelijk tijdens de afgelopen w in ter een voldoende w or
telgestel ontw ikkeld, immers er is een bescheiden groe iactiv ite it waar te 
nemen. En mijn Bolivicereus samaipatanus var. m ultiflorus, tenslotte  vangt zijn 
groeicyclus ook weer aan met het aanmaken van bloem knoppen, die to t die 
merkwaardig gevormde, zygom orfe bloemen uitgroeien. Ondanks het vele 
sombere en koude voorjaar hervatten onze cactussen hun levensrhythme.
Weissenbruchstraat 92, 4703 JX Roosendaal. foto’s v.d. schrijver

149



Im potentie bij Eu p h o rb ia  o b esa
J. MIERAS
Een der meest geliefde en in veel verzamelingen voorkomende plant is wel 
Euphorbia obesa. Wie immers kent niet die bolvormige, pas op latere leeftijd 
enigszins zuilvormig uitgroeiende, achtribbige plant met zijn/haar mooie te
kening?
De meesten zal het ook wel bekend zijn, dat de kleine bloempjes —  zoals bij 
de meeste Euphorbia's — steeds öf mannelijke öf vrouwelijke zijn.
Bij de vrouwelijke plant ontstaat dan een in drie stempels verdeelde groen
achtige stamper, uit de mannelijke plant verschijnen een aantal meeldraden 
met op de top helmknoppen met stuifmeel. Wordt dit stuifmeel overgebracht 
op de stempel van een bloem van een vrouwelijke plant, dan kan bevruchting 
plaatsvinden. Er ontstaat dan een vrucht, waarin drie zaden zitten, die 1 è 
2 mm groot zijn en die, als de vrucht rijp is met grote snelheid worden weg
geschoten, soms wel tot 15 meter van de moederplant.

Ook ik ben in het bezit van een "paartje” van deze Euphorbia obesa. Toen ze 
echter gingen bloeien ontdekte ik iets bijzonders: De mannelijke bloem ont
wikkelt zich niet volledig. De meeste meeldraden blijven binnenin de bloem 
verscholen. Slechts een enkele maal worden de meeldraden een beetje zicht
baar. De helmknoppen, waarop het stuifmeel zich moet vormen, blijven zoals 
ook op de afbeelding te zien is, onontwikkeld en stuifmeel wordt niet gevormd. 
Dit verschijnsel — bij mensen zouden we van impotentie kunnen spreken — 
speelt zich nu al een paar jaar af zodat ik niet kan geloven, dat het een 
’’jeugd’’-afwijking is en de plant op hogere leeftijd wel stuifmeel zou kunnen 
produceren. Er is ook geen verschil merkbaar tussen de bloemen in het voor
jaar, zomer, of najaar. Alle bloemen blijven voor voortplanting volledig onbruik
baar. Wie onder de lezers heeft dit verschijnsel ook wel eens geconstateerd? 
Ik ben zeer benieuwd naar uw ervaringen.
Zwanevlot 87, Zutphen foto v.d . schrijver
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Loxanthocereus gracilis (Akers & Buin ) Backbg.
J. L. DEN BOEF
De liefhebbers die naast de bolvormen ook graag wat Cereusachtigen willen 
kweken, die ook in cultuur een bloemetje laten zien, kunnen behalve de vele 
Cleistocactussen het ook eens proberen met het geslacht Loxanthocereus. Het 
zijn meestal aantrekkelijke planten die mooi en rijk bloeien met lange slanke 
bloemen (zygomorph) waarbij rood de hoofdkleur is, zij het in vele schake
ringen.
Het is jammer dat van de 32 in Backeberg’s Lexikon beschreven soorten er in 
zaadlijsten meestal slechts een 8-tal aangeboden wordt. Maar ook hier zijn 
mooie planten bij die het proberen waard zijn, o.a. de bovengenoemde soort.

Loxanthocereus
gracilis



Loxanthocereus gracilis: bloemdetail foto’s v.d. schrijver

Deze door Akers en Buining in 1950 onder de naam Maritimocereus* gracilis 
beschreven soort werd in 1971 door Van Donkelaar in zijn zaadlijst aangeboden 
en door mij uitgezaaid. Het zaad kiemde goed, maar in het begin was de groei 
nogal langzaam, zodat ik de plant het tweede jaar entte op een Echinopsis- 
hybride, waarbij de groei snel toenam. Ook op eigen wortel gaat het goed, 
alleen wat langzamer en ook moet men dan wat voorzichtiger zijn met water. 
De plant bloeit nu reeds een paar jaar, waarbij het aantal bloemen steeds 
toeneemt.
Alle Loxanthocereussen zijn slanke zuilcactussen uit Peru, waar zij voorkomen 
van de kust tot op een hoogte van 3300 m.
Loxanthocereus gracilis vormt tot 5 cm dikke stammen, die aan de voet uit-
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lopers vormen. In de natuur groeit de plant liggend met opgerichte kop; met 
wat ondersteuning groeit de plant ook in cultuur lange tijd rechtop. In ons 
klimaat is de bedoorning wat minder zwaar dan in de natuur. De stammen heb
ben 11 knobbelige ribben en areolen met 8 stralend gestelde, 1 cm lange rand- 
dorens en 1-3, ca. 2 cm lange, middendorens. De dorens zijn geelachtig met 
bruine punt. Bij een hoogte van ±  20 cm is de plant al bloeibaar en vormt 
dan enigszins s-vormige, 7 a 8 cm lange, fel roodoranje gekleurde bloemen die 
naar gelang de temperatuur 3 tot 4 dagen goed blijven.
De cultuur is niet zo moeilijk, op eigen wortel een voedzame aarde met matige 
watergift. Mijn ervaring is dat de plant voor goede bloei een lichte, zonnige 
standplaats verlangt en bij ±  8° C en droge stand goed de winter doorkomt. 
Voor liefhebbers van een bloeiende Cereus zeker een aan te bevelen soort.
*  Oorspronkelijk werd de geslachtsnaam foutief geschreven met een n, dus Maritino- 
cereus. Dit werd in 1954 gecorrigeerd. Volgens de inzichten van Buxbaum en Krainz 
dient deze plant bij Borzicactus ondergebracht te worden (red.).

Mr. Heemskerkstraat 24, Ridderkerk.

Lezers schrijven

G. J. BAKKER
Gaarne zou ik willen reageren op een door de heer Neutelings in Succulenta 
no. 12 aangehaalde bewering: 'Tenslotte kan een verstoorde zuurgraadbalans 
van het grondmengsel de oorzaak van het uitblijven van de groei zijn.
Hiervoor is maar een remedie: direkt verpotten in een nieuw grondmengsel. 
Voor liefhebbers die uitsluitend kraanwater gebruiken, zal dit euvel naar gelang 
de hardheid van dit water min of meer sneller optreden, dan voor de regen- 
watergevers” .
Hierbij worden echter twee verschillende zaken onder één noemer geplaatst. 
Behalve in geval van een bevroren waterleiding, beseft de moderne mens in 
de beschaafde wereld nauwelijks hoe onmisbaar het water voor hem is voor 
allerlei doeleinden, doordat hij het water eigenlijk altijd tot zijn beschikking 
heeft. In vele gevallen is het echter nodig te letten op de hardheid van het 
water, die veroorzaakt wordt doordat zouten (en wel voornamelijk calcium, of 
magnesiumzouten en enkele andere zure carbonaten, bijvoorbeeld van ijzer) er 
in zijn opgelost. Tijdelijke, of temporaire hardheid wordt veroorzaakt door zure 
carbonaten, en verdwijnt als het water gekookt wordt, bijv.:

Ca(H C O )2 -v CaCO ‘1 + Ĥ O + C O f  
CaCO3 (=  calciumcarbonaat): wordt dan neergeslagen, wat wij kennen als 
ketelsteen.
De blijvende hardheid van water wordt veroorzaakt door andere zouten, bij
voorbeeld calciumsulfaat (CaSO-i), die blijven in het water en de hardheid ver
dwijnt dus door koken niet. Wenst men water met permanente hardheid te ont
harden, dan moet men chemicaliën toevoegen, bijv. soda:

CaSO i + Na2C03 Na*SO i + C a C 0 4  
óf men moet gebruik maken van ionenwisselaars, dat zijn als regel onoplosbare 
dubbelsilicaten, die Na+ bevatten. Laat men hard water langs zo'n stof 
stromen dan wisselen de C a + + of Mg++ uit het harde water met de 
Na+ uit de ionenwisselaar om, en het water verliest zijn hardheid, tenminste
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dat denkt men. In w erke lijkhe id  echter is de hardheid nu van een andere aard 
geworden door het bicarbonaat-ion. En de zogenaamde tijde lijke  hardheid van 
het w ater neemt door de ionenwisseling alleen maar toe.
De hardheid van w ater w ord t gemeten in graden Duitse hardheid en kan opge
vraagd worden bij het plaatselijke w aterle id ingbedrijf. 1° betekent, dat het 
w ater per lite r zoveel zouten bevat als overeenkom t met 1 mg CaO (onge
bluste kalk). O nder 6° Duitse hardheid noemt men het w ater nog lekker zacht. 
Van 10 - 12° is het verstandig om het g ietw ater een nachtje te laten staan. 
Een hardheid van 12 - 15° kunt u te lijf gaan met behulp van turfmolm. Maar is 
het kraanwater harder dan 15° Dh, dan moeten ingrijpender maatregelen w or
den genomen.
Sinds enige tijd  is er een zgn. dem ineralisatieapparaat op de markt en haalt, 
zoals de naam al doet verm oeden, de mineralen uit het water, zodat slechts 
gedestilleerd w ater overb lijft. Haast elke garage heeft zo ’n ding en het appa
raat bestaat uit een perspexbuis, gevuld met speciale, u iterst kleine kunststof- 
korrels. Het w ater loopt er van boven door een slangetje in en komt er 
onderaan volkom en gedem ineraliseerd uit. De verbru ikte  vulling verk leurt 
du idelijk  en kan daarna gem akkelijk verw isseld worden. Deze dem ineralisator 
neemt ook chloorsm aak en zelfs rad io-aktiv ite it weg. Tot zover over de hard
heid en nu iets meer over de zuurtegraad, o f pH-waarde van water.
Om te beginnen moeten we enige begrippen invoeren:
E lektrolytische d issociatie  is de splitsing der moleculen in ionen, 
lonen zijn e lektrisch geladen atomen of atoomgroepen.
Elektrolyten zijn stoffen, waarvan de w aterige oplossing, onder ontleding, de 
stroom geleiden, o.a. zuren, hydroxiden en zouten.
Zuren (=  HZ) zijn e lektro lyten, die zich splitsen in w aterstofionen ( =  H + ) en 
zuurrestionen ( =  Z-):

HZ ~5- H+ -)- Z 

Basen zijn alle stoffen, die H+ binden.
Hydroxiden ( =  MOH) zijn e lektrolyten, die zich splitsen in metaalionen ( =  M +  ) 
en hydroxideionen (=  OH-):

MOH ^  M+ +  O H -

S terke zuren worden door w ater volledig in ionen gesplitst, o.a. zwavelzuur 
(H2S O i), salpeterzuur (H N O 3) en zoutzuur (HCI).
Zwakke zuren w orden zelfs door veel w ater weinig in ionen gesplitst, o.a. 
fosforzuur (H3PO i ) en azijnzuur.
Bij de hydroxiden geldt hetzelfde en voor zover een zout oplosbaar is in water 
is het meestal vo lled ig  in ionen gesplitst.
W anneer een ontledingsreactie omkeerbaar is, d.w.z. dat er een pijl naar links 
en een naar rechts w ijst, spreekt men van een dissociatie.
Passen wij nu de zogenaamde evenw ichtstheorie toe op de dissociatie van 
water:

H2 O T - H + +  o h  

dan vinden we als evenw ichtsvoorwaarde:

[H + ] X  [O H  ]
K = ----------[ ^ 7 3 ] ----------, o f : K X [ H 2 0 ]  =  [ H + ] X [ O H ]

constant constant ionenprodukt.

Het ionenprodukt van w ater nu is 10 ' 14 bij 22° C. Aangezien in zuiver w ater 
[H + ] =  [O H-] moet zijn, betekent dit, dat in een lite r van d it w ater 1 x 10~7
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gramion H +  en eveneens 1 x 10~7 gramion OH- aanwezig moeten zijn.
Op de volgende wijze kan men van deze concentraties een iets duidelijke i 
voorste lling krijgen:
Aangezien 1 grammolecuul w ater 18 gram weegt, bevat 1 lite r w ater 1000 : 18 
= 55,5 grammoleculen. Op 55,5 gram moleculen w ater is dus aanwezig 10~7 
gramion H + . De aantallen moleculen H-’O en ionen H +  verhouden zich der
halve als 55,5 : 1 o 7, of als 555.000.000 : 1.
Op 555 miljoen moleculen H20  komt dus slechts 1 ion H +  en 1 ion OH- voor. 
Voegt men aan zuiver w ater een spoor zuur toe, een kleine extra hoeveelheid 
H +  ionen dus, dan stijg t [H + ]  en moet [O H-] dalen, doordat er zich moleculen 
H20  vormen, omdat steeds moet w orden voldaan aan de verge lijk ing:

[H + ] x [O H-] = 1 x 10 H
Hoe groot [H + ] ook w ordt, bijvoorbeeld in een geconcentreerde zuuroplossing, 
nooit kan [O H-] =  O worden. Daarvoor zou [H +  ] oneindig groot moeten zijn, 
hetgeen niet m ogelijk is.
Zijn de concentraties van H +  en O H -ge lijk , dus beide 1 x io ~ 7, dan noemt men 
de oplossing neutraal.
Inplaats van [H + ] = 1 x 10 7 etc., kan men ook schrijven: 
log [H + ]  =  -7, o f - log [H + ]  =  7.
Men is nu gewoon om de waarde - log [H + ]  voor te stellen door het symbool 
pH. [H + ] heet de zuurtegraad o f w aterstofionenconcentratie  der v loe is to f; pH 
de waterstofexponent.
We kunnen nu schrijven:
Een oplossing is zuur, als [H + ] >  10 ~7, o f als de pH < 7  

Een oplossing is neutraal, als [H + ] = 1 0 7 o f als de pH = 7 

Een oplossing is basisch, als [H + ] <  10 “ 7, o f als de pH >  7 
Om de pH-waarde van een v loe isto f nu te bepalen hebben we een aantal indi
catoren to t onze beschikking.
In de eerste plaats kennen we het zogenaamde lakm oespapier, waarmee we 
door een kleuromslag de pH-waarde kunnen bepalen. De kleuromslag van 
lakmoes vo ltrek t zich gele idelijk  tussen pH = 5,5 en pH = 8,0; bij een pH < 5 ,5  
is lakmoes rood, bij een pH > 8 ,0  blauw. Tussen beide waarden lig t dus het om- 
s lagtra jekt van lakmoes. Lakmoes heeft het voordeel, dat het midden van het 
om slagtrajekt zeer d icht bij de ju iste neutralisatiewaarde pH = 7 ligt, begin- en 
eindpunt der kleuromslag zijn echter niet zeer duidelijk.
Beter zijn de vloeibare indicatoren, bijvoorbeeld Hilena —  Q uick —  Test PH —  
SB, wat men bij iedere aquariumzaak kan kopen. Bij 5 cc van het te meten wa
te r voegt men 5 druppels van de indicator en met behulp van bijgeleverde 
k leurenlijs t bepaalt men nauwkeurig de pH-waarde. Nu b lijk t in Amsterdam 
deze waarde om streeks pH =  8 te liggen, hetgeen te basisch is vo o r onze 
cactussen.
Z e lf bereik ik, op aanraden van een beroepskweker, goede resultaten door aan 
10 lite r w ater ca. 50 cc. azijn toe te voegen, w aardoor pH teruggebracht w ordt 
op 5,5. In de tweede plaats bindt de azijn een deel van de in het w ater bevin
dende kalkzouten, die op de wand van de g ie ter w orden afgezet. Zoals bekend 
moet men een koffiezetapparaat ook iedere veertien dagen met azijn door
koken.
Er zijn ook mensen, die het zeer giftige salpeterzuur aan het g ie tw ater toe
voegen, maar d it moet ik beslist afraden, omdat het zuur ook de kalk van de 
stenen bloem potten aantast.
De beste oplossing b lijft natuurlijk het regelm atige overpotten in een gezond 
grondm engsel van de ju iste zuurgraad. Dan kan men de w orte ls meteen op 
eventueel ongedierte controleren. Dapperstraat 106111, Amsterdam
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Mesermbryanthemaceae (XVI)

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

3 Vervolg Aloinopsis Schwant.

Het zijn zomer- en najaargroeiers, zodat in de lente weinig of geen water ge
geven mag worden, 's Winters absoluut droog houden. De temperatuur mag 
daarbij later in de winter, als de potgrond droog is, gerust dalen tot zo'n 5° C. 
Oppotten in zeer zandige, humus en klei bevattende grond (verhouding 2 : 1 :  
1). Het geslacht Nananthus is nauw verwant aan Aloinopsis. Sommige auteurs 
rekenen bepaalde soorten Aloinopsis dan ook tot het geslacht Nananthus. Ook 
de planten van het geslacht Titanopsis gelijken uiterlijk veel op sommige soor
ten van Aloinopsis.
Er zijn volgens Jacobsen 17 soorten en 2 variëteiten beschreven: Herre ver
meldt een aantal van 15. Regelmatig wordt zaad aangeboden van diverse soor
ten en het zaaien levert geen moeilijkheden op. Bij een goede behandeling 
kunnen uit zaad gekweekte planten reeds na enkele jaren bloeien. Vooral de 
soorten A. peersii, rosulata en rubrolineata zijn gemakkelijke bloeiers.
Ook al krijgt u bepaalde soorten niet zo snel en gemakkelijk in bloei, het zijn 
stuk voor stuk schitterende planten, ook in niet-bloeiende staat.
De planten zijn inheems in de Kaapprovincie: Namaqualand, Bushmanland, de 
Karoo en Griqualand - West.

Alo inopsis setifera
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Aloinopsis luckhoffii Foto’s Fr. Noltee

Aloinopsis malherbei Foto de Boer
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4. AMOEBOPHYLLUM N.E.Br.
(met afwisselende bladstand)

Een klein geslacht dat voor ons van 
weinig belang is.
Éénjarige- of tweejarige kleine struikjes, 
waarschijnlijk niet in cultuur. Om toch 
een indruk te geven van het uiterlijk 
van de planten, hierbij een tekening van 
één van de 3 soorten. De tekening is 
ontleend aan een aquarel van de hand 
van mej. B.O. Carter, gereproduceerd 
in Herre, The genera of the Mesem- 
bryanthemaceae.
Herkomst: Zuid-west Afrika, Damara- 
land en noordelijk Namaqualand.

Amphibolia gydouwensis

Amoebophyllum angustum, naar een afbeelding in 
Herre, The genera of the Mesembryanthemaceae.

5. AMPHIBOLIA L. Bol.
(onzekerheid, twijfel)

Ook dit geslacht is voor ons van weinig 
belang alhoewel soms planten ervan 
worden aangeboden.
Er zijn 5 soorten beschreven: A. gy
douwensis, A. hallii, A. littlewoodii, A. 
maritima en A. stayneri, terwijl men ook 
nog wel de naam A. carpiana tegen
komt.
Het uiterlijk van de planten vertoont 
veel gelijkenis met de meeste soorten 
uit de geslachten Ruschia, Lampranthus 
en Stoeberia.
Tekening naar een afbeelding in Herre, 
The genera of the Mesembryanthema
ceae (repr. van een aquarel van B.O. 
Carter).
Het geslacht komt voor in de Ceres 
Karoo en Namaqualand.
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DENKT U AAN DE FOTOWEDSTRIJD?

ZIE HET APRILNUMMER

6. ANISOCALYX L. Bol (met ongelijke kelk)
Dit monotypische geslacht komt weinig voor in de verzamelingen. Het is een 
vrij compact groeiend struikje van ongeveer 10 cm hoog. Bloemen 2 cm 0. 
Herkomst: Riethuis, district Kommagas, Namaqualand.

7. ANTEGIBBAEUM Schwant. (ante =  vóór, m.a.w. een voorloper van Gibbaeum) 

Antegibbaeum is een zgn. monotypisch geslacht, wat wil zeggen dat er maar 1
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Antegibbaeum fissoides

soort is (A. fissoides). De planten vertonen veel gelijkenis met sommige soor
ten uit het geslacht Gibbaeum. Sommige onderzoekers erkennen dan ook het 
geslacht niet en voegen het samen met Gibbaeum.
Het belangrijkste verschil tussen de 2 geslachten zit in het feit dat bij Ante
gibbaeum de bloemsteel is voorzien van twee schutbladen (bracteeën), het
geen bij Gibbaeum niet het geval is.
De planten vormen zoden van enigszins gebogen, groene bladeren die 3-4  
cm lang zijn en 6 - 8 mm breed en dik. De 2 bladeren van een bladpaar zijn 
iets ongelijk in lengte. De 5 - 6 cm grote bloemen zijn kortgesteeld en rood 
tot paars van kleur. Ze verschijnen bij ons in de winter.
Ook de groeiperiode valt hier in najaar en winter. De planten moeten dan wel 
voldoende zonnig staan om tot bloei te kunnen komen. Antegibbaeum is af
komstig uit de Kleine Karoo.

Octant 92. Dordrecht (wordt vervolgd)

INHOUD:

Het geslacht Turbinicarpus (III) — Th. Neutelings 
Jeugdige ervaringen met Succulenten — D. Bokeloh .
Van Maand tot Maand (XVIII) — Th. Neutelings 
Impotentie bij Euphorbia obesa — J. Mieras . 
Loxanthocereus gracilis — J. L. Den Boef
Lezers schrijven — G. J. B a k k e r ...................................
Mesembryanthemaceae (XVI) —  Fr. Noltee en A. de Graaf

138
141
144
150
151 

153 
156

160



succulenta
MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING 

VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN
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Euphorbia capuronii Ursch et Leandri

FRANS NOLTEE

Ongeveer tien jaar geleden besteedde Rauh in een serie artikelen in ons zus- 
tertijdschrift "Kakteen und andere Sukkulenten” aandacht aan Euphorbia milii 
en zijn verwanten. (Voor de beginners onder u: E. milii var. splendens is de 
overbekende "Christusdoom” .) De milii-groep omvat een groot aantal soorten 
en variëteiten, die voor een deel zeer nauw aan elkaar verwant zijn. Hoewel 
reeds in het begin van de jaren ’50 belangrijk onderzoek in deze groep werd 
verricht is tot op heden nog geen klaarheid gebracht in de systematische 
indeling.
Een interessant lid van de milii-groep is E. capuronii, die vooral opvalt door 
de kleur van de cyathiums* en de rangschikking daarvan.
E. capuronii vormt een tot 1 meter hoge struik, die vrij sterk vertakt is en sten
gels heeft van ongeveer 1 centimeter dik. In de nieuwgroei zijn de stengels 
groen, maar dat verandert vrij snel in een grijsachtige kleur. De bladeren zitten 
in rozetten aan de toppen van de stengels; ze zijn lancetvormig, 4 tot 8 mm 
breed en 3 tot 5 cm (soms tot 7 cm) lang. De dorens zijn 1,5 tot 2 cm lang en 
hebben een naar verhouding dikke basis, die nog 1 of meer kleine dorentjes 
draagt. De bloeiwijzen verschijnen iets onder de top van de stengels en be
vatten 8 tot 32 cyathiums. Deze staan steeds twee aan twee bij elkaar en lig
gen in één vlak, zodat het effect van een plat scherm ontstaat. De cyathophyl- 
len* zijn klein (±  3 cm breed) en lopen uit in een kort puntje. De kleur is geel-
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groen. Het groeigebied van deze Euphorbia is het Mahafaly plateau in Zuid
w est Madagascar.
E. capuronii is een soort die net als de meeste andere planten uit de milii-groep 
weinig problemen geeft in de cultuur. In de tijd dat de plant in blad staat 
vraagt hij vrij veel water. Gewoonlijk vallen de bladeren in de herfst af, waarna 
de plant door mij vrij droog wordt overwinterd bij een temperatuur van ±  14° 
C. Er is echter niets op tegen om deze soort ’s winters in de huiskamer over 
te houden. In dat geval moet hij om verdroging tegen te gaan wel nu en dan 
begoten worden. In de kas verdraagt de plant volle zon, mits voldoende ge
lucht wordt. In de kamer zal bij felle zon misschien iets geschermd moeten 
worden. E. capuronii groeit vrij langzaam, wat voor de meeste mensen echter 
niet bepaald een bezwaar is. Een nadeel van zo’n trage groei is natuurlijk wel 
dat de vermeerdering door stekken eveneens langzaam gaat. Dat zal er dan 
ook wel de oorzaak van zijn dat we deze aantrekkelijke plant tot nu toe nog 
maar zelden in de verzamelingen zien.

*Wat bij de Euphorbia's op het eerste gezicht een gewone bloem lijkt, is in feite een bloeiw ijze. 
Deze wordt cyathium genoemd en bestaat uit mannelijke en/o f vrouwelijke bloem pjes. Deze bloempjes 
zijn sterk gereduceerd, m .a.w . a lleen de belangrijkste delen zijn bewaard gebleven. In sommige ge
va llen  is de bloeiw ijze omgeven door uitgegroeide honingklieren, die min of meer het u iterlijk  van 
gewone bloemblaadjes hebben. Bij vele soorten uit Madagascar daarentegen is het cyathium omgeven 
door twee schutbladen die cyathophyllen worden genoemd. Doordat deze vaak fol gekleurd zijn is de 
gelijken is met een normale bloem heel treffend.

Essenburg 77, Dordrecht.

Het g e s la ch t  T u rb in ic a rp u s  (IV)
Th. NEUTELINGS

(lb) Turbinicarpus schmiedickeanus var. graciiis (Gl. & F.) Gl. & F. 
Synoniem:
Turbinicarpus gracilis Gl. & F. (C. & S.J. (U .S.) 48:4, 176, 1976).
Piantelichaam: enkelvoudig, 15-20 mm 0 , met tuberkels mede -30 mm 0 ; tuber- 
kels ca. 7 mm lang, ca. 1,8 mm 0  bij top, 3-5 mm breed aan de voet, slank, 
bijna langwerpig rond, enigszins hoekig, licht grijsgroen.
Bedoorning: dun en papierachtig; langste middendoorn ca. 18-23 mm lang, 1 
mm breed, grijs, opgericht maar buigzaam en gebogen; 1-3 stuks korte, 2 mm 
lange, witte, omgebogen doorns in het onderste deel van het areool, loodrecht 
op de tuberkelas.
Bloem: slank klokvormig, 20 mm lang, 15 mm 0 ; buitenste bloembladen wit 
met een licht groenig bruine tot een smalle, groenige helrode middenstreep; 
binnenste bloembladen zuiver wit of met esen licht spoor van een roze midden
streep; stijl witachtig met 4 tamelijk lange, witachtige stempellobben; meeldra
den witachtig of zwemend naar zacht lila met oranjegele helmknoppen.
Vrucht: smal, bruingeel, bolvormig.
Zaad: smal, zwart, fijn tuberkelvormig, ca. 1 mm lang, 1/2 mm 0 .
Vindplaats: bij Aramberri, Nuevo León, Mexico, groeiend tezamen met Thelo- 
cactus conothele var. aurantiacus in rotsspleten ten noorden van de stad; 
slechts bekend op de vindplaats zelf.

(lc) Turbinicarpus schmiedickeanus var. macrochele (Werd.) Gl. & F. 
Synoniemen:
Echinocactus macrochele Werd. (Notizbl. Bot. Gard. u. Mus., Berlin-Dahlem, 
XI: 104, 270. 1931).
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Een zich 
tusen de 
bedoorning 
openende 
bloemknop

Turbinicarpus schmiedickeanus var. macrochele

Een bloemknopje verheft zich u it de areoolwol



Zij-aanzicht
vergroot

Turbinicarpus schmiedickeanus var. macrochele

Vergroot beeld 
van de 
schedel

Foto’s van de schrijver
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Strombocactus macrochele Backbg. (BfK, 1936-1).
Turbinicarpus macrochele Buxb. & Backbg. (J. DKG. (II), mei 1937 - 27). 
Toumeya macrochele Bravo & Marshall (Saguaroland Buil., 117. 1956). 
Plantelichaam: alleenstaand, gedrukt bolvormig, 2-3 cm hoog, 3-4 cm 0 , dof 
grijsachtig bruin tot bruinachtig groen; groeitop wollig, bedekt met doorns; 
ribben verdeeld in lage, brede tuberkels; areolen met vuilwitte wol in jeugd- 
stadium.
Bedoorning: 3-5, tot 4 cm lang of langer, buigzaam, niet prikkend, papier- tot 
cartonachtig, op bovenzijde gegroefd, gebogen, gedraaid, in elkaar gevlochten, 
aanvankelijk vuilgeel tot bruin, later donkergrijs met kurkachtige oppervlakten. 
Bloem: uit apex, groot, wit of met een lichtroze zweem; stijl witachtig met een 
heel lichte roze schijn, met 5 korte, witachtige, donzige stempellobben; meel
draden slank, witachtig tot rozig met diep oranjegele helmknoppen;
Zaad: zwart, wrattig, 1 -11/2 mm lang.
Vindplaats: San Luis Potosi. Verzameld op El Fraile-berg ten westen van Mate- 
huala en op verschillende plaatsen aan de grens van San Luis Potosi en Nuevo 
León, ten oosten van Matehuala.
Cultuurnotities:
Mijn cultuurexemplaar, geënt, is 3 cm hoog met een 0  van 3 cm. Het aantal 
doorns is meest 3, soms 4 en een enkel maal 5 per areool. De onderste zijn 
bijna eens zo breed als de bovenste ; de langste doorn meet 20 mm; per areool 
zijn ze ongelijk lang. Net als bij (1a) zijn de vergrijsde doorns voorzien van 
zwartige barstjes. Bloem: de vrij brede buitenste bloembladen hebben een dik
ke bruinige middenstreep aan de buitenzijde, de binnenste een flauw dunne 
welke aan de top iets breder en donkerder van tint is. Aan de binnenzijde zijn 
deze middenstrepen beduidend vager en domineert de zijde-achtig glanzende 
crèmewitte kleur. In volledig geopende toestand is de diameter van de bloem 
ca. 25 mm, de hoogte ca. 24 mm.
Weissenbruchctraat 92, 4703 JX Roosendaal. (wordt vervolgd)

Het m o n o ty p isch e  g e s la c h t  C ry p to c e re u s
FRANZ BUXBAUM
Geslacht Cryptocereus, Alexander E. J. in Cact. Succ. Journal America 22 
(6), p. 163-166, 1950.
Het Griekse woord kryptos betekent verborgen, vanwege de late ontdekking 
van dit geslacht in Chiapas, Mexico.
Onderfamilie C. Cactoidae (Cereoideae), tribus II Hylocereae, subtribus b 
Hylocereinae, groep A.
Geslachtsdiagnose volgens Alexander:

"Plantae scandentes, ramis complanatis, crassis (4 - 6 mm) lobatis pro
funde areolae depressis, ad apicem gibberis ventralis et spinibus brevibus; 
flores grandes (+ 12 cm), nocturnis ad areolis nascentes; ovarium rotun
dum bracteis minutis ovatis in axillibus lanatis, setosis et spinosis; 
periantii tubus teres, limbo brevior; extrinsecus squamis parvis ovatis 
patentibus acutis; perianthii segmenta numerosa, late linearia acuta, 
exteriores recurvata, interiores erecto-patentes; stamina numerosa in seri- 
eis paucibus in fauce tubi inserta, filamentis gracillimis, brevissimis (1,5 
cm), antheris oblongis; stylus corpulentus staminibus longior, stigmatibus 
10-12 longis et robustis, fructus ignotus” .

Omdat nu de tot nu toe onbekende vrucht en zaden beschreven kunnen wor
den, moet de diagnose aangevuld worden*:
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Fructu succoso magno globoso, laevi viridi floris residuo deciduo, areolis 
multis magnis spinosissimis deciduis. Pericarpio carnoso 3 -5  mm crasso, 
pulpa alba hyalina mucosa. Seminibus parvis (1,5-2 mm) bruneonigris 
elongato et obliquo ovatis non carinatis hilo angusto parvo ad partem 
angustatam laterali, porum micropylarium includente; testa subnitida sub
tiliter granulata, perispermio absente; embryone redunco, cotyledonibus 
conspicuis transversaliter positis.

* Ik dank de vrucht aan de heer Hans Till, A ttersee, O ostenrijk.

Vrucht van Cryptocerus anthonyanus Foto Hans Till

Met behulp van luchtwortels klimmende struiken, aan de voet en hogerop sterk 
vertak t met betrekke lijk  dikke (4-6 mm), sterk gelobde, v lakke spruiten; de 
areolen staan op de top van een kleine verhoging in de bocht op de boven
zijde van de lob verzonken, met 3 kleine doornen; onderaan het areool bui- 
tenbloemse honingklieren.
Bloemen groot, nachtbloeiers, een per areool. Pericarpellum kogelvorm ig, 
met kleine, op relatief grote voet staande, enigszins driehoekig to t ovaal
vorm ige schubben, die in de oksels een d ichtw ollig  areool met kroezige haar- 
doornen en een paar al tijdens de bloei voorkom ende doornen dragen, die 
later nog in aantal toenemen, naaldvormig en doorschijnend. Receptaculum 
geheel rond, kort en dik, korter dan de bloem kroon, met weinige, puntigovale 
to t langwerpige, afstaande schubben, waarvan de onderste eveneens areool- 
wol en haar-doornen (borstelhaar) dragen, de middenop staande met slechts 
weinig wol, de bovenste met kale oksels. Buitenste bloem bladen ta lrijk , recht
lijnig, met spitse punt, tam elijk dik, omgeslagen; de binnenste fijner, breder, 
rechtop spreidend. Meeldraden ta lrijk, staande in weinige, dichte rijen op het 
w ijdere keelgedeelte van het receptaculum, met korte, fijne draden waarop 
langere helmknoppen. Op de bodem van het receptaculum een zeer beperkt, 
in fijne punten uitlopend honingklierweefsel. S tijl, zeer dik, het cylindrische
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deel van het receptaculum bijna geheel opvullend, beduidend boven de meel
draden uittorend, met 10-15 dikke, priemvormige stempellobben.
Vrucht vlezig, groot, kogelvormig met afvallende bloemrest, glad met talrijke, 
zeer grote, halfkogelvormige areolen bezet, welke zeer talrijke, dun naald
vormige, afstaande doornen dragen, die bij rijp worden van de vrucht afvallen. 
Vruchtwand ca 3-5 mm dik, vlezig, vruchtvlees doorzichtig, kleurloos, slij
merig.
Zaden tamelijk klein (11/2-2 mm), bruinachtig zwart, scheef verlengd eivormig, 
zonder kiel, aan spits einde, met klein, langwerpig verzonken, zijdelings hilum, 
waarop zich de micropyle bevindt. Testa fijnkorrelig, glanzend. Perisperm 
ontbreekt, embryo onder de aanzienlijke, transversaal ingeplante kiembladen 
scherp hoekig afgebogen.
Typesoort: Cryptocereus anthonyanus Alex. I. c.
Deze enige soort werd genoemd naar H. E. Anthony, Englewood, N. J., in 
wiens kas deze plant in juni 1950 voor de eerste maal had gebloeid.
De beschrijving van de enige soort volgens Alexander:

Ramis in fasciculis secundum caules scandentes, ad metro vel plus longo, 
7 - 1 5  mm latis viridis saturatis, lobi 25-45 mm longi et 10- 16 mm lati, 
distantes inter 16-25 mm; areolae spinibus parvis 3; flores ±  12 cm longes, 
10-15 cm latae ad anthesim, fragrantissimae, ovarium viridum, tubus et 
segmenta perianthii exteriores purpureis, segmenta interiores lactei; ova
rium 2 cm longum squamulis 1 - 2 mm longis in axillibus lanatis, setosis 
et spinosis; tubus perianthii 3 cm longus 1,5 cm diametri, teretus; perian
thii segmenta 6 - 7 cm longis, lanceolatis, acutis; stamina filamentis lacteis, 
15 mm longis, antherae 3 -4  mm longis; stylus 6 ,5-7  cm longus, lacteus, 
6 mm diametro, in tubo contractus abrupte ad 4 mm, stigmatibus 12-14 
lanceolatis, 16-18 mm longis; fructus ignotus.

Beschrijving van de soort Cryptocereus anthonyanus Alex:
Vlakke spruiten die aan de vaak 6 m lange, klimmende hoofdstam als bosjes 
op grotere (tot meterslange) afstanden van elkaar ontspruiten, levendig 
groen, 1 m of langer, 7-15 mm breed, de lobben 25-45 mm lang en 10-16 mm 
breed, enigszins bij het rondvormige uiteinde versmald. Areolen klein met 3 
korte doorns.
Bloemen ca. 12 cm lang, geheel geopend 10-15 cm in doorsnee, sterk ruikend. 
Pericarpellum groen, receptaculum en de buitenste bloembladen purperkar- 
mijnrood, de intermediaire bloembladen geligwit, onderaan met purperkleu
rige zoom, de binnenste bloembladen geligwit. Pericarpellum ca. 2 cm lang 
en breed, schubben daarop 1-2 mm lang, in de oksels vuilgrijze areoolwol, op 
het hogere deel van het pericarpellum bruingrijze, langere, op het lagere 
deel, kortere, min of meer kroezende borstelharen en geheel onderaan stijve, 
korte, deels donkere doorns, deels met reeds bij de bloei van de bloem te 
voorschijn komende, nog kleurloze, stijve, naaldvormige, lange doorns. Re
ceptaculum ca. 3 cm lang, 11/2 cm 0 ,  geheel rond, schubben 3-6 mm lang, 
ovaal- tot lancetvormig, de onderste grotendeels met wol en borstelhaar 
zoals bij de pericarpellumschubben, de daarboven staande schubben met 
kale oksels, de bovenste 8-10 mm lang. Bloembladen 6 cm lang, enkele, 
buitenste zijn 1-2 cm lang en lijken op de schubben van het bovenste gedeelte 
van receptaculum, alle zijn lancetvormig en toegespitst, de buitenste zijn 
steviger en al spreidend teruggeslagen, de binnenste fijner, geligwit en rechtop 
spreidend. Meeldraden geligwit, 15 mm lang. De stijl is geligwit, 61/2-7 cm 
lang, bovenaan 6 mm dik stempellobben 12-14, dik, priemvormig, 16-18 mm 
lang.
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Fig. 1 Bloem halfgeopend. V olled ig  geopend zijn de stevigere, purperkleurige, buitenste bladen ver 
uitspreidend en teruggeslagen, de fijnere binnenste staan rechtop spreidend.

Fig. 2 Bloemdoorsnede overlangs, n iet geheel geopend.

Fig. 3A Fig. 3B

Schubben met doornbosjes op pericarpellum.
Fig. 3 A. Op onderste deel van pericarpellum  de niet rechte, donkere, oudere doorns en de reeds 

jonge, kleurloze vruchtdoorns.
Fig. 3 B. Op bovenste deel van Pericarpellum (enigszins vergroot) een nieuwe doorn tussen de haar- 

vormige doorns.

169



Bloemdetails: A. De nectarkamer met de inplant van de benedenste meeldraden, geen asver
dikking. Honingklieren onderaan (=  ND).

B. Stempel. Bij rijpheid zijn de lobben vlakker gespreid.

Fig. 5

Zaadknoppen aan de navelstrengen.

Fig. 6A

Fig. 6B

Zaadkorrel. A. Zijaanzicht,

Fig. 6C

B. Hilum, C. Zonder testa, D. Embryo.
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Vrucht sappig, bijna kogelvormig, 61/2 cm 0  en 7 cm lang, met een kort aanzet- 
stuk van de afgevallen bloemrest, glad, groen, met zich in afstanden van 11/2- 
2'/2 cm op nauwelijks of helemaal niet uitspringende voetbultjes bevindende, 
ca. 4 mm grote, ronde, halfkogelvormige areolen, welke behalve korte wol ca. 
50 starre, ca. 10-15 mm lange, stekende, naaldvormige doorns dragen en bij 
rijpheid van de vrucht geheel afvallen. Vruchtwand ca. 3-5 mm dik, vlezig, bui
tenkant compacter, binnenin deels verslijmend, vruchtvlees kleurloos, door
zichtig, slijmerig.
Zaad: 11/2-2 mm groot, toegespitst, verlengd eivormig, niet gekield, aan de 
smalle kant het smalle kleine, met inbegrip van de micropyle, zich zijdelings 
bevindende, verzonken hilum. Testa glanzend bruinigzwart, fijngekorreld. Pe- 
risperm ontbreekt, embryo onder de kiembladen hoekig omgebogen. 
Herkomst: Mexico, in de regenwouden van noordelijk Chiapas, aan de Pico 
Carrizal, ca. 12 mijl ten noorden van Ocozocoautla.
Opmerking:
Vanwege de diepgelobde zijtakken werd deze soort aanvankelijk voor een Epi- 
phyllum, verwant aan Epiphyllum darrahii, gehouden. Totdat uit het eerste, bij 
Anthony bloeiende exemplaar bleek dat het om een geheel nieuw geslacht 
ging, dat volgens Alexander's mening op zijn hoogst verwant zou kunnen zijn 
aan Strophocactus. Het sterk gelobde karaker van de vlakke spruiten is ook 
hier, zoals Buxbaum (1957) reeds ondertekende, een in zeer veel geslachten 
voorkomende homologie (=  wat vorm betreft gelijkwaardig, Red.) gebleken-
Sackgasse 13/1/4, Judenburg, Oostenrijk.
Vertaling: J. Defesche/Th. Neutelings.

F r ie d r ich  R ic h te r  80 ja a r
Op 9 mei 1978 is Friedrich Ritter 80 jaar 
geworden.
De in de hele wereld bekende onderzoe
ker en cactusverzamelaar werkt, met zijn 
volle verstandelijke vermogens en licha
melijke kracht, aan de voltooiing van zijn 
grote levenswerk, een uit diverse delen 
bestaan boekwerk en de wetenschappe
lijke beschrijving van zijn talrijke nieuwe 
vondsten.
Friedrich Ritter heeft in de afgelopen 50 
jaar op zijn talrijke reizen door de landen 
van midden en zuid Amerika, waarbij hij 
cactussen onderzocht en verzamelde, een 
overvloed van ontdekkingen gedaan, welke 
ons nog wel voor enkele verrassingen 
plaatsen zal.
Wij wensen Friedrich Ritter het allerbes
te, geluk, gezondheid en grote creatieve 
kracht om zijn enorme werk te voltooien.

Helmut Broogh, Am Beisenkamp 78, D-4630 Bochum 6, West-Duitsland.
Vert.: H. de Looze, Heerde.
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Im p o rteren , ja  of n e e n ?
FRED TRIEP

In ons maandblad worden de laatste jaren, veel artikelen geschreven over het 
onderwerp "Im porte ren” . Deze belangstelling lijk t mij terecht. Er zijn veel aan
w ijzingen dat door het im porteren van zeldzame cactussen en vetplanten som
mige soorten in de natuur dreigen uit te sterven. Aan dit probleem schonk de 
kring Amsterdam aandacht, door het houden van een discussieavond over het 
onderwerp: Importeren ja o f neen. Deze avond w erd op 15 maart 1978 ge
houden. In d it artikel w il ik daarom enige informatie verstrekken over de 
huidige kennis van de effecten als gevolg van importeren en over de op deze 
discussieavond besproken zaken.
O ver de precieze effecten van im port op de populatiegrootte van sommige 
soorten va lt weinig te zeggen, omdat van veel planten de oorspronkelijke 
arealen en aantallen niet bekend zijn. D it geldt met name voor de Latijns-ameri- 
kaanse landen. O ver de exploitatie van cactussen in de Verenigde Staten zijn 
meer gegevens bekend, vooral omdat de natuurbescherm ing in dat land goed 
georganiseerd is. Toch staan op de lijs t van bedreigde en verdwenen succulen
ten van het I.O.S. (International Organization o f Succulent Plant Study) veel 
soorten uit de Verenigde Saten. H iertoe behoren soorten van de geslachten 
Ancistrocactus, Astrophytum  (A. asterias), Coryphantha, Echinocactus, Hamo- 
tocactus (H. uncinatus), Harrisia (H. eriophora), Lophophora (L. w illiam sii), 
Mammillaria, Neolloydia, Opuntia, Pediocactus, Sclerocactus en Thelocactus. 
Op deze lijs t staan ook andere succulenten, zoals Dudleya, Echeveria, Sedum, 
Tradescantia, Agave en Nolina.

Mamm. louisae



VEREN IGINQSNIEUWS. Augustus 1978

„Succulenta”  Is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belglsche vereniging van llethebbers ven cactussen en 
andere vetplanten "Succulente".

DAGELIJKS BESTUUR:
Voorzitter: S.K. Bravenboer, Kwartellaan 34, Vlaardlngen.
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Secretaris: Mevr. A. Boender-v.d. Molen, Beneluxlaan 53, Beverwijk. Tel.: 02510-30746.
Penningmeester: G. Link, Memllngstraat 9, Amersfoort. Postrek. 680596 t.n.v. Succulenta te Amersfoort, reep. 
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DRINGEND VERZOEK: j  J .  ,
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BESTUURSMEDEDELINGEN.
Copy verenigingsnieuws
Houdt U er rekening mee dat de copy voor het inlegblad wat eerder bij de daarvoor 
aangewezen mensen in huis moet zijn, dit met het oog op het tijdig verschijnen van het 
maandblad.
Zie onder de rubriek VERENIGINGSNIEUWS-’’Sluitingsdata” .

Bewaarbanden en handleidingen.
Bewaarbanden voor 12 nummers van Succulenta zijn verkrijgbaar è f 10,75 bij bestelling van 
10stuks; meer dan tien f 9,50 perstuk.
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 10stuks en meer 1 2,50.
Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op 
girorekening 3742400 van Succulenta afd. Verkoop, Beverwijk. Met vermelding van de 
bestelde artikelen.

Kalender 1979.

In het juli nummer van Succulenta vond u de aankondiging van de cactuskalender 1979. Wij 
vestigen er nogmaals uw aandacht op, dat bij bestellingen van grotere aantallen, btw en 
f8,00 inklaringsrecht in rekening wordt gebracht door de PTT.
Betaalt u alstublieft niet vooruit, maar na ontvangst van de bestelling.



Clichèfonds.

Drukke werkzaamheden noopten de heer Linssen het behartigen van het Clichèfonds aan 
anderen over te dragen. Onze dank voor al het werk dat hij en zijn assistenten, de heren 
Lodewijksen Ketelings, de afgelopen vier jaren voor onze vereniging hebben gedaan. Denkt u 
zich eens in, duizenden zaden tellen, sorteren, verzenden enz. enz. en dit zoveel mogelijk naar 
ieders wens. Toch hebben zich weer mensen aangeboden voor dit tijdrovend werk.
De heer J.A. Schraets, mevrouw Velmans en de heer Maessen hebben zich bereid verklaard dit 
vele werk over te nemen, we zijn ook hen bijzonder dankbaar voor dit fijne gebaar.

Buiningfonds. Het Bestuur.

De afdeling West-Brabant stortte de opbrengst van een aldaar gehouden verloting - f 190,- in 
de kas van het Buiningfonds.
De Buiningfonds-commissieen het D.B. danken de afdeling voorhun initiatief.

De agenda en de bedoeling daarvan.

Op de in maart van dit jaar gehouden HB vergadering bereikte ons het verzoek een steeds 
terugkomende agenda van aktiviteiten in het land in het maandblad op te nemen met de 
bedoeling een zekere coördinatie in de landelijke aktiviteiten te verkrijgen. Dit wordt 
sindsdien gedaan en, naar onze mening, door de leden gewaardeerd.
Toch sluipt soms een regiefoutje in het spel, het DB wil niet gaan regelen maar hoopt dat in de 
toekomst goed naar de agenda wordt gekeken en er rekening mee wordt gehouden.

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

Planten en Cactussenhandel

A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

Wij bezitten een zeer grote collectie 
cacteeën. Uniek in Amsterdam! 
Regelmatig uitbreiding van ons assor
timent.

Singel-Bloemmarkt t/o  528 (Geelvink- 
steeg), Amsterdam. Tel.: na 18.00 uur 
020-101641.

Vernet
Cactuskweker
Poolseweg 1 — Putten
aan de weg Putten - Voorthuizen.
Tel.: 03419-612.



Algemene vergadering 1978.

Door de voorzitter, de heer Bravenboer, werd na de Alg. Verg. onderstaand schrijven aan de 
afd. secretariaten gericht. Het Dagelijks Bestuur vindt dat ieder lid van de vereniging van de 
inhoud van deze brief op de hoogte moet zijn.

Vlaardingen, 17 mei 1978.

Aan de afdelingsbesturen.

Beste vrienden,

Tijdens de Algemene Vergadering op 6 mei j .I., welke gehouden is te Velsen, bleek dat van de 
twee en dertig afdelingen, die op het moment bestaan, dertien afwezig waren, waarvan de 
meestezonder bericht van verhindering.
We kunnen ons niet voorstellen, dat in deze afdelingen al Ie mensen tegelijk verhinderd waren. 
De datum van de Algemene Vergadering wordt altijd dusdanig vroeg bekend gemaakt, 
waardoor alle afdelingen voldoende tijd hebben om uit de ledenvergaderingen of 
bijeenkomsten een afvaardiging aan te wijzen.
Het is jammer, dat men in verschillende afdelingen nogal slordig omspringt met de rechten, 
die de afdelingen (eigenlijk de leden) hebben; er wordt vaak niet voldoende gebruik gemaakt 
van deze rechten. We horen nogal eens de opmerking "ach, dat hoofdbestuur wat heb je er 
aan” ; naar onze mening is een dergelijke negatieve houding juist de oorzaak van een minder 
goede wisselwerking tussen hoofdbestuur en afdelingen (lees leden). Juist door, in de eerste 
plaats, de Algemene Vergadering met een goede afvaardiging te bezoeken om daar mee te 
werken aan de totstandkoming van allerlei besluiten, kunnen de afdelingen, dus de gewone 
leden, veel beter worden betrokken bij de gang van zaken. Als iedere afdeling daarnaast 
tevens zorgt, dat de Hoofdbestuurder twee keer per jaar de Hoofdbestuursvergadering 
bezoekt, waar alle plannen en problemen betreffende de vereniging en het werk worden 
besproken en indien de afdelingsvertegenwoordiger dan ook nog verslag uitbrengt in de 
afdeling, zodat alle leden op de hoogte kunnen zijn met wat er gebeurt, zal de wisselwerking 
alleen maar bevorderd worden.
Onze vraag is nu, maak gebruik van uw rechten en doe serieus mee, het zal de vereniging en 
vooral onze liefhebberij zekerten goede komen.

Met vriendelijke groeten, 

S.K. Braven boer.

Cactussen 2513 GT Den Haag

Aloes
Coniferen
Tillandsia 's 00
Uitzonderlijke Boeken
Succulenten

co
co

Brom elia ’s 00

Over diverse onderwerpen c
co

Exotica LU

Kam erplanten
Epifyten
NATUUR & BOEK 070 - 64.62.77

J. HOVENS
CACTUSKWEKERIJ

MARKT 10-LOTTUM
(12 km ten noorden van-Venlo)

verkoop: zaterdags van 9 tot 16 uur 
op andere dagen alleen na tel. afspraak 

Tel. 04763-1693
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CLICH ÉFO N D S.

Het tijdstip  nadert, waarop een aanvang gemaakt moet worden met de werkzaamheden voor 
de zaad lijst voor het komende seizoen.
W ij w illen U daarom dringend verzoeken de zaden van cactussen  en vetplanten d ie U verzamelt 
aan ons op te zenden. E lke hoeveelheid zaad is welkom .
W i It U bij het inzenden van zaden wel de volgende punten in acht nemen?
1. Zend ons u its lu itend zaad van de laatste oogst. Overjarig zaad is  vaak niet meer of m inder 

k iemkrachtig en daardoor niet gesch ikt voor verkoop.
2. W ilt U ons alleen schoon zaad zenden? De medewerkers aan het C liché fonds  besteden 

zoveel tijd aan het tel len van de zaden en het verzenden, dat ze echt geen kans meer zien om 
het zaad nog schoon te maken.

3. W ilt U du ide lijk  vermelden welk soort zaad U ons zendt en zendt ons a.u.b. alleen zaden, 
waarvan U overtuigd bent, dat ze soortecht zijn.

4. Vooral de zaden van Eriocereus (Harrisia) jusbertii en van E ch in op s is  hybriden zijn 
b ijzonder welkom . De eerstgenoem de soort is niet a ls importzaad verkrijgbaar.

5. Indien U de door U ingezonden soorten straks niet in de zaad lijs t zou terug vinden, hoeft dit 
U niet te weerhouden om in de volgende jaren opn ieuw  zaden te zenden. Indien er namelijk 
kle ine hoeveelheden zaad worden gezonden van een bepaalde soort is  het z in loo s  deze in 
de zaad lijst te vermelden, omdat dan aan teveel mensen nee verkocht moet worden. Deze 
zaden worden dan gep laatst in de vervangingslijst. Het is  ook m ogelijk , dat som m ige 
soorten worden gemengd en dan a ls  gemengd zaad in de zaad lijst verschijnen.

O orspronke lijk  waren a lle  zaden, d ie  door het C liché fonds  werden geleverd afkom stig  van 
leden. Door grote toevloed van nieuwe leden in de voorbije jaren kan hiermee tegenwoordig 
niet voldoende aan de vraag voldaan worden. Maar wel kunnen de leden zorgen, dat de door 
hen ingezonden zaden een belangrijke p ijler blijven uitmaken van het C liché fonds; d it ten bate 
van hun medeleden en van Succulenta.
De leden d ie ons zaden sturen kunnen bij voorbaat verzekerd zijn  van onze dankbaarheid.
W ilt U de zaden zenden naar het volgende adres:
Beheerder C liché fonds Succu lenta  
Tegelseweg 131 
5912 BD VEN LO

RUILEN ZO NDER HUILEN.

Na enige startm oeilijkheden is de actie  'Ru ilen  zonder H u ilen ’ met ongeveer 90 leden opnieuw 
begonnen. Hope lijk  kunnen wij d it aantal het volgend jaarverder uitbreiden.
Een drietal punten w illen wij gaarne onder de aandacht van iedereen brengen.
1. Er is  hier en daar toch nog enig m isverstand gerezen om trent de bedoeling van RzH. Wij 
ste llen daarom nog eens nadrukkelijk, dat RzH erop uit is  om het onderling ruilen van planten 
én het opbouwen van een verzameling door beginners te bevorderen. Het is u itdrukkelijk  niet 
de bedoeling, dat hierbij betaling van planten plaatsvindt. A lleen  vergoedt men uiteraard de 
gemaakte kosten van verzending. Dit is nu ju is t het leuke van deze actie! Dus nogmaals: geen 
commercie onder het vaandel van RzH.
Merkt U dat e rvan  deze actie m isbru ik  wordt gemaakt, w ilt U het dan aan ons mededelen?
2. W ij w illen graag a lle beginners in septem ber/oktober een ’beginnerspakkpt' sturen. 
H iervoor zijn wij a fhankelijk  van liefhebbers, d ie ons een partijtje planten w illen  sturen, die ze 
over hebben. A l d ie liefhebbers roepen wij op deze planten op te sturen naar onderstaand 
adres. U bent daar ook welkom  om ze te brengen. Portokosten worden vergoed.
3. In de s t ille  maanden van herfst en w inter w illen  we proberen om brieven, d ie  we van leden 
van RzH ontvingen, te beantwoorden, zodat de contacten niet a lleen maar formeel blijven.



Briefschrijvers weten dus, dat ze een brief terug krijgen. Wederom iedereen veel succes 
gewenst met de liefhebberij. H. Leusink, W.R. Luyks en H. Koningsveld.
Adres:
H. Leusink,Griftweg 15, De Klomp, post Ede.Tel.: 08387-1794.
Giro RzH 3960475. Denkt u erom uitsluitend op dit nummer uw storting te doen.

DRIE LANDEN KONFERENTIE TE HOUTHALEN (BELGIÈ).
Op 23- en 24 september a.s. wordt te Houthalen de 12e 3-LK bijeenkomst gehouden in het 
domein Hengelhoef.
Alle gegevens over deze bijeenkomst, wat de kosten van deelname zijn enz. vindt u uitvoerig 
in het ju li nummer van Succulenta.

PLA N TEN H A N D EL A. H. Abels.
K A R L H E IN Z  U H L IG  - K A K T E E N
7053 K E R N E N  I.R . K R S  W a ib lin g e n
W . D u its lan d  L llle n s tr . 5.

Grootste gesorteerde zaak in Noord *
Holland in cactussen en succulenten. Ferocactus latispinus 16 - 25, Ro- 

seocactus fissuratus 10 - 20, id.In- en verkoop. kotschoubeyanus 6 - 15, Mamm. 
egragia 6 - 8 ,  id. hahniana 12, id. 
sp.n. 066 3 - 4, id. paradensis 9 -

Singel-Bloemmarkt t/o 494-496. 14, Aloë stylosa, Crassula tares,
Amsterdam. Tel.: 020-227441. Haworthia subfasciata, Stapelia 

cristata, Tavaresia grandiflora 3 - 
10. Prijzen in DM.

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



AFDELINGSNIEUWS.
Afdeling IJsselstreek.
Eerder maakten wij het al bekend; op de traditionele laatste zaterdag van augustus houdt onze 
afd. weer de "Succulentenbeurs van het Oosten” . Let op nu in de Hanzehof te Zutphen, 
Coehoornsingel 1 (volg de borden Hanzehof), zalen open van 13.00 tot 17.00 uur. Restaurant 
in gebouw aanwezig.

Noord-Limburg.
De Ruilbeurs, georganiseerd doordeafd. Noord-Limburg, zal gehouden worden op Zondag, 3 
september vanaf 14.00 uur. De beurs zal gehouden worden in Trefcentrum ” De Donderie” , 
Donderseweg in Roermond.
secr.: J.A. Schraets.Tegelseweg 131,5912 BD Venlo.Tel.: 077-10502

Ruilbeurs van het Noorden.
Dit is een samenwerken tussen de afdelingen Delfzijl - Hoogeveen - Groningen. De Ruilbeurs 
vindt plaats op 16 september, in het "Sprookjeshof” te Zuid-Laren, van 12.00 tot 13.30 uur 
alleen voor leden, van 13.30 tot 17.00 uur voor iedereen, toegang vrij. Tevens vindt er een 
verloting van prachtige planten plaats.

secr. Ruilbeurs:
I. Bos,Laan v.d. Marei 425,7823 BL Emmen,Tel.: 05910-25769.
Ruilbeurs Rijn- en Delfland.
De afdeling Rijn- en Delfland verzoekt ons mede te delen dat zij hun oorspronkelijk op 30 
september te houden ruilbeurs heeft verzet naar 23 sept.
De reden hiervan; de afd. Nijmegen koos voor de daar te houden ruilbeurs dezelfde datum - 30 
sept. Rijn- en Delfland verwacht daardoor een minder goede opkomst en verzet dus de 
ruilbeurs.
Ondanks het nü samenvallen met de3LK hoopt Rijn- en Delfland op een zeer goede opkomst. 
Voorplaats en tijd, zie agenda.

Internationale cactussen- en vetplantenmarkt Nijmegen.
De afdeling Nijmegen organiseert voor de eerste maal een internationale cactussen en 
vetplantenmarkt. Bijzonderheden daarover vindt u in het juli nummer van Succulenta. Voor 
plaatsen tijd, zie agenda.

AGENDA.
Mededelingen voor deze rubriek moeten uiterlijk de 15e van de maand, voorafgaande aan de 
maand van verschijnen van het maandblad bij mevr. Boender zijn.
Bijeenkomsten.
3 Landen Konferentie (3LK) - 23 en 24 september in Houthalen.

Ruilbeurzen.
West-Brabant

Noord-Limburg 

Zutphen 

Groningen 

Rijn-en Delfland 

Nijmegen

- zaterdag 19 augustus 1978,13.00 uur, Norbertius-College, Lyceumlaan 
10, Roosendaal.

- zondag 3 september 1978, 14.00 uur, ” De Donderie” , Donderseweg, 
Roermond.

- Ruilbeurs voor het Oosten, zaterdag 26 augustus 1978, 13.00 uur, 
Hanzehof, Coehoornsingel 1, Zutphen.

- zaterdag 16 september 1978, Ruilbeurs voor het Noorden, "Sprookjes
hof” te Zuid-Laren.

zaterdag 23 september 1978, 12.30 uur, Huize Favente Deo, 
Loevesteinlaan 355, Den Haag.

- zaterdag 30 september 1978,12.00 uur, Cantine van Philips, Nijmegen, 
route beschrijving in het juli nummer.



AFDELINGSSECRETARIATEN 1978.

De Achterhoek - H. J . Arendsen - Pr. Clauslaan 147 - Lochem
Amersfoort - mevr. M.W. Wisse -Stationslaan 99- Harderwijk-03410-12201
Amsterdam - A.C. Wieseman - Palembangstr. 20 - Amsterdam - 020-926203
Arnhem - C.H. van Dijk - Dwarsweg 8a - Overberg - 03431-508
Brabant-België-J. Claesen - Eendekkerlaan 22-St. Pieters-Woluwe
Delfzijl - P. Westerhuis-de Blecourtstr. 2 4 -Appingendam -05960-22378
Den Helder - mevr. J. v.d. Schoor-Abbenes - Landmetersweg 41 - Den Helder - 02230-22890
Dordrecht-Chr. Popijus- Dubbeldamseweg 227- Dordrecht-078-41373
Eindhoven - mevr. J. v.d. Ven-Gerwen - St. Jansstr. 51 - Oerle N.B. - 04905-1207
Gorlnchem - Den Bosch - M. Jamin - Braakven 116- Berlicum N.B. - 04103-1740
Gouda en Omstreken - mevr. C.J. v. Schieveen-Schraa-Waterruit 60- Gouda-01820-11851
Gooi en Eemland - N. Hafkamp-v. Amstellaan 10- Loenen a.d. Vecht - 02943-3009
Groningen - mevr. C. Pik-Nieuwenhuis - Julianastr. 39 - Hoogkerk - 050-565658
Haarlem - W. Vink - Metawistr. 31 - Haarlem - 023-250077
Hoeksche Waard - mevr. A.M. Heemskerk-Verduijn - Gladiolenstr. 13 - Sommelsdijk - 

01870-2256
Hoogeveen - B. Boontje - De Woerd 13- Emmen -05910-23103
Kennemerland - mevr. A. Boender-van der Molen - Beneluxlaan 53 - Beverwijk - 02510-30746
Leiden en Omstreken -A.Th.J. v.d. Aart - Leliestr. 20- Roelofarendsveen -01713-3020
Nijmegen - J.T. Buma- Groenestr. 6-Oosterhout Gld. -080-515343
Noord-Limburg-J.A. Schraets-Tegelseweg 131 - Venlo-077-10502
Rijn- en Delfland - J. Snelleman - Conradkade 11 - Den Haag - 070-638365
Rotterdam - A.J. Droog - IJsseldijk 61 - Krimpen a.d. IJssel
Tilburg - F. van Hest - Bellinistr. 234 - Tilburg -013-55178
Utrecht - mevr. A. van Pols - Eikstr. 7 - Utrecht
Voorne-Putten en Rozenburg - mevr. H. Vriesendorp-v. Aalderen - Ligusterlaan 2 - Oostvoorne 

01885-3114
West-Brabant - J. Kemerink-Weerdeel 26-Teteringen -076-812481
West-Friesland - mevr. L. Dekker - S. Koopmanstr. 220 - Wervershoof - 02288-2379
IJsselstreek- M.P.M. v.d. Berg - de Braamkamp 78 -Zutphen - 05750-20104
Zaanstreek - mevr. A. Hoekstra-Tuyn - burgm. v.d. Stadtstr. 61 - Zaandam - 075-350322
Zeeland - P. Dekker - St. Pieterstr. 27 - M iddelburg - 01180-14726
Zuld-Limburg - J. Linden - Onderste Wher 53 - Hoensbroek - 045-220966
Zwolle - mevr. C. Bijsterbosch-Buitenkamp - Langeslag 32 - Heerde - 05782-2841



Aztekium ritteri Foto’s Th. Neutelings

De toestand in de andere landen in de Nieuwe Wereld is zo mogelijk nog 
somberder. Vooral in Mexico is de exploitatie zeer groot. Bedreigd zijn onder 
andere: Aztekium ritteri, alle Ariocarpus-soorten, Echinocactus grusonii, Leuch- 
tenbergia principis, Lophophora williamsii, Machaerocereus eruca, Mammillaria 
louisae, M. pectinifera, Obregonia denegrii en alle Pelecyphora-soorten.
In Zuid-Amerika zijn vooral de Chileense cactussoorten en de soorten beho
rende tot de geslachten Discocactus en Uebelmannia zeer sterk door exploi
tatie in aantal afgenomen.
In het Caraibische gebied worden vooral de Melocactussen sterk bedreigd. 
Voorbeelden hiervan zijn de soorten M. matanzanus en M. guitarti, welke op 
Cuba in nog zeer geringe hoeveelheden voorkomen (minder dan 200 exem
plaren). Panda Nieuws van mei 1977 meldt dat op Curagao het aantal nog over
gebleven Melocactussen slechts enkele procenten is van dat van een aantal 
jaren geleden. Deze planten worden dan ook in Nederland op verschillende 
plaatsen aangeboden.
Het importeren van bedreigde succulenten kan waarschijnlijk alleen een halt 
toegeroepen worden door wettelijke regelingen, hoewel deze dit nooit com
pleet onmogelijk kunnen maken. In 1973 hebben ongeveer 60 landen de Con-
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ventie op de handel in bedreigde soorten van wilde flora en fauna getekend. 
Deze Conventie geeft regels voor de toegestane import en export van be
dreigde soorten. Er zijn 2 lijsten gemaakt, waarbij lijst A de meest bedreigde 
soorten bevat. Deze soorten staan ook vermeld in het Red Data Book van het 
I.U.C.N. Deze planten mogen alleen ingevoerd worden met een invoerver
gunning van het ontvangende land en een exportvergunning van het land, waar
uit het transport plaats vindt. Op deze lijst staan ongeveer 70 plantensoorten, 
waaronder de Aloe-soorten A. albida, A. pillansii, A. polyphylla, A. thorncroftii 
en A. vossii.
Men kan zich afvragen hoe het mogelijk is, dat er dan toch nog bedreigde 
planten, zoals Melocactussen in Nederland ingevoerd worden. Een van onze 
sprekers op deze discussieavond, de heer van Bree van de regeringscommis
sie voor invoer van bedreigde planten en dieren, gaf hierop het antwoord. 
Hoewel Nederland de Internationale conventie heeft getekend, kan er volgens 
hem nog geen echte beperking aan de invoer gesteld worden, omdat Neder
land (in Benelux-verband) op België wacht.
Bedreigde planten kunnen natuurlijk ook op hun natuurlijke standplaatsen 
beschermd worden, door de instelling van natuurreservaten of de wettelijke 
bescherming van de aanwezige soorten. Een effectieve bescherming is echter 
niet in die landen even goed mogelijk. Voorbeelden van dergelijke natuur
reservaten zijn de in de 30-er jaren ingestelde natuurreservaten in de Ver
enigde Staten: Saguaro National Park (met Carnegiea gigantea), Organ Pipe 
Cactus National Monument (met Marshallocereus thurberi) en Joshua Tree 
National Monument (met Yucca brevifolia). Buiten de V .S . zijn natuurreser
vaten ten behoeve van het behoud van steppe- en woestijnvegetaties nau
welijks bekend.
Door het l.O .S. is voorgesteld sommige bedreigde soorten in bepaalde gere
nommeerde cactusverzamelingen verder te kweken, bijvoorbeeld in de ver
zamelingen in Linz en Zürich. Bedreigde soorten zouden dan voor het nage
slacht behouden kunnen blijven en mogelijk in de toekomst teruggeplant 
kunnen worden. Over dit laatste punt ontstond een interessante discussie. 
Een van onze sprekers, de heer Brink (chef beplantingen Artis) meende dat 
terugplanten van gekweekte soorten vrijwel onmogelijk was, omdat deze plan
ten niet sterk genoeg zijn om de natuurlijke condities (bijvoorbeeld lange 
droogteperioden) te verdragen. De heer Out (handelaar in importen) was van 
mening dat het terugplanten van gekweekte soorten toch wel succesvol kon 
zijn. Bij het natuurreservaat Carlsbad Caverns in Nieuw Mexico (V .S.) probeert 
men gekweekte cactussen aan de natuurlijke condities te wennen. Uit de dis
cussie tussen deze sprekers bleek echter wel dat de afhardingstijd voor de 
meeste cactussen mogelijk erg lang kon zijn.
Maar zelfs als er voor deze aanpassing een oplossing gevonden mocht worden, 
dan nog hoeft dit niet te betekenen dat door het kweken van bedreigde soor
ten de natuurlijke toestand hersteld zou kunnen worden. Sommige succulenten 
willen in een verzameling helemaal niet groeien. Dit geldt met name voor de 
Oost-Afrikaanse dwerg-succulenten.
Uit bovenstaand verhaal blijkt duidelijk dat iedere cactus- en vetplantenver
zamelaar zich bewust moet zijn van de gevolgen van zijn verzamelwoede, vóór
dat alle schadelijke effecten van importeren zullen zijn uitgebannen. Tot dit 
standpunt kwamen ook de sprekers op de discussieavond: koop uw planten 
bewust, dus koop nooit planten, waarvan u kunt vermoeden dat ze geïmpor
teerd worden.
Laat u dus niet misleiden door argumenten dat de geïmporteerde planten in
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hun oorsprongsgebied toch verdw ijnen, omdat daar wegen en stuwdammen 
worden aangelegd. Ik w il niet stellen dat de heer van O fferen (artikel Succu
lenta nr. 8, augustus 1977) niet goed voor zijn planten zorgt, maar wie durft te 
stellen, dat hij deskundig is om moeilijke, zeldzame im porten goed te laten 
groeien. Laat een dergelijke taak over aan gerenpmm eerde instellingen of des
kundige kwekers. Het is dan a ltijd  m ogelijk om van deze kwekers stekken te 
kopen, die uit geïm porteerde planten zijn opgekweekt.
Voorbeelden van dergelijke deskundige kwekers zijn onder andere: Ashington 
Cactus Nursery of Abbey Brooks Nursery. M isschien zou de vereniging Suc
culenta meer aandacht moeten schenken aan deze kwekers.

1e Oosterparkstraat 136-1, Amsterdam.

Onze succulente hobby in N ieuw -Zeeland
H. A. KORTINK

D estijds kreeg ik een uitnodiging om een artikel voo r Succulenta te schrijven 
om aldus een beeld te schetsen hoe overzeese leden hun planten verzamelen 
en kweken.
Ik woon in het zuidelijke deel van het noordelijk eiland in de Hutt Valley, onge
veer 30 km ten noorden van W eilington, de hoofdstad van Nieuw-Zeeland. Ons 
huis staat op een heuvelachtig terrein d ichtbij de bergketen genaamd "D e Ri- 
m utaka’s ". D it op zich is w eer een onderdeel van de Tararuaketens, welke zich 
over meerdere honderden kilometers uitstrekken in noordelijke richting aan de 
oostkant. Aan de w este lijke zijde omringen een reeks heuvels, waarvan de 
hoogste 900 m is, onze vallei. De gehele vallei waarin we leven lig t ongeveer 
90 m boven de zeespiegel. De lucht is vergeleken met vele overzeese steden 
erg zuiver, w aarbij nauwelijks sprake is van enige luchtvervuiling. Alleen t i j
dens w interse dagen kan de lucht vochtig zijn. Dat alles maakt het eenvoudiger 
om mijn succulentenverzam eling zuiver te houden, vooral de w itbehaarde en

De ligging van de kassen voor het huis.
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idem bedoornde exemplaren. Dat ontlokte bij menig overzeese bezoeker de 
opm erking dat zij zelden zulke zuivere planten gezien hadden.
Mijn verzam eling is gehuisvest in twee glazen kassen. De grootste meet 3,6 x 
4,8 m, waarin mijn normale platen staan. In de andere, 2,7 x 4,8 m groot, w or
den in hoofdzaak de zaailingen gekweekt, planten verpot, geënt enz. Deze kas 
is in een heuvel ingebouwd. Mijn verzameling bestaat uit ongeveer 1000 planten 
zowel samengesteld uit cactussen als vetplanten. Mijn belangstelling voor cac
tussen werd gew ekt door de kleine apenootcactus (Chamaecereus silvestrii). 
Mijn eerste kas was aanvankelijk gebouwd zo'n 15 jaar geleden voor het 
kweken van kamerplanten en bollen. Drie jaar later, toen ik de fin itie f er door 
gegrepen werd, stapte ik  geheel op cactussen en vetplanten over. Tachtig 
procent van mijn exemplaren zijn gekw eekt uit zaden, uit Europa ingevoerd. 
En om redelijk snel een uitgebreide co llectie  op te bouwen, construeerde ik 
een tweede kas, waarin hoofdzakelijk mijn zaailingen gekw eekt worden. Soms 
bevonden zich daarin 6 to t 7000 kleine plantjes. De overto llige exemplaren 
verkocht ik aan andere verzamelaars, o f ik ruilde ze voo r andere planten. Zelfs

Deel van de verzameling op het linker tabiet.

exporteerde ik gedurende enige jaren kleine hoeveelheden cactussen naar 
Singapore.
W at de overige succulenten betreft, ik verzamel slechts in hoofdzaak Euphor- 
b ia ’s, meer de kleinere exemplaren, Conophytum s en Lithopsen, voorts enige 
andere soorten, overwegend die dikke, vlezige bladeren hebben zoals Pleiospi- 
los, Fenestraria, T itanopsis enz. O nder de tabletten kweek ik de dw ergaloe’s, 
die ik alle kweekte uit zaad van de Zuidafrikaanse botanische vereniging, 
waarvan ik al meer dan tien jaar lid ben.
Mijn cactusverzam eling bestaat uit een groot aantal Mam millaria's, Espostoa's, 
M atucana’s, SubmatucarTa’s, meer dan 100 Gymnocalyciums, een grote groep 
Parodia's, Astrophytum s en een o f twee van practisch alle geslachten.
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Ongeveer acht jaar geleden ging ik mij meer interesseren in het enten van 
cactussen. Dit geschiedde meer uit noodzaak, daar enige van de geïmporteerde 
enten op erg kleine onderstammen stonden welke het maar een paar jaren 
uithielden. Deze moesten dus alle opnieuw geënt worden op flinkere onder
stammen. Een klein deel van mijn verzameling is geënt, omdat ik van mening 
ben dat het niet noodzakelijk is om alle planten te enten. Toch geeft het enten

Sulcorebutia's Foto.s van de schrijver

enige opvallende voordelen. In ons land wordt het enten door een groot aantal 
verzamelaars afgekeurd.
De Nieuwzeelandse cactus- en succulentenvereniging ontstond 30 jaren ge
leden, en de afdeling Wellington, waarvan ik eerst vicevoorzitter en voorzitter 
was en thans secretaris ben, is de oudste afdeling, die dit jaar in november 
zijn dertigste verjaardag hoopt te vieren. Er zijn nog zestien andere afdelingen 
verspreid over het hele land, een oppervlakte groter dan alle Britse eilanden 
bij elkaar met slechts een bevolking van iets meer dan drie miljoen. Een keer 
per maand hebben wij onze bijeenkomsten op een zaterdagmiddag. Daaren
boven brengen wij bezoek aan andere verzamelingen, organiseren tentoon
stellingen, bijvoorbeeld op plaatselijke tuinbouwtentoonstellingen.
De winters hier zijn vergeleken met die van Europa en andere plaatsen zeer 
zacht op het noordelijk eiland. Tijdens mijn 26-jarig verblijf hier (als oud-Tukker 
ben ik uit Enschede afkomstig) heb ik slechts tweemaal sneeuw zien vallen. 
IJs en sneeuw zijn daarentegen heel gewoon op het benedenste gedeelte van 
het zuidelijk eiland. In de wintermaanden juni tot en met augustus hebben wij 
hoofdzakelijk wat nachtvorst, welke tot ongeveer 10 uur in de voormiddag 
duurt, waarna de temperatuur tot 10° C rond het middaguur stijgt om daarna 
weer geleidelijkaan te zakken.
Tijdens zulke dagen stijgt de temperatuur in de kas tot 22° C en door het 
aanwenden van ventilatoren absorbeert het interieur van de kas voldoende 
warmte om de nachtelijke vorst buiten de deur te houden, zodat bijverwarming

177



niet noodzakelijk is. De winters in dit gebied zijn vaak nat en kennen dan een 
harde wind. Op kalme, natte dagen is de lucht soms zeer vochtig. Daarom 
zorg ik ervoor dat de planten op tijd droger komen te staan. Eind april begin 
ik met het schoonwassen van de kasruiten, zodat de planten van de volle zon 
kunnen genieten. Van deze zonnestraling hebben zij geen last, omdat die in dat 
jaargetijde zwak is, terwijl dit verder buitengewoon aan de kleur van de be- 
doorning ten goede komt. Ik besproei dan alleen mijn planten licht met een

Lithops, Conophyten 
en Euphorbia’s

electrisch sproeiapparaat, dat in staat is een fijne mist voort te brengen. Dat 
houdt de planten gezond en voorkomt voorts dat ze teveel in elkaar schrom
pelen. Natuurlijk gebeurt dit alleen maar op zonnige dagen.
Dit is dan tevens het jaargetijde waarin ik mijn planten verpot. Ik kweek al mijn 
planten in een mengsel dat uit mijn tuin afkomstig is. Ik heb drie compostruim- 
tes van 1 m3 elk, genoeg voorraad om in drie jaar tijd mijn gehele collectie van 
verse potgrond te voorzien.
Het invoeren van planten en zaden is de laatste jaren aan enige beperkingen 
onderhevig, echter het is nog altijd vrij eenvoudig om er aan te komen, zo men 
dat wenst, als men er geen bezwaar tegen heeft ervoor te betalen, immers de 
luchtpost gaat over 18.000 km! Voor planten heeft men nodig een invoervergun
ning, welke te verkrijgen is bij de plaatselijke of districtsinspecteur van de

178



overheidstuinbouwdienst. Men dient dan op te geven welke planten men wil en 
de totale waarde ervan. Het duplicaat van de vergunning gaat dan met uw be
stelling naar de cactuskwekerij. De cactusleverancier verzendt tezamen met 
de bestelling de invoervergunning en een gezondheidscertificaat. Na aankomst 
wordt de zending door de autoritetien van de tuinbouwinspectie gecontroleerd 
en vervolgens vrij gegeven. Hoe men te werk moet gaan als men zijn gehele 
verzameling in ons land wil binnen brengen, is mij niet bekend. Persoonlijk 
denk ik dat het eenvoudig genoeg zal zijn om snel hier weer een verzameling 
op te bouwen.
Zaad kan zonder invoervergunning geïmporteerd worden, hoewel het soms ge
controleerd wordt. Wel staan de autoriteiten erop dat op de zaadpakjes de 
soortnamen vermeld staan. Alleen nummers erop komt namelijk enigszins 
verdacht voor, speciaal als de geadresseerde niet als een verzamelaar bekend 
staat. Persoonlijk heb ik echter nimmer problemen ontmoet.
Thans ben ik aan het proberen een complete verzameling van het geslacht 
Rebutia aan te leggen, een geslacht waaraan in dit land nog niet zoveel aan
dacht besteed is. Ik vind het enigszins moeilijk om aan zaden of planten te 
komen, speciaal van de jongste ontdekkingen. Indien iemand van onze lezers 
mij op dit terrein behulpzaam kan zijn, zou ik daarvoor erg dankbaar zijn. Naar 
ik meen te weten is er in het Australisch-aziatisch gebied geen complete ver
zameling aanwezig. En aangezien Rebutia’s en aanverwante geslachten het in 
dit klimaat goed doen, zou ik met deze kleine plantjes een begin van een der
gelijke verzameling kunnen maken. En om ermede te eindigen, indien u toe
vallig "in de buurt" mocht komen en van zins bent om over cactussen en 
dergelijke te komen praten, dan bent u van harte welkom.
28 Akatarana Road, Upper-Hutt, Nieuw-Zeeland.

L e z e rs  s ch r ijv e n
D. BIJKER
In "Groei en bloei" van januari j.l. las ik een (helaas summier) artikel over 
"remstoffen in de tuinbouw". Hierin werd uiteengezet dat in de tuinbouw meer 
en meer wordt overgegaan tot het gebruik van zogenaamde remstoffen, dit om 
een compactere groei en vaak ook een vroegere en betere bloei te verkrijgen. 
Als liefhebbers en kwekers van vetplanten en cactussen vechten zij eveneens 
vaak tegen het verschijnsel van uit hun krachten gegroeide planten. Te weinig 
licht, vooral te weinig ultra-violet licht, te vroege inzettende warmte, te veel 
vocht en voeding zijn enkele oorzaken van dit te langgerekt groeien van onze 
planten. Vooral bij vetplanten, zeker bij de winter- en voorjaarsgroeiers is het 
negatieve resultaat vaak overduidelijk te zien, hoewel vele cactussen bij ons 
in Nederland eveneens veel minder dicht bedoornd en minder compact groeien 
dan op hun oorspronkelijke vindplaatsen.
Bij het lezen van genoemd artikel kreeg ik dan ook de neiging om hard "Eure
ka!" te roepen. Is dit echter gerechtvaardigd? Zouden er namelijk onder onze 
lezers niet enkele meer deskundigen op dit gebied zijn? Iemand die hier iets 
meer over weet, misschien zelfs ervaring heeft met het gebruik van deze stof
fen, liefst bij cactussen en/of vetplanten?
U zou mij een groot plezier doen door een korte vraag over deze materie in 
"Succulenta” te plaatsen. Reacties hier op kunnen zowel rechtstreeks naar 
mijn adres ofwel naar de redactie worden gezonden. Mochten deze reacties
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van dien aard zijn dat ook onze medeliefhebbers hier hun voordeel mee zouden 
kunnen doen, dan moet hierover uiteraard een artikel worden geschreven en 
gepubliceerd.
P.S. Als we tóch met hormonen bezig zijn: wie heeft ervaring met gebruik van 

groeistoffen (stekpoeders e.d.) bij zaaien?

Koningin W ilhelm inastraat 26, Dordrecht.

Notulen algemene jaarvergadering 1978 te Velsen
zaterdag 6 mei 1978.
Velsen, Landgoed Beeckestijn.
2.00 - 5.15.
42 leden.
Afgevaardigden van 22 afdelingen.
Amsterdam, Delfzijl, Den Helder, Dordrecht, Eindhoven, Gorinchem, 
Haarlem, Hoekse Waard, Hoogeveen, Kennemerland, Leiden, 
Noord-Limburg, Nijmegen, Rijn- en Delftland, Rotterdam, Tilburg, 
Utrecht, West-Brabant, IJsselstreek, Zaanstreek, Zeeland, Zwolle, 
de heer Link, vakantie.
Afgevaardigden van 10 afdelingen.
Achterhoek, Amersfoort, Arnhem, Brabant-België, Gooi- en Eemland, 
Groningen, Gouda, Voorne-Putten, West-Friesland, Zuid-Limburg. 
zie Succulenta - april 1978.

Datum
Plaats
Tijd
Aanwezig

Niet aanwezig

Agenda
1. Opening.

—  de voorzitter opent de vergadering te 2 uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom.
—  hij spreekt zijn teleurstelling uit over het niet aanwezig zijn van een 10-tal afdelingen.
—  de heer Bravenboer herdenkt de leden de heer v. Soldt, de heer Janssen, de heer v. 

Ginkel en memoreert hun verdiensten voor de vereniging.
2. Notulen.

—  zie Succulenta oktober 1977.
—  aangetekend wordt dat op de Algemene Vergadering 1977 de afdeling Leiden wel 

aanwezig was.
—  de notulen worden goedgekeurd.

3. Mededelingen —  Ingekomen stukken.
—  geen.

4. Jaarverslagen Secretariaat.
—  zie Succulenta april 1978.
—  de heer Theunissen attendeert dat in het verslag niet vermeld is, in verband met de 

heruitgave van Korevaar, mej. E. v. Donk, die mede een bijdrage heeft geleverd.
—  het Jaarverslag wordt goedgekeurd.
—  mevrouw Boender leest het Jaarverslag-Afdelingen.
—  zie Succulenta mei 1978.
—  geïnformeerd wordt of een Excursie-lijst bestaat.
—  gewezen wordt op het Verslag-Afdelingen, waarin excursiemogelijkheden genoemd 

worden.
—  de afdeling Rotterdam heeft een lijst samengesteld,
—  het Jaarverslag-Afdelingen wordt goedgekeurd.

5. Financiën.
—  zie voor Balans, Begroting Succulenta april 1978.
—  de heer Sterk brengt het punt reserve-bibliotheek ter sprake.
—  voor uittbreiding is ƒ400,—  gereserveerd.
—  wanneer het gehele bedrag niet wordt besteed, blijft de rest staan, zodat ook de 

aanschaf van kostbare uitgaven mogelijk wordt.
—  de heer Willems wijst op de stijging van de exploitatiekosten van het blad.
—  de stijging wordt voor een groot deel veroorzaakt door de steeds groter wordende 

oplaag
—  de kascontrolecommissie, bestaande uit leden van de afdeling Rotterdam, heeft de 

boeken en bescheiden van de penningmeester gecontroleerd en in orde bevonden.
—  het financieel overzicht wordt goedgekeurd.
—  de begroting wordt aangenomen.

6. Contributie.
— • de voorzitter stelt voor het D.B. mandaat te gever), de contributie, zo nodig, per 1 

januari 1979 met ten hoogste ƒ5,—  te verhogen.
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—  mevrouw v.d. Ven heeft bezwaar tegen het op deze wijze, via een mandaat, vast
stellen van de contributie.

—  zij wijst op de mogelijkheid eventueel optredende tekorten uit het kapitaal te finan
cieren.

—  de heer Orlemans stelt, dat het kapitaal nu wel redelijk is, maar zeker niet gezien 
mag worden als opvang van tekorten, mede voortkomend uit een mindere contrigutie- 
opbrengst.

—  mogelijke daling van het ledenaantal in de toekomst zal de contributie-opbrengst 
doen verminderen.

—  de heer v. Keppel stelt, dat een niet onbeduidend bedrag verloren gaat door wan
betaling.

—  de heer Orlemans verwacht, dat door de mechanische administratie dit zal afnemen.
—  de heer Bleeker oppert de mogelijkheid over te gaan tot eerder innen van de contr.
—  het voorstel tot het verlenen van mandaat aan het D.B. wordt aangenomen.
—  de afdelingen Eindhoven en Zaandam stemmen tegen.

7. Benoeming Kascontrolecommissie 1978.
—  de afdeling Kennemerland zal leden voor deze commissie aanwijzen.

8. Verslagen.
—  Redactie.
—  zie Succulenta juni 1978.
—  de heer Meerstad vindt, gezien de hoge kosten, het opvragen van prijsopgaven bij 

verschillende drukkerijen, uitgevers aan te bevelen.
—  de heer Noltee wijst op het nut van uitsplitsing van de kosten om een juist overzicht 

te verkrijgen (drukkosten, porto enz).
—  de heer Borselaar ziet meer inkomsten door het opnemen van meer advertenties, 

ook wel advertenties, die niet direct op de hobby betrekking hebben.
—  de voorzitter en enkele afgevaardigden uiten hun bezwaren hiertegen.
—  de heer Sterk en de heer Droog hebben kritiek op de foto's.
—  de heer v. Keppel vindt de vetgedrukte namen van de planten in de tekst storend, 

cursiefgedrukt lijkt hem beter.
—  mevrouw v.d. Ven merkt op, dat in het maandblad nog al eens artikelen staan, met 

praktische wenken voor de liefhebber, die niet goed met de tijd van het jaar mee
lopen.

—  beter is zo'n artikel op te nemen in de tijd die in het artikel behandeld wordt.
—  de heer Kroeze wil opmerken, dat hij Succulenta een fijn en zeer lezenswaardig blad 

vindt.
Ledenadministratie.

—  zie Succulenta april 1978.
—  het laten verschijnen van een algemene ledenlijst is gezien de hoge kosten niet 

wenselijk.
—  aan de sekretariaten van de afdelingen kan wei een bijgewerkte ledenlijst voor hun 

afdeling worden verstrekt.
Bibliotheek.

—  zie Succulenta april 1978.
—  op een vraag van de heer Julien wordt toegezegd, dat een fotocopie van een bepaald 

artikel verstrekt kan worden.
Clichéfonds.

—  de heer Linsen, de heer Lodewijks, de heer Ketelings zijn gestopt met hun werk
zaamheden voor het Clichéfonds.

—  de voorzitter bedankt hen voor hun werk t.b.v. het fonds verricht.
—  de heer Schaetz, Venlo, zal het C-Fonds gaan beheren.

Diatheek.
—  de voorzitter dringt bij de leden aan de Diatheek van meer materiaal te voorzien.

Ruilen zonder Huilen.
—  R.z.H. wordt nu verzorgd door de heer Leusink, de heer Luyks, de heer Koningsveld.

Succulentarium.
—  de voorzitter meldt, dat er goed contact bestaat met het I.V.T. te Wageningen.
—  het D.B. beraadt zich over de mogelijkheden die er zijn de verzameling elders onder 

te brengen mocht onverhoops het I.V.T deze moeten afstoten.
9. Benoemingen

—  de Alg. Verg. gaat accoord met de benoeming van de H.B. leden, zoals door de af
delingen is geschied en is bekrachtigd op de H.B. Verg. van 18 maart 1978.

afd. Amsterdam 
Arnhem 
Groningen 
Hoogeveen

dhr. A. Meerstadt 
mevr. Smit-Reesink 
mevr. C. Pik-Nieuwenhuis 
dhr. H. Koerts
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N ijm e g e n .............................................. dhr. Peereboom
U trecht . . . . . .  dhr. C. A. L. Bercht
W e s t-B ra b a n t...................................... dhr. Theunissen
Z a a n s t r e e k .......................................dhr. G. Bleeker
Zuid-Lim burg . . . . .  dhr. H. M. Verjans.

—  to t 1ste secretaresse w ordt benoemd m evrouw A. Boender-v.d. Molen.
—  de voo rz itte r bedankt de aftredende secretaris de heer J. de Gast voor het vele 

w erk door hem voor de verenig ing verrich t.
—  hij overhandigt als waardering een fotostatie f.
—  mevrouw Boender b iedt namens de leden van het D.B. het boek Cactussen van de 

heer Bravenboer aan.
—  de heer de Gast spreekt een dankwoord; hij v indt dat hij na 12 jaar bestuurswerk 

zijn plaats d ient v rij te maken voo r anderen.
Hij bedankt eenieder voo r de m edewerking en het begrip door hem ondervonden.

10. Lopende A ctiv ite iten.
—  Buiningfonds.
—  de heer Orlemans lich t het doel van het fonds nader toe.
—  het fonds w ord t beheerd door de heer Orlemans, de heer de Graaf, de heer Noltee.
—  in 1979 zullen de eerste uitgaven verschijnen; een werk van de heer Buining en het 

Boekje Korevaar.
—  in het maandblad zal verm eld worden op welke w ijze intekenen m ogelijk is.
—  de voo rz itte r dankt de afd. Rotterdam voor hun storting  van ƒ1000,—  in het 

Buiningfonds.
—  Statuten en Huishoudelijk Reglement.
—  het concept Statuten is gereed; aan het concept H.R. w ordt gewerkt.
—  het concept w ordt t.z.t. te r bespreking aan de afdelingen toegezonden.
—  Bestuursbijeenkom sten zullen worden belegd te r nadere bespreking - verspreid 

wonende leden kunnen hun mening kenbaar maken.
—  de Alg. Verg. 1979 zal het u ite indelijke  ontwerp te r goedkeuring worden voorgelegd.
—  enkele leden gaan in op de inhoud van Statuten en H.R.

de voorz itte r vindt, aangezien de leden nog niet de beschikking hebben over het 
concept, dat discussie over de inhoud nu n iet w ense lijk  is.

Contactweekend.
—  zie Succulenta februari 1978.
—  mevrouw Boender dee lt mede, dat het aantal deelnemers niet g roo t is, een 30-tal.
11. Plaats A lgemene Vergadering 1979.
—  de afdeling Noord-Lim burg vraagt de organisatie van de Algemene Vergadering 1979.
—  de voo rz itte r w ijs t erop, dat in 1979 Succulenta 60 jaar bestaat, zodat de Algemene 

Vergadering 1979 in het teken hiervan d ient te  staan.
—  wat de organisatie be tre ft is overleg afdeling Noord-Lim burg en D.B. daarom 

wenselijk.
—  de afdeling Noord-Lim burg k r ijg t de organisatie toegewezen.
12. Rondvraag.
—  op een vraag w ordt medegedeeld dat de 3-L-K-B ijeenkom st steeds gehouden wordt 

het laatste weekend van september.
—  de heer Vrenken vraagt naar het drukken van de Kalender in Nederland.
—  deze kalender is uitgegeven door S te inhart en w ord t gewoon overgenomen.
—  de heer Maessen vraagt naar de lijs t van Botanische Tuinen.
—  het secretariaat is al bezig met de samenstelling; in lichtingen u it het buitenland 

worden ingewonnen.
—  de heer S terk neemt op zich aan de totstandkom ing van de lijs t mede te werken.
—  de heer Defesche v ind t het w ense lijk  de namen van de juryleden van de fo to 

w edstrijd  niet van te voren bekend te maken.
—  mevrouw v.d. Ven d ring t aan op vluggere a fw ikkeling van bestellingen.
13. Sluiting.
—  de voo rz itte r s lu it de vergadering te 5.15 uur.

A. Boender-v.d. Molen

BOEKBESPREKING

40 JAHRE ABENTEUERLEBEN UND DIE WILDE WEISHEIT 
DOOR FREDRICH RITTER
Uitgave : Friedrich R itte r Verlag, D-3509 Spangenberg, 1977.
Formaat : 21 x 14,5 cm, 320 b lz „ 29 zw art-w it fo to 's, in linnen gebonden, prijs  DM 36,— . 
H ier put Friedrich Ritter, de beroemde en over de hele wereld bekende onderzoeker en 
verzam elaar van cactussen, u it de overvloed van aantekeningen u it zijn dagboek, die
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gedurende tientallen jaren op zijn reizen ontstaan zijn. Ze geven een beeld van zijn 
ervaringen, inzicht en enkele toekomstprognoses.
Persoonlijk heeft hij de landen tussen Mexico en Patagonië te voet en met de auto 
doorkruist, heeft in het land van de cactusgebieden geleefd als een indiaan; vaak karig, 
altijd echter ver verwijderd van alle comfort en beschaving van onze tijd, heeft daar 
planten verzameld, notities gemaakt, gestudeerd —  van geen onzer „cactusspecialisten" 
zou men iets dergelijks kunnen zeggen, of wel soms? —
Ritter's boek wekt stellig de belangstelling van de lezers. Zijn bespiegelingen onder
vinden óf volledige instemming óf tegenspraak, omdat hij hier met alle duidelijkheid, 
expressis verbis, zijn mening zegt, zich niet afgevend met een alles vergoelijkende 
politiek van het midden, die luchtig over allerlei feiten heenloopt.
Wat Ritter zijn "wile” wijsheid noemt heeft niets te maken met schoolse kennis, maar 
komt voort uit geengageerde waarnemingen, door hem zelf opgedane ervaringen, die 
noodzakelijk zijn, als met over deze materie nadenken wil. Opmerkelijk is ook de onge
woon openhartige taal van de schrijver.

Helmut Broogh, Am Beisenkamp 78, D-4630 Bochum 6, W.-Duitsland.

Vert.: H. de Looze, Heerde.

TIJDSCHRIFTEN

CACTUS AND SUCCULENT JOURNAL (U.S.) VO L L NO. 1 (JAN.-FEBR. 1978). 
Gouden jubileum, 50e-verjaardag! Lezen wij op de frontpagina van deze uitgave. Har
telijke gelukwensen namens Succulenta.
Myron Kimnach beschrijft onder de titel "Sedum suaveolens, een opmerkelijke nieuwe 
soort uit Durango, Mexico” . De rozetbladeren ervan zijn bijna zuiver wit, de bloemetjes 
zijn wit. Een van de meest verrassende ervaringen was het gametische-chromosomen- 
aantal van ca. 320, het hoogste tot dusver bij een zaadvoortbrengende plant gecon
stateerd.
Werner Rauh publiceert diens vijfde vervolgverhaal over de xerofytische plantengroei 
op zuidwestelijk Madagascar. Speciaal richt hij het zoeklicht op Didierea madagasca- 
riensis en Didierea trollii. In de plantensystematiek staat de familie der Didiereaceae 
dichtbij de Portulacaceae als wel bij de Cactaceae. Diepgaand gaat de schrijver in op 
beide planten en verschaft de lezer voorts vele waardevolle foto's over beide soorten. 
Zowel de habitat- als de detailplaten geven daarbij een uitstekende indruk.
Fred W. Brandt bericht ons over een nieuwe soort Parodia, namelijk Parodia chirimoya- 
rana. Deze soort rekent men tot de Parodia formosa-groep en kenmerkend o.a. voor 
deze nieuwe vondst is de neiging om te spruiten.
C. Glass en R. Forster publiceren de nieuwe beschrijving van Echinocereus nivosus, in 
1972 verzameld in het zuidwesten van Coahuila, Mexico, groeiende op een van gras 
voorziene, kalkrotsachtige heuvel. Zij hadden aangenomen dat het hier om een her
ontdekking ging van Backeberg's Echinocereus albatus, waar deze nieuwe soort dan ook 
veel op lijkt. Backeberg heeft echter destijds nagelaten de vindplaats te vermelden, 
zodat met geen volstrekte zekerheid te stellen valt, dat het hier om een identiek soort 
gaat. Overigens achten zij dat niet van zo'n groot belang, omdat Backebergs beschrijving 
ongeldig is wegens de nietvermelding van de typeplant. Deze prachtige cactus vormt 
veelkoppige groepen met sneeuwwitte ( = nivosus) bedoorning en diep magentakleurige 
bloemen.
Reid Moran geeft de nieuwe beschrijving van Dudleya campanulata uit Nedercalifornië, 
welke plant reeds in 1934 gevonden werd. Omdat de vindplaats destijds niet genoteerd 
werd, was publicatie eerst mogelijk na de herontdekking in mei 1977, toen het aange
troffen werd op de zeekliffen van het schiereilandje Punta Banda in Baja California, 
Mexico.
Onder de titel Succulente Euphorbia’s van Somalië (deel 3) door Susan Carter wordt 
in hoofdzaak ingegaan op de nieuwe soort Euphorbia horwoodii, een zeer interessante 
plant. Men vermoedt dat deze soort duidelijk bezig is aan een evolutionaire verandering: 
van vertakkende tot bolvormige plant dan wel omgekeerd. Een reeks van kleurenfoto’s 
laat deze veronderstelling duidelijk zien.
W. Barthlott en A. J. S. McMillan noteren de eerste beschrijving van de nieuwe soort 
Schlumbergera orssichiana. Opvallend ervan zijn de grote, zygomorfe bloemen, 90 mm 
lang en idem breed. De bloembladen zijn wit en de randen en de toppen ervan karmijn
rood. De vindplaats is in de Serra do Mar, Brazilië. In dit uitgebreide artikel wordt deze 
nieuwe species vergeleken in tabelvorm met S. russelliana en S. truncata.
Alfred B. Lau verhaalt over zijn Zuid-Amerikaanse reizen. Zijn verhaaltrant is boeiend. 
Naast zijn aandacht voor mens en cultuur (vooral Indianen genieten zijn voorkeur) 
besteedt hij veel aandacht aan diverse cactussen en andere vetplanten.

183



Tenslotte wijdt Arthur C. Gibson aandacht aan Pterocactus tuberosus, bekend om zijn 
grote wortelknol. Juist op dit laatste plantdeel wordt diep ingegaan.
A ƒ M 1/77.
De onlangs opgerichte Westduitse Arbeitskreis für Mammillarienfreunde heeft op de 
valreep van 1977 zijn huisorgaan uitgegeven. Deze vereniging stelt zich ondermeer ten 
doel het geslacht Mammillaria en aanverwante geslachten in het brandpunt van de 
belangstelling te zetten. Met name op het terrein van studies, uitwisselen van cultuur
gegevens, ruilen en (ver)kopen van exemplaren onderling, juiste naamgeving etc. wil 
men actief zijn.
Bladeren wij dit 15 x 21 cm formaat gestencild tijdschrift door, dan wordt de lezer ge
confronteerd met ervaringsverhalen over kweek en bloeibaarheid. Voorts wordt speciale 
aandacht gegeven aan Mamm. heidiae in een reisverhaal, alsmede aan Mamm. neo- 
schwarziana. Ook treffen wij Duitstalige overdrukken uit het huisorgaan van de Mammil
laria Society, een soortgelijke specialisatievereniging in het Verenigde Koninkrijk, aan. 
Voorts is er een speciale rubriek waarin leden hun vraag en aanbod aan Mammillaria's 
specificeren.
Voor de belangstellenden onder ons geven wij het adres: Arbeitskreis für Mammillarien
freunde e.V., Marientalstrasse 70/72, BRD-4400 Munster. Het jaarlijkse lidmaatschap 
kost DM 30, met daarenboven een eenmalig inschrijfgeld van DM 20.
Th. Neutelings, Weissenbruchstraat 92, 4703 JX Roosendaal.

LITERATURSCHAU KAKTEEN.
Naast het alleszins lezenswaardige tijdschrift Kakteen/Sukkulenten verschijnt in de DDR 
sinds 1977 ook Literaturschau Kakteen. Zowel Kakteen/Sukkulenten als Literaturschau 
verschijnen per kwartaal. Helaas wil het nog wel eens voorkomen dat de datum van 
uitgave geruime tijd wordt uitgesteld. Dat doet echter niets af aan de aantrekkelijkheid 
van het gebodene.
Gaarne wil ik wat dieper ingaan op Literaturschau. In eerste instantie doet het enigszins 
denken aan het Repertorium Plantarum Succulentarum zoals dat min of meer regelmatig 
door IOS wordt verzorgd. In het Repertorium vinden we echter een opsomming van alle 
nieuwbeschrijvingen van zowel cactussen als vetplanten sinds de vorige uitgave, het 
verscheen tot voor enkele jaren ongeveer 1x per 2 jaar.
In het Repertorium kunt u de verwijzingen vinden naar de artikelen waarin een nieuwe 
plant beschreven staat. Die beschrijving vindt u dus alleen in het originele artikel. Lite
raturschau Kakteen heeft hier op ingehaakt en biedt veel meer. In nr 1 - 1977 staan 
alle nieuwbeschrijvingen uit het eerste kwartaal van 1976 volledig afgedrukt in het Duits, 
als bron worden alle taalkundig toegankelijke tijdschriften gebruikt. Uit de titel blijkt al, 
dat Literaturschau zich beperkt tot cactussen, maar het biedt meer dan alleen beschrij
vingen. Ook nieuwe combinaties, emenderingen, synonymiek, verwijzingen naar inter
essante artikelen, uit oudere literatuur die voor de meesten van ons niet beschikbaar 
is, nieuw verschenen boeken, vooraankondigingen hebben een eigen plaats. Tot slot 
bevat elk nummer ook nog een lijst waarin literatuur te ruil/te koop wordt aangeboden, 
benevens een lijst van geraadpleegde tijdschriften.
Alles bij elkaar zeker een verrijking van het bestaande aanbod. Een probleem is het 
verkrijgen van deze tijdschriften, want normaal abonneren gaat niet vanwege de devie
zenbepalingen in Oost-Europa. Wel kunt u proberen via een (correspondentie)vriend tot 
ruil te komen. In het algemeen bestaat er voldoende interesse om planten en tijdschriften 
uit West-Europa te bemachtigen. Voor degenen, die geen onoverkomelijke moeilijkheden 
met de Duitse taal hebben, is het zeker de moeite waard te proberen kennis te maken 
met wat onze Oost-Duitse vrienden te bieden hebben. Adressen van Oost-Duitse lief
hebbers bij mij te verkrijgen, gaarne voorgefrankeerde enveloppe.
J. Theunissen, Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastel.
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M am m illa ria  d e h e rd tia n a  Farwing

Th. M. W. NEUTELINGS
Als er al een bepaalde reeks Mammillaria’s tot de verbeelding van de echte 
cactusliefhebber spreekt, dan is het toch de serie Longiflorae: letterlijk ver
taald de langbloemigen. Twee ervan zijn reeds geruime tijd bekend; M. guel- 
zowania en M. longiflora, die beide in een apart geslacht, geheten Krainzia, 
door Backeberg werden ondergebracht, wat overigens bij veel schrijvers geen 
ingang vond. Helia Bravo rekent beide tot de serie Krainzia als onderdeel van 
het geslacht Mammillaria. Deze schrijfster rekent ook daartoe M. deherdtiana, 
tezamen met M. dodsonii, M. saboae, M. theresae en M. goldii.
In 1971 stelde David R. Hunt de reeks Longiflorae op waartoe hij naast de 
bovengenoemde zes, ook rekent M. napina die al in 1912 werd beschreven en 
M. aff. goldii (beter bekend onder het codenummer Lau 777).
Als liefhebber nu heb ik deherdtiana en dodsonii nauwlettend in de gaten ge
houden. Beide had ik een drietal jaren geleden aangeschaft. Vooral in het 
begin vond ik deze twee veel op elkaar lijken. Op eigen wortel groeiden ze 
niet hard; bovendien verkurkten de onderste tuberkels gemakkelijk, zodat het 
groene lichaam van beide soorten amper of niet groter werd.
De bedoorning van de dodsonii is groter en langer dan die van de deherdtiana, 
ofschoon de laatste meer doorns heeft. Daarbij kwam ik tot het navolgende 
tabelletje:

randdoorns: middendoorns:
M. deherdtiana:

M. dodsonii:

33-36 stuks 
3-6 mm lang
lichtgeel tot glanzend wit, 
soms met rood-bruine punt 
20-21 stuks 
10-18 mm lang 
glanzend wit

0-1-6 stuks 
3-5 mm lang
licht- tot donker rood-bruin

3-4-5 stuks 
10-20 mm lang 
kastanjebruin, aan de voet 
lichter

De op eigen wortel staande deherdtiana vormde al vrij spoedig zijscheuten, 
die ik entte, zonder dat dit erg veel problemen gaf. Dit deed ik om na te gaan, 
of geënt de verkurking van de onderste tuberkels ook zou plaatsvinden. In de 
officiële beschrijving van S. J. Farwing in Cactus & Succulent Journal of Ameri
ca, 41, 27 (1969) wordt niets over die spruitende eigenschap vermeld. In de 
officiële beschrijving van de dodsonii door Helia Bravo Hollis in Cactaceas y 
Suculentas Mexicanas, 15,  3 (1970) wordt geen melding van spruitvorming 
gemaakt, wat ik wel in mijn cultuurexemplaar ondervond. Dit geldt — voor een 
goed begrip — alleen voor de op eigen wortels groeiende exemplaren. Geënt 
wordt de neiging tot spruiten alleen maar versterkt.
Omdat de verkurking van de dodsonii die bijna 4 cm hoog was, sneller verliep 
dan de groei van de plant zelf, sneed ik de kop ter enting af. Het restant van 
de moederplant, nog slechts bestaande uit verdroogde en verkurkte tuberkels, 
liet ik zitten om het zo tot spruiten te dwingen. Ik gaf daarbij meer vocht dan 
strict genomen verantwoord was. Tot mijn verbazing lukte dit nog ook, ondanks 
het feit dat geen vierkante mm bladgroen aanwezig was. Er ontstonden vier 
zijspruiten, maar deze groeien ontzettend langzaam en zijn nog steeds te klein 
om ze probleemloos te enten.
Het afgelopen voorjaar ontwikkelde de ent van de dodsonii-kop zich krachtig 
dank zij de onderstam (Trichocereus pachanoi) van ca. 6 cm hoog en 21/2 cm
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in 0 .  Dat gebeurde overigens ook met de geënte zijspruiten van de deherdtia- 
na. Nu had ik ergens gelezen dat D. Hunt van mening is dat de dodsonii niet 
de status van eigen soort toekomt, maar hoogstens een vorm is van do 
deherdtiana. Nu van beide soorten practisch even grote enten zo voorspoedig 
groeiden stelde ik half mei van dit jaar een vergelijking op tussen beide planten 
(zie foto elders), die ik als volgt heb opgetekend:

Plantelichaam:

Tuberkels:

Areolen:
Middendoorns:

Randdoorns:

M. deherdtiana:
meer langvormig,
2 cm hoog,
1,8 cm in 0  
meer dicht op elkaar, 
basis van tuberkel net zo 
lang als deze breed is, rond, 
donkergroen met een licht 
purperachtige schijn 
ca. 1 mm in 0 ,  minder wol 
1, maar aan de meeste 
areolen 0 (2 maanden later 
kwam eerst goed het ont
staan van middendoorns:
3-4 stuks, tot 8 mm lang) 
ca. 25 of meer, vrij regelmatig 
ingeplant, wit, overlappend, 
de onderste tot 3-4 mm lang

M. dodsonii:
bolvormig, ietwat afgevlakt,
2 cm hoog, 3 cm in 0

minder dicht op elkaar, 
basis van tuberkels ca. 2x 
breder dan tuberkel lang is, 
afgevlakt, lichtgroen

2'/2 mm in 0 ,  meer wol 
2-4 stuks, donker bruinrood, 
in jeugdfase lichter,
9-11 mm lang, soms wat 
langer

ca. 21, overlappend, onregel
matig ingeplant, wit, de 
onderste tot 12 mm lang

Daarbij merkte ik het volgende op:
1. het is opvallend dat de habitus van de geënte deherdtiana sterk afwijkt van 

die van het bewortelde moederexemplaar. Dit verschil in uiterlijk m.b.t. de 
dodsonii is tussen geënt en ongeënt beduidend minder, hoewel de bedoor- 
ning wat losser is en de tuberkels een weinig meer ontwikkeld zijn dan bij 
het ongeënte exemplaar

2. de geënte deherdtiana lijkt op de geënte Lau 777 (M. aff. goldii), hoewel 
deze laatste smaller en meer zuilvormig is en minder lange randdoorns 
kent. De vorm en het uiterlijk van de tuberkels en van de randdoorns van 
beide lijken erg veel op elkaar.

Met deze lekenotities dacht ik voor mijzelf de voorzichtige conclusie te mogen 
trekken, dat dit entexperiment mogelijkerwijs zou kunnen aantonen (ik druk 
mezelf maar voorzichtig uit) dat beide soorten een uitgesproken eigen li
chaamsbouw en idem patroon ontwikkelden en dat dit misschien een sterk 
argument zou kunnen zijn om de dodsonii diens soortnaam te laten behouden. 
Bovendien vond ik dat er misschien een mogelijke verwantschap tussen M. 
deherdtiana aan de ene kant en de uit miniplantlichamen bestaande groep 
Lau 777 — goldii — saboae aan de andere zijde zou kunnen bestaan. In elk 
geval beduidend meer van toepassing voor M. deherdtiana dan voor M. dod
sonii.
De persoonlijke reactie van David R. Hunt, toen ik hem over deze waarne
mingen schreef, hield de waarschuwing in dat het enten op krachtige onder
stammen vaak tot zeer merkwaardige resultaten kan leiden en dat het gedrag 
van entlingen, zelfs onderling van één moederplant afkomstig, onvoorspelbaar
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M. saboae:

sterk vergroot 
beeld van 
tuberkels en 
bedoorning

M. go Id i i

(ca 21/ 2 x 
verg root)

M. lau 777:

tuberkels en 
bedoorning 
sterk vergroot

188



M. dodsonii (links) en M. deherdtiana (rechts)

Mammillaria longiflora
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Eén dag oude bloem Mamm. deherdtiana Foto’s van de schrijver

geacht moet worden. Daarom wil hij als specialist geen conclusies aan der
gelijke experimenten hechten.
Hij is de mening toegedaan dat er een nauwe verwantschap bestaat tussen de 
M. longiflora —  M. saboae-groep en M. deherdtiana/dodsonii. En dat M. sa- 
boae en diens nauwe verwanten (dus goldii, aff. goldii en theresae) in menig 
opzicht interessant zijn, juist ten aanzien van hun zaailingfase. In elk geval 
vindt hij de jeugdfase van deherdtiana, in vergelijking met de permanente 
jeugdfase van Lau 777, erg opvallend. Overigens wordt hiermee bedoeld dat 
de bedoorning in de zaailingfase weinig afwijkt van de fase van volwassenheid. 
Als wij de afgebeelde foto’s van Lau 777, goldii en saboae goed vergelijken en 
tegelijk die van de geënte deherdtiana en dan letten op de randbedoorning, 
dan is dit wel duidelijk.
Jammer vond ik, dat Hunt verder niet schreef hoe ver hij stond met zijn eigen 
studies. Die moeten er immers zijn, als men in andere tijdschriften de soort
naam in twijfel trekt.
In dit kader past het wel om nog mee te delen dat naar de opvatting van David 
Hunt deherdtiana en dodsonii nauw verwant zijn aan M. napina. Ondanks het 
feit dat ik dit laatstgenoemde exemplaar 4 jaar in cultuur heb, kan ik er niets 
spectaculairs over vertellen. Alleen de ervaring dat het een slechte groeier is, 
ofschoon hij geënt staat en dat de onderste tuberkels vrij spoedig verdrogen 
en verkurken, een verschijnsel dat bij deherdtiana en dodsonii reeds hierboven 
gesignaleerd werd. Ik heb deze cactus zelf al tweemaal moeten verenten.
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Om terug te keren tot de plant van onderwerp: mei j.l. zag ik voor het eerst in 
drie jaar bloemknoppen in mijn, op eigen wortel staand, exemplaar zich tussen 
de vrij stugge randdoorns heen wringen, die overigens met succes opzij ge
drukt werden. Eind mei kwamen zij om beurten in bloei, 3 in totaal. De trechter
vormige bloem mat gemiddeld 45 mm in doorsnede, met een ca. 20 mm lange 
bloembuis. De bloemkleur is van een diep rozeviolette tint, waarmee de felgele 
helmknoppen op witte tot lichtroze meeldraden schitterend constrasteren. De 
4- tot 5-lobbige, witte stempel wordt gedragen door een lichtroze stijl, waarbij 
het mij opviel dat de stempel zich niet ontplooide. De bloei duurde meer
dere dagen. Bij warm weer slaan de bloembladen geheel terug, met name op 
het hoogtepunt van de bloei, waarbij de meeldraden en stamper als een soort 
kroon geheel vrijkomen. Dit verschijnsel doet zich evenzo voor bij M. guel- 
zowiana, alleen blijven bij de laatste de meeldraden toch nog grotendeels in 
de bloemkom verborgen.
Wat de verzorging betreft, die heeft niet meer om het lijf als voor de doorsnee 
Mammillaria. Het is een klein blijvend plantje dat gemakkelijk bij een tempera
tuur van 8-10° C overwintert. Om het verkurkingsproces van de benedenste 
tuberkels niet al te snel te laten verlopen, krijgt het in de groeitijd redelijk veel 
water van onderen toegediend, tenminste als het K.N.M.I. warm en zonnig 
weer blijft voorspellen. Ter bescherming van de wortelhals is deze tussen 
gebakken kleikorrels ingebed en het wortelgestel bevindt zich in een mengsel 
van normale potgrond en kleine gebakken kleikorrels.
Het verspreidingsgebied is Oaxaca, Mexico. Fritz Schwarz ontdekte de plant in 
mei 1959, groeiend op de kale, rotsachtige bodem langs beide zijden van de 
weg tussen de dorpjes Nejapa, Juquila Mixes en Lachiguin. Hij verzond enige 
jaren na de ontdekking een paar honderd exemplaren naar België ter vermenig
vuldiging van cultuurexemplaren. S. J. Farwing deponeerde in 1969 de officiële 
beschrijving, waarbij deze plant genoemd werd naar de Vlaamse cactuskweker 
Cyriel de Herdt.
W eissenbruchstraat 92, 4703 JA Roosendaal.

N o to ca ctu s  bu in ing ii Buxb., een vertegenwoordiger 
van het ondergeslacht Malacocarpus Buxb.?
Dr. GERHARDT SCHAFER
Onder de talrijke, nieuw gevonden soorten van het geslacht Notocactus in het 
midden der zestiger jaren, bevond zich ook een in habitus (=  uiterlijk) zeer 
opvallende soort, die door A. F. H. Buining van een der expedities welke hij 
samen met Leopoldo Horst in het grensgebied van Uruguay en Brazilië maakte, 
werd meegebracht. In een interessant artikel in Succulenta 0) over deze reis, 
brengt hij uitvoerig verslag uit over de nadere omstandigheden van de ont
dekking van deze aantrekkelijke plant, die haar typestandplaats heeft ten zuid
westen van Livramento (departement Rivera, Uruguay) en aldaar slechts in 
zeer kleine populaties voorkomt. Buining stuurde kleurenopnamen, een gepre
pareerde bloem en zaden naar professor Buxbaum, die de plant analiseerde. 
De eerstbeschrijving in "Kakteen und andere Sukkulenten” (2) werd door F. 
Buxbaum gepubliceerd, die de nieuwe soort bij zijn ondergeslacht Malaco
carpus indeelde.
Verkorte beschrijving van de plant:
De steeds enkel groeiende plant is plat-bolvormig, ongeveer 8 cm hoog en 12 
cm in diameter. De kleur is opvallend licht grijsgroen. De schedel is naakt,
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Foto 1: Notocactus buiningii

wolvorming ontbreekt volledig. De ongeveer 16 ribben zijn zeer dun en zijn, 
in het bijzonder bij oudere planten, iets spiraalvormig gesteld; ze zijn opgelost 
in dunne, scherpkantige en bijlvormige kinnen, die boven het eronder liggende 
areool uitsteken. De areolen zijn eerst langwerpig en voorzien van witte wol, 
spoedig echter worden zij kaal en zijn dan vrijwel rond. De 4 krachtige hoofd
dorens zijn kruisvormig gesteld; boven en beneden worden zij vaak door 
enkele kleine bijdorens begeleid. Alle dorens zijn aan de top glasachtig en 
geelachtig gekleurd, naar de basis toe worden zij dikker en donkerbruin. De 
bovenste en onderste hoofddoorn zijn tot 3 cm lang en dicht tegen de kinnen 
gedrukt, de zijwaarts gerichte zijn tot 2 cm lang. De schedel van de plant is 
weliswaar door krachtige dorens bedekt, maar toch bevinden er zich geen do
rens op de jonge areolen. De zuiver gele bloem is ongeveer 7 cm lang en bij 
volle opening tot 8 cm in doorsnee. Het pericarpellum is 8 mm dik en iets 
langer; het receptaculum is klokvormig en circa 28 mm lang en bedekt met 
talrijke zeer smalle, lancetvormige schubjes, uit wier axillen de bruine wol- 
beharing en enkele 2-12 mm lange borstelharen ontspringen. De binnenste 
bloembladeren zijn zuiver geel tot 35 mm lang en 8-10 mm breed, lancetvormig 
en voorzien van een klein spits puntje; de buitenste zijn iets korter, lichtgeel 
met een bruinachtige middenstreep. De meeldraden ontspringen boven een 
ongeveer 1 mm diepe nectargeul, ze zijn gelijkmatig, zeer dicht opeen tot aan
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de keel van de bloem gesteld; een onderscheid in twee groepen meeldraden 
kan niet gemaakt worden. De dicht op elkaar gestelde en de bloemkeel geheel 
opvullende helmknopjes zijn geel. De 25 mm lange stijl is voorzien van 9 rode 
stempellobben.
De vrucht wordt niet beschreven, Buxbaum verwijst naar een mededeling van 
de verzamelaar Horst.
Het zaad is klokvormig met een groot basaal hilum, dat als een kussen uitpuilt; 
het lijkt op het zaad van het ondergeslacht Neonotocactus. De testa is mat- 
zwart en bedekt met kleine tepeltjes.
Reeds wanneer men de beschrijving van Buxbaum bestudeert valt het op, dat 
deze plant wezenlijke kenmerken van het ondergeslacht Malacocarpus mist, 
vooral echter de typische wolvorming op de schedel en de eigenaardige, weke 
vrucht, waaraan immers ook het ondergeslacht Malacocarpus zijn naam te 
danken heeft. De bloem van Notocactus buiningii bezit kenmerken zowel van 
het ondergeslacht Malacocarpus als ook van het ondergeslacht Neonotocactus 
en is dus voor géén van beide ondergeslachten typerend.
De aanvankelijk werkelijk zeldzame plant werd in de loop van de laatste jaren, 
niet in de laatste plaats op grond van haar sierlijke habitus, rijkelijk vermeer
derd en zo ontstond de mogelijkheid om haar gedrag in de cultuur en haar 
verdere eigenschappen te bestuderen, op de eerste plaats de vorming van de 
vruchten, die in de beschrijving van Buxbaum ontbreekt. Hierbij blijkt, dat de 
plant ook in dit opzicht aanzienlijke afwijkingen van het ondergeslacht Malaco
carpus vertoont.

De waargenomen afwijkingen zijn in de volgende tabel samengevat:
buiningii Neonotocactus Malacocarpus

schedel kaal kaal, spaarzame wol sterk wollig
receptaculum klokvormig klokvormig trechtervormig
meeldraden 2 rijen 1 rij 2 rijen
nectarkamer aanwezig niet aanwezig aanwezig
vrucht als mammulosus als mammulosus typische, 

zachte vrucht
zaad groot basaal hilum groot basaal hilum zonder basaal 

hilum
vruchtzetting
prikkelbaarheid

zelfsteriel zelffertiel zelffertiel

der meeldraden niet prikkelbaar niet prikkelbaar prikkelbaar
vrucht rijp circa juli circa juli herfst a)
bloeitijd april april - mei juni
bloeiduur circa 5 dagen circa 5 dagen 2 -3  dagen
bloemgrootte tot 8 cm 6 - 8 cm circa 5 cm

a) Dikwijls komen de rijpe vruchten pas in het volgende voorjaar samen met 
de bloemknoppen uit de schedelwol te voorschijn.

Het is duidelijk, dat in het bijzonder de ver uit elkaar gelegen bloeitijden twijfel 
aan de juistheid van de indeling van Buxbaum doet opkomen.
De zeer grote bloem (afb. 1) met zijn klokvormig, zeer lang receptaculum 
bezit rond de stijl een verdieping, die men kan beschouwen als een primitieve 
nektarkamer De meeldraden vullen de bloembodem tot in de keel op. Door 
hun inplanting aan de voet van de stijl enerzijds en op de binnenwand van het 
receptaculum anderzijds kunnen, ondanks het ontbreken van een tussenruimte, 
2 groepen, primaire en secundaire, onderscheiden worden.

193



Foto 2: Notocactus buiningii Foto’s: W. Haage

De vruchtvorming, waar Buxbaum in zijn beschrijving niet op in gaat, toont 
geen gelijkenis met die van het ondergeslacht Malacocarpus. De vruchten zijn 
reeds kort na het verwelken van de bloem als zodanig te herkennen (afb. 2), 
ze lijken volledig op die van het ondergeslacht Neonotocactus. Reeds in juli be
ginnen de vruchten rijp te worden (afb. 3), ze worden langer en bereiken een 
lengte van 3,5 cm. De vruchten van het ondergeslacht Malacocarpus aan de 
andere kant beginnen eerst rijp te worden in de herfst, respectievelijk pas in 
de lente van het volgende jaar.
Het zaad bezit een groot basaal hilum, zoals typisch is voor de soorten van 
het ondergeslacht Neonotocactus. Waarneming van de vruchtbaarheid laat 
zien, dat Notocactus buiningii niet zelffertiel is. In dit opzicht past deze soort 
helemaal niet in het kader, aangezien de soorten van de mammulosusgroep 
(Neonotocactus) als die van het ondergeslacht Malacocarpus zelffertiel zijn b). 
De meeldraden zijn niet prikkelbaar.
Uit deze waarnemingen blijkt, dat Notocactus buiningii noch bij het onderge
slacht Neonotocactus, noch bij het ondergeslacht Malacocarpus juist is inge-
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deeld. Bloemen met een klokvorm ig receptaculum en 2 rijen meeldraden, die 
niet door een tussenruim te van e lkaar gescheiden zijn, alsook met een nectar- 
geul zijn ook bij enkele andere soorten van het geslacht Notocactus bekend, 
zoals b.v. bij N. roseoluteus van VI. en N. schlosseri van VI. Deze soorten 
hebben eveneens met N. buiningii gemeen, dat zij niet ze lffertie l zijn. Het gaat 
hier om soorten, die als verbinding tussen verschillende ondergeslachten van 
het geslacht notocactus beschouwd moeten worden. Z ij leveren ons bij de in
deling in de groepen van het geslacht bepaalde m oeilijkheden. O ok Notocactus 
buiningii neemt zonder tw ijfe l zulk een tussenpositie in en wel tussen de on
dergeslachten Neonotocactus en Malacocarpus. De plant zou derhalve —  
voorlopig —  als m onotypische soort aangezien moeten worden, zelfs als een 
analyse van de typische kenmerken aantoont, dat de van het ondergeslacht 
geërfde eigenschappen domineren.
b) Noot van de verta ler: de ze lffe rtilite it van M alacocarpus horstii en de var.

juvenaliform is is tw ijfe lachtig  en verd ient nadere 
bestudering.

Literatuur:
(1) Succulenta 50, 1971, blz. 22/ 24
(2) Kakteen und andere Sukkulenten 19, 1968, blz. 229/ 231

W einbergstrasse 41, 8122 Radebul, DDR 
Vert. J. Theunissen

Foto 3: Notocactus buiningii



Na het enten , v ó ó r het enten
A. BONGAARDS
Er komen regelmatig heel wat liefhebbers bij ons in de kas. Uit de gesprekken 
is veel te leren over de mogelijkheden èn de moeilijkheden van onze liefheb
berij. Het is goed te merken dat het percentage beginners groter is dan ooit 
tevoren. Over (o.a.) het enten komen veel vragen.
In de jaren '60 en 70 vinden we in „Succulenta" verschillende artikelen waarin 
het enten uitvoerig besproken wordt. De laatste jaren echter veel minder, ter
wijl beginnende liefhebbers regelmatig vragen over het hoe en wat. Het vorig 
seizoen (1977) meldden de liefhebbers teleurstellende resultaten: een van de 
oudste leden van onze vereniging (en beroepskweker) vertelde mij: "Ik heb 
in mijn leven duizenden planten geënt, maar nog nooit zo’n slecht resultaat als 
dit jaar gehad; 60 a 70 procent mislukte, zelfs na 8 a 10 weken bleken planten 
van de onderstam te vallen” .
Meer mensen hadden eens luidende verhalen. Ik geloof dat we de oorzaak 
moeten zoeken bij het jaar ervoor (1976), immers toen zijn de stammen ge
kweekt die we in '77 gebruikten; 1976 het jaar van de lange, hete, lichte zomer 
met als gevolg een stugge, gedrongen groei. Deze theorie werd min of meer 
bevestigd door het feit dat geënt op Eriocereus jusbertii, een plant met een 
hard weefsel, méér mislukkingen gaf als bijv. Trichocereus schickendantzii, 
een stam met een zacht, waterig weefsel.
Een liefhebber waar ik op bezoek was zei met trots: "Kijk eens naar mijn mooie 
onderstammen” . Hij klom op een trapje om een kist met een 30-tal Cereeën 
uit de nok van zijn kast te halen. Het waren inderdaad pracht planten, waar 
goed aan te zien was dat ze vlak onder het glas gestaan hadden en daardoor 
volop hadden geprofiteerd van zon en licht. "Eigenlijk zonde om het mes er in 
te zetten", zei hij.
En nu kom ik gelijk aan het tweede deel van mijn praatje: „vóór het enten" 
want deze 30 planten waren ook ongeschikt om te enten; ze waren n.l. veel te 
hard.
Kweekt u onderstammen op een plaats waar ze het grootste deel van de dag 
beschaduwd staan. Dit geld vooral voor jusbertii. De stammen moet u véél 
water geven in grond die normaal stikstof, forsfor- kalium en magnesium bevat. 
Grond met een overdaad aan forsfor, kalium en magnesium zal een geremde 
groei geven. (Wet van de afnemende meer-opbrengst.) Geven we daarbij nog 
weinig water, dan ontstaat er zelfs een stilstand in de groei. Zet bijvoorbeeld 
bij een fikse regenbui uw stammen eens lekker buiten, en . . .  meldt uw resul
taten eens aan „Succulenta” waarin m.i. nog veel te weinig artikelen uit de 
praktijk staan.
B. Cramerlaan 86, De Lier.

En  g i j . . .  b u ite n s la n d s  w o n en d e  led en !
R. NAUTA
Dit is dan het 3e stuk omtrent de buitenslands wonenden. Wellicht is het goed 
even te herinneren aan de 1ste en 2e keer toen ik onder deze titel schreef. 
De eerste keer was in juni 1977; de tweede keer in februari 1978.
Ten tijde van die tweede keer, in februari, dacht ik haast dat het de laatste 
keer zou zijn. Maar neen, er kwam daarna zoveel reactie dat ik geloof dat een 
begin, wellicht wat langzaam, toch wel door kan gaan en dat er langzamerhand 
een soort van correspondentieclub zich gaat vormen.
Tot aan het einde van april kreeg ik berichten van 8 personen. Genoeg om dit
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VERENIGINGSNIEUWS, september 1978
„Succulenta” Is het verenlglngsorgaan van de Nederlands-Belglsche vereniging van liefhebbers van cactussen en 
andere vetplanten "Succulenta".

DAGELIJKS BESTUUR:
Voorzitter: S.K. Bravenboer, Kwartellaan 34, Vlaardlngen.
Vlce-voorzitter: Ir. G.E.M. Uil, Cuperstraat 3, Bemmel.
Secretaris: Mevr. A. Boender-v.d. Molen, Beneluxlaan 53, Beverwijk. Tel.: 02510-30746.
Penningmeester: G. Link, Memlllngstraat 9, Amersfoort, Postrek. 680596 t.n.v. Succulenta In Amersfoort, resp. 
banrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank (ABN) t.n.v. Succulenta te Amersfoort.
Uitsluitend voor leden In België: rek. nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische postglrodlenst t.n.v. Succulenta te 
Amersfoort.
2e penningmeester: J.M.M. Orlemans, Heemskerkerweg 288, Beverwijk. Tel.: 02510-38625.
Alg. bestuurslid: J.H. Vosterman, Schoolweg 55, Venlo. Tel.: 077-18627.

Het lidmaatschap kost voor leden In Nederland f 30,00 voor leden in België Bfrs. 450,00 en voor leden in het overige 
buitenland f 35,00, inschrijfgeld voor nieuwe leden f  5,00 In België Bfrs. 75,00.

BELANGRIJKE ADRESSEN:
Ledenadministratie, propagandafolders, aanmeldlngskaarten voor het lidmaatschap en nummer van "Succulenta 
van de lopende jaargang: P. Dekker, St. Pleterstraat 27, Middelburg.
Redacteur: J.H. Defescne, Krulslandseweg 20, Wouw. Tel.: 01658-1692.
W.n.d. redacteur: Th. Neutellngs, Weissenbruchtstr. 92, Roosendaal. Tel.: 01650-36081.
Advertentie’s en Vraag en Aanbod: J.M.M. Orlemans, Heemskerkerweg 288, Beverwijk. Tel.: 02510-38625. 
Bibliotheek: J. Mannin, Oolevaarstraat 13, Strljen. Katalogus f 1,50.
Clichèfonds: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, Venlo.
Diatheek: H.M.S. Mewlssen, Dlnantstraat 13, Breda. Tel.: 076-875076.
Ruilen zonder Hullen: H. Leuslnk, Grlftweg 15, De Klomp-post, Ede. Tel.: 08387-1794.

Succulentarium: Aanmelden voor bezoek: de heer W. Ruysch, tel.: 08370-19123 toestel 87, of I.V.T., t.a.v. de heer 
W. Ruysch, Mansholtlaan 15, Wagenlngen.
Vragenrubrlek: Cactussen en algemeen: de heer Uil, Vetplanten: de heer Bravenboer.

SLUITINGSDATA:
Kopij voor het novembernummer moet uiterlijk 1 oktober bij de redactie zijn. Mededelingen voor het 
vereniglngsnieuws uiterlijk 15 oktober bij het secretariaat. Advertentie’s en Vraag en aanbod uiterlijk 15 oktober bij 
de heer Orlemans.

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 postegel is bilgevoegd.
Voor een vlotte afhandeling gelieve u STEEDS UW LIDNUMMER te VERMELDEN.

BESTUURSMEDEDELINGEN.
Copy verenigingsnieuws
Houdt U er rekening mee dat de copy voor het inlegblad wat eerder bij de daarvoor 
aangewezen mensen in huis moet zijn, dit met het oog op het tijdig verschijnen van het 
maandblad.
Zie onder de rubriek VERENIGINGSNIEUWS-”Sluitingsdata” .

Bewaarbanden en handleidingen.
Bewaarbanden voor 12 nummers van Succulenta zijn verkrijgbaar è f  10,75 bij bestelling 
van 10 stuks; meer dan tien f 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 
girorekening 3742400 van Succulenta afd. Verkoop, Beverwijk. Met vermelding van de 
besteldeartikelen.

Kalender 1979
In het juli nummer van Succulenta vond u de aankondiging van de cactuskalender 1979. 
Wij vestigen er nogmaals uw aandacht op, dat bij bestellingen van grotere aantallen, btw 
en f 8,00 inklaringsrecht in rekening wordt gebracht door de PTT.
Betaalt u alstublieft niet vooruit, maar na ontvangst van de bestelling.



JAARVERSLAG 1977 OVER DE DIATHEEK.

Evenals in voorgaande jaren is ook het werk aan de diatheek voortgezet.
Het bestand aan dia's is toegenomen tot circa 1700 stuks.
In totaal kon aan 9 verzoeken om uitlening voldaan worden, in één geval moesten wij de 
aanvrager teleurstellen omdat er te weinig materiaal voorhanden was.
De dia-serie over zaaien is helaas afgebroken, omdat de zaden niet- of onvoldoende 
kiemden.
Gedurende het verslagjaar is geen beroep op de financiële middelen van de penning
meester gedaan.
Onze geachte en actieve medewerker, de heer E.A. Janssens, is helaas overleden, zodat 
eind 1977 de werkgroep bestond uit;
P.L.M. Hofland, J.H. Defesche, H.M.S. Mevissen, voorzitter en kontaktpersoon.
De diatheek dankt alle gevers en de afdelingen die een beroep op de diatheek gedaan 
hebben.

Breda, juli 1978. H. Mevissen.

DIATHEEK.

Ofschoon het aantal dia’s in de diatheek gestaag groeit kunnen wij nog steeds dia’s 
gebruiken. Hiervoor willen wij dan wederom een beroep op de leden doen, waarbij wij dan 
wel graag zien dat er, mogelijk, meer gegevens meegestuurd worden, waaronder-tenmin- 
ste-de naam van de plant. Iedere dia is welkom.
Ter vermijding van portokosten kunnen de dia’s het beste zonder raampje opgestuurd 
worden, aan een tegemoetkoming in de kosten kunnen wij om diverse redenen geen 
gevolg geven.
Voor zowel de gevers als de aanvragers hopen wij tegen het einde van het jaar een 
beknopte inhoudsopgave van de diatheek in Succulenta te kunnen publiceren.

Namens de diatheek-Commissie, 
H.M.S. Mevissen.

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



AGENDA.

Mededelingen voor deze rubriek moeten uiterlijk de 15e van de maand, voorafgaande aan 
de maand van verschijnen van het maandblad bij mevr. Boender zijn.

BIJEENKOMSTEN.
3 Landen Konferentie (3LK)-23 en 24 september in Houthalen.

2. Osnabrücker Kakteen- und Sukkulentenbörse op 30 sept. en 1 okt. 1978 in het Stadt. 
Berufsschulzentrum, Natruper Strasse 50, Osnabrück. Ontvangst op 30 sept. tussen 12 en 
13 uur. Gekozen kan worden uit twee programma’s: een algemeen programma gepre
senteerd door de Ortsgruppe der D.K.G. en een programma, verzorgd door de Kring van 
Mammillariavrienden. Bovendien exposities over de thema’s: de cactus en de kinderwe
reld, succulenten op postzegels, en insignes en tijdschriften van internationale cactus
verenigingen.
Nadere inlichtingen: Helge Müller, Adolfstr. 44, D-4500 Osnabrück, B.R.D. Tel.: 0541-45729.

RUILBEURZEN.

Groningen - zaterdag 16 september 1978 12.00 uur. Ruilbeurs voor het Noorden,
"Sprookjeshof” te Zuid-Laren. Zie mededeling in augustus nummer. 

Rijn- en Delfland - zaterdag 23 september 1978, 12.30 uur, Huize Favente Deo, 
Loevesteinlaan 355, Den Haag. Zie mededeling in augustus nummer. 

Nijmegen - zaterdag 30 september 1978, 12.00 uur, Cantine van Philips, Nijmegen,
route beschrijving in het juli nummer.

Planten en Cactussenhandel

A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

Wij bezitten een zeer grote collectie 
cacteeën. Uniek in Amsterdam! 
Regelmatig uitbreiding van ons assor
timent.

Singel-Bloemmarkt t/o  528 (Geelvink- 
steeg), Amsterdam. Tel.: na 18.00 uur 
020-101641.



VRAAG EN AANBOD.
Opgaven voor deze rubriek moeten uiterlijk 
de 20ste van de maand bij de heer J. 
Oriemans zijn, onder vermelding van uw 
lidnummer.

Gevraagd oogloupe of oogbril zoals hor
logemakers en oogartsen die gebruiken met 
een vergroting van ongeveer 40 x . 
Aanbiedingen aan C. van de Wouw, Mari- 
collenweg 63, 5971 AT Grubbenvorst. Tel. 
077-62350.

Welke liefhebber die met succes blossfel- 
dia zaden heeft gezaaid, wil mij eens 
schrijven over zijn/haar ervaringen. Tevens 
zaden of vruchten van Neobesseya soorten 
en grootbloemige Mamillaria’s gevraagd. 
Wiebe Bosma, Ruiterstraat 4, Buitenpost.

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.



NIEUWE LEDEN

A.L.C. Smit, Duivenkamp 756, Maarssen.
M. van Galen, Witte de withlaan 8, Doorn.
A. Janssen, Kampstraat 41, Groessen.
H. Bezemer, Op de Berg 28, Ede.
R. de Mey, Oranje Nassaulaan 6, Ysselstein.
Mevr. A.M. Kal, Walmolen 20, Amsterdam.
Dipl. Ing. Kurt Kreuzinger, Duelferstrasse 14, D8000 

Müncnen 45, BRD.
P. Hillebrands, v.d. Mortelstraat 85, Noordwiik.
J.H.T. Wagenvoort, Karei Doormaniaan 184, Utrecht.
J. Goeree. Schoolkade55. Musselkanaal.
A.G.H.V. Schooten-Slagman, Bettingdijk8A, Bathem.
C. J. Schouten-Verwey, De Slingerkamp 25, Nieuwkoop. 
Mevr. M.G. Seveke-Remmelts, Strandvliet 14, Amstelveen. 
Andre Lamote, Blauwzaalhoek 1, 8310 Brugge-St. Kruis,

België.
Dhr. Schermer, Boerenpad 11, Zaandam.
Hans de Graaf, Waterloostraat 3, Breda.
J.K. Jager, Kleine Belt 12, Delfzijl.
H.H. Benthem, Zigzagoven 55, Delfzijl.
P. v.d. Berg, Rigelhof28, Dordrecht.
Mevr. L. Lyten-Sengers, Burggravenlaan 40, Leiden.
R.S. van Eyma, Postbus 2204, Eindhoven.
H. v.d. Vlies, Pr. Mauritsstraat 10, Barendrecht.
Mevr. J. Valkenburg, Bachstraat 82, Eerbeek.
Mej. M.J.J. Verhoeven, Buitenpeperdreef 22, Den Bosch
D. Tribble, Emmastraat 43, Arnhem.
A.H.E. Janssen, Bergen 17, Terheyden.
F. Lans, Freesiastraat 48, Oosterhout.
Freddy Buggenhout, Brusselsestraat 10, 9330 Dender- 

monde, België.
Joseph Detre, Mergelstraat 5, 3788 Z-Zussen België.
Ton Huibers, De Genestetstraat 35, Venlo.
W. Wynants, Bosstraat 24, Beegden.
A.F. Braam, Rodenbachlaan 29, Uithoorn.
G. R. van Beek, Haarlemweg 28, Arnhem.
C.M. Visser, Oude Kruisweg 72, Cruquius.

Cactussen 2513 GT
Aloes
Coniferen
Tillandsia’s

Den Haag

Uitzonderlijke Boeken CO
in

Succulenten «5
CO

Bromelia's "co

Over diverse onderwerpen
Exotica
Kamerplanten
Epifyten
NATUUR & BOEK

LU

070 - 64.62.77

KARLHEINZ UHLIG - KAKTEEN 
7053 KERNEN I.R. KRS Walblingen 
W. Duitsland Lilienstr. 5

Arrojadoa pencillata 12 - 20, Astro- 
phytum capricorne v. major 8 - 12, id. 
senile v. aureum 12 - 20, Discocactus 
araneispinus 18 - 35, id. estevesii 26 - 
35, id. rapirhizus 25 - 35, id. mutuen- 
sis 15 - 28, Encephalocarpus strobili- 
formis 8 -15, Escobaria roseana 6 -12, 
Leuchtenbergia principis 8 - 35,
Jatropha podagrica 25 - 80, Mamillaria 
albicoma 4 - 8, id. picta var. 5 - 9. 
Prijzen in DM.



redenen om 
te kiezen

1 volop keuze
Uitgebreid assortiment 

kwaliteitskassen. Maar liefst 31 
modellen.

4 accessoires

2kwaliteit
Extra lange levensduur door 

hoogwaardig aluminium. Uitge
kiende pasprecisie van alle onder
delen voorkomt lekkage en 
kromtrekken.

Een volledig assortiment van 
kweektafels, ventilatie- en be- 
vloeiings-systemen, kasver
warming en schaduwmatten 
maken uw kweekplezier compleet. 
Ze passen ook op alle andere 
merken kassen.

S prijzen

3 service
Eigen technische dienst en 

expeditie zorgen voor kosteloze 
begeleiding en aflevering.

documentatie
Vraag de uitgebreide informa
tieve documentatie aan bij 
Daylite, of kom kijken in het kas- 
sencentrum in Naarden.

Vergelijk de voordelige 
prijzen en bedenk dat Daylite een 
complete kas aflevert. Inclusief 
alle kosten zoals transport, dak
ramen, glas, etc.

D aylite*
kassen Daylite

voordelig tuinplezier!
Daylite International Amsterdamsestraatweg 29e 
Naarden (Industriepark). Tel.02159-41316



CACTUSSEN - SUCCULENTEN

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

's Zondags gesloten

J. HOVENS
CACTUSKWEKERIJ

MARKT 10-LOTTUM
(12 km ten noorden van Venlo)

verkoop: zaterdags van 9 tot 16 uur 
op andere dagen alleen na tel. afspraak 

Tel. 04763-1693

Vernet
Cactuskweker
Poolseweg 1 — Putten
aan de weg Putten - Voorthuizen.
Tel.: 03419-612.

CACTUSKWEKERIJ
GEBR. DE HERDT

Bolksedijk 3E (aan de weg 
van Rijkevoreel naar Wortel)
B - 2310 Rijkevoreel - 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. Abele.

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

Singel-Bloemmarkt t/o 494-496. 
Amsterdam. Tel.: 020-227441.

Succulententuin H. VAN DONKELAAR 
Laantje 1a - Werkendam. Tel. 01835-1430.
De sortiments- en zaadlijst nr. 15 met de aanvullingen blijft ook In 1978 gehand
haafd en wordt u toegezonden na storting van f  3,50 op girorekening 1509830. 
Alleen de zaadprljzen zijn veranderd. Deze lijsten bevatten zeer vele soorten, 
zowel cactussen als andere succulenten.
Regelmatig nieuwe en zeldzame planten, 's Zaterdags na 3 uur en 's zondags 
gesloten.



BOTANISCHE TUIN VAN STEYL "JOCHUM-HOF” .

Voorde meesten uwer zal de Jochum-Hof geen onbekende botanische tuin zijn. Onder de 
leden van SUCCULENTA zijn vele VRIENDEN VAN DE JOCHUM-HOF. Dat kan ook niet 
anders want het is vanzelfsprekend dat velen nu en dan eens komen kijken wat er terecht
gekomen is van de succulentenverzameling, die in 1971 door leden van SUCCULENTA aan 
de tuin is geschonken.

Hebt u echter ook reeds een bezoek gebracht aan het documentatiecentrum van de 
Jochum-Hof, waarin een permanente tentoonstelling is ingericht van fossiele vondsten uit 
de Tegelse kleigroeven en tijdelijke tentoonstellingen worden gehouden?

Zo niet, dan biedt de Jochum-Hof u daartoe nu een goede gelegenheid. Gezien de grote 
belangstelling die er na het vakantieseizoen is ontstaan is besloten de lopende expositie 
"bijen en bloemen” te verlengen tot en met zondag 8 oktober 1978.

Zaterdag 7 oktober houdt de Jochum-Hof zijn jaarlijkse verkoopdag. Dan worden over
tollige tuinplanten en zaden verkocht. Voor VRIENDEN VAN DE JOCHUM-HOF begint dit 
om 11 uur, voor de overige belangstellenden om 12 uur.

Van zaterdag 21 oktober af zal in het dokumentatiecentrum een nieuwe tentoonstelling te 
zien zijn met als onderwerp "bouwstenen der aarde" (gesteenten en mineralen).

Inlichtingen: Educatieve Dienst Jochum-Hof, Postbus 15, 5930 AA Tegelen. Tel.: 077- 
33020.

hierlangs afknippen

Tegen inlevering van deze bon betalen leden van SUCCULENTA als toegangsprijs voor de 
Jochum-Hof:
volwassenen f 2,00 i.p.v. f 2,50
65-ers f  1,50 i.p.v. f  2,00
kinderen tot 12 jr. f 1,00 i.p.v. f 1,50
Vooraf zelf invullen: ..... volwassenen

.....  65-ers

.....kinderen

Deze bon is geldig tot en met zondag 8 oktober 1978.



artikel mee vol te maken. Ik zet ze maar op datumvolgorde. Er zitten er ook 
een paar buitenlanders tussen. Een goed ding om hen op deze manier wellicht 
ideeën te geven om met buitenlanders te corresponderen, of om wat over hen 
of van hen te vernemen door deze rubriek; en natuurlijk ook omgekeerd.
A. Heuvelsland, Marco Polostraat 74', Amsterdam (W), Nederland:
Een succulentenliefhebber, maar dat niet alleen. Lid van Succulenta; ook lid 
van een Amsterdamse orchideeënvereniging. Botanisch gezien lijkt me dit niet 
zo vreemd, maar deze combinatie lijkt me wel ietwat moeilijk. Warmte en 
droogte (soms) voor succulenten en een (vaak) vochtige tropische en niet 
zeer zonnige verblijfplaats voor orchideeën. Maar goed, het kan, na enig uit
zoeken en specialisering. Terwijl de ene of de andere afdeling ook door veel 
lectuurstudie volwaardig kan zijn. Ik hoop dat de gevraagde inlichtingen om
trent de beroemde Zuidafrikaanse Disa-soorten (orchideeën) hem zullen hel
pen.
S. J. Vermaak, postbus 695, Florida - 1710 (Transvaal), Zuid-Afrika:
Ons mag hom Oom Fanie noem. Nou, baie dankie, dit doen ons dan maar. 
Oom Fanie is 68 jaar oud, gepensioneerd. Voorts is hij een actief lid van de 
Suid Afrikaanse Aalwyne en Vetplante Vereniging en van enkele tuinbouw
verenigingen, al heel wat jaren.
En dan heeft Fanie nog zo z ’n eigen verzameling, met als specialisering Aloë 
en Euphorbia. En natuurlijk: ruimtegebrek. Maar goed, iedereen behoort ruimte
gebrek te hebben. Ook schrijft hij artikelen in enkele periodieken.
H. van Vliet, Meidoornhof 53, Krimpen a.d. IJssel, Nederland:
Het doet goed eens iets te horen van iemand die het begin zowel als het einde 
van een hobby kan beschrijven en onderkennen. Konijnen of cactussen? Geen 
vreemde keus. Wel iets wat wellicht niet door zoveel mensen beleefd wordt 
om te beslissen. Maar goed. Een foto toont een kas van 2 x 31/2 m, welvoorzien. 
En de leeftijd van het nakroost kan een goede aanleiding zijn om vruchtbaar 
hen bewust te maken omtrent een nuttige en bloeiende exploratie van schep
pingswonderen.
Alfred Gebauer, Schilfbreite 53, Maagdenburg (301), Oost-Duitsland:
Deze man is een specialist in Notocactussen en Stapelia's. Verder verzamelaar 
van postzegels, speciaal zegels met afbeeldingen van succulente planten. Een 
kas met plm. 500 planten en zaailingen.
J. Tj. Schouwerwou, 21 Morrison Rd, Escombe, Queensburgh - 4093, Natal, 
Zuid-Afrika:
De brief lichtte me in omtrent het bezit van plm. 200 soorten Rebutia's en 
andere kleine cactussoorten. Verder 80 soorten Haworthia’s en vele extra- 
succulente Euphorbia’s.
Maar een gepensioneerd man heeft de tijd, en blijkbaar is er kracht en gezond
heid om dit alles te verzorgen, tezamen met enkele functies in de plaatselijke 
verenigingen. Een indrukwekkende lijst van abonnementen op de wereld-suc- 
culente literatuur onderstreept een en ander. En tenslotte: de brief was in de 
Nederlandse taal geschreven, want deze man is een (zeer) oud-vaderlander 
uit Den Haag.
J. Deckers, Akerweg 2, 6447 AM Merkelbeek, Nederland 
(Namens de kerngroep Brunssum, Zuid-Limburg.):
Een reactie van een groep van 8 mensen uit Zuid-Limburg, zowel jong als oud.

vervolg blz. 200
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▲

C o p iap o a  h u m ilis  (Phil.) Hutch.

Van deze soort heb ik er twee in 1976 gekocht van een liefhebber uit Gouda, 
ze zijn beide geënt, de een staat op een Eriocereus jusbertii onderstam, en de 
andere op een Trichocereus pachanoi.
Het valt duidelijk op dat degene die op de jusbertii onderstam geënt is, een 
veel mooiere bedoorning heeft, sneller groeit, en ook veel beter bloeit, ter
wijl de pachanoi onderstam er steeds maar zijscheuten bij blijft produceren. 
De soort schijnt nogal variabel te zijn, bij mij bloeien beide met ±  2 cm 
grote gele bloemen.
De ribben 10 tot 12 zijn erg knobbelachtig, de plant is afkomstig uit Chili en 
doet het verder bijzonder makkelijk zowel in de volle zon als ook in de lichte 
schaduw.
W. A. A lsem geest, Jan v. A rke lstraat 16, Everdingen.
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H atiora sa lic o rn io id e s  (Haw.) Br. & R.

Dit uit Brazilië afkomstige epiphytische plantje van zich telkens vertakkende 
stammetjes kan tot ca 40 cm hoog worden.
De stammetjes zijn blaadjes die na volgroeiing bestaan uit twee ongeveer 
gelijke delen van ca 1,5 cm lang, waarvan het onderste deel steelvormig is, ca 
1 a 2 mm dik (diabolisch) verlopend en het bovenste deel rechter maar soms 
met kleine verdikkingen (volgens Backeberg ook wel tonvormig) is ca 3 a 4 
mm dik. Voor het doorgroeien vanuit de top van een blaadje is de top vrij vlak 
met een viltig midden van ca 1 a 2 mm. De plant bezit in het geheel geen 
dorens.
Het afgebeelde plantje is nu ca 12 cm hoog; de langste tak ca 27 cm lang. Het 
plantje is in 6 jaar gegroeid van een stekje van ca 4 cm, gekregen van de heer 
van Thiel, Stiphout.
Het plantje groeide in mijn kas niet voorspoedig, zodat het vorig jaar als "af
dankertje” naar het keukenraam verhuisde. De groei verbeterde en plotseling 
geheel onverwacht verschenen in december bloemknoppen die zich eind janu
ari begin februari tot heldergele bloempjes ontwikkelden. De bloem bestaat 
uit vele bloemblaadjes in kransen opgesteld.
De gevormde kelk gaat echter niet geheel open.

▼

maar wel

Bas Knoope, Populierenhof 18, Bodegraven.
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(vervolg van blz. 197)

Diverse suggesties omtrent correspondentie over zaaimethoden en contacten 
over en weer. Nu ben ik echt geen Mesemspecialist. Wellicht kan men eens 
met de mensen van het succulentarium in Wageningen praten. Of met een 
zekere auteur in ons blad. Overigens lijkt het me leuk om een groep van 
slechts 8 leden te hebben, waar vrijwel het hele veld van de succulenten be
werkt wordt en wellicht vrij intensief.
C. P. Schravendeel, 118A Oak-street, Weehawken, N.J. 07087, U.S.A.:
Ik moet mijn best maar doen dit Succulenta-lid zo volledig mogelijk aan u voor 
te stellen. Want het gaat wat moeilijk! Hij kweekt cactussen op een niet vorst- 
vrije plaats, een vacantieoord in de bergen, omdat ze daar zowat de enige 
planten zijn die er in leven blijven, wegens de daar overvloedig voorkomende 
beren, hazen, muizen, herten en eekhoorns. Wel is hij een echte plantenlief
hebber. Overigens, deze familie is nog import-emigrant uit Holland, met echte 
bloemen in huis. De tweede generatie blijkt in Amerika meer plastic planten 
of -platen in huis te hebben.
Johan Keirse, Gulden Sporenstraat 7, 8020 Oostkamp, België:
Oostkamp is een flinke plaats met 20.000 mensen, met een plaatselijke cactus
club van ca 180 leden, genaamd ’Grusonia’, waarin zelfs een groep beginne
lingen als 'Groentjes' dapper meedoen.
In Nederland hebben we natuurlijk de afdelingen, halve of hele provincies of 
zo, maar in welke stad in Nederland is 1% van de bevolking succulenten
kweker?
Tot een volgende keer dan, waarbij nieuwelingen niet zozeer het meeste, maar 
wel het noodzakelijkste welkom zijn.
W illowweg, erf 109. Penh ill, Eersteriv ie r 7100, Zuid-Afrika.

D e k w e e k  va n  E u p h o rb ia ’s  in Z u id -A frik a  (I)
PIET VAN BRUGGEN en PETER VAN DE WAAL

Inleiding:
Ongeveer drie jaar geleden kregen we contact in Zuid-Afrika met een liefhebber 
en kweker van Euphorbia’s. Uit de gegevens die ons zo langzamerhand bereik
ten, bleek dat onze correspondentievriend in de kringen van de liefhebbers in 
Zuid-Afrika geen onbekende is. Al meer dan 25 jaar kweekt hij Euphorbia’s op 
experimentele wijze. Hij stelt zich niet tevreden met van tijd tot tijd de planten 
water te geven, maar vraagt zich af onder welke omstandigheden ze groeien 
op de plaats van herkomst. Dat betekent dat hij tracht uit te kienen wat de 
grondsoort is, de milieuomstandigheden, de belagers en wat je daar aan kunt 
doen. Hoewel onze planten zich over het algemeen aanpassen aan gewijzigde 
omstandigheden, is het natuurlijk van enorm belang dat we, voor zover moge
lijk, trachten de milieufactoren van de plaats van herkomst te achterhalen.
De informatie die onze vriend uit Zuid-Afrika ons gaf, hebben we zelf met 
succes toegepast. Hoewel niet iedereen een Euphorbiaverzameling zal hebben 
als een van ons, heeft dit verhaal voldoentde betekenis voor andere succu
lentenliefhebbers.
Groentje (de schuilnaam van onze vriend) publiceerde zijn bevindingen in Zuid-
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E. clavigera: net een holle bast 
alle vezels zijn eruit verdwenen. 
Foto Groentje

E. obesa
Foto: P. v.d. Waal

Afrika. Met zijn toestemming, waarvoor we hem zeer dankbaar zijn, hebben we 
deze publicatie in het Nederlands omgewerkt en aangeboden aan de redactie 
van "Succulenta” .

Het verhaal van Groentje:

Wanneer we erkennen dat Euphorbia’s in vergelijking met andere plante- 
soorten een afwijkend geslacht vormen en wanneer we inzien dat alledaagse 
kweekmethodes voor hen doorgaans niet voldoen, zijn we erop ingesteld om 
de buitengewone verzorging ervan aan te durven. Daarna gaan we het pro-
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bleem van rot bij bepaalde Euphorbiasoorten onderzoeken en naarmate wij 
beter begrijpen welke veranderingen van fysiologische aard bij het uitgraven 
van een onder de aarde groeiende stamsoort plaatsvinden, kunnen we pro
beren een remedie te vinden om herhaaldelijke teleurstellingen te voorkomen. 
We zitten met de tegenstrijdigheid dat Euphorbia's met een typische vetplant- 
hardnekkigheid lange tijd, jaren zelfs, boven de grond in leven kunnen blijven 
om te gaan groeien zodra ze weer in de grond geplant worden. De veelbe
sproken taaiheid is dus een uiterst misleidend begrip want in werkelijkheid 
zijn de planten erg kwetsbaar en zullen, wanneer ze maar enigszins verkeerd 
behandeld worden, doodgaan; een schijnbaar goed gezonde plant kan plot
seling zonder reden beginnen te kwijnen en mettertijd wegvallen. In zo’n geval 
zal een kritisch onderzoek van de plant zeker aan het licht brengen wat de 
oorzaak was van het afsterven.
De stam van de Euphorbia bestaat uit een tamelijk dunne, makkelijk te be
schadigen bast die met een gevoelige, dunne opperhuid bedekt is en een 
aantal vrijelijk vertakte melksapvaten die niet aaneen gesloten zijn en enigs
zins door kwetsbare vaatwanden gescheiden zijn. De vaten zijn samengesteld 
uit melksapcellen die een geringe hoeveelheid stollingsvloeistof hebben en 
wisselende hoeveelheden vormeloze, harpuisachtige gifstof bevatten. Dit gif 
staat bekend als Euphorbon. Er zijn ook organische, minerale zouten, alsmede 
calcium en natrium aanwezig.
Om verklaarbare redenen is de ondergrondse stam veel gevoeliger dan de 
stam die de hele dag in de brandende zon staat. Zelfs de vezels van de laatst
genoemde schijnen taaier te zijn. We zien dus dat de Euphorbiastam, vooral 
de geofytische, maar weinig om het lijf heeft. Als we een dode plant na een 
tijdje eruit trekken is het nog slechts een holle bast. De rest is gewoon ver
dwenen, zelfs de vezels. Hier verschillen de Euphorbia’s en aanverwante soor
ten zoals Adenium en Monadenium, van andere planten. Wanneer we dan het- 
anders-zijn erkennen en toegeven dat deze een andere behandeling nodig 
heeft, dan is de strijd reeds half gewonnen: een goed begin is het halve werk. 
Wanneer een plant ontworteld wordt, ondergaat hij een fysische verstoring. 
Deze shock is niet bij alle planten even groot. De mate van verstoring is af
hankelijk van de anatomische samenstelling van de planten. De ene plante- 
soort is beter bestand tegen zo’n shock dan de andere; de Euphorbia zeker het 
minst. Om deze reden is een beter begrijpen van de plant nodig en een zekere 
mate van toegeeflijkheid van de zijde van de kweker. Als het nu bij die shock 
blijft dan zou het nog wel gaan, maar dan treden allerlei fysiologische ver
anderingen op. Er is dadelijk een vochtwisseling, vooral waar een beschadi
ging aanwezig is. Lucht stroomt door de wond en dringt in het melksap om een 
geleidelijk uitdrogingsproces op gang te brengen. Dit geeft allerlei ongewenste 
gasten een ideale gelegenheid om naar binnen te dringen en wat nog veel 
erger is: de binnendringende lucht brengt zuurstof in aanraking met het na- 
triumgehalte van het melksap en de daarop volgende oxydatie (= verbran
ding, Red.) van het natrium bevordert bloedarmoede en chlorose bij een 
Euphorbia (als we dit zo kunnen uitdrukken). Water dat in een Euphorbia door 
een wond naar binnen sijpelt doet nog meer kwaad, want wanneer water en 
natrium samen komen is het mis omdat deze twee een chemische reactie aan
gaan waaruit bijtende soda tot stand komt. Dus net een klein "sodafabriekje” .

(wordt vervolgd)

Rem brand tlaan  100, 7242 D E  Lochem  

H enri Dunantw eg 61, 7242 H E  Lochem
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M e s e m b ry a n th e m a c e a e  (X V I I )
FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

8. APATESIA
(misleidend, bedrieglijk; de planten gelijken veel op die van het geslacht Hymenogyne)

Éénjarige planten die zich aan de basis vertakken. V oor de amateur van weinig 
belang, enerzijds omdat er vrijw e l nimmer zaad van aangeboden w ord t en 
anderzijds omdat, als er zaad verkrijgbaar is, d it zeer m oeilijk schijn t te on t
kiemen. O verigens waren zij 100 jaar geleden in Europa reeds in cultuur.
De bijzonderheid uit botanisch gezichtspunt is de zéér snelle opening van de 
zaaddoos na bevochtiging en de aanwezigheid van zgn. "seedpocke ts" in de 
zaaddoos.
Er zijn van d it kleine geslacht 4 soorten bekend, alle afkom stig uit het zuid
westen van de Kaapprovincie.

X J

,V '

\
\

\

Apatesia maughanii

Naar een afbeelding in Herre, The Genera of the Mesembryanthemaceae.
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9. APTENIA

(het G riekse  woord 'apten' betekent vleugelloos, hetgeen verw ijst naar de afwezig
heid van klepvleugels bij de zaaddoos)

Het is soms een vreemde zaak met "onze plantjes” . Gemakkelijk te kweken 
planten zijn dikwijls niet in tel. De moeilijke soorten, maar vooral de zeld
zaamheden, zijn het meest geliefd, ook al zijn de planten als zodanig nauwelijks 
het aanzien waard en komen ze aan bloeien vaak niet toe.
De soorten van het kleine geslacht Aptenia zijn van die simpele plantjes. 
De cultuur levert geen enkel probleem op. Ook in de huiskamer doen ze het 
goed. Het mooist zijn de als kamerplanten gekweekte exemplaren die ontstaan 
zijn uit de in de vorige nazomer gesneden stekken. Deze groeien uit tot mooie 
gevulde struikjes die rijk bloeien. Wat later in het jaar of in het volgende jaar 
wordt het echter een rommelig geheel. Dan is het hoog tijd om enkele stekken 
te snijden en die na enkele dagen drogen, op te potten in een zanderig grond- 
mengsel met wat klei (2 delen zand, 2 delen potgrond, 1 deel klei). De be- 
worteling volgt dan snel en het volgende jaar hebt u weer één of meer leuke 
planten. Het is wel aan te bevelen enkele stekken (van ±  10 cm) in één pot 
bijeen te zetten.

Aptenia cordifolia Tekening: A rie  de Graaf

’s Zomers in de zonnige tuin ingegraven vormt Aptenia cordifolia een grote pol 
van mooie frisgroene blaadjes, dicht bezet met kleine glinsterende papillen. 
De bloei, met roze tot purperrode bloemen, is dan zeer rijk. In het najaar met 
een mes of snoeischaar alle buiten de rand van de (stenen) pot uitstekende 
takjes afsnijden/knippen evenals de wortels die buiten de pot uitsteken.
De plant in de kas of in huis op een lichte plaats droog en koel overwinteren.
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Zodra er geen nachtvorst meer te verw achten is, kan, na verpotten, de plant 
w eer in de tuin op een zonnig plekje worden ingegraven. De rand van de pot 
een centim eter boven de grond.
Indien u in de tuin een laag stapelm uurtje hebt en u p laatst de pot d irect achter 
de rand van d it muurtje, dan groe it de plant over het m uurtje heen en nemen 
de takjes een hangende groeiw ijze aan. Heel decoratie f!
Aptenia 's komen in de natuur voor in de kustw oestijnen van Zu id-A frika  (A. 
cord ifo lia ) en in Transvaal, P ietersberg-d istrict (A. lancifolia).
Het geslacht omvat slechts deze 2 soorten, waarvan de eerstgenoemde de 
bekendste is. In de verzamelingen zien we daarvan vaak de bonte vorm  (A. 
cord ifo lia  cv. 'Variegata').

10. ARENIFERA

(arena =  zand, ferre =  dragen)

Arenifera p illansii
Naar een afbeelding in Herre, The Genera of the Mesembryanthemaceae.
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De Latijnse naam van dit monotypische geslacht betekent "zanddrager". De 
vrij dikke blaadjes, die nogal variabel van vorm zijn, hebben n.l. een enigszins 
kleverige en ruwe opperhuid, waardoor opwaaiend stof en zand zich aan de 
bladeren hechten. Hierdoor ontstaat op de bladeren een laag die bescherming 
biedt tegen de verzengende zonnestraling. Een botanische bijzonderheid is 
dat de afscheiding van de kleefstof niet plaatsvindt rondom de huidmondjes 
zodat deze normaal blijven functioneren. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor 
bij de planten van het geslacht Psammophora.
De enige soort van het geslacht Arenifera, is A. pillansii. Deze plant wordt 
gevonden in het Richtersveld en in Z.W.-Afrika.
Zoals op de afbeelding te zien is vormt de plant een struikje. Dit kan 10-25 cm 
hoog worden. De bloemen zijn lichtroze. Voor zover wij weten is de plant niet 
in cultuur; ook aanbiedingen van zaden hebben wij nog nimmer gezien.

(wordt vervolgd)
Essenburg 77, Dordrecht.
Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge.

Fo to w ed strijd
De jury voor de fotowedstrijd van april 1978 is als volgt samengesteld:
J. L. Bogers, Bergen op Zoom
Fr. Noltee, Dordrecht
J. H. Defesche, Wouw
De uitslag volgt zo spoedig mogelijk.

BOEKBESPREKING
ELSEVIERS CACTUSSENBOEK DOOR S. K. BRAVENBOER; UITG. FOCUS ELSEVIER, 
AMSTERDAM. PRIJS CA. f 4 0 ,— . 160 BLZ., 29 ZWART/WIT AFBEELDINGEN, 208 
KLEURPLATEN.
Aan de lange reeks van boeken over succulente planten die in de loop van de laatste 
jaren verschenen is, heeft Focus Elsevier dit cactussenboek toegevoegd. Zoals bij 
vele uitgaven van deze maatschappij heeft men gekozen voor een tamelijk groot for
maat. Het grote voordeel hiervan is dat op één bladzijde twee of drie afbeeldingen van 
behoorlijk formaat opgenomen kunnen worden, terwijl er dan nog voldoende ruimte 
overblijft voor een min of meer uitgebreide tekst.
Een ander voordeel van dit grote formaat is dat in het algemene gedeelte plaats is voor 
veel informatie zonder dat het boek een dikke pil wordt. De schrijver heeft van deze 
mogelijkheden een dankbaar en prijzenswaardig gebruik gemaakt om op diverse aspec
ten van de cactusliefhebberij en alles wat daarmee samenhangt, dieper in te gaan. 
Dieper dan bij vele andere cactusboeken helaas maar al te vaak het geval is.
Het boek is gesplitst in twee delen, ongeveer in het midden gescheiden door twee 
aparte registers; een zaken- en een namenregister. Het eerste gedeelte bevat de hoofd
stukken: 1. Algemeen, 2. Vorm, bouw en groei van de cactussen en 3. Cultuur. Deze 
drie hoofdstukken zijn weer onderverdeeld in verschillende, overzichtelijke rubrieken. 
Om cactussen goed te kunnen verzorgen en kweken is het noodzakelijk dat men van 
de achtergronden van deze interessante plantengroep wat meer weet dan dat zij in 
dorre streken voorkomen. Aan dit punt is in het eerste hoofdstuk, 'Algemeen', aandacht 
besteed. De vorm, de bouw, de groei, de bevruchting en de andere levensverrichtingen 
van de cactussen worden uitgebreid besproken in hoofdstuk 2, terwijl in het derde 
hoofdstuk de cultuur met alles wat daarmee verband houdt, behandeld wordt. In ru
brieken die gemakkelijk zijn te overzien, worden de verschillende onderdelen van de 
cultuur onder de loupe genomen.
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De grote kennis die de schrijver van cactussen heeft, staat er borg voor dat de gegeven 
adviezen en aanwijzigingen een goede basis vormen voor het op de juiste wijze kweken 
en verzorgen van deze planten.
Tussen de specifieke tekst door is er hier en daar een behoorlijke portie algemene 
botanie verwerkt. Er Is slechts weinig recente cactusliteratuur waarin zo diep op be
paalde plantkundige aspecten wordt ingegaan. Enerzijds doordat vele huidige boekjes 
door de beperkte omvang zich daartoe niet lenen, anderzijds doordat bijvoorbeeld 
Backebergs "Das Kakteenlexikon” voor het overgrote deel bestaat uit een opsomming 
van soorten met een summiere beschrijving. Door de aard van het boek past daarin- 
dan geen uitgebreid algemeen gedeelte.
Ook de lezer die op plantkundig gebied niet zo onderlegd is, zal toch de vlot geschre
ven tekst van het "Cactussenboek" goed kunnen volgen. Waar botanische termen ge
bruikt zijn, wordt veelal de verklaring van de termen erbij gegeven.
Het tweede deel is geheel gewijd aan de plantbeschrijvingen. Eerst een 7-tal kleurplaten 
van groepen planten als ’warming-up' en daarna ruim 200 afbeeldingen in kleur van de 
beschreven cactussen met daar tussendoor enkele instructieve kleurenfoto's. Deze 
houden dan weer verband met de daaraan voorafgaande foto's van planten.
De kleurenfoto’s zijn voor het overgrote deel van goede tot zeer goede kwaliteit. Bij 
dit gi'ote aantal foto’s zeker een bijzondere prestatie. Het bewijst dat de schrijver een 
goed plantenfotograaf is. Wellicht mag ons maandblad daar binnen afzienbare tijd van 
meeprofiteren!
De keuze van het te behandelen assortiment planten is steeds een grote moeilijkheid 
voor auteurs van deze en soortgelijke boeken. Dhr. Bravenboer is er o.i. in geslaagd 
een evenwichtige verdeling te maken van de besproken geslachten en de daarmee over
eenkomende hoeveelheid planten per geslacht.
Naast een aantal bekende planten worden ook vele cactussen afgebeeld en besproken 
die niet zo bekend zijn en dientengevolge in vele zogenaamde populaire boekjes ont
breken.
De volgorde waarin de planten zijn opgenomen is gelukkig nu eens niet alfabetisch 
zoals in vele succulentenboeken. De alfabetische volgorde wordt overigens dikwijls op 
verzoek van de uitgever gevolgd.
Er is nu een meer logische volgorde verkregen waardoor men enigszins een indruk 
krijgt van de onderlinge verwantschappen tussen de geslachten.
U vraagt zich inmiddels wellicht af of er dan helemaal geen aanmerkingen te maken 
zijn op dit boek. Ja, die zijn er wel. De kritische lezer vindt in ieder boek wel iets dat 
hem stoort of dat in zijn ogen niet juist is. Nu vergt een boekbespreking van een 
cactussenboek voor een maandblad als "Succulenta” wel een kritischer instelling ten 
opzichte van de inhoud dan een recensie voor een meer algemeen tijdschrift of een 
dagblad. Vandaar dat ik het dan ook niet kan nalaten enkele op- en aanmerkingen te 
maken. Op blz. 12 wordt geschreven ’fanerogamen’. De botanische benaming voor 
zaad- of bloemplanten is echter ’Phanerogamen’, met ph en een hoofdletter.
Er wordt wel geschreven Cryptogamen, dicotylen etc., waarom dan deze schrijfwijze 
ook niet aangehouden voor Choripetalen en Sympetalen. Voorts doet de schrijfwijze 
'cefalium’ met een f in plaats van een ph erg vreemd aan. Het is naar mijn mening ook 
niet de juiste schrijfwijze (blz. 23). Op blz. 30, waar geschreven wordt over de zuur
graad, wordt hiervoor het symbool Ph gebruikt. Dit moet echter zijn pH. De hoofdletter 
H heeft betrekking op hydrogenium = waterstof.
De behandeling in het kort voor een heel jaar (blz. 35) is wel erg kort uitgevallen!
Blz. 39: Als voorbeeld doet het er vanzelfsprekend weinig toe, maar "gewone liefheb- 
berskasjes van 2.70 x 5 m” zijn er helaas niet zoveel bij de cactusliefhebbers. Meestal 
zal nauwelijks de helft van de lengte gehaald worden.
We spreken meestal van ’zelffertiel' of zelfbestuiving in plaats van 'fertiel' (blz. 42). 
Fertiel betekent alleen maar 'vruchtbaar'.
Ook aan drukfouten ontkomt dit boek niet (welk boek overigens wel?). Onder andere 
bemerkte ik op blz. 15: afb. blz. 7 moet zijn blz. 14; blz. 19: Lobera moet zijn Lobeira; 
blz. 28: calium moet zijn kalium; blz. 55: Marchallocereus = Marshallocereus; plan- 
beschrijving nr. 77: Parodia penicilata moet zijn P. penicillata.
De op- en aanmerkingen alsmede de genoemde drukfoutjes zijn van zo’n geringe be
tekenis dat deze beslist geen afbreuk doen aan de waarde van het boekwerk als geheel. 
Het eindoordeel kan dan ook luiden: een keurig uitgevoerd boek met een duidelijke, 
soms zeer uitvoerige tekst en met over het algemeen schitterende kleurenfoto’s. De 
prijs is voor een dergelijk rijk geïllustreerd boek beslist niet hoog te noemen. Kortom 
een boek om te bezitten!

A. de Graaf, Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge.
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TIJDSCHRIFTEN

THE JOURNAL OF THE MAMMILLARIA SOCIETY, VOL. XVIII, NR. 3 
In dit nummer geeft Brian Oliver een verhandeling over het geslacht Thelocactus. In
leidend stelt hij dat dit geslacht veel visuele overeenkomsten vertoont met exemplaren 
uit de geslachten Ferocactus, Echinocactus en Stenocactus ( =  Echinofossulocactus). 
Voorts merkt hij op dat van de Thelocactussen moeilijk een algemene beschrijving te 
geven is, zoals bijvoorbeeld: er zijn langgerekte maar ook bolvormige exemplaren. Als 
een gemeenschappelijk kenmerk mag wel aangemerkt worden dat zij eerder over knob
bels dan overduidelijk gevormde ribben beschikken. Wat de huidige classificatie betreft, 
zijn er blijkbaar niet veel problemen. Twee exemplaren die Backeberg onder het ge
slacht Gymnocactus had ondergebracht, werden door Britton en Rosé onder Thelocactus 
gerangschikt. Glass en Forster plaatsten Echinomastus macdowellii ook in dit geslacht 
onder de naam Th. conothele var. macdowellii. De schrijver verdeelt het gehele geslacht 
in 8 groepen. Mrs. B. Maddams vervolgt haar cultuurervaringen terwijl haar echtgenoot, 
Mr. W. F. Maddams, de Lasiacanthae, een zeer interessante groep van Mammallaria’s, 
de revue laat passeren. Daarbij zij speciaal vermeld dat Mamm. pectinifera nu ook 
onder deze groep gerangschikt is. De meesten onder ons kennen dit exemplaar als 
Solisia pectinata. _
THE CACTUS & SUCCULENT JOURNAL OF GREAT BRITAIN, VOL 40, NO. 2.
N. P. Taylor geeft een overzicht van het geslacht Escobaria. Hij gaat daarbij o.a. uit van 
Hunt's recente omschrijving van dit genus. In een nog te publiceren artikel wordt een 
determineertabel in het vooruitzicht gesteld naar groepen en hoofdsoorten. Velen van 
ons kennen E. nellieae, welke soortnaam weer veranderd is in de oorspronkelijke, t.w. 
E. minima; deze soortnaam werd vroeger nl. door Baird tot Coryphantha gerekend. Zo 
zijn er nog andere veranderingen.
M.G. Gilbert bericht ons over de Ango-groep van het geslacht Caralluma in Ethiopië. Er 
waren al 4 soorten van deze groep bekend. Daarbij worden 4 nieuwe soorten en 3 
nieuwe ondersoorten eveneens uitgebreid behandeld.
J. D. Donald vraagt nadere aandacht voor het geslacht Mila. Uitvoerig gaat de schrijver 
in op de plaatsing van dit cactusgeslacht in de familie-indeling.
Voor de Crassula-liefhebbers wordt een boekaankondiging gegeven: H. R. Tolken, A 
Revision of the genus Crassula in Southern Africa, van het Bolus Herbarium, Universi- 
teit van Kaapstad, Rondebosch 7700.
CACTUS AND SUCCULENT JOURNAL (U.S.), VOL. L NO. 2.
Werner Rauh schrijft deel 6 over de xerofytische vegetatie van zuidwestélijk Madagas- 
car. Hij richt nu speciaal het zoeklicht op het geslacht Alluaudia. Wederom geven zijn 
habitat- en detailfotos uitstekende informatie.
C. Glass & R. Forster openen hun artikel "What's New" uitermate uitbundig vanwege 
de herontdekking van de vindplaats van Mamm. carmenae.
J. Pickering behandelt zuilcactussen geschikt voor cultuur in kleine ruimtes zoals 
Cleistocactus, Bolivicereus, Arrojadoa e.d.
Elmer B. Garess wijdt een pagina aan Mammillaria (Mammillopsis) senilis.
In deel 2 van zijn Zuid-Amerikaanse reis verhaalt A. Lau over zijn ervaringen in Peru, 
departement Amazonas.
C. L. Scott wijdt in een Haworthia-artikel aandacht aan exemplaren, welke tot dusver 
als synoniem van H. venosa beschouwd werden.
C. Glass & R. Forster verhalen over een Graptopetalurn/Echeveria-achtige cultuur- 
variëteit alsmede over Echinocereus knippelianus var. kruegeri, een geelbloeiend exem
plaar afkomstig uit Nuevo León en tenslotte over Dudleya brittonii.
L. Diers geeft de nieuwe beschrijving van Discocactus estevesii afkomstig van Goias, 
Brazilië. Er is enige gelijkenis met D. griseus te bespeuren. De verschillen tussen beide 
worden nader in dit artikel gedetailleerd.

Th. Neutelings.
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In te re ssa n te  en w ein ig  b ek en d e  su ccu le n te n  
uit Eth iop ië

FRANS NOLTEE

— 5. —  HUERNIA BOLEANA M. G. Gilbert
Toen in het najaar van 1975 de plannen voor een reis naar Ethiopië vaste vorm 
begonnen aan te nemen, waren mijn reisgenoten en ik het al gauw over één 
ding eens. Het fotograferen en verzamelen van succulenten vormden dan wel 
het hoofddoel van de reis, maar dat moest er niet toe leiden dat we nergens 
anders tijd voor zouden hebben. Daarom werd besloten ook een tocht naar 
het centrale hoogland te maken, ofschoon we daar weinig vetplanten ver
wachtten. Dit gebied vangt door zijn hoge ligging namelijk zoveel regen, dat 
succulenten er naar verhouding weinig geschikte groeiplaatsen vinden. Uit 
landschappelijk en historisch oogpunt is dit deel van Ethiopië echter buiten
gewoon interessant. Op 9 maart 1976 verlieten we Addis Abeba met als reis
doel de oude geheimzinnige keizersstad Gondar, gelegen ten noorden van het 
geweldige Tanameer. Omdat we al een aantal malen waren gestopt zonder 
iets bijzonders te vinden waren de verwachtingen niet erg hoog gespannen 
toen we op ± 110 km van Addis opnieuw ons geluk beproefden. Op een vrij 
kale rotspartij in de bocht van de weg vonden we na enig zoeken toch een 
aantal vetplanten. Dat het Huernia’s moesten zijn was wel duidelijk, maar 
zonder bloem zijn de meeste van deze planten verder niet op naam te brengen 
(mét bloem is het trouwens vaak al moeilijk genoeg!). ,,Het zou wel weer een 
vorm van H. macrocarpa zijn, zoals we die al zo vaak waren tegengekomen” 
(zie ook Succ. dec. 77). Zonder veel enthousiasme werd wat materiaal ver
zameld, waarna de reis werd voortgezet.
De daaropvolgende dagen werden onze verwachtingen voor wat betreft het 
voorkomen van succulenten bewaarheid. Toen bovendien nog bleek dat 
Gondar niet te bereiken was, vanwege de ook toen al heersende onrust, be
sloten we enigszins teleurgesteld de terugtocht te aanvaarden. Eerst echter 
brachten we nog een bezoek aan de watervallen van de Blauwe Nijl, bij de 
uitmonding van het Tanameer. Deze Tissisatwatervallen zijn op twee na de 
grootste van de wereld en bieden een aanblik om nooit te vergeten. Letterlijk 
en figuurlijk een overdonderende ervaring.
Terug in Nederland gingen de „Huernia’s uit het Noorden” al snel tot knop- 
vorming over. Wie schetst onze verbazing toen deze ogenschijnlijk zo gewone 
planten buitengewoon fraaie bloemen bleken voort te brengen, geheel af
wijkend van de andere verzamelde Huernia's. Na wat gesnuffel in de literatuur 
ontdekten we dat kort tevoren een nieuwe Huernia was gepubliceerd*, die 
in de meeste opzichten overeenkwam met onze planten. Wanneer we de 
bijgevoegde illustraties goed bekijken dan ontdekken we een grote variatie in 
de afmeting van de bloemen. Terwijl in de originele beschrijving wordt ge
sproken over bloemen van ± 2,7 cm doorsnee hadden bij ons sommige exem
plaren een doorsnee van ruim 6 cm! Ook de vorm van de buitenste corona 
vertoont grote verschillen. Gilbert noemt deze onduidelijk gelobd, maar bij 
ons is dit onderdeel van de bloem soms zeer diep ingesneden. Daardoor 
ontstaat een vijfpuntige ster met stompe punten. Ook de grootte van de 
roodachtige stippen waarmee de bloemen zijn getekend verschilt van plant 
tot plant. De illustraties laten ook de variaties in bloemvormen zien. Tenslotte 
worden bij enkele van onze planten bloemen aangetroffen waar de grondkleur
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Huernia boleana
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Huernia boleana, 
op de vindplaats.

Boven: overzichtsfoto 
links: detailopname.

Foto’s v.d. schrijver
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Huernia boleana in 
bloei.

Zijkant van de bloem.

Detailopname van de 
bloem.

niet bleek crème-geel is, maar min of meer lichtgroen. Ondanks al deze 
kleinere en grotere afwijkingen met de originele beschrijving is het toch dui
delijk dat we hier met Huernia boleana te maken hebben.
Uit het verhaal van Gilbert blijkt dat de door hem verzamelde planten groei
den op een hoogte tussen 1700 en 2100 m. Ze komen daar voor op verschil
lende rotsformaties, maar steeds in pollen gras. Onze planten groeiden op 
2600 m hoogte en deels in het open terrein, deels in de beschutting van grote 
Aloe’s. De foto’s laten zien hoe deze verschillen in standplaats uitwerken in 
het uiterlijk van de plant. In de cultuur echter krijgen ze allemaal min of meer 
hetzelfde uiterlijk.
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H. bot'eana

a %  aanzicht van de bloem 
b bovenaanzicht van de bijkronen (corona's) 
b1 buitenste bijkroon (zeer variabel van vorm) 
b2 binnenste bijkroon 
c geslachtszuil 
c1 buitenste bijkroon 
c2 binnenste bijkroonslippen 
d idem
e stuifm eelklom pjes (pollin ia)

Maten in m illim eters. Tekeningen A. de Graaf

Wat betreft de behandeling nog het volgende. Huernia boleana is een van de 
soorten die door ons worden gekweekt in grote bakken. De nieuwgevormde 
zijscheuten hebben daardoor de gelegenheid net als in de natuur wortels te 
vormen en daardoor bij te dragen aan de voeding en verankering van de plant. 
Vooral voor de zodevormende soorten uit de groep van de Stapelia-achtigen 
heeft deze wijze van kweken grote voordelen. Nu heeft natuurlijk niet ieder-
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Variaties in de bloemvorm en buitenste bijkroon
— Onderaanzichten op ware grootte.
—  Vlekkenpatroon en -grootte aan de binnenzijde van de bloemkroon slechts schematisch getekend 

Maten in millimeters
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5 lammen 
5 -Aanlip
<S-// cm /anp

Variaties in de bloemvorm en buitenste bijkroon

een voldoende ruimte om zo te werk te gaan, maar als men niet te veel soorten 
heeft is het zeker het proberen waard. In ieder geval blijkt dat H. boleana 
onder deze omstandigheden een probleemloze soort is, die gemakkelijk uit
stoelt en rijk bloeit.

* M. G. Gilbert: The genus Huernia in Ethiopia, CSJ (U .S .), Vol. X L V II ,  jan./febr. 1975. 

Essenburg 77, Dordrecht.
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L e z e rs  s c h r ijv e n
A. J. Th. BOSMA
Reeds vijf jaren achtereen ben ik in het bezit van een Mammillaria zeilman- 
niana, die tot nog toe geen tekenen van wortelvorming heeft gegeven. Toch 
is dit een mijner trouwste bloeiers, die ook dit jaar weer staat te pronken met 
vele bloempjes. Water zal ik hem, zolang ik nog bij verstande ben nooit toe
dienen, daar ik er innerlijk van overtuigd ben dat hij dan zal afsterven. Immers 
zonder wortels neemt de plant uit de grond toch geen water op en een 
vochtige grond heeft in zo'n geval slechts een negatieve uitwerking op de 
plant. Nevelen doe ik de plant wel, namelijk met een neussprayer. Deze vormt 
zeer kleine druppeltjes, wat bij de meeste handsproeiers niet het geval is (al
thans niet bij mijn sproeier). Ik vul de sprayer met regenwater en dit heeft 
vooral in de winter veel effect.
Elk jaar is het me gelukt de plant aan te zetten tot zaadvorming, namelijk 
d.m.v. bestuiving. Het zaaigoed verliest eveneens na enkele maanden de wor
tels. Dit echter niet wegens schimmelvorming, daar ik zaai in een mengsel van 
turfmolm en zand, dat vooraf is gesteriliseerd. Ik koop dit mengsel in een 
aquariumhandel onder de naam Aqua-belle. Ik heb hier altijd goede zaairesul- 
taten mee. Andere succulenten hebben bij mij deze neigingen nooit vertoond. 
Ik voor mij trek hier de konklusie uit, dat cactussen niet alleen met hun wortel
gestel water opnemen. Ik hoop, dat u mij hiervoor een verklaring kan geven.
W ilhelm inastraat 16, Barendrecht

M. zeilm anniana (links) en idem var. alba (rechts)

Antwoord:
Het is vrij moeilijk om van de schrijftafel af een diagnose te stellen en dan 
een pasklare remedie te geven, waarom nu deze Mammillaria zeilmanniana 
maar niet wil bewortelen. Dat deze nog leeft is inderdaad te danken aan het
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nevelen, want cactussen kunnen ook vocht via bedoorning en plantelichaam 
opnemen. Z e lf hebben w ij ervaren dat deze cactus goed te stekken is; de be- 
w orte ling geschiedde reeds binnen twee weken. W ij w illen u derhalve het vo l
gende advies geven. Snijd t u de onderkant met een goed schoon mes weg. 
Laat vervolgens de snijwond gedurende enige tijd  goed drogen en plaats daar
toe deze cactus niet in vol zonlicht. Zodra de wond geheel d icht is. d it exem
plaar plaatsen in een plastic, afslu itbaar doosje, waarvan de bodem met een èèn 
cm dik laagje matig vochtig scherp zand is voorzien. Het deksel erop, waarin 
u een paar kleine gaatjes geprik t hebt met behulp van een puntig voorwerp. 
Als men dat geheel nu op een warme, lichte plek plaatst, zullen weldra de 
eerste w orte ltjes verschijnen. Zodra de bew orteling zich goed heeft doorgezet, 
kan deze plant in normale grond opgepot worden.

M. zeilmanniana: ciose-up Foto s: Th. Neutelings.

Het zou kunnen zijn dat uw plant een o f andere virusziekte heeft, zonder dat 
d it d irect aan het u ite rlijk  van de plant te zien is. M aar d it resulteert wel in een 
achterwege blijven van een gezonde beworteling. M ocht d it het geval zijn, dan 
b lijft het sukkelen en kan er beter naar een nieuw exem plaar omgekeken w or
den.
Dat de zaailingen van deze plant na enige maanden hun w orte ltjes verliezen, 
is een m erkwaardige zaak, w aarvoor w ij geen pasklaar antwoord durven te 
geven. M isschien dat die m ogelijk vermeende virusaandoening de zaden t i j
dens het rijp ingsproces geïnfecteerd heeft.
Voorts kunt u eens proberen een spru it van deze plant te enten. Deze cactus 
laat zich vrij gem akkelijk met een geschikte onderstam vergroeien.

De Redactie

219



nsk
j

Mammillaria hahniana Werd.

Als we de hierbij afgebeelde fotografie op ons tevoren laten inwerken, dan zal 
men niet direct denken aan een zo schitterend bedoornde M. hahniana. De 
purperkleurige bloemen zijn in werkelijkheid maar klein (15-20 mm in 0 ) ,  maar 
als compensatie bloeien er soms tientallen tegelijk. Dit jaar heeft mijn exem
plaar gebloeid met ruim 100 bloemen!
Maar ook zonder bloemen is het erg aan te bevelen een dergelijke cactus in 
de verzameling te hebben. Mijn exemplaar is 9 cm lang en 8 cm in doorsnee. 
De haardunne, lange, veeltallige, witte randdoorns alsmede de lange, witte 
axilharen bedekken het plantelichaam geheel. De middendoorns (2 of meer) 
vallen bijna niet op, behalve als ze nog in het schedelgedeelte staan. De zwarte 
puntjes ervan harmoniëren dan prachtig met dat witte, harige kleed.
In de natuur komt deze voor in Querétaro en in Guanajuato (Mexico).
Ik had vijfjaar dit exemplaar en het bloeide niet tot vrij matig, totdat ik de oor
zaak ontdekt had: in fel zonlicht wordt de bloemknopvorming beslist afgeremd 
en onderdrukt. Dat ervoer ik o.a. met meer kleinbloeiende Mammillaria’s. Om 
een voorbeeld te noemen, M. elegans var. donatii: 4 rijen van ca. 40 bloempjes 
in dit seizoen was de dank voor een verkregen standplaats met minder fel 
zonlicht.
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VERENIGINGSNIEUWS Oktober 1978
„Succulenta”  is het vereniglngsorgaan van de Nederlands-Belglsche vereniging van liefhebbers van cactussen en 
andere vetplanten "Succulenta” .
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rek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank (ABN) t.n.v. Succulenta te Amersfoort.
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BELANGRIJKE ADRESSEN:
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Succulentarlum: Aanmelden voor bezoek: de heer W. Ruysch. Tel.: 08370-19123 toestel 32787, of I.V.T., t.a.v. de 
heer W. Ruysch, Mansholtlaan 15, Wagenlngen.
Vragenrubrlek: Cactussen en algemeen: de heer Uil, Vetplanten: de Heer Bravenboer.

SLUITINGSDATA:
Kopij voor het december nummer moet ulterlfjk 1 november bij de redactie zijn. Mededelingen voor het 
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DRINGEND VERZOEK:
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Bewaerbanden en handleidingen.
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Wij vestigen er nogmaals uw aandacht op, dat bij bestellingen van grotere aantallen, btw 
en f  8,00 inklaringsrecht in rekening wordt gebracht door de PTT.
Betaalt u alstublieft niet vooruit, maar na ontvangst van de bestelling.



Correctie.

In de lijst van afdelings-secretariaten geplaatst in het aug. nr. is een fout geslopen; Het 
afdelings-secretariaat van de Afd. Tilburg moet zijn,
F. van Hest, Bellinistraat 243, Tilburg. Tel.: 013-551768, en niet 
F. van Hest, Bellinistraat 234, Tilburg. Tel.: 013-55178.

Aan de afdelings-secretariaten.

Langs deze weg wil ik een beroep op u doen het inlegblad van het maandblad wat meer te 
gebruiken voor verslagjes over datgeen wat in uw afdeling gebeurt.
Door de eenvoudige druk van dit inlegblad is het mogelijk op vrij korte termijn de door u 
ingestuurde berichtjes te plaatsen, als u zorgt dat de 15e van de maand de copy in mijn 
bezit is, staat het stukje de volgende maand al in het inlegblad.
Denk niet dat er bij de andere afdelingen geen interesse is voor dat wat in uw afdeling ge
beurt, men kan door zo’n afdelingsverslag op de gedachte gebracht worden ook eens i.d. 
te doen of ook eens die spreker uit te nodigen waar men zo enthousiast over schreef.
Klim eens in de pen of, nog liever, in de tikmachine. Graag heb ik het artikel getikt in 
duplo (één voor de drukkerij en één voor mijzelf), geschreven, maar duidelijk en liefst ook 
in duplo, mag, als het niet anders kan, natuurlijk ook, het bespaart mij enorm veel werk 
als u het op deze wijze doet.

A. Boender-v.d. Molen

AFDELINGSNIEUWS

Agenda - Afdeling Zwolle.

donderdag

donderdag

donderdag

donderdag

26 okt.: Lezing door de heer C. v.d. Wouw uit Grubbenvorst met als onder
werp: Evolutie in het plantenrijk, toegespitst op de succulente 
planten.

23 nov.: Lezing door de heer R. Slikkerveer te H.l. Ambacht met als onder
werp: Neochilenia's.

21 dec.: Lezing door de heer J. v.d. Veer te Bakkeveen over zijn reis door 
Zuid-West-Afrika.

Let op: Dit is niet de 4e maar de 3e donderdag van de maand!
25 jan.'79: Jaarvergadering

Tevens beoordeling van de resultaten van de zaaiwedstrijd.

Verder zullen er bijéénkomsten gehouden worden op 22 febr., 22 mrt., 26 apr. en 17 mei 
1979.

Alle bijeenkomsten zullen gehouden worden in ”Ons Huis” , Thorbeckegracht 11 te Zwolle 
en beginnen om 20.00 uur.

Secr. Afd. Zwolle 
J. Bijsterbosch-Buitenkamp 

Langeslag 32 
8181 GP Heerde



ONTWERP NIEUW VERENIGINGSEMBLEEM EN INSIGNE.

In het kader van het 60-jarig bestaan van "Succulenta” in 1979, gaan de gedachten uit, 
naar een nieuw verenigingsvignet i.p.v. het oude Opuntia blaadje. De bedoeling is dat dit 
op ons maandblad en briefpapier komt, terwijl er ook een insigne van gemaakt moet 
kunnen worden.
Ons leek het wel een leuk idee om het ontwerp hiervan over te laten aan onze leden, en 
doen daartoe een beroep op uw medewerking. Het ontwerp moet voldoen aan de volgende 
voorwaarden:
Er moet een insigne van gemaakt kunnen worden van 15 mm rond, ovaal of iets dergelijks. 
De naam Succulenta moet voorkomen.
Wij denken zelf aan een uitvoerig in nieuw zilver met emaille. Het ontwerp moet vergroot, 
met zwarte inkt op wit papier gemaakt worden. De ontwerpen moeten uiterlijk 1 december 
binnen zijn bij de heer J. Orlemans, Heemskerkerweg 288, 1945 TL Beverwijk. Wij rekenen 
op uw kreatieve medewerking.

J. Orlemans

FLORA-BUCHHANDEL
M. Steinhart - D-7820 Titisee-Neustadt 1 - Postfach 1110 - Tel. 07651 /5 0 1 0
Direk t Leverbaar: Backeberg "Das Kak teen-Lex ikon ” , 4de druk  DM 58,--

Rauh "GroBart ige Welt der S ukku len ten ” DM 108,--
(nog s lech ts  wein ig  reste rende exemplaren voorhanden)

Z o ju is t  verschenen en d irekt leverbaar:
Diete r Herbel  „Al les über Kakteen und andere S u kku len ten ” DM 3 6 , -

V E M A K A S
De NAAM die garant staat 
voor een kwaliteitskasi 
W ij 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 - 1 7  uur en donderdags to t 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.



Agenda Afdeling - IJsselstreek.

Vrijdag 27 okt.:
Vrijdag 24 nov.

vrijdag 15 dec.

In het D.W.K. gebouw te Zutphen. Lezing door Leo v.d. Hoeven.
In de Klokkenkamp te Goor. Plant van de maand Pachipodium, ver
slag van de reis door Equador door de heer Braamhaar.
In het D.W.K. gebouw te Zutphen, algemene vergadering.

Succulentenbeurs van het Oosten 1978.

Dit jaar heeft de afdeling IJsselstreek op de laatste zaterdag van augustus de traditionele 
Succulentenbeurs van het Oosten georganiseerd, te Zutphen.
De beurs heeft dit jaar niet plaats gevonden zoals voorgaande jaren in het D.W.K. gebouw, 
maar door behoefte aan meer ruimte en accomodatie vooral voor de mensen die van ver 
komen is gekozen voor de Hanzehof.
Dat de ruimte in de Hanzehof niet overdreven was, werd al zeer snel na de opening van de 
beurs, precies om 13.00 uur, duidelijk. Alle tafels werden bezet met planten door de 
ongeveer 400 deelnemers, totaal waren er 1200 bezoekers.
Deze grote aantallen die alle verwachtingen te boven zijn gegaan, zijn mede te danken aan 
de publicaties bij het afdelingsnieuws van Succulenta.
Er is geen entree gevraagd, maar om de kosten te drukken van zaalhuur, het geven van 
voorlichting over onze hobby en over onze afdeling, is er een doorlopende verloting 
geweest, van planten. Een deel van deze planten zijn aangekocht door de afdeling, maar 
het grootste deel werd spontaan ter beschikking gesteld door de deelnemers.
Op de beurs werd niet alleen geruild, gekocht en verkocht, maar vooral werden de banden 
met de cactus-vrienden van ver stevig aangehaald, misschien kan men zeggen dat er niet 
zoveel planten zijn geruild, maar ervaringen des te meer uitgewisseld.
Het planten aanbod was groot, zowel om te ruilen als om te verkopen, de prijzen waren 
redelijk te noemen.
Gaarne willen wij iedereen die onze beurs heeft bezocht, al of niet met planten, bedanken 
voor de belangstelling, en wij hopen U volgend jaar op de laatste zaterdag van augustus 
terug te zien op de Succulentenbeurs van het Oosten 1979.
Dus tot ziens op zaterdag 25 augustus 1979 in Hanzehof te Zutphen.

Namens de Beurscommissie en het bestuur van de afdeling IJsselstreek, 
M.P.M. v.d. Berg, De Braamkam 78, 7206 HD Zutphen.

Planten en Cactussenhandel

A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

Wij bezitten een zeer grote collectie 
cacteeën. Uniek in Amsterdam! 
Regelmatig uitbreiding van ons assor
timent.

Singel-Bloemmarkt t/o  528 (Geelvink- 
steeg), Amsterdam. Tel.: na 18.00 uur 
020-101641.



VRAAG EN AANBOD
Advertentie’s voor deze rubriek dienen vóór 
de 15e van de maand, voorafgaande aan de 
maand van verschijnen van het maandblad 
bij de heer Orlemans te zijn.

Te koop gevraagd zaai bak met bodem ver
warming (electrisch) afmetingen tot 1mJ. 
J. Bolding, Kelbergen 393, 1104 LV Am
sterdam. Tel.: 020-998706.

Gevraagd: Succulenta jaargang 948-1960- 
1961-1962 no: 1-3-8; 1963 no: 2-7-8-9. Do- 
doneus (Belg.) compleet. Aanbiedingen 
aan: A.W. Hofman, Joris v.d. Haagenlaan 
37, 6814 LJ Arnhem.

* * * *

Aangeboden de jaargangen van Succulenta 
1963 t/m  1977 en het jaargang 1952, allen 
in band, in één koop. G. Schonewille, 
Populierendreef 960, 2272 HV Voorburg. 
Tel.: 070-866783.

Ter overname gevraagd: ASPS Bulletin 1967 
(2nd volume) 1968 (3nd volume) en 1970 
(5nd volume). Aanbiedingen: E. Verduin de 
Bruyn, Koningsweg 2, 7361 TB Beekber
gen. Te.: 05766-1840.

* * * *

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



NIEUW E LEDEN.

W. Woittiez, Haven Westzijde 13, Breskens.
A.P.F. Goossens, Houtstraat 4, Eindhoven.
Piet Janssen, Offenbekermarkt 19, Reuver.
P.J. Molin, Schuttershof 13, Berg en Terblijt.
J. Slabbekoorn, Adr. Butijnweg 59, Rilland-Bath.
A. M.E. van Ling, Wadenoyenlaan 373, Tiel.
J. Langenberg, Schoterlandseweg 30, Mildam.
F. M. Hoorniok, Appelstraat 207, Goes.
M. Edenburg, Boezemlaan 38A, Rotterdam.
Inge Slikker, J.A. Wentelstraat 37, Den Helder.
Ir. M.A. Arends, Praamstraat 75. Den Helder.
B. van Dooijewaard-Nelissens, Pastoorsstraat 8, Heugem- 

Maastricht.
M. de Roos, Wikkebeek 1, Veldhoven.
Mevr. E. Janssen, Lltsenbergweg 4, IJsselstein.
H. v.d. Bergh, Heerweg 20, Buggenum.
J. Joosten, Mgr. Theelenstraat 3, Beesel.
Gerrie Hagens, Arenborgweg 139, Venlo.
J.P.W. Ickenroth, Wildenkamp 14, Reuver.
W.B. Miller, Heinsbergerstrasse 10, 125.3144 Wlldenrath 

(BRD).
P. Herder, Weth. Veenkmpsplein 10, Delfzijl.
Marcel Winkels, Boschhoekweg 19, Diepenveen.
L. Olffers, Wilgendreef 219, Voorburg.
A.E. de Munck-Portier, W. de Zwijgerlaan 1, Wijhe.
J.A. Smit, Irenestraat 7, Nieuwegein.
Mevr. J. v. Doorn-Rouwen, Corn. Hendrixstraat 61, 

Loenen.
J.L. Verhagen, Hoofdweg 82, Froombosch.
I. M. Bosman, V. Weerden Poelmanstraat 131, Heerlen.
J . M. Struik, Strijensedijk 8C, Mookhoek.
A. C. Langerak, Kon. Emmastraat 12, Willemstad.
J. Hehl, Lavendelstraat 16A, Rotterdam
B. Krijnen, Tweelingen laan 29, Eindhoven.
G. Hutjes, Tjalk 123, Barendrecht.
C. P.A. Hemelrijk, Lichterstraat 21, Amsterdam.
S.l. Leenders, Nunhemseweg 5, Haelen.
W. M.A. Manders, Amer116, Deurne.
J.A.N. Stolp, Van Galenstraat 10, Hoogeveen.
Adri de Blaeij, Dijkstraat Othene 16, Terneuzen.
Armand van den Bussche, Snoekstraat 71, 105.9000 

Gent (Belg.).
Fam. Kreeft, Pluvierlaan 23, Bllthoven.
Mevr. Wijen, Rendierlaan 7, Nederweert.
J.V.A. Kroon, Parkweg 368, Voorburg.
Hendrik-Jan Zwanenburg, Goudenregenlaan 13, Waalre. 
Mevr. A. Louter-Servaas, Voorweg 108A, Schoorl.
Mevr. M. Hennephof-Renooy, Kastanjelaan 3, Nieuw 

Loosdrecht.

Cactussen 2513 GT Den Haag
A lo es

C o n ife re n

T illa n d s ia 's

Uitzonderlijke Boeken CD
LO

S u c c u le n te n "(O

B ro m e lia ’s
L_

"co

Over diverse onderwerpen
E xo tica

K a m e rp la n te n

E p ify te n

NATUUR & BOEK

LU

070 - 64.62.77

karlheinz uhlig - kakteen
053 KERNEN i.R. (Rommelshausen)

W.-Duitsland LILIENSTR. 5

Astrophytum capricorne v. major 8 - -1 2 ,-
Cephalocereus senilis crist. 0 7,—- 8 ,-
Escobaria roseana 6,- -1 2 ,-
Frailea pullispina 4 ,- - 6 -
Gynocalycium ragonesii 5 ,- - 6 ,-

vatten v. variispinum 8,-- - 14,-
Homalocephala texensis 10,- - 4 0 -
Leuchtenbergia principis 8 ,- -3 5 ,-
Mamillaria albicoma 5 ,- - 9 ,-

picta var. 5 ,- - 9 ,-
Neogomesia agavioides 8 ,- -1 2 ,-
Pilosocereus tweedianus 30,- -4 0 ,-
Thelocactus nidulans 15,- -2 5 ,-
Jatropha podagricae 15,- -8 0 ,-

Die P flanzenlis te  1 9 7 8 /7 9  ist erschienen!

CACTUSKW EKERIJ

"LAKERVELD”
Lakerveld 89 - Lexmond 

DE KWEKERIJ VOOR DE LIEFHEBBER 
Gezonde planten tegen redelijke prijzen 
en regelmatig uitbreiding van ons assor
timent.

GEOPEND: Zaterdags van 8 tot 17.00 uur 
Ma. tot en met vrijd. alleen na 
tel. afspraak, 
tel. 03474-718 zondags 
gesloten.



hier zijn 
Daylite

redenen om 
te kiezen

i volop keuze
Uitgebreid assortiment 

kwaliteitskassen. Maar liefst 31 
modellen.

«kwaliteit
Extra lange levensduur door 

hoogwaardig aluminium. Uitge
kiende pasprecisie van alle onder
delen voorkomt lekkage en 
kromtrekken.

4

3 service
Eigen technische dienst en 

expeditie zorgen voor kosteloze 
begeleiding en aflevering.

accessoires
Een volledig assortiment van 

kweektafels, ventilatie- en be- 
vloeiings-systemen, kasver
warming en schaduwmatten 
maken uw kweekplezier compleet. 
Ze passen ook op alle andere 
merken kassen

S prijzen
Vergelijk de voordelige 

prijzen en bedenk dat Daylite een 
complete kas aflevert Inclusief 
alle kosten zoals transport, dak
ramen, glas, etc

documentatie
Vraag de uitgebreide informa
tieve documentatie aan bij 
Daylite, of kom kijken in het kas- 
sencentrum in Naarden.

Daylite 
kassen baytite

voordelig tuinplezier!
Daylite International Amsterdamsestraatweg 29e 
Naarden (Industriepark). Tel. 02159-41316



C A C T U S S E N  - S U C C U L E N T E N J. HOVENS

A. N. BULTHUIS EN CO. CA CTUSKW EKER IJ

C othen - G roenew oudsew eg 14 M AR K T 1 0 -LO TTU M
Postbus 12 - Tel. 03436-1267 (12 km ten noorden van Venlo)
S o r tlm e n ts lljs t  w o rd t n a  s t o r t ln g v a n  ƒ 1 ,—  
to e g e z o n d e n . G iro re k e n in g  124223.

verkoop: zaterdags van 9 tot 16 uur
’s Zondags gesloten op andere dagen alleen na tel. afspraak

•

Tel. 04763-1693

V e rn e t K a l e n d e r  „ K a k t e e n
C a c tu skw e ke r

u n d  a n d e re  S u k k u le n te n  1 9 7 9 ”
P oo lsew eg  1 —  Putten
aan d e  w e g  P u tte n  - V o o r th u iz e n .

DM  8 ,7 0  - D M  1 ,6 5  p o rte  en  v e rp a k k in g

T e l. :  0 3 4 1 9 -6 1 2 .
D R U C K E R E I S T E IN H A R T

P ostfach  1105 , Tel. 0 7 6 5 1 /5 0 1 0 , D -7 8 2 0  T itisee-Neustadt

C A C T U S K W E K E R IJ

GEBR. DE HERDT P L A N T E N H A N D E L  A . H . A b e ls .

B olksed IJk 3E (a a n  d e  w e g  

v a n  R ljk e v o ra e l n a a r W o r te l)  

B - 2 3 1 0  R ljk e v o ra e l -  B e lg ië
T e l. 0 3 1 -1 4 6 9 4 2

G ro o ts te  g e so rte e rd e  zaak In N o o rd  
H o lland  in cactussen  en succu len ten .
In- en ve rko o p .

R ege lm atig  u itb re id in g  
van ons a sso rtim e n t
G EO P EN D :

S in g e l-B lo e m m a rk t t /o  494-496.

A m ste rdam . T e l.: 020 -  227441.
's  za te rdags  van 9.00 to t  19.00 uur 
en d insdags  van 13.00 to t  19.00 uur.

Succulententuin H. VAN DONKELAAR 
Laantje 1a - Werkendam. Tel. 01835-1430.
De sortlments- en zaadlijst nr. 15 met de aanvullingen blijft ook In 1978 gehand
haafd en wordt u toegezonden na storting van f  3,50 op girorekening 1509830. 
Alleen de zaadprijzen zijn veranderd. Deze lijsten bevatten zeer vele soorten, 
zowel cactussen als andere succulenten.
Regelmatig nieuwe en zeldzame planten, ’s Zaterdags na 3 uur en ’s zondags 
gesloten.



Teksten en fo to ’s: Th. Neutelings.

Gym nocalycium  eurypleurum  Ritt.

Deze soort, aanvankelijk bekend onder het nummer FR 1178, kan met recht als 
een interessant buitenbeentje bestempeld worden.
Dit uit Cerro León, Paraguay, afkomstige exemplaar heeft zeer vlakke, brede 
ribben, waarop men de normaal voorkomende Gymnoknobbels zal missen. Uit 
elk areool spruiten ca. 6 gelige, harde, naaldvormige, tot 30 mm lange doorns, 
die het aparte karakter van deze Gymno extra onderstrepen. De soortnaam 
eurypleurum betekent breedribbig.
Ook de bloembouw is sterk afwijkend van het gemiddelde Gymnotype. Zo 
breed als deze kan worden —  tot 50 mm in 0  —  zo laag blijft de bloem —  tot 
ca. 25 mm — , omdat het geen langgerekt vruchtbeginsel kent. Een fenomeen 
dat bij de meeste Gymnobloementypen voorkomt. De bloemkleur is prachtig 
en in zijn tintschakering ook iets aparts: lichtroze tot lichtviolet en aan de 
buitenzijde van de buitenste bloembladen donkerrood ot roodbruin.

z.o.z.
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G. eurypleurum: ontluikende bloemknop

Zodra de bloemknop zich boven de bedoorning heeft uitgewerkt, opent de 
bloem zich in volle glorie. De bloem blijft, zelfs bij een periode van zeer warm 
weer, meer dagen achtereen bloeien.
Naar mijn ondervinding geeft deze plant de liefhebber geen bijzondere cul
tuurproblemen.
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C u ra c a o , een k o n in k rijk s d e e l m e t ca c tu ss e n  (I)

C. A. L. BERCHT

Een deel van de reizigers die vanuit Nederland naar het eiland Curagao gaan, 
doen dat met een tweeledig doel. Het bezoek aan meestal voo r drie to t v ijf 
jaar op het verre rijksdeel verblijvende fam ilie leden w ordt gecom bineerd met 
een vakantie w aarbij zon gewaarborgd is. S lechts een enkeling '), waartoe ik 
mij nu ook kan rekenen, zal meer dan gewone interesse hebben in de succu
lente voortbrengselen van het eiland.
Zoals ik gewend ben, had ik mij terdege voorbereid  op wat er aan cactussen 
te verwachten was. In de Flora voor de Nederlandsch W est-lndische eilan
den uit 19132) staat de botanische inventaris en inzichten van die tijd  beschre-

Langs de 
Mahaaiweg.

Op de
voorgrond
Ritterocereus
griseus,
daarachter
Subpilocereus
repandus



Jonge scheut van Subpilocereus repandus

ven. O ok B ritton en Rosé3) werd uitgeplozen evenals het artikel van W agenaar 
Hummelinck uit 19384). Het voordeel van cactussen is dat ze botanisch in een 
aparte fam ilie zijn ingedeeld, d it in tegenstelling met de over vele fam ilies 
verspreide andere vetplanten.
Op 5 juni 1978 vertrokken mijn vrouw  en ik van Schiphol voor een ve rb lijf van 
drie weken. Na tien uur non-stop vliegen landden we op het Dr. A lbert Ples- 
man-vliegveld van Curagao. De eerste aanblik van het eiland vanuit het v lieg
tuig was die van een trooste loos dor gebied, de zogeheten vlakte van Hato, 
waarop het vliegveld is aangelegd. Rijdend naar het huis van mijn zwager werd 
deze dorheid verder onderstreept. Buiten het toch al droge klimaat van Cura
gao was de zo noodzakelijke regentijd de laatste twee jaar uitgebleven.
In tegenstelling met de dorheid van het landschap was de frisheid van de 
tuinen rond de huizen van de inwoners met een redelijk  inkomen. Deze tuinen, 
voornam elijk beplant met palmen en andere bomen, flonkerden met de mooiste 
kleuren. Overheersend was het oranjerood van de flam boyant-boom  met zijn
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bijna zwaardvorm ige vruchten, de "gouden regen”  met zijn bloemen in grote 
gele trossen en vruchten als trom m elstokken, bougainvillea ’s in alle kleuren, 
Chinese rozen, oleanders en nog vele andere bomen en struiken met zeer 
k leurrijke bloemen. Bomen met m inder opvallende kleuren waren de mispel, de 
tamarinde en de "barba di jonkum an” zo genoemd omdat de bloem gelijkenis 
vertoont met een pas beginnende baardgroei. Verscheidene soorten palmen 
zijn aangeplant zoals de palm iet (inheems), de dadelpalm, de kokospalm, de 
koningspalm en waaierpalmen. Bij hoge uitzondering staat er een zuilcactus in 
een tuin. Verschillende mensen bezitten wel een melocactus in een bloempot, 
de enige cactus met nog iets aanzien.
Op de morgen na de aankomst werden eerst enkele inkopen gedaan, waar
onder een Zakflo ra5), een aankoop waarvan ik zeer veel p lezier heb gehad, 
's M iddags begon ik met de omgeving van mijn zwagers huis te verkennen, 
welke gelegen was in de onm iddellijke nabijheid van het Zuikertu in tje , een 
zeer bekend to t superm arkt omgebouwd en uitgebreid landhuis. Tot mijn ve r
bazing tro f ik binnen een afstand van hooguit één k ilom eter v ijf van de negen 
inheemse cactussoorten aan. Op Rooi C atootje, wat helaas bestemd is om 
een bungalowpark met enkele flatgebouwen te worden, stonden de heersers

De ’s nachts geopende bloem 

van Subpilocereus repandus.
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De roodviolette vruchten van Subpilocereus repandus Foto's v .d . schrijver

onder de Curagaose cactussen, de Subpilocereus repandus ). Een niet minder 
imposante verschijning is Ritterocereus griseus. In deze omgeving trof ik ook 
twee Opuntia species aan, nl. Opuntia wentiana en Opuntia curassavica. Bijna 
verdwaald zou ik hier de aanwezigheid van Melocactussen willen noemen. 
Zoals net al opgemerkt is, is de meest opvallende verschijning onder de Cura
gaose cactussen de Subpilocereus repandus. De eilandbewoners noemen deze 
plant Kadoesji. Hij groeit uit tot een veelvertakte boomachtige plant met een 
hoogte tot ongeveer 10 m. De kleur van de meestal 9-ribbige zuilen is dof 
grijsgroen en vertoont regelmatig insnoeringen. De ribloze en nagenoeg doren
loze onderstam is verhout en bezit een diameter van enkele decimeters. De 
ronde, 5 mm grote, grijsviltige areolen staan ongeveer 15 mm van elkaar en 
zijn bezet met maximaal 20 bruinzwart gepunte dorens. Zoals uit de literatuur 
al naar voren kwam is de bedoorning zeer variabel. Jonge areolen dragen 
vaak enkele dunne haren. De middendorens, 1 tot 7 maar meestal 4, zijn niet
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altijd evengoed te onderscheiden van de randdorens. De langste middendoren 
is naar boven gericht en kan tot 7 cm lang worden. De groene knoppen ont
staan voornamelijk aan de bovenste delen van de plant.
Opvallend bij deze nachtbloeiers is dat tijdens het opengaan, hetgeen begint 
voordat het donker wordt, de stamper iets buiten de bloemknop uitsteekt. De 
bloem is 6 tot 11 cm lang en 2 tot 3 cm breed, kleur groenachtig wit met soms 
een roze tint. Het aantal meeldraden is enorm (lit. 500-600). De stigma is 8- 
lobbig, licht geelachtig van kleur. Ze bloeit slechts één nacht en gaat in de 
loop van de volgende ochtend dicht. De grote ovale vrucht, 5 cm lang en 3,5 
cm dik, is onbedoornd en roodviolet van kleur. Het vruchtvlees is wit. De 
400-500 zaden zijn dofzwart, 2 mm groot.
De Kadoesji komt over het gehele eiland in groten getale voor en beheerst 
vaak het landschap. De groene delen van de plant worden door de inheemse 
bevolking gegeten en ook bereid tot kadoesji-soep. Alhoewel de vrucht eetbaar 
is, wordt deze weinig gebruikt.
Behalve de Kadoesji met de roodviolette vruchten komt er ook één voor met 
iets grotere groene vruchten, voornamelijk op het noordelijk deel van het 
eiland. Ook de dorens zijn langer. Backeberg heeft hierin een aparte variëteit 
gezien en hem genoemd Subpilocereus repandus var. weberi. Of dit een echte 
variëteit is, wordt hier in het midden gelaten.
Literatuur :
1) Zo ’n enkeling was ook A. C . Wiesemann. Zie Succulenta augustus 1977
2) Dr. I. Boldingh, Flora voor de Nederlandsch West-lndische eilanden, 1913 p. 295-301
3) N. L. Britton and J. N. Rosé, The Cactaceae, 1963 (reprint of the 2nd edition, 1937)
4) P. Wagenaar Hummelinck, Notes on the cactaceae of Curagao, Aruba, Bonaire and North Venezuela, 

Ree. Trav. Bot. Neerl. 1938, 54, 29
5) Fr. M. Arnoldo, Zakflora — wat in het wild groeit en bloeit op Curagao, Aruba en Bonaire, 1964
6) Voor de naamgeving is gevolgd: C . Backeberg, Das Kakteenlexikon, 1976

Renesselaan 37, De Meern.

D e ca c tu s-  en  su cc u le n te n co lle c t ie  va n  de  H ortus  
B o ta n icu s  d e r  V r ije  U n iv e rs ite it  te A m sterd a m
D. SMIT

Ofschoon er in kringen van cactus- en succulentenliefhebbers weinig weet van 
is, beschikt de Hortus Botanicus van de Vrije Universiteit over een zeer uit
gebreide collectie cactussen en vetplanten. Het totaal aantal in de collectie 
opgenomen genera met de daarbij behorende soorten is moeilijk aan te geven. 
Alleen al van de familie der Aizoaceae zijn 73 geslachten in cultuur, terwijl de 
Crassulaceae met 35 en b.v. die van de Cactaceae met 137 geslachten worden 
vertegenwoordigd, met in totaal vele honderden verschillende soorten.
Deze grote collectie, die in de eerste plaats ten dienste staat van de subfacul
teit der Biologie van de Vrije Universiteit en gebruikt wordt voor onderwijs en 
onderzoek, valt in 4 grote groepen uiteen.
Ten eerste is er een omvangrijke collectie planten die het gehele jaar door in 
de kas wordt gekweekt. In hoofdzaak zijn dit succulenten, afkomstig uit Mada- 
gascar, terwijl de kleinblijvende zeldzamere Aloe-soorten uit Zuid-Afrika hier 
ook een onderkomen vinden, evenals andere kleinblijvende en over ’t alge
meen wat moeilijk te kweken succulenten als b.v. Euphorbia’s en succulente 
Asclepiadaceae.
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Een gedeelte van de succulentencollectie, welke ’s zomers buiten staat.

Groep Aeoniums Foto's v.d. schrijver

228



Eveneens in kassen gekweekt, maar wat warmer en vochtiger, bestaat de 2e 
groep uit epifitische cactussen als Rhipsalis, Weberocereus, Selenicereus, 
Epiphyllum, Wittia, Hylocereus, Discocactus, Wilmattea enz.
De derde en grootste groep wordt gevormd door die cactussen en succulenten, 
welke ’s zomers, van half mei tot half oktober buiten worden gekweekt en 
’s winters in platte broeibakken bij 5° C worden overwinterd. Voor deze be
werkelijke kweekmethode is daarom gekozen, om een zo mooi mogelijk gewas 
te kunnen tonen. Immers wanneer succulenten 't gehele jaar door in de kas 
worden gekweekt, gaat er, vooral wanneer dat niet met kennis van zaken ge
beurt, veel van de karakteristieke vorm en vooral ook kleur verloren. Staan 
de planten daarentegen blootgesteld aan de natuurlijke weersinvloeden, dan 
zullen zij zich vooral door inwerking van de zon tot mooi gedrongen planten 
vormen met prachtig gekleurde bladeren.
In 't voorjaar wordt jaarlijks practisch de gehele collectie verpot in een voed- 
selarm mengsel samengesteld uit %  deel bladgrond en 1/3 deel klei. In ’t najaar 
zijn ze vaak zo groot dat ze met moeite weer in de platte bakken een onder
komen kunnen vinden om hierin weer te overwinteren tot het volgend seizoen. 
Tenslotte is de vierde groep samengesteld uit winterharde cactussen en suc
culenten, waarbij vertegenwoordigers van het geslacht Opuntia, Sempervivum 
en Sedum de boventoon voeren. De Sempervivums zijn op alfabetische volg
orde gerangschikt. Ten eerste zijn er de echte wilde soorten en vervolgens 
de vele honderden hybriden die een plaats vinden in speciaal voor deze groe
pen ingerichte bielzenbakken van vrij grote afmeting.
Buiten deze grote cactussen en vetplanten verzamelingen beschikt de Hortus 
Botanicus van de Vrije Universiteit verder nog over andere plantencollecties, 
die zeker de moeite waard zijn.
Een ieder die zich geroepen voelt deze nu of in de toekomst te bezoeken is 
van harte welkom op werkdagen van ’s morgens 08.00 uur tot ’s middags 
16.30 uur.
v.d . Boechortstraat 8, A ’dam - Buitenveldert.

D e k w e e k  van  E u p h o rb ia 's  in Z u id -A frik a  (II)
Piet van Bruggen en Peter van de Waal

Tot nu toe hebben we rotting bij Euphorbia’s geheel aan de aaltjes toegeschre
ven, maar wij zijn ervan overtuigd dat de twee boven genoemde elementen, 
zuurstof en water, hoe onontbeerlijk ook, hier een grote rol in spelen, moge
lijk nog groter dan de aaltjes. Deze vergezochte mogelijkheid is misschien 
verantwoordelijk voor het anders zijn van Euphorbia’s. De natrium-theorie is 
van de schrijver zelf. Dit is grotendeels onbewezen. Maar wanneer zuurstof 
en water op natrium in vloeibare vorm*) bijna dezelfde uitwerking hebben als 
op soda, geloven we dat er goede gronden aanwezig zijn om dit wetenschap
pelijk te onderzoeken. We zijn er in ieder geval volstrekt zeker van dat er meer 
oorzaken dan alleen aaltjes zijn die bij Euphorbia’s rotting veroorzaken. Deze

*) Noot van de Redactie: Het metaal natrium kan alleen maar bewaard worden indien gedompeld in 
petroleum. Dit zilverw itte  metaal smelt bij 97,5° C , dus die aangehaalde vloeibaarheid is onbegrijpe
lijk . Nergens komt dit metaal in de natuur overigens in vrije  toestand voor, dan alleen maar in sch e i
kundige verbindingen, zoals natriumchloride b ijv ., het bekende keukenzout.
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conclusie is getrokken uit de resultaten van een eenvoudige proef: in een ge
zonde, onbeschadigde plant (E. fusca) werd doelbewust een inkeping gemaakt- 
deze wond werd met regenwater uit een opgaartank schoongewassen, bleef 
daarna een week liggen en werd vervolgens opgepot in gesteriliseerde grond 
waar geen enkel aaltje in zat. Tóch is de plant verrot zonder overmatige toe
diening van vocht.
Het belang van voorzichtig uitgraven van Euphorbia's kan niet genoeg be
nadrukt worden. Een plant die onvoorzichtig uit de grond gehaald wordt verlies 
je op de duur toch. We duiden hierbij ook op de "plantenjagers" in Zuid-Afrika. 
Ze rukken de plant er zo woest uit dat na een tijdje sukkelen de planten toch 
het loodje zullen leggen, zodat de verzamelaar èn de natuur armer aan plan
ten worden!! Tegen de tijd dat we de Euphorbia oppotten is hij een zwakke
ling, nee het is veel erger: hij is een zieke! We hebben zijn wortel en zijn tak
ken uit zijn omgeving gehaald om te proberen hem op een vreemde plaats te 
vestigen. We proberen hem zich aan een toestand te laten aanpassen waaraan 
hij niet gewend is. Hij is in een verzwakte toestand; zijn weerstand is nl. zo
danig verlaagd, dat hij de aanslag van nematoden (aaltjes) en andere gevaren 
eenvoudig niet kan weerstaan en dan stellen we hem bovendien nog bloot aan 
de onthouding van de voedingswaarden, waaraan hij gewend is, door hem een 
vreemd dieet op te dringen. (We komen hier later nog op terug).

Als we de gelegenheid krijgen om Euphorbia's uit het veld te halen begaan we 
gewoonlijk allemaal een grote fout. We krijgen maar zelden zo'n kans en be
nutten hem niet goed omdat we altijd de beste willen hebben, we zijn onge
duldig, zelfzuchtig en verwaand; we moeten eenvoudig altijd de grootste plan
ten eruit halen om ermee te kunnen pronken doch gewoonlijk is de trots van 
korte duur. Probeer volgende keer liever Groentjes (schuilnaam van de schrij
ver) benadering: laat de grote staan en zoek de kleintjes, niet de allerkleinste 
want ze moeten het melktandstadium voorbij zijn. De reden hiervan ligt voor 
de hand: voor broertje of zusje hoef je maar ’n 15 cm in de soms dorre aarde 
te graven en misschien een kilogram grond te verzetten om ze heelhuids eruit 
te krijgen; voor papa en mama kan een kruiwagenvracht uit een gat van 60 cm 
nodig zijn en je weet zelf wat er gebeurt: je bent moe voordat je zover bent 
en tijd en geduld raken op en je trekt hem eruit om hem mee naar huis te ne
men. Gewoonlijk zijn de grote planten niet zo krachtig als de jonge planten en 
dus zijn de overlevingskansen veel kleiner. De beste tijd om Euphorbia’s eruit 
te halen is na een flinke regenbui als de aarde goed zacht is. Jammer genoeg 
gaan de goede regens en de gelegenheid niet altijd samen en moeten we de 
omstandigheden aanpassen om aan gezonde en onbeschadigde planten te 
komen. Het belangrijkste is om te onthouden dat de gelegenheid om schaarse 
en zeldzame Euphorbia’s eruit te halen zich niet alle dagen voordoet maar als 
de kans er is moet de plant er absoluut heel uitgehaald worden, anders mis
lukt het toch nog op het laatst.
Nog een wenk: ’n rustende Euphorbia behoort met rust gelaten te worden. Je 
weet niet wanneer je hem uit z'n slaap moet halen. Je tornt aan z’n levens
cyclus en de kans is groot dat hij dit niet neemt. We hebben ontdekt dat een 
groeiende plant, vol bloemen, beter te hanteren is. In dit stadium zijn de 
Euphorbia's gewoonlijk vol levenskracht en op hun sterkst. We komen hier 
echter weer in botsing met de gelegenheid. Als we hem dan in zijn rustende 
toestand moeten uitgraven, dienen we te proberen hem niet wakker te maken. 
We planten hem maar (na behandeling) in ’n iets klamme grond en wachten 
tot hij zelf op zal staan.
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Behandeling
Voor een Euphorbia, vooral een geofyt (dit zijn planten die overwinteren in de 
ondergrondse delen, wortelstokken e.d.) geplant wordt, moet hij eerst op een 
of andere manier tegen besmetting behandeld worden en deze behandeling 
begint vanaf het ogenblik dat de plant uit de grond gehaald wordt. Als de plant 
met de nodige zorg uitgegraven en op dat ogenblik niet beschadigd is, kan de 
behandeling mogelijk achterwege blijven maar toch is het aan te raden een 
beetje dokter te spelen om er zeker van te zijn dat de beschadigingen die je 
ontgaan later de plant niet aantasten. Als een onbehandelde plant in je bezit 
komt, moet hij "medisch gekeurd" worden en een degelijke behandeling on
dergaan.
De Euphorbia’s bloeden overvloedig na de geringste bezering en de makke
lijkste manier om dit te stelpen is om de wond op de grond te drukken. Maar 
we beseffen niet hoe verkeerd en onhygiënisch dit voor Euphorbia’s kan zijn. 
In plaats van hem te ontsmetten, besmetten we hem misschien met nematoden. 
Onthoudt dit goed: één nematode-vrouwtje is genoeg om binnen een dag of 
twee een hevige verwoesting op gang te brengen. Zand dat dagen achtereen 
door de zon gebakken is, is gewoonlijk aaltjesvrij en kan met goed resultaat 
gebruikt worden, maar dan moeten we redelijk zeker van onze zaak zijn.
Vele verzamelaars hebben altijd water bij de hand. Het water kunnen we ech
ter beter zelf gebruiken om onze dorst te lessen, omdat water toedienen het 
meest verkeerde is dat je kunt doen. Neem zelf de proef op de som: snij een 
tak af (een grote want die geeft een duidelijk beeld). Was het melksap goed 
af en onderzoek de wond. Wat zie je? Alles behalve melksap. Wat is er ge
beurd? Als je grond, stof of poeder gebruikt, sijpelt de melk door zodat een 
tweede of derde toediening soms nodig is voor een algehele stolling. Met an
dere woorden: de melk is er nog. Maar met water is er geen teken van melksap 
meer. Hoe komt dat? Pulk nu maar willekeurig in de wond met een stokje of 
een mespunt, maar de Euphorbia z’n levensbloed is eenvoudig verdwenen. 
Hier is Groentje zijn theorie begonnen. Het stolsel, mineraal zout en calcium*) 
wordt blijkbaar door water opgelost, geholpen door de scheikundige reactie 
van natrium. Dit is het enige onwetenschappelijke punt en hier begint de 
twijfel.
*) Noot van de Redactie: Ook calcium is een metaal dat in de natuur alleen in chemische verbindin
gen, dus nooit als vrij element voorkomt.

Euphorbia francoisii Foto: P. v.d. Waal
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'n Paar proefkonijnen worden aangeschaft, (dichtbij Krugersdorp heeft tot voor 
kort een groot veld met E. clavarioides gestaan. Toen we er heen gingen om 
een paar exemplaren te halen, waren er een reeks fabrieken op het veld ge
zet en we moesten tussen de gebouwen zoeken om een stukje te krijgen). Mis
schien heb je al eens geprobeerd om zo'n plant aan het groeien te krijgen. 
Deze E. clavarioides truncata is een lastige plant en daarom goed voor een 
proef. De plant is er opzettelijk ruw uitgehaald, eigenlijk moedwillig bescha
digd. Zij (vier planten) zijn ter plaatse behandeld, twee met Captan (het middel 
is hier niet meer verkrijgbaar) en twee, schrik niet, met staaldruppelsü Waar
om dat? Als staaldruppels bloedverlies bij de mensen tegenwerken en ons 
bloed kan reinigen en verrijken, heeft dit mogelijk een soortgelijke uitwerking 
op Groentjes planten die beschadigd zijn. Althans zo redeneert een boer als 
hij problemen heeft. Hoe het ook zij: alle vier planten zijn dezelfde dag in iets 
vochtige grond opgepot en buiten gezet. Het begon toevallig een maand later 
te regenen en het heeft de hele, daarop volgende zomer flink geregend. Na 
twee jaar stonden de planten die behandeld waren met staaldruppels er nog 
fris en gezond bij. De wonderen zijn de wereld nog niet uit!
Het is opvallend dat staaldruppels in tegenstelling tot water het melksap van de 
Euphorbia’s niet oplost of verdrijft. Trouwens, het heeft een tegenovergestelde 
uitwerking. Het schijnt aanvankelijk het bloeden te stimuleren, maar na her
haaldelijke toediening mengt het melksap zich met de staaldruppels waarna 
het stroperig en plakkerig wordt zodat de wond degelijk afgedekt wordt. Wat 
er precies plaatsvindt weten we niet. ’n Mens kan ongelukkig genoeg niet de 
bestanddelen van staaldruppels achterhalen. Alles wat zeker is, is dat het 
een alcoholbasis heeft en als dit de doorslaggevende factor is, kunnen we net 
zo goed een borrel minder drinken en een Euphorbiastam in de brandewijn 
dopen. Het "staal” in het woord zegt niet veel, het kan zijn dat het hoofdbe
standdeel ’n esterzuur is dat het bloed van de mens staalt of versterkt. Jammer 
dat een paar flesjes staaldruppels nodig zijn om ’n groot stuk stam te behan
delen en daarom is een zwam- of insectendodend antibioticum in poedervorm 
om economische redenen de aangewezen weg. We hebben ontdekt dat Fisons 
C ’n tamelijk goede vervanger is. (wordt vervolgd)
Rembrandtlaan 100, 7242 DE Lochem.
Henri Dunantweg 61, 7242 DE Lochem.

Ons bereikte het bericht van het overlijden van ir. A.F.H. Blaauw, oud- 
voorzitter van onze vereniging.
Tevens vernamen wij dat de bekende vetplanten-specialist H. Jacobsen 
eveneens is overleden. Wij hopen in het volgende nummer van Succu
lenta hierop terug te komen, Red.
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Succulenten uit Ethiopië - 5 - Huernia boleana - Fr. Noltee
Lezers schrijven _ A.J.Th. Bosma . •
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De cactus- en succulentencollectie van de Hortus Botanicus van de V .U . te A ’dam 
De kweek van Euphorbia's in Zuid-Afrika (II) - P. van Bruggen en P. van de Waal
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In m em o riam  Ir. A .F .  H. B laau w
Op 8 september j.l. overleed op 75-jarige 
leeftijd, na een lang ziekbed, onze oud-voor- 
zitter Ir. A.F.H. Blaauw. Na een arbeidzaam 
leven dat hem over heel de wereld voerde, 
in dienst van de Unilever N.V. Zijn laatste 
functie was, van 1956 tot 1968, lid van de 
raden van bestuur van Unilever N.V. en 
Unilever Ltd. Na zijn vertrek uit de actieve 
dienst bij Unilever vervulde hij talrijke func
ties op allerlei gebied, teveel om op te noe
men. Zijn liefde voor de natuur kwam tot 
uiting in de verschillende hobby’s die hij 
beoefende o.a. het fokken van raszuiver 
pluimvee, konijnen, vogels en het kweken 
van planten. Om toch maar een van zijn 
functies te noemen: hij was ook voorzitter 
van de Raad van Beheer en Toezicht op het 
gebied van pluimvee- en pelsdierenteelt.

Op de algemene jaarvergadering van 18 mei 1968 te Delfzijl werd hij tot voor
zitter van „Succulenta” gekozen, als opvolger van de heer A.F.H. Buining, 
welke functie hij neerlegde op de algemene vergadering van 14 mei 1974 te 
Zundert. Met grote bekwaamheid vervulde hij deze functie. Onder zijn bestuur 
kwam Succulenta in rustig vaarwater en zette een nieuwe bloeiperiode in. Be
minnelijk en toch met vaste hand leidde hij de vergaderingen, waarbij zijn grote 
bestuurlijke kwaliteiten tot uiting kwamen. Ofschoon misschien de succulenten 
onder zijn vele hobby's niet de hoofdbelangstelling hadden, zette hij zich toch 
ten volle in voor onze vereniging. Hijzelf meende bij zijn afscheid niet genoeg 
voor Succulenta gedaan te hebben, b.v. geen afdelingsvergaderingen bezocht 
te hebben. In mijn ogen geen tekortkoming tegenover het goede leiden van de 
vergaderingen. Hij stond steeds open voor nieuwe ideeën en kon snel reageren 
cp situaties. Wie van ons het voorrecht gehad heeft hem in zijn huis te Rijs- 
bergen te kunnen bezoeken, zal de herinnering daaraan niet licht vergeten. 
Temidden van de natuur wonend; de paleizen voor zijn dieren, de kassen voor 
zijn planten, waar de pauwen vrij door de tuin liepen en tegen het raam tikten. 
Gelukkig heeft hij daar toch een aantal jaren van kunnen genieten. In onze 
herinnering leeft hij voort, moge hem de eeuwige rust gegeven zijn.
J.H . Defesche

E c h in o c e re u s  m e la n o ce n tru s  Lowry

W. STERK
Deze weinig bekende soort werd in 1936 door Lowry beschreven in Desert 
Plant Life. Hij vond de planten in Texas in Jim Wells Country en bij Kleberg. 
Daar de soort zonder Latijnse diagnose was beschreven was de naam nog niet 
geldig. Backeberg meende dit in 1960 te moeten legaliseren door in deel IV 
van „Die Cactaceae" blz. 2030 een korte Latijnse beschrijving te maken. Wel 
geeft hij een afbeelding van een geënte plant. Uit de tekst valt op te maken
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dat hij die van Davis ontving. Helaas heeft Backeberg geen type-exemplaar 
gedeponeerd, zodat deze beschrijving minstens twijfelachtige geldigheid heeft. 
Bovendien is de beschrijving zo kort en onvolledig dat deze op verschillende 
vormen van verwante soorten kan slaan.
Volgens Backeberg hield Lowry oorspronkelijk deze plant als een variëteit van 
E. perbellus Br. & R. Deze soort wordt nu door Del Weniger in Cacti of the 
South-West gerekend tot Echinocereus caespitosus als var. perbellus (Br. 
et R.); dit moet zijn comb. nov. van Del Weniger.
In ditzelfde boek staat ook een fraai gekleurde standplaatsopname. Del We
niger schrijft ook dat deze plant vrijwel gelijke bloemen heeft als Echinocereus 
fitschii, maar dat de plant van deze soort verschilt door slechts een midden- 
doorn die vooral in het begin donker is, terwijl Echinocereus fitschii 3-7 mid- 
dendoorns heeft en minder kamvorming staande randdoorns.
Volgens Del Weniger is de plant 6V2 inches hoog en 2 inches dik. Dat is dus 
±  16 cm hoog en 5 cm dik (Volgens de Latijnse beschrijving van Backeberg 
is de plant kort cylindervormig en 3,5 cm dik), 10-13 ribben (Bckbg 12), 17-20 
randdoorns kamvormig, dicht tegen de plant aanliggend, slechts een midden- 
doorn, soms naar boven iets gebogen.
De bloemen zijn groot 2-3 inches middellijn (Bckbg 6 cm 0 ), roze met rood
achtig midden (Bckbg purper). Stijl, roze stempels 12-13, groen. Vrucht on
bekend. Dit laatste is merkwaardig voor een soort die nu al ruim 40 jaar be
kend is. De plant schijnt vrij zeldzaam te zijn en slechts voor te komen op 
particulier terrein. Dit kan een voordeel zijn, maar door het gebruik van on
kruidbestrijdingsmiddelen geldt dit zeker niet voor een land dat door boeren 
als weidegrond gebruikt wordt.
We kunnen zeggen dat deze soort wel te onderscheiden is van alle andere 
soorten uit de Pectinatusgroep, maar dat de geldigheid van de beschrijving 
twijfelachtig is. Daar de soort op zijn natuurlijke standplaats niet veilig meer 
is, is het aan. te bevelen door kweek de soort veilig te stellen, daar totale uit
roeiing anders op den duur niet te voorkomen is.
Wevestraat 89, 5708 AE Helmond

O b reg o n ia  d en eg rii Fric
J. L. DEN BOEF
Een in de verzameling wat minder voorkomende, opvallende plant is Obrego
nia denegrii. Deze in 1925 door Fric in Mexico gevonden plant is de enige 
van het geslacht. Het is een breedronde plant die 10 a 12 cm in 0  wordt met 
een dikke penwortel. Het opvallende van de plant zijn de scherpkantige, 
schubachtige tuberkels. Ze worden onder tot 2 a 2,5 cm breed en 1,5 cm 
lang, aan de bovenzijde vlak en zijn donker grijsgroen van kleur. Hierdoor 
heeft de plant enigszins het uiterlijk van een Ariocarpus.
De areolen zijn op de, door de zon soms iets roodgekleurde tuberkelpunten 
in het begin tamelijk wollig, met 2-4 doorntjes van 1 a 1,5 cm lengte die al 
vrij spoedig afvallen.
De plant kan onder goede omstandigheden een flink aantal bloemen geven. 
De bloem verschijnt uit het witwollige centrum, en wordt ca 2,5 a 3 cm in 0  
met kale bloembuis en smalle bloembladen en kunnen wit of lichtroze van
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Obregonia denegrii Foto v.d. schrijver

kleur zijn. De cu ltuur van de plant is niet zo m oeilijk als weleens w ord t ge
dacht, zeker niet als de plant geënt staat. Volgens Backeberg zou de plant 
zich niet laten enten, d it is echter niet helemaal ju ist. Het gaat misschien 
niet altijd even gem akkelijk maar het is wel m ogelijk; de afgebeelde plant 
is ook geënt op een Echinopsis-hybride. D oor de lage enting en het steeds 
wat dieper oppotten is er na verloop van een aantal jaren niet veel meer van 
te zien.
De planten verlangen in de zomer een warme en lichte standplaats d icht 
onder het glas en een matige vochtigheid. Vanwege de w ollige kop en w ater 
dat te lang tussen de tuberkels b lijft staan, hetgeen zeker bij wat donkerder 
w eer rotting to t gevolg kan hebben, moet men de planten nooit over de kop 
gieten. In de w in ter zeer droog houden, zeker als de plant op eigen w ortel 
staat; als de plant wat verschrom pelt is dat niet zo erg. In het voorjaar is het 
snel genoeg w eer aangevuld. Het is een plant die zeker de moeite waard is 
wat meer gekw eekt te worden.

Mr. Heemskerkstraat 24, Ridderkerk.

DE UITSLAG VAN DE FOTOWEDSTRIJD 
KOMT IN HET DECEMBERNUMMER
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E n k e le  "b u iten b een tjes"  in het o n d e rg e s la ch t  
N o to cactu s  se n su  B uxb au m
GERHARD SCHAFER en BOHDAN HIEKISCH
In 1967 publiceerde F. Buxbaum in "Die Kakteen” van Krainz een nieuwe op
stelling van het geslacht Notocactus (1). Daarin gebruikte hij in tegenstelling 
tot de indelingen van Fric en Backeberg de vorm van het receptaculum en de 
wijze van inplanting der meeldraden als karakteriserend kenmerk, terwijl voor 
de beide andere verschillen in de vruchtvorming het doorslag gevende ken
merk waren.
Zonder twijfel heeft de indeling van Backeberg het nadeel, dat zijn onderge
slacht Notocactus met ronde, besachtige en vlezige vruchten alleen de soorten 
ottonis en scopa omvat, terwijl alle andere in die tijd bekende soorten, waarvan 
de vruchten tijdens de rijping langer uitgroeien, hol worden en verdrogen, in 
het ondergeslacht Neonotocactus werden ingedeeld.
Intussen biedt de nieuwe indeling van Buxbaum in dit opzicht echter geen 
voordeel. Op grond van de vorm der bloembuis en de ontwikkeling der meel
draden omvat het ondergeslacht Notocactus sensu Buxbaum soorten met 
trechtervormige bloemen, dat wil zeggen: alle soorten met uitzondering van 
de mammulosusgroep, die klokvormige bloemen bezit.
Wanneer wij de tot nu toe bekende indelingen van het geslacht Notocactus 
nuchter bekijken, moeten wij constateren, dat de opstelling van Fric uit 1935 
op grond van de opdeling in verschillende ondergeslachten ook vandaag nog 
de beste is. Dit is wel een bewijs voor het feit, dat Fric een buitengewoon 
goed waarnemer was. Op dit feit wijst ook Dirk van Vliet, die in zijn grote 
publicatie in Succulenta (2) uit 1966 zegt, dat "de door Fric gegeven indeling

Notocactus linkii B54: Receptaculum is bijna kaal. De stempel is bij dit exem plaar rood.
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van grotere w etenschappelijke waarde is dan later verschenen indelingen, die 
wel erkenning hebben gevonden” . H ierbij kan opgem erkt worden, dat de inde
ling van Fric niet geldig is vanwege het feit, dat een diagnose in het Latijn 
ontbreekt.
Buxbaum was zeer goed op de hoogte met het gegeven, dat een samenvatting 
in grotere groepen veel nadelen meebrengt. In zijn "O pm erkingen”  aan het 
einde van zijn exposé over het ondergeslacht Notocactus w ijs t hij op des
betreffende studies van Buining en op de m ogelijkheid van een verdere onder
verdeling, maar tenslo tte  ste lt hij vast, dat d it ” te ver zou voeren” . Een der
ge lijk  standpunt is des te verw onderlijker, als men weet, dat Buxbaum toch 
ten tijde van zijn publicatie reeds een hele reeks nieuwe vondsten gekend 
moet hebben, die ju is t een onderverdeling van het geslacht vereisten.
Laten we nu eens kijken naar de door Buxbaum gegeven diagnose voor zijn 
ondergeslacht Notocactus. Hij schrijft: (iets ingekort) "B loem en met smal to t 
breed trechtervorm ig, maar nooit klokvormig verwijd receptaculum, dat evenals 
het pericarpellum  meestal d icht met schubjes bezet is ; de areolen in de oksels 
der schubjes dragen behalve rijkelijk wol borstelachtige doorns . . .  De beide 
meeldraadgroepen zijn in de regel zeer du idelijk  aan de plaatsing der meel
draden en anders aan hun inplanting te herkennen".
Tijdens het verloop van een langere serie proeven over de bevruchtingsom- 
standigheden bij Notocactussen, in het b ijzonder met betrekking to t de p rik 
kelbaarheid van de meeldraden (3), kon vastgesteld worden, dat enkele soorten 
van de ottonis-reeks wat be tre ft hun knopvorm ing en bloemvorm helemaal niet 
overeenstemden met de diagnose die Buxbaum voo r d it ondergeslacht had 
opgesteld.
De knoppen van deze planten verschijnen aanvankelijk bijna naakt of met een 
minimum aan wolvorm ing. De areolen van de schuboksels dragen slechts een 
paar, roodbruine borstels. Al spoedig na het verschijnen der knoppen in het 
binnenste deel van de schedel w ord t op het topje van de knop een min o f 
meer duidelijk, roodachtig puntje zichtbaar, dat bij de verdere groei van de 
knop een verhoging wordt. O ngeveer 1 dag voordat de bloem open gaat 
schuift op deze plaats de stam per te voorschijn , een kenmerk voor het feit, 
dat bij deze planten de stampers sneller rijpen dan de helmknopjes. D it is niet 
het geval bij de bloemen van de ottonis-reeks. Daarentegen vertonen ve r
scheidene groepen van Notocactus caespitosus dit verschijnsel eveneens. 
Zeer du ide lijk  kan men d it waarnemen bij enkele Pseudolobivia’s, waarbij de 
stam per reeds twee dagen voordat de bloem open gaat met gespreide stem
pels ver uit de knop te voorschijn  steekt.
De bloembuis van de onderzochte planten b lijk t ongewoon kort te zijn, zodat 
de geopende bloemen slechts weinig boven de doorns van de schedel u itste
ken. De geopende, to lvorm ige, be trekke lijk  kleine bloemen met dicht tegen 
elkaar liggende bloembladen hebben een breed bekervormige tot klokvormige 
bloembuis. De bloem kleur is een bruinachtig dooiergeel, de stam per is bleek 
roodachtig to t oranje.
In tegenstelling to t de ottonis-soorten zijn de meeldraden van deze planten 
niet prikkelbaar. O ver de ze lfs te rilite it resp. -fe rtilite it kunnen nog geen defin i
tieve mededelingen gedaan worden, de ze lfs te rilite it schijn t echter de overhand 
te hebben.
Bij de onderzochte planten gaat het om Notocactus ottonis var. multiflorus, 
ottonis var. stenogonus, alsook om een uit zaad van de firma Born (BRD) ge
kweekte soort, waarvan to t nu toe geen beschrijving gepubliceerd werd en die 
in de verzam elingen nog steeds onder het katalogusnummer B 1356 staat.

238



Deze plant lijk t iets op ottonis var. stenogonus, maar ve rsch ilt van deze door 
zijn zwaardere, in de nieuwgroei roodbruine bedoorning. Z ijn  bloem is de klein
ste van de groep.
Reeds in de publicatie van de originele beschrijving der beide ottonis-variëte i- 
ten merkten de auteurs, A. F. H. Buining en C. Backeberg, op dat zij s terk van 
het type afweken. Zo schrijft Buining over N. ottonis var. m ultiflorus in "S uc
culenta" (4): "Een sterk afw ijkende, interessante va rië te it". Backeberg schrijft 
over N. ottonis var. stenogonus in "D ie  C actaceae”  (5): "D o o r de aanvankelijk 
kaal uitziende knoppen w ijk t hij w ezenlijk af van het type der soort en zijn 
andere varië te iten” .
Bij de groep van deze 3 planten sloot zich la ter een 4e plant met dezelfde 
kenmerken aan, de in 1973 door Buining en Brederoo beschreven N. caram- 
beiensis (6). Deze plant werd door Buining en Horst in de Braziliaanse staat 
Parana gevonden en w ordt samen met N. ottonis var. vila-velhensis voorlopig 
als de noordelijkste Notocactus beschouwd. In zijn orig inele beschrijv ing w ijs t 
Buining du idelijk  op de afw ijkingen ten opzichte van het type.
Samenvattend kan men vaststellen, dat het bij de genoemde planten gaat om 
een gesloten groep met ondubbelzinnige kenmerken, die in u ite rlijk  zonder 
enige tw ijfe l in de buurt van N. ottonis thuishoort, maar in knopvorm ing en 
bloem bouw van deze afw ijkt. Men kan de afw ijkingen ongeveer als vo lg t fo r
muleren:

Notocactus species Kraporchas:
De oranjerode stempels worden al zichtbaar een dag voor de bloem zich opent. De bloemknoppen zijn 
slechts schaars van wol voorzien.
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Knoppen verschijnen in groten getale in de schedel, in het jeugdstadium deels 
geheel zonder wolvorming, de areoolschubjes van de bloembuis hebben 
slechts borstelharen; later bij verscheidene planten geringe vorming van wol- 
haren;
Bloembuis zeer kort; breed beker- tot klokvormig, nooit trechtervormig; 
Bloemen klein, nauwelijks 3 cm in doorsnee, tolvormig met dicht tegen elkaar 
staande bloembladen;
Bloembladen spatelvormig, onregelmatig getand;
Bloemkleur dooiergeel tot geeloranje.
Verdere soorten werden tot nu toe niet onderzocht; het lijkt er echter op, 
dat ook N. linkii met zijn variëteiten en N. megapotamicus met variëteiten aan 
deze groep verwant zijn.
Uit de beschreven waarnemingen kan men de conclusie trekken, dat de ont
wikkeling van de ottonis-groep, als we hem zo willen noemen, in twee richtin
gen verlopen is. Volgt men de opvatting van Fric dat onze hedendaagse cactus
flora zich ontwikkeld heeft uit weinige oervormen, dan zouden de eigenlijke 
ottonisvormen, inclusief de zelfstandige soorten (N. globularis, laetivirens, mi
litaris enz.), zich ontwikkeld kunnen hebben uit een ,,oer-ottonis'’, terwijl de 
tweede groep ieder voor zich ontstaan zou kunnen zijn uit een „oer-linkii". 
Er bestaat echter nog een andere mogelijkheid: de sterke afname van de wol
vorming op de bloembuis en de extreme kortheid van deze laatste, evenals de 
zonder uitzondering kleinere, breed bekervormige bloemen kunnen verklaard 
worden als een reductiekenmerk tengevolge van een snelle aanpassing aan 
bijzondere omstandigheden. Ook het ontbreken van de voor de ottonisgroep

Notocactus linkii 
forma bij H42:
Duidelijk is de klokvorm van de bloem te zien, evenals de (gele) stempel. Het receptaculum vertoont 
nauwelijks wolvorming; is praktisch kaal.
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Notocactus linkii var. buenekeri
Bloem geheel geopend van boven: de stempel is bijna geel en niet rood tot violet zoals bij andere 
ottonisvormen.
(Verzameling: J. Theunissen)

Foto’s: Th. Neutelings

zo typische prikkelbaarheid van de meeldraden, die door van Vliet (2) als een 
typerend kenmerk beschouwd wordt, wijst in deze richting. In dit geval zou 
de tweede groep zich eerst later uit een gemeenschappelijke stam in het ver
loop van de evolutie afgescheiden en zelfstandig verder ontwikkeld hebben. 
Het hier gedemonstreerde voorbeeld laat zien, dat bij de herindeling van een 
geslacht altijd gelet moet worden op de phylogenetische ouderdom. Het ge
slacht Notocactus hoort zonder twijfel tot de phylogenetisch jonge geslachten, 
wier ontwikkeling, tenminste op het gebied van hun verscheidenheid, nog in 
volle gang is doordat er voortdurend nieuwe soorten, variëteiten en vormen 
ontstaan.
Met deze ontwikkelingen zou echter dienovereenkomstig rekening gehouden 
moeten worden, in die zin, dat de diagnoses en beschrijvingen ruim genoeg 
cpgesteld moeten worden, hetgeen stellig een grondige studie van overwegend 
levend materiaal en op de groeiplaats vereist.
Dr. Gerhardt Schafer, Weinbergstrasse 41, DDR-8122 Radebeul.
Bohdan Hiekisch Na vyhlidce 14, CS-40011 Usti nad Lab.
Vertaling: J. Theunissen

Literatuur:
(1) F. Buxbaum, "die Gattung Notocactus" in

Krainz, "D ie  Kakteen" 1967
(2) D. J. van Vliet, "Notocactus en aanverwante geslachten"

Succulenta 1966
(3) G. Schafer. "Zur Kenntnis der Befruchtungsverhaltnisse bei Notokakteen”

Kakteen /  Sukkulenten DDR 1975
(4) A. F. H. Buining, "Notocactus K. Sch."

Succulenta 1957 blz. 105
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(5) C . Backeberg, "D ie  C actaceae" Band V I, blz 3758 Jena 1962
(6) A . F . H. Buining, "Notocactus caram beiensis Buin. et Bred. spec . nova"

Kakteen und andere Sukkulenten 1973 blz 1
Deze voordracht werd uitgesproken naar aanleiding van de Jaarvergadering 1976 van de Sectie  Noto
cactus van de S C K  in Praag (ingekort). Pub licatie zal plaatsvinden in de organen van de Oost-Duitse 
en Tsjech ische  zusterverenigingen, terw ijl Succulenta toestemming verw ierf tot overname.

Het g e s la c h t  T u rb in ic a rp u s  (V )
Th. M. W. NEUTELINGS
(1d) Turbinicarpus schmiedickeanus var. klinkeranus (Backbg. & Jacobsen) 
Gl. & F.
Synoniemen:
Turbinicarpus klinkerianus Backbg. & Jacobsen (J. SKG ., II: 27-28. 1948). 
Strombocactus klinkerianus Buining (Succulenta, 9. 1951).
Toumeya klinkeriana Bravo & Marshall (Saguaroland Buil., 116. 1956). 
Toumeya schmiedickeana var. klinkeriana Krainz (Die Kakteen, C Vlllb. 1959). 
Strombocactus schmiedickeanus var. klinkeranus Rowley (Rep. PI. Suc., 23:10. 
1972, gepubliceerd in 1974).
Plantelichaam: alleenstaand, gedrukt bolvormig, 2-3 cm hoog, 3-4 cm 0 , licht
grijs tot bruinachtig groen, groeipunt enigszins wollig, bedekt met doorns indien 
de plant in rustpauze is, tijdens welke de opgerichte tuberkels ingetrokken 
zijn; tuberkels aan boven- en onderkant enigszins samengedrukt, breed kogel
vormig, min of meer opgericht, ca. 1 cm breed aan de voet, tot 5 mm lang en 
4 mm dik; areolen met wat witte wol in het jeugdstadium.
Bedoorning: 3, bij groeipunt naar binnen gebogen, de bovenste 2 zeer kort, niet 
blijvend, de onderste het langst, tot 9 mm, grijs met donkere punt; bedoorning 
is kartonachtig, niet prikkend.
Bloem: klokvormig, 14 mm lang, wit- tot crèmekleurig; donkere middenstreep. 
Zaad: 1 mm lang, roodbruin tot zwart, fijn tuberkelvormig.
Vindplaats: niet opgegeven, maar wordt verondersteld afkomstig te zijn uit 
Tamaulipas; slechts aangetroffen op verschillende plaatsen heel dicht bij het 
knooppunt Huizache in San Luis Potosi, waar het in felle zon in nauwe rots
spleten groeit.
Cultuurnotities:
Mijn geënt exemplaar is 3y2 cm in 0  en 3 cm hoog. Op de vrij jeugdige areolen 
staan meestal 3 doorns, waarvan de onderste het langst is en wel 20 mm. Dit is 
overigens beduidend langer dan in bovenstaande beschrijving aangeduid staat. 
De 2 kleine doorns zijn tot 7 mm lang. Ook hier vormen zich bij de oudere 
doorns fijne dwarsbarstjes in de grijzige huid.
De buitenste bloembladen hebben aan de rugzijde een donkerbruine midden
streep, die door een geliggroene tint begrensd wordt. De binnenste vertonen 
een lichtgeelbruine, fijnere middenstreep. De binnenzijde van de bloembladen 
is crèmig geelwit met een zijdeachtige reflectie. De bloemdiameter is ca. 25 
mm; de hoogte ca. 22 mm, dus beduidend hoger dan bij het beschreven exem
plaar. De witte meeldraden dragen goudgelige helmknoppen welke onder de 
stempel rondom de stijl gegroepeerd staan. De donsachtige, witte stempel be
staat uit 5 lobben.

(wordt vervolgd)
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Turbinicarpus schmiedickeanus var. klinkeranus: bloem zij- en bovenaanzicht. De zijde-achtige reflectie 
aan de binnenzijde geeft de onderste foto een zogenaamd softfocuseffect.
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„Succulenta”  is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van cactussen en 
andere vetplanten "Succulenta’’ .
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Redacteur: J.H. Defesche, Kruislandseweg 20, Wouw, tel.: 01658-1692.
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Diatheek: H.M.S. Mevissen, Dinantstraat 13, Breda, tel.: 076-875076.
Ruilen zonder Huilen: H. Leuslnk, Griftweg 15, De Klomp-post, Ede, tel.: 08387-1794.

Succulentarium: Aanmelden voor bezoek: de heer W. Ruysch, tel.: 08370-19123 toestel 87, of I.V.T., t.a.v. de heer 
W. Ruysch, Mansholtlaan 15, Wageningen.
Vragerubriek: Cactussen en algemeen: de heer Uil, Vetplanten: de heer Bravenboer.

O L U i u n u o u H i n .
Kopij voor het januari nummer moet uiterlijk 1 december bij de redactie ziin. Mededelingen voor het verenigmgs- 
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DRINGEND VERZOEK:
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BESTUURSMEDEDELINGEN.
Verenigingsnieuws
Houdt U er rekening mee dat de kopij voor het inlegblad wat eerder bij de daarvoor 
aangewezen mensen in huis moet zijn, dit met het oog op het tijdig verschijnen van het 
maandblad.
Zie onder de rubriek VERENIGINGSNIEUWS-” Sluitingsdata” .

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

Kalender 1979.
In het juli nummer van Succulenta vond u de aankondiging van de cactuskalender 1979. 
Wij vestigen er nogmaals uw aandacht op, dat bij bestellingen van grotere aantallen, btw 
en f 8,00 inklaringsrecht in rekening wordt gebracht door de PTT.
Betaalt u alstublieft niet vooruit, maar na ontvangst van de bestelling.



Kandidaatstelling Penningmeester.
Onze zeer gewaardeerde penningmeester de heer Link is, op de Alg. Verg. van mei 1979, 
aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.
Gezocht moet worden naar een opvolger van de heer Link; de 2e penningmeester, de heer 
Orlemans, ambieert deze functie niet maar wil de nieuw te benoemen penningmeester met 
raad en daad terzijde staan.
Onze gedachte gaat uit naar iemand die op de hoogte is met geld- en aanverwante zaken; 
gezien de groei van de vereniging is het noodzakelijk de zo belangrijke functie van pen
ningmeester in handen te geven van iemand die gewend is zich met geldzaken bezig te 
houden.
Met het oog op een goede inwerkperiode stelt de heer Link zich voor per 1 jan. 1979 met 
de kandidaat voor deze functie te gaan samen werken.
Mogelijke kandidaten kunnen worden gemeld bij het Algemeen Secretariaat, Beneluxlaan 
53, 1946 WH Beverwijk.

Kandidaatstelling 7de Dagelijks-Bestuurslid.
Kandidaten voor deze functie kunnen worden gemeld bij het Algemeen Secretariaat, Bene
luxlaan 53, 1946 WH Beverwijk, zodat in de volgende Hoofd-Bestuursvergadering van 17 
februari 1979 tot benoeming van het DB-lid kan worden overgegaan. Gedacht wordt aan 
iemand die algemeen georiënteerd is en voorkomende, vrij uiteenlopende werkzaamheden 
kan verrichten.

Wijziging "Sprekerslijst”.
Willen de secretarissen van de afdelingen deze wijziging in de sprekerslijst opnemen; Cor 
van de Wouw, Maricolienweg 63, 5971 AT Grubbenvorst, tel. 077-62350.
Onderwerpen;
1. Asclepiadaceae - 3/4 uur met planten - pauze - 3/4 uur 75 dia’s.
2. Evolutie - idem, eventueel 2 avonden + 3 pagina’s tekst.
3. Cactussen algemeen - 1 uur dia’s + demonstratie macrofotografie.
4. Vetplanten - 1 uur 100 dia’s + demonstratie macrofotografie.
Vergoeding 15 cent per KM + f  60,-.

Hoofd-Bestuur.
De eerstkomende Hoofd-Bestuurs vergadering vindt plaats op 17 februari 1979 en wordt 
gehouden in Ede-Wageningen, Cultureel Centrum ” De Reehorst” , Bennekomseweg 24.

Planten en Cactussenhandel

A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

Wij bezitten een zeer grote collectie 
cacteeën. Uniek in Amsterdam! 
Regelmatig uitbreiding van ons assor
timent.

Singel-Bloemmarkt t/o  528 (Geèlvink- 
steeg), Amsterdam. Tel.: na 18.00 uur 
020-101641.



AFDELINGSNIEUWS

Afdeling Zeeland.
Onder de naam VIVOKA 1978 organiseert de afdeling Zeeland, samen met de aquarium- 
vereniging "Barbus Conchonius” en de vogelvereniging "Onze Zangers” beide te Middel
burg, van 14 tot en met 18 december a.s. een tentoonstelling. Deze zal worden gehouden 
in de Vleeshal van het Stadhuis, aan de Markt te Middelburg en is geopend van 10.00 tot 
22.00 uur.

Ruilbeurs voor het Noorden.
De ruilbeurs te Zuidlaren, georganiseerd door de afdelingen Delfzijl, Hoogeveen en Gro
ningen is weer naar aller tevredenheid verlopen. We dachten dat er circa 3000 bezoekers 
zijn geweest en zelfs leden van Succulenta uit het Belgische plaatse Duffel konden we 
verwelkomen.
Er waren ongeveer 40 stands waar planten gekocht en geruild werden. De informatie-stand 
was dit keer niet zo in trek, maar toch nog wel enkele mensen wilden zich als lid opgeven. 
De verloting liep goed.
Hierbij dank ik iedereen die eraan heeft mee geholpen de ruilbeurs goed te laten verlopen. 
Tot het volgend jaar, vriendelijk groetend,

I. Bos, Ln. v/d Marei 425, Emmen.

V E M A K A S
De NAAM die garant staat 
voor een kwaliteitskasl 
Wij leveren U: uit eigen fa
briek 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 - 1 7  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.



NIEUWE LEDEN.

W. Borsje, Peter Benoitpark 12, Waalwijk.
G.M.J. Verbeek, Brem 7, Sprang-Capelle.
Mevr. A.C. Dijkstra-Adams, Mich. de Ruyterstraat 1, 

Den Bosch.
P.C. van Gammeren, Borneostraat 11, Wormerveer.
Fam. Franckx-Ackermans, Bleydenberglaan 24, 3010 

Wilsele, België.
G. Koster, Kanaalweg 13A, Hoogeveen.
G. van Weisbeek, Zuiderdiep 287, Nieuw Buinen.
J. Douven, Gele Berk 5, Zundert.
O. S. Hein, Eekhoornstraat 2, Donderen (Gem. Vries).
Gertjan Geurts, Groenewoud 14, Uden.
Carl van Goethem, Dorpstraat 41,2720 Burcht, België.
Mevr. F. Doeksen-Zwiers, Oosterend 49, Oosterend-Ter- 

scheiling.
Kaat Desmet, Boomforeeststraat 44, 8700 Izegem, Bel

gië.
G. Reyerkerk, Keldermansstraat 13, Wouw.
Anske Heerkens, Oldend 14, Anderen.
H. G. Krynen, Prof. Struyckenlaan 14, Baarn.
G. C.W.O. Leedeman, Studentenlaan 26A, Groningen.
Gert-Jan Kat, Ooievaarstraat 3, Zaandam.
A. H.C.M. Raaymakers, Sohimmelpenninckstraat 5, 

Ryen.
Ilse De Saeger, J. Hammeneckerstraat 9, 2659 Breen- 

donk, België.
C. Hoogerhuis, Silene 6, Castricum.
Reimond Eycken, Ter Heydelaan 334, Bus 1, 2100 Deur- 

ne, België.
P. van Eenennaam, Spoorstraat 15, ’s-Heer Arendsker- 

ke.
Michael G. v.d. Steeg, Houerts des Maures, 83590 Gon- 

faron, Frankrijk.
Nat. Plantentuin van Belgdomein, van Bouchout, 1860 

Meise, België.
Mevr. Moszowski-van Loon, Molenstraat 14, 2000 Ant

werpen, België.
Mevr. Karei Baeten, Grand Hotel Belle-Vue, 8420 Den 

Haan aan Zee, België.
Dhr. Zwysen, Rooseveltplein 45, Tilburg.
F. Steinbruck, Brunssummerweg 68, Nieuwenhagen.
Mevr. J. Stolk-Boshuizen, Lod. van Praetstraat 14, 

Mijnsherenland.
Rob Steeg, Flamingostraat 32, Venlo.
Y. De Ruiter, Mauritslaan 98, Ridderkerk.
H. P. Offens, Hoofdweg 40, Slochteren.
Mevr. M. Lobo, Haverschmidtstraat 19, Den Haag.
W.H. v.d. Mast, Columbusstraat 50A, Den Haag.
J. Lammers, Pol 34, Spaarndam.
Mej. E. Van Gameren, Warmoeziershof 95, Hendrik Ido 

Ambacht.
H. Wagenaar, Voslaan 10, Vierhouten.
B. M. Groenen, Jan de Winstraat 13, Tilburg.
A.M.G. Adriaansen, Duindoornstraat 127, Breda.
C. Grootscholten, Vijverberglaan 5, Honselersdljk.

J. Herenius, S. Koopmanstraat 230, Wervershoof. 
O. van Huffelen, Biszethof 1, Twello.
J. Boer, Leliestraat 71, Goes.
A.J. de Wilde, De Blauwe Wereld 34, Muiden.
Mej. E.N.M. Van Olst, Provincialeweg 40, Zuna.

Mevr. P.C. v.d. Lee-Rijnaard, Vijverstraat 10, Standdaar- 
buiten.

A. Wagenmaker, Zinkweg 240, Oud Beijerland.
Openb. Leesz. en Bibliotheek, Roelof Hartplein 6, Am

sterdam.
Openb. Leeszaal en Bibliotheek, Surlnameplein 57, Am

sterdam.
Albert De Wachter, Neerweg 97, 2800 Mechelen, België. 
Mr. Hubert Muller, Avenue Monterey 42, Luxemburg. 
P.M. Bekkers, Ijsbaan 421, Gorinchem.
Roelof Ligtmans, Beukenlaan 19, Nuenen.
Mevr. L. Kronenberg, Europalaan 70, Bladel.
J. van Lierop, Wijnpeerstraat 12, Eindhoven.
Fransisco Stockinger, Av. Jacui 470, 90000 Porto Ale- 

gre/RGS Brazilië.
J.F. v.d. Maas, Camerlinkstraat 21, Dalfsen.
Willy Vanslembrouck, Kan. Andriesstraat 9, 8040 Rud- 

dervoorde, België.
Mevr. E. Langers-Korten, Kazematweg 4, Neerkant. 
Frank Coopman, Beke 1,9950 Waarschoot, België.
Franz Wille, Trekweg 13, 9950 Waarschoot, België.
Mevr. Jutte, Duinweg 47, Den Helder.
Mevr. C.C. Boon-Verberg, Vuurtorenweg 39, De Cocks- 

dorp, Texel.
J. Witte, Beatrixlaan 136, Den Burg, Texel.
J.H. Mulder, Brg. L.C. Kolffsingel 11, Hippolytushoef.
P. Koonen, Julianastraat 15, Hoensbroek.
M.J. Vissers, Van Beurdenstraat 10, Vught.
Mej. W.S. Wesseler, Meppelerstraatweg 156, Zwolle.
D.M. Vonk, Robijnpad 22, IJsselstein.
Herman Wullink, Zwanenbloemlaan 31, Krommenie.
C.P. Holmans, Oude Eerbeekseweg 2, Brummen.
Mej. L.J. Poederoyen, KI. Vlaanderen 43, Middelburg. 
Mevr. N. Bankersen-Hoek, Kogerpolder 23A, DeWoude. 
Guillaume van der Aa, Provinciesteenweg 480, 2530 

Boechout, België.
B. J.G. Mevissen, Kard. de Jongsingel 53, Den Bosch.
H. van Dongen, Heinze 175, Drachten.
W. Meyerhof, Herenweg 63, Donkerbroek.
L. Kunnen, Zaan 36, Zwolle.
P.S.J. de Wit, Dahliastraat 132, Hoogkarspel.'
Helmi Brouwers, Weekruislaan 12, Bennekom.
A.T. Hummel, Laan v.h. Kwekebos 186, Emmen.
Albert v.d. Geest, Meerweg 23, Breezand.
H.N.J.M. Ras, Van Nispenstraat 56, Nijmegen. 
ErikZwiebel, Merelstraat 44, Winterswijk.
L. Hoedemaker, Burg. Grundemannstraat 29, Berkel en 

Rodenrijs.

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

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

FLORA-BUCHHANDEL
M. S te in h a r t  -  D -7 8 2 0  T i t is e e -N e u s ta d t  1 - P ostfach  1 1 1 0  - Tel.  0 7 6 5 1 / 5 0 1 0
Direkt Leverbaar: Backeberg "Das Kakteen-Lexikon", 4de druk DM 58,--

Rauh "GroBartige Welt der Sukkulenten” DM 108,--
(nog slechts weinig resterende exemplaren voorhanden)

Z o ju is t  verschenen en d irekt leverbaar:
Dieter Herbel „Alles über Kakteen und andere Sukkulenten” DM 3 6 ,-



VRAAG EN AANBOD
Advertentie’s voor deze rubriek moeten 
uiterlijk de 15e van de maand voorafgaande 
aan de maand van verschijnen van het
maandblad bij de heer Orlemans zijn.

*  *  * *

Te koop gevraagd: Die Stapeliae van Suide- 
like Africa, The Stapeliae of Southern Afri
ca door C.A. Lückhoff. Aanbiedingen aan 
mevr. M. de Graaf, Frank van Borsselen-
straat 67, Nieuwe Tonge.

* *  *  *

Boekennieuws: C. Backeberg, Das Kak- 
teenlexicon f 50,--; Jacobsen Succulenten
lexicon f 50,--; Deze boeken kunt u bestel
len door overschrijving van het bedrag op 
gironummer 1401427 t.n.v. J. Theunissen, 
Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud Gastel. 
Met een levertijd van enkele weken dient 
rekening te worden gehouden. Klachten of 
correspondentie uitsluitend te richten aan 
bovenstaand adres.

* *  *  *

Aangeboden: Stekken van slangcactus en 
pereskiopsis. Gaarne daarvoor Copiapoa, 
kleine Euphorbia’s of Gymnocalcium’s. Zo 
niet in het bezit zijnde dan gratis af te 
halen. Mevr. H. Blüm-v.d. Gun, Kastanje-
laan 61, tel. 02940-17699 Weesp.

*  * * *

Te koop: Allum. kas 3,8 bij 2,6 meter nok- 
hoogte 2,05 zijkanten 1,4 meter voorzien 
van schuifdeur en twee klapramen in het 
dak.
Tevens ruimte kollektie planten ongeveer 
1200 stuks. Hr. van der Rijst, Zaagmolen
weg 60, Beek en Donk, tel. 04929-3019.

*  * *  *

Om te komen tot het oprichten van een af
deling Friesland wordt er op 28 nov. in 
hotel Boslust te Beemsterzwaag een avond 
gehouden. U bent allen hartelijk welkom. 
Er wordt een lezing verzorgt door de heer 
J. van der Veer met dia’s uit Zuid-Afrika. 
Aanvang 19.30 uur. Voor inlichtingen D. 
van Wieren, de Foute 18, Drachten, tel. 
05120-19697.

Wil mijnheer Roger Neeckx uit Berchem 
België zijn juiste adres opgeven aan de hr. 
Orlemans. Dit in verband met het verzenden 
van een opbergband.



hier zijn 
Daylite

redenen om 
te kiezen

volop keuze1mm Uitgebreid assortiment 
kwaliteitskassen. Maar liefst 31 
modellen.

2kwaliteit
Extra lange levensduur door 

hoogwaardig aluminium. Uitge
kiende pasprecisie van alle onder
delen voorkomt lekkage en 
kromtrekken.

3 service
Eigen technische dienst en 

expeditie zorgen voor kosteloze 
begeleiding en aflevering.

4 accessoires
Een volledig assortiment van 

kweektafels, ventilatie- en be- 
vloeiings-systemen, kasver
warming en schaduwmatten 
maken uw kweekplezier compleet. 
Ze passen ook op alle andere 
merken kassen.

5prijzen
Vergelijk de voordelige 

prijzen en bedenk dat Daylite een 
complete kas aflevert. Inclusief 
alle kosten zoals transport, dak
ramen, glas, etc.

documentatie
Vraag de uitgebreide informa
tieve documentatie aan bij 
Daylite, of kom kijken in het kas- 
sencentrum in Naarden.

Daylite ^  
kassen mL
voordelig tuinplezier!
Daylite International Amsterdamsestraatweg 29e 
Naarden (Industriepark). Tel. 02159-41316



Aan de leden,

Zoals U wellicht bekend is moeten op 26 Juli 1979 de statuten van verenigingen, stich
tingen e.d. aangepast zijn aan wettelijk vereiste normen, zoals genoemd in het Burgerlijk 
Wetboek.
Ook onze vereniging werd gezet voor dit feit en het bestuur dacht dat dit tevens een 
geschikt moment was de structuur van de vereniging te wijzigen. Gezien de tegenstand die 
ontstond t.o.z. van deze structuur-wijziging bij afdeiings besturen en leden, ĉ eed het 
bestuur besluiten hier vanaf te zien en zich uitsluitend te bepalen tot het aanpassen van de 
eisen gesteld in het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Commentaar op dit concept zien wij 
gaarne tegemoet vóór half december 1978 bij het Algemeen Secretariaat, Beneluxlaan 53, 
1946 WH Beverwijk.
Wanneer u accoord gaat is reactie niet noodzakelijk.

Het Bestuur.

CONCEPT - STATUTEN
7 oktober 1978.

Naam en Zetel.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van 
Cactussen en andere Suculenten, "Succulenta” .
Zij is opgericht op zestien juni negentienhonderd negentien.
Zij heeft haar zetel te Wageningen.

Doel.
Artikel 2.
1. De vereniging stelt zich ten doel:
het verbreiden van kennis omtrent het kweken en verzamelen van succulente planten en
het aankweken van liefde voor de natuur in het algemeen, in de eerste plaats voor en onder
haar leden, doch ook buiten de vereniging, onder meer door:
- het uitgeven van een eigen tijdschrift, dat tevens het officiële orgaan is;
- het bevorderen van theoretische en praktische studie op het gebied van de kennis van 

succulente planten;
- het bevorderen van de aanleg en instandhouding van succulenten-verzamelingen;
- het verstrekken van voorlichting aan hen, die een succulenten-verzameling bezitten of 

wensen aan te leggen.
- het verstrekken van zaden van succulente planten;
- het bevorderen en onderhouden van internationale betrekkingen en het bevorderen van 

de samenwerking op het gebied van studie en wetenschap van succulente planten;
- het ondersteunen en/of ondersteunen van acties, die gericht zijn op het behoud en de 

bescherming van natuur en landschap, waar ook ter wereld, in het algemeen en de ge
bieden waar succulente planten van nature voorkomen in het bijzonder;

- alle andere wettige middelen, die het doel van de vereniging bevorderen en daarnaast het 
behoud en het voortbestaan van succulenta planten in alle delen van de wereld, waar 
ze ook mogen voorkomen, te helpen verzekeren.

2. De vereniging tracht haar doel te bereiken op de in lid 1 van dit artikel genoemde wijzen, in 
het bijzonder door de werkzaamheid van de in artikel 9 dezer statuten te noemen afdelin
gen en wat de gemeenschappelijke, landelijke en internationale belangen betreft, door de 
werkzaamheden van haar Hoofdbestuur en door het uitgeven van het verenigingsorgaan.



Duur.
Artikel 3.
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Leden.
Artikel 4.
1. Leden der vereniging zijn: gewone leden, jeugdleden, ereleden (ere-voorzitter) en bij

zondere leden.
2. Gewone leden kunnen zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien jaar hebben 

bereikt en instemmen met het doel van de vereniging.
De gewone leden worden onderscheiden in Algemene Leden en Afdelingsleden.

3. Jeugdleden zijn zij, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
4. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in 

het kader van de doelstelling der vereniging door de Algemene Vergadering daartoe zijn 
benoemd.

5. Bijzondere Leden zijn: rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen, waaronder begre
pen verenigingen en stichtingen, wier doelstellingen geen bepalingen bevatten die 
strijdig zijn met het bepaalde in artikel 2 dezer statuten.

6. Leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.

Toelating Leden, Benoeming Ereleden.
Artikel 5.
1. Om gewoon lid, jeugdlid, bijzonder lid te worden, dient met zich schriftelijk aan te 

melden bij de landelijke ledenadministratie.
2. Om lid te worden van een afdeling dient men zich bovendien aan te melden bij de 

secretaris van een afdeling.
3. Het Bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het Bestuur kan de 

Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten.
4. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de Algemene Vergadering benoemd, 

en wel met drie/vierde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
5. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door 

erfopvolging te worden verkregen.

Schorsing.
Artikel 6.
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, 
in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door 
handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. 
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden 
rechten niet worden uitgeoefend.

Einde van het lidmaatschap.
Artikel 7.
1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt 
haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan.

b. door opzegging door het lid.
c. door opzegging namens de vereniging.
d. door ontzetting.

2. Opzeggen van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde 
van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke vóór 
de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien een opzegging niet 
tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerst
volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs 
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het 
lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeg
gingstermijn van tenminste 4 weken wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schrif-



telijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke ver
plichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opge
houden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lid
maatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke 
beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de 
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging 
geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in 
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereni
ging op onredelijke wijze banadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het 
betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. 
De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in 
beroep te gaan bij de Algemene Vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangen
de het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting 
zal moeten worden genomen met tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte 
geldige stemmen.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of 
oorzaak, eindigt, b lijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid 
verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 BW kan 
een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit 
krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, 
behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

Geldmiddelen.
Artikel 8.
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de leden, uit eventuele 

verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en uit eventuele anderen 
toevallige baten.

2. leder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de Algemene Ver
gadering wordt vastgesteld.

4. Het vermogen van de vereniging wordt gevormd door haar bezittingen en die van de 
Afdelingen. Over de bezittingen van de Afdelingen kan de vereniging echter niet 
beschikken, behoudens bij opheffing van de betreffende Afdeling. Bij heroprichting 
binnen twee jaar kan de betreffende Afdeling weer over deze bezittingen beschikken.

Afdelingen.
Artikel 9.
1. Het Hoofdbestuur dient de vorming van Afdelingen te bevorderen. Het vormen van een 

Afdeling geschiedt in overleg en in samenwerking met het Hoofdbestuur.
2. De Afdeling moet uit tenminste zes leden bestaan.
3. Een Afdeling draagt de naam van de vereniging Succulenta, onder toevoeging van de 

plaats van oprichting eventueel streek.
4. Het Huishoudelijk Reglement van een Afdeling moet ingericht zijn volgens een door de 

Algemene Vergadering goedgekeurd Huishoudelijk Reglement voor de Afdelingen.
5. Een Afdeling kan slechts worden opgeheven indien de leden van de Afdeling dezelfde 

procedure volgen als vastgelegd in artikel 22 dezer statuten.
6. Alle andere werkzaamheden en handelingen worden omschreven in het Huishoudelijk 

Reglement.

Bestuur.
Artikel 10.
1. De vereniging wordt bestuurd door het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur bestaat uit 

ieden benoemd door de Afdelingen en door groepen van Algemene leden. De benoe
ming geschiedt uit en door de gewone leden.

2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie gekozen door de 
Algemene Vergadering.



3. Elk bestuurslid treedt 3 jaar na zijn benoeming af, volgens een door het Hoofdbestuur 
op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijd
se vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

4. De nadere wijze van kandidaatstellen en benoemen wordt bij het Huishoudelijk Regle
ment geregeld.

5. De Algemene Vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe 
termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten
minste twee derden der geldig uitgebrachte stemmen.

6. De bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk 
geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.

Artikel 11.
1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. Alle bestuurders gezamenlijk, 

alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk, zijn bevoegd de vereniging in en 
buiten rechte te vertegenwoordigen. De bestuursleden kunnen zich daarbij door een 
schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester 
voldoende.

3. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, 
huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereni
ging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 
maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het 
bestuur de goedkeuring van de Algemene Vergadering.

Dagelijks Bestuur.
Artikel 12.
1. De dagelijkse leiding van de vereniging is opgedragen aan het Dagelijks Bestuur.
2. De samenstelling en de werkwijze van het Dagelijks Bestuur worden nader in het 

Huishoudelijk Reglement geregeld.

Algemene Vergadering.
Artikel 13.
1. De Algemene Vergadering wordt gevormd door afgevaardigden van de Afdelingen en de 

Algemene Leden. Leden van het Hoofdbestuur en Dagelijks Bestuur kunnen niet optre
den als afgevaardigden van de Afdelingen en de Algemene Leden.

2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een Algemene Vergadering (Jaar
vergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en 
doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn 
in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

3. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk 30 dagen vóór de jaarverga
dering een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van 
het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het laatst verstre
ken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindin
gen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie 
zich dooreen deskundige doen bijstaan.

4. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te 
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en 
inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

5. Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het jaarverslag en de rekening en ver
antwoording strekt het bestuur tot décharge.

6. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt 
de Algemene Vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, 
welk een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie 
heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand 
na de benoeming brengt zij aan de Algemene Vergadering verslag uit van haar 
bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de Algemene Verga
dering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht 
worden.



Artikel 14.
1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtne

ming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door mededeling in 
het verenigingsorgaan.

2. Behalve de in artikel 13 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen wor
den gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks 
schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenmin
ste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte 
der stemmen in de Algemene Vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of 
vertegenwoordigd zijn.

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeen
roeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. 
Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het be
stuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die 
bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de Algemene verga
deringen bijeenroept.

Artikel 15.
1. Alle leden hebben toegang tot de Algemene Vergadering en hebben daar ieder één 

stem. leder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe 
gemachtigd ander lid.

2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of één van zijn 
bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.

3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, 
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit 
van de Algemene Vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretarie aangete
kend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende 
algemene vergadering.

4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen 
van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voor
zitter.

5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der 
uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van 
stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is 
hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft ver
enigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming 
gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen 
hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der 
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de 
stemmen staken, beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig 
uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het 
stemmend lid ondertekende stemmen.

6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, 
is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid 
daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der 
vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk ge
schiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Artikel 16.
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstente

nis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.
2. Van het ter Algemene Vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een 

door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.



Instellingen.
Artikel 17.
1. De vereniging kent diverse Instellingen, die het werk in de vereniging mogelijk moeten 

maken.
2. De werkwijze van de Instellingen en de wijze van benoeming van de beheerders hiervan, 

worden geregeld bij het Huishoudelijk Reglement.

Statutenwijziging.
Artikel 18.
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de Algemene 

Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de 
statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergade
ring moet tenminste veertien dagen bedragen.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de dag der verga- 
dèring een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is 
(zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen, tot 
na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergade
ring waar ten minste twee derden van het totaal aantal leden der vereniging aanwezig of 
vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal 
geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 19.
Het in artikel 18 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene 
stemmen wordt genomen.

Artikel 20.
1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is 

opgemaakt.
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde 

statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken bin
nen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.

Artikel 21.
Een bepaling deze statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere 
bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beper
king.

Ontbinding en Vereffening.
Artikel 22.
1. Behouden het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de 

vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de Algemene Vergadering genomen 
met ten minste twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een verga
dering waarin tenminste drie vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of ver
tegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste 
acht dagen, doch uiterlijk 30 dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meer
derheid van twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet 
worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ont
binden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste veertien
dagen bedragen. •*

4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, 
geschiedt de vereffening door het bestuur.

5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te 
bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstem
men.



6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van 
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de 
statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen 
die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden 
” in liquidatie” .

Huishoudelijk Reglement.
Artikel 23.
1. De Algemene Vergadering kan bij Huishoudelijk Reglement nadere gegevens geven om

trent alle onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de Algemene 

Vergadering.
3. Het Huishoudelijk Reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of 

die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking 
door de wet of de statuten wordt toegestaan.
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C e p h a lo c e r e u s  s e n i l is  c r is t .  0 8 , —

E s c o b a r ia  r o s e a n a
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CACTUSKWEKERIJ

”LAKERVELD”
Lakerveld 89 - Lexmond

DE KWEKERIJ VOOR DE LIEFHEBBER 
Gezonde planten tegen redelijke prijzen 
en regelmatig uitbreiding van ons assor
timent.

GEOPEND: Zaterdags van 8 tot 17.00 uur 
Ma. tot en met vrijd. alleen na 
tel. afspraak, 
tel. 03474-718 zondags 
gesloten.
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t o e g e z o n d e n .  G i r o r e k e n i n g  124223.

(12 km ten noorden van Venlo)

's Zondags gesloten verkoop: zaterdags van 9 tot 16 uur 
op andere dagen alleen na tel. afspraak  

Tel. 04763-1693

V e rn e t Kalender „Kakteen
u n d  a n d e re  S u k k u le n te n  1979”C a c tu skw e ke r
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H o lland  in cactussen  en succu len ten .
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A m ste rdam . T e l.: 020 - 227441.

Succulententuin H. VAN DONKELAAR 
Laantje 1a - Werkendam. Tel. 01835-1430.
De sortiments- en zaadlijst nr. 15 met de aanvullingen blijft ook In 1978 gehand
haafd en wordt u toegezonden na storting van ƒ3,50 op girorekening 1509830. 
Alleen de zaadprljzen zijn veranderd. Deze lijsten bevatten zeer vele soorten, 
zowel cactussen als andere succulenten.
Regelmatig nieuwe en zeldzame planten, 's Zaterdags na 3 uur en 's zondags 
gesloten.







Turbinicarpus 
schmiedickeanus 
var. schmiedickeanus

(Zie Succulenta 
57 (7), 139-141 
- juli 1978 -)

Rechts: dit jaar 
bloeide dit exemplaar 
voor het eerst.

Ca. 3 x vergroot

Beneden: een vergroot bloemdetail.
De buitenste bloemblaadjes hebben een brede, bruine middenstreep; de witte, binnenste bloembladen 
bezitten een zachtroze, naar boven toe fijner wordende middenstreep. De stijl, de 4-lobbige stempel 
en de meeldraden zijn wit. De helmknoppen zijn geel. De stempel torent ver boven de meeldraden uit. 
De bloem is niet zo groot: ^  24 mm 0

Ca. 5 x vergroot

Foto's:

Th.M.W. Neutelings



▲

Sempervivum arachnoideum

Een van de meest bekende huisloken is ongetwijfeld de spinneweb-huislook. 
Het is een plant die men kan vinden in de Alpen en de Pyreneeën. De plant op 
de bijgaande foto is gevonden in Frankrijk bij Grenoble en wel bij de Cascade 
de la Pisse. Alle S. arachnoideums hebben mooi helder roze bloemen.
De op bijgaande foto staande plant is uitgekozen in het wild om zijn zeer don
ker roze-rode bloemen. Zoals de meeste Sempervivums is ook deze soort 
zeer variabel. De diameter kan variëren van 0,5 tot 5 cm en de kleur van de 
rozet van groen tot rood. Naast de normaal roze bloeiende bestaat er ook een 
zuiver wit-bloeiende mutant. De variëteit tomentosum is wat groter en meer 
harig. Dit valt waarschijnlijk samen met het tetraploïde zijn van sommige klonen. 
Er zijn een aantal geselecteerde klonen waarvan vooral ‘Kappa’ glanzend rood 
is in voorjaar en zomer. Het meest opvallende aan de plant is echter de be
haring. Deze bedekt soms de hele plant, en ze zien er dan uit als witte ballen. 
Deze beharing ontspringt voornamelijk aan de top van het blad. Deze plant 
waarvan ook een aantal fraaie kruisingen bestaan is erg gemakkelijk in cultuur 
en zal zich spoedig snel uitbreiden. Hij houdt alleen niet zo erg van kalk. Op 
een stuk steen geplaatst zal hij het mooiste uitkomen.
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S e m p e rv iv u m  'C o m m a n d er H ay
Deze Sempervivum of huislook zoals de goed Nederlandse naam luidt, is een 
cultivar die gevonden is in de tuin van Lord Morton, Engeland. De waarschijn
lijke ouders zijn Sempervivum 'Ornatum' en een grote S. tectorum. Op zijn 
beurt is S. 'Ornatum' een kruising tussen S. marmoreum 'Rubrifolium' en weer 
S. tectorum. Het is een grote plant met een diameter tot zeker 15 cm. De voor
naamste kleur is oranje-rood en de bladpunten en randen hebben daarbij een 
contrasterend groen. De bloemen zijn zoals bij zovele van de grote cultivars 
vuil-roze van kleur. Ook deze Sempervivum is gemakkelijk in cultuur en kan 
’s winters gewoon buiten blijven. Ze stellen geen bijzondere eisen aan de pot
grond behalve dat deze goed doorlatend moet zijn. Echt een plant die ’s winters 
kleur geeft aan uw tuin.

Teksten en foto’s : B .J .M . Zonneveld 
Schubertlaan 196, Leiden

▼



Lezers schrijven

A. C. WIESEMANN

Sinds mijn stukje over Curagao (zie Succulenta, augustus 1977) mag ik wel 
zeggen dat ik nu iets gevorderd ben in mijn hobby. W at ik persoonlijk  als 
m oeilijk ervaar is de literatuur. Ikzelf verzamel Mam millaria's. Nu is het bij 
andere soorten misschien niet zo uitgebreid als bij het geslacht Mammillaria, 
maar van de naamgeving krijg ik af en toe toch wel een "zware hoofdpijn". 
W ant we kennen nu het geslacht Krainzia en ook nog Leptocladodia en niet te 
vergeten het geslacht C hilita voor de w eekvlezige M am m illaria’s. En verder 
bestaan er nog de geslachten Dolichothele, Pseudomammillaria en Mammillop- 
sis. D it komt mijns inziens omdat enkele "hoge heren”  het niet kunnen la
ten de natuur in hokjes te verdelen, maar hier w il ik Cullmann even aan
halen, want deze zegt in zijn boek Cactussen dat ieder systeem gemaakt is 
door mensenhanden en niet door de natuur.
M aar hoe zit het dan met de grootbloem ige Mam millaria's die toch hun af
w ijkingen hebben, zoals M. species nova Lau 1977, M. theresae, M. goldii, en 
M. saboae. Ik vind dat deze dingen vaak als een rem w erken op de amateur 
om ook eens zijn planten te onderzoeken/beschrijven, want wanneer heeft hij 
nou te doen met een Chilita en wanneer met een Krainzia of met een Mam mil
laria. Deze bevatten namelijk allemaal weekvlezige planten.

Mamm. longimamma, een Dolichothele
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Mamm. m icrohelia var. m icroheliopsis, een Leptocladodia Foto’s: Th. Neutelings

Nu iets over mijn eigen verzameling en ervaringen op het gebied van de 
cactussen. In het begin had ik en ik denk dat het de meesten onder ons wel 
overkom en is, een verzam elwoede voor alles wat cactus was maar ik ben er 
na het lezen van enige boeken toch wel achter gekomen dat dat niet goed 
kon gaan. In het begin van een verzameling kan men gewoon geen moeilijke 
soorten hebben maar dat w ist ik toen nog niet. Dus kocht ik w at er in de 
handel was en zelfs daar zijn nog haken en ogen aan. De tranen schieten je 
af en toe in de ogen als je een Melo ziet staan die totaal in elkaar geplo ft is, 
voor ’n prijs, die niet mis is.
Ik leende bij onze bib lio theek het boek van Craig ” The Mam millaria Handbook", 
omdat d it geslacht mij wel aantrok. D it w ierp zijn resultaten af want we moeten 
ook naar onze eigen mogelijkheden kijken en aangezien ik op een 1e etage 
woon vallen er al enige af, de m ogelijkheid om een balkonkas te bouwen is er 
ook niet. Dus moest ik een andere manier vinden die ook evenredig was met 
de ruimte. Het bleek nu dat ik niet de enige was die deze methode hanteert, 
namelijk het plaatsen van de potten in turfm olm  in bloembakken. Zodoende 
kan men het watergeven beperken to t het nathouden van de turfmolm, wat de 
weekvlezige en ook de soorten die niet zo vochtm innend zijn ten goede komt.
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Mamm. bocasana var. splendens, een C hilita

W at mij ook fascineerde was het zaaien van cactussen en dankzij het ruime 
aanbod van "S ucculen ta”  kon ik ook aan het zaaien beginnen. De methode 
die ik gebru ik is zeer eenvoudig en gaat als volgt:
Ik heb een afwasbak met een diam eter van 37 cm en 22 cm hoog. Deze laat ik 
vollopen met gekookt w ater (het koken is voor het ontkalken van het water). 
Op de bodem zet men een aantal lege potjes neer te r ondersteuning van een 
glasplaat. Vervolgens zaai ik in andere potjes en pak deze in plasticzakjes 
die van boven dichtgem aakt worden. A ls d it is gebeurd plaats ik de potjes

Mamm. ernestii, een "gew one" M ammillaria
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op de glasplaat en zorg dat het waterniveau niet boven de steunpotjes uitkomt. 
De verwarm ing heb ik opgelost met een aquarium verwarm ing met therm o
staat erin. Men kan als men een knutselaar is een lichtbakje over het geheel 
bouwen.
De resultaten waren voor mij erg goed. De aantallen zijn voor mij m inder be
langrijk. De zaaitijd was eind april. Het is een fabelachtig gezicht om die kleine 
zaden zo te zien groeien en als leuke b ijkom stigheid had ik een zaailing die 
zich v lak na de opkom st al deelde (M am m illaria centric irrha var. bockii).
Erg mooi is ook als men soorten zaait die lange doorns bezitten zoals Mamm. 
multilanata e.d. D it is als zaailing al erg goed te zien en ook erg goed te zien 
zijn de verschillen in één soort onderling. Zo heeft een Mam millaria multilanata 
haast geen lange doorns terw ijl andere d it wel hebben.
W at ik ook graag nog wil verm elden is de m ogelijkheid om in het buitenland 
mooie dingen te kopen bij verschillende bedrijven. Zo bestel ik regelmatig 
zaailingen voor een redelijke prijs bij Abbey B rook Cactus Nursery in Enge
land. Men kan ook lid worden van een buitenlandse cactusvereniging. Ikzelf 
ben pas lid geworden van de Mammillaria Society in Engeland. Deze veren i
ging geeft elke twee maanden een blad uit waarin veel inform atie w ord t ge
geven over het geslacht Mamm. en ook over de subgeslachten ervan. Begin 
elk jaar geven zij een zaadlijst uit.
Gaarne wil ik to t s lot nog graag een persoonlijke noot hieraan toevoegen. Ik 
hoop dat de ” Succulenta"-leden zich ook zullen bezighouden met de ve rsch il
lende "K ringen ”  die er in uw buurt o f provincie w e llich t zijn, hier w orden zeer 
veel goede dingen gedaan voor onze hobby. Het kom t mij nog wel eens voor 
dat de meeste nieuwe leden niet goed op de hoogte zijn van het doen en 
laten van zo’n "K rin g ”  o f helemaal niet weten dat er "K rin g e n ”  bestaan.

Palembangstraat 20-1, Amsterdam.

De zuurgraad, ook begrijpelijk voor leken!
C. P. A. VAN DE W OUW

Met enige zorg volg ik in Succulenta de d iscussies over de zuurgraad. Die 
zorg w ord t om twee redenen ingegeven. A lle reerst d ient opgem erkt te worden 
dat er allerlei fabels over de zuurgraad in omloop zijn, sprookjes die verm oe
delijk  ontstaan door onjuiste observatie o f te snelle in terpretatie. In nauwelijks 
nog zure grond kunnen de meeste cactussen, Astrophytum s en enkele andere 
kalkminnende soorten uitgezonderd, niet meer groeien. Bloeien daarentegen 
des te beter! B loeiw illigheid v indt zijn oorzaak dan ook niet in een goede 
groei van de plant, maar in factoren als rustperiode en tem peratuur.
De tweede reden waarom het m oeilijk is iets over de zuurgraad te vertellen 
bestaat uit het fe it dat het nauwelijks m ogelijk is iets zinnigs over de zuurgraad 
van de grond te zeggen, laat staan dat een goed beeld geschetst kan worden 
van de verschillende com binatiem ogelijkheden van meer soorten grond en 
w ater uit de kraan of regenwater. De le id ingw aterkw alite it in Nederland ver
slechtert snel en wie nog gelooft dat regenwater schoon is, mag trachten te 
verklaren waarom in het westen van ons land soms een olie film  op het water 
ligt. S terker nog; de luchtverontreiniging g rijp t zo snel om zich heen en uit 
zich soms op zo'n vreem de wijze dat men ook in 'schone’ gebieden soms voor 
zeer onprettige verrassingen komt te staan. Pas onlangs is de oorzaak van de 
’zuurregens’ in Noorwegen bekend geworden. Een ongewoon hoge vissterfte
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bleek te danken aan een sterke verzuring van het water.
Deze verzuring werd veroorzaakt door puur zwavelzuur wat letterlijk uit de 
lucht was komen vallen met enkele overvloedige regenbuien. Een van de ern
stige luchtverontreinigers is zwaveldioxyde. Om daar weinig last van te hebben 
worden hoge schoorstenen gebouwd die dit spul ver boven onze hoofden de 
lucht in blazen. Plaatselijk zijn we het dan wel kwijt, maar het regent elders, 
soms honderden of duizenden kilometers verder weer neer.
In plaats van ons te vermoeien met allerlei moeilijke formules en ons te ver
diepen in bodemloze discussies is het beter te komen tot praktische recepten. 
Daartoe sluit ik me volledig aan bij de opvattingen van G. J. Bakker, pag. 153, 
1978; gebruik gewone huis-, tuin- en keukenazijnl Iedereen kan daarover be
schikken, het is ongevaarlijk voor de planten en gemakkelijk te hanteren. 
Bovendien is overdosering nauwelijks mogelijk omdat een teveel aan azijn 
samen met het water verdampt. Na drie jaar experimenteren met overigens 
kleinere concentraties dan Bakker aangeeft meen ik dat 50 cc azijn per 10 
liter water bij iedere gietbeurt geen schade kan aanrichten. Zelf heb ik met 
slechts 5 cc per 10 liter (regen)water gewerkt en deze hoeveelheid slechts 
incidenteel vertienvoudigd, wanneer een plant helemaal stil was komen te 
staan.
Leken zullen bij het bovenstaande de wenkbrauwen ophalen omdat tienvoudige 
verschillen in concentratie als onbelangrijk worden afgedaan. De reden daar
voor is dat er een ruime marge is waarbinnen de zuurgraad mag liggen opdat 
de planten nog goed groeien. Zuur kan men het beste beschouwen als een 
soort sporenelement, er moet een klein beetje van in de grond zitten. Als dat 
kleine beetje niet aanwezig is worden planten geel en de groei valt stil. Het
zelfde gebeurt indien er teveel zuur in de grond zit. Om de laatste reden is 
het gebruik van azijn een veel betere methode dan het gebruik van willekeurig 
welk ander zuur.
Momenteel is nog veel te weinig bekend over de door cactussen en andere 
vetplanten gewenste zuurgraad. Teneinde hierover wijzer te worden wil ik in 
oen volgend artikel de zaken wat uitgebreider op een rijtje zetten.
Maricollenweg 63 - 5971 AT Grubbenvorst

S tu d ie k rin g  D isco - en M e lo ca ctu s
GÜNTHER KÖNIGS
Op 6 en 7 mei j.l. hield de studiekring "Disco- en Melocactus" op internatio
naal niveau in Leverkusen zijn tweede congres. Na verwelkoming door de 
organisatoren op het stadhuis stond het bezichtigen van twee verzamelingen 
op het programma.
De eerste collectie was van de heer dr. Strecker. In een zeer fraaie en ruime, 
doch overvolle kas kon men een keur van bijna alle geslachten bewonderen. 
Een deel van de kas herbergde een goed overzicht van de Braziliaanse soor
ten Melo’s, Disco's, Uebelmannia’s, Buiningia's, Arrojadoa's en diverse fraaie 
Cereussen boeiden de bezoeker, waarbij dan ook ijverig gefotografeerd werd. 
Ook in de kas van Heimen waren vele mooie exemplaren te vinden, waarbij 
het accent op de Melocactussen lag.
Teruggekomen op het stadhuis begroette de heer Strecker de talrijke aanwe
zigen uit binnen- en buitenland. De heer Uebelmann begon met het eerste 
deel van zijn dialezing over zijn reis door Brazilië. Deze boeiende en hu
moristische spreker voerde de kijkers aan de hand van zijn buitengewone dia s
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naar de natuurlijke vindplaatsen welke hij tezamen met Leopoldo Horst had 
bezocht. In de daarop volgende pauze werden de door spreker meegenomen 
planten te koop aangeboden.
's Avonds hielden de heren P. Braun en G. Königs hun voordracht over het 
geslacht Discocactus met als onderwerp de problematiek van enige soorten 
binnen dit geslacht. Zo werd behandeld de vormenreeks: D. boomianus - al- 
bispinus - araneispinus en zehntnerii, vervolgens D. placentiformis - tricornis 
- altolens en insignis en voorts nog D. species HU 461 en diens mogelijke 
verwantschap met latispinus en pulvinicapitatus. Dank zij gemaakte studies 
en vertoonde dia’s konden deze sprekers duidelijk maken, dat voor deze 
vormenreeksen nog nader onderzoek nodig is. En wel omdat er bij enige 
soorten overgangsvormen zijn die erop zouden kunnen duiden, dat de een of 
andere soort - na verder grondig onderzoek - mogelijk een variëteit of zelfs 
slechts een standplaatsvorm zal blijken te zijn. Deze studies tonen aan dat 
ook serieuze amateurs tot opheldering van dergelijke problemen kunnen bij
dragen.
’s Anderdaags werd de collectie van de heer van Heek bezocht. Daarna volgde

Melocactus violaceus (HU 239)

het tweede deel van de lezing van de heer Uebelmann. De laatste voordracht 
was van de heer Heimen, handelend over Braziliaanse cactussen, voor zover 
deze in onze verzamelingen voor komen. Hij toonde met zijn uitstekende
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D iscocactus alb isp inus (HU 390) Foto'6 v .d . schrijver

dia’s aan dat mits onder juiste cultuurvoorwaarden ook deze soms probleem- 
gevende cactussen zeker goed te kweken zijn.
Voorgesteld werd bij de sluiting van het congres het volgende in Nederland 
te houden.
Ham mersteinstr. 21, 4150 Krefeld , B .R .D .

L e z e rs  sc h r ijv e n
Graag wil ik via deze weg enig commentaar geven op de onlangs in Roosendaal 
gehouden ruilbeurs. Als niet-lid maar met een kweekervaring van ±  18 jaar, 
vraag ik mij af, wat de aanwezige liefhebbers daar in ’s hemelsnaam kwamen 
doen.
Tussen 11.45 en 16.00 uur werden bakken vol vetplantjes aangedragen. Wat 
er aan cactussen werd aangevoerd was droevig. In het algemeen zeer slecht 
gekweekte planten, waarvan minstens de helft rijp was voor de vuilnisbak. 
Wat mij opgevallen is, is dat er voor het eerst sinds lang geen Belgische lief
hebbers aanwezig waren. Dit vind ik een veeg teken aangezien vooral onder 
deze liefhebbers naarstig gezocht wordt naar nieuw materiaal en zeldzame 
planten.
Echter op deze beurs werden op enige uitzonderingen na, soorten aangevoerd, 
die bij elke bloemist en kruidenier te koop zijn voor ƒ 0,75 a ƒ 1,— en waar
van de kwaliteit dan meestal nog 100 %  beter is.
Zeer droevig was het vaak ook gesteld met de etiketering van de planten. 
Veel onvolledige namen werden gehanteerd en veel etiketten waren onlees
baar. Nog meer etiketten ontbraken geheel. Zijn de plastic etiketten tegen
woordig zo duur, dat zelfs dit erbij in moet schieten. Of wordt er maar wat 
aangerommeld met onze succulente vrienden. Op deze manier worden veel van 
onze planten naamloos of omgedoopt, terwijl er reeds zoveel verwarring heerst 
op dit gebied.
Onder deze omstandigheden heeft een ruilbeurs volgens mij totaal geen zin,
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en is zelfs een slechte presentatie aan allen, die zo voo r het eerst met onze 
liefhebberij in aanraking komen.
M.i. is het bestur van deze afdeling op diverse punten nogal teko rt ge
schoten,
Is er wel voldoende voorlichting gegeven over het ons thans te r beschikking 
staande materiaal zoals: zaadsoorten, zaai-methodes, vooral voo r moeilijke 
soorten en entingen op b.v. Hylocereus, Peireskiopsis en Selenicereus, waar
na na enige tijd  het overenten vo lg t op de defin itieve onderstammen. Is er wel 
gewezen op het ontstaan van m oerplantjes op deze manier, zodat het jaar 
daarop voldoende planten ontstaan om op een ruilbeurs goed voo r de dag te 
kunnen komen. Is er wel eens iets gedem onstreerd in deze richting door een 
deskundig persoon?
N iet iedereen heeft groene vingers en velen van ons zijn door schade en 
schande wijs geworden. Indien zo eens wat meer aandacht op d iverse punten 
werd gegeven, dan zou m.i. de ruilbeurs geen plaats hoeven te zijn, waar de 
ene man hoopt er financieel wat beter van te worden en de andere man hoopt 
zijn slechte plantjes te kunnen ruilen voor even of nog slechtere.
Ondanks al deze kritiek wil ik ook enkele positieve opm erkingen plaatsen. 
Er waren enkele liefhebbers aanwezig die ook goed materiaal voorhanden had
den, o.a. een vertegenw oordiger van de Fa. Edelman en een liefhebber uit 
Limburg, alhoewel wat aan de dure kant en een voo r mij onbekend persoon, 
die een leuke sortering goed geënte Phyrocactussen, Ariocarpussen en Neo- 
chilenia's te koop aanbood voor ongeveer f  1,50.
A ls opsteker voor het bestuur, die de ruilbeurs organiseerde rest mij te ve r
melden, dat de plaats van de beurs zeer goed gekozen was. V olop ruimte, 
voldoende parkeergelegenheid, kantine voor verfrissingen etc. en prachtig 
weer.
M. v.d. Broek, Rozenbloemstraat 27a, Made

Aztekium ritteri, zeldzame plant? Wel aanwezig op de ruilbeurs in Roosendaal! Foto Th. Neutelings
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Kommentaar:
Bij ieder evenement van enige omvang is het niet mogelijk om aan ieders 
wensen te voldoen. Gezien de ook dit jaar weer overweldigende opkomst, 
kan ik stellen dat onze opzet om een gelegenheid te scheppen, waar lief
hebbers van succulente planten de mogelijkheid geboden wordt om planten 
met andere liefhebbers uit de verre omtrek te ruilen dan wel tegen redelijke 
prijzen te verkopen, alleszins geslaagd kan heten. Aangezien de briefschrijver 
kennelijk alleen grote en zeldzame planten tegen een lage prijs zoekt, kan 
ik zijn teleurstelling wel begrijpen, daar op deze ruilbeurs overwegend „ge
wone" planten aanwezig waren. Persoonlijk ben ik van mening dat de lief
hebbers meer gediend zijn met planten, die dan wel „gewoon" genoemd 
worden, maar daarentegen met enige aandacht goed te kweken zijn en daar
door veel en blijvend plezier aan onze hobby opleveren, dan de zeldzame 
soorten, daar zeldzaam vaak een synoniem is voor moeilijk.
De opmerking over het ontbreken van etiketten verbaast mij, daar een lief
hebber met zo’n langjarige ervaring toch niet zo veel problemen moet hebben 
met de namen. Tevens lijkt mij de konklusie dat dit uit kostenoverwegingen 
gebeurt, enigszins voorbarig, omdat er ook andere redenen te noemen zijn 
waarom er geen namen vermeld worden.
Uit het feit dat een bepaalde Belgische liefhebber niet aanwezig is, de gevolg
trekking maken dat er geen andere Belgische vrienden aanwezig zijn en dat 
de reden van afwezigheid de kwaliteit van het gebodene is, moet ik ten 
stelligste tegenspreken. Er waren verschillende Belgische liefhebbers aan
wezig en uit een persoonlijk kontakt met de kennelijk bedoelde liefhebber is 
mij gebleken dat hij helaas om andere redenen verhinderd was.
De vergelijking, die de briefschrijver trekt tussen het aanbod bij bloemist of 
kruidenier en de ruilbeurs, getuigt niet van een goed waarnemingsvermogen: 
Het assortiment is veel kleiner dan op de ruilbeurs, namen ontbreken helemaal 
of zijn foutief. De prijzen liggen meestal boven een gulden. Het uiterlijk van de 
planten is na een verblijf van enige weken in de winkels vaak bedroevend. 
T.a.v. het punt voorlichting over enten, zaaien e.d. kan ik alleen zeggen dat 
niet alleen in onze afdeling maar ook in andere afdelingen en in ons maand
blad aandacht aan deze onderwerpen besteed wordt. Of dit voldoende is, is 
moeilijk te bepalen. Dit is ook afhankelijk van de wensen en behoeftes van de 
liefhebbers. Moeten wij allemaal moeilijke en nieuwe soorten kweken? Is het 
noodzakelijk om snel te vermeerderen? Moet er zoveel geënt worden? Vooral 
t.a.v. het laatste wil ik opmerken dat er een duidelijke trend waarneembaar is 
naar het meer kweken op eigen wortel.
Als afsluiting wil ik de briefschrijver adviseren om onze ruilbeurs maar niet 
meer te bezoeken, aangezien zijn behoeftes kennelijk heel anders zijn dan het 
merendeel van de andere liefhebbers.
H. M evissen, voorzitter afd. West-Brabant
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R h o d o ca c tu s  g ran d ifo liu s  (H aw ) Knuth,
een  in te re ssa n te  c a c tu s

IR. G. UIL

Van zijn laatste expeditie naar Brazilië in 1974 bracht Albert Buining behalve 
van vele nieuwe en zeldzame cactussoorten, zaden mee, die hij zoals gewoon
lijk aan de Heer A. M. Wouters en mij toevertrouwde voor de verdere kweek. 
Er bevond zich ook een zakje bij met zaden van een soort die in Brazilië veel 
voorkomt en dus heel gewoon is, maar die men echter in Europese verzame
lingen zelden aantreft. Deze cactus groeit n.l. uit tot een struik of boom en 
kan een hoogte van 5 meter bereiken en is daarom eigenlijk alleen geschikt 
voor tropische kassen van botanische tuinen, waar zij vrij uitgeplant zich voluit 
kan ontwikkelen. In een pot wordt zij gewoonlijk niet groter dan 1 a 1t5 meter, 
zelfs als zij kan doorwortelen in de grond van het tablet. Zij komt dan ook niet 
zo gauw in bloei, maar hierover later.
Op het zakje was geschreven: Pereskia brasiliensis, met een vraagteken; reu- 
zevrucht. De zaden zijn glanzend zwart, half hartvormig, 6,5 mm lang bij 4 
mm breed, afgeplat. Bij een sterke vergroting vertoont de testa (=  zaadhuid) 
een structuur van evenwijdige lijntjes en dwarslijntjes.
De kieming (voorjaar 1975) verliep voorspoedig, waarbij de kiembladen ( = co- 
tylen) bijzonder opvielen; zij bereiken een lengte van 1,5 tot 2 cm en vertonen 
reeds min of meer een gewone bladstructuur, dus een hoofdnerf met zijnerven. 
Verspenen was al gauw noodzakelijk en wel direct in een pot. De ontwikke
ling verliep toen stormachtig, zo dat in het najaar van 1975 de twee planten 
die ik voor mijzelf behield, een lengte van 80 cm tot 1 meter hadden bereikt. 
In het voorjaar van 1976 verhuisde ik met mijn verzameling naar een grotere 
kas met een nokhoogte van ruim 3 meter en een grondrabat aan de kopkant 
van de kas. Daar plantte ik het ene exemplaar uit (foto 1); het andere ging in 
het zijtablet aan de raamzijde (foto 2).
De plant in de vrije grond ging geweldig aan de groei en bereikte in septem
ber van hetzelfde jaar reeds de nok van de kas; vanaf een hoogte van onge
veer 2 meter waren een 12-tal zijtakken ontsproten, de hoogste daarvan moest 
ik in het voorjaar 1977 verwijderen daar zij tegen het glas van het dak groei
den.
De plant in het zijtablet werd duidelijk in haar groei beperkt en maakte reeds 
zijtakken vanaf een hoogte van 40 cm, terwijl de hoofdstam uiteindelijk een 
lengte van 1.60 m bereikte door haar schuin onder het dak te leiden.
Maar eerst een korte beschrijving van de plant. De stam heeft momenteel aan 
haar voet een doorsnede van 9 cm. Dat wij hier met een cactus te maken heb
ben, blijkt zonder meer uit de aanwezigheid van areolen, het voornaamste ken
merk van de familie der cactussen. Ze zien er uit als een viltachtig kussentje 
van lichtgeelachtige tot lichtbruine kleur, de diameter ervan bedraagt 0.5 - 1 
cm, het blad dat ingeplant staat onder het areool is niet succulent, donker
groen, glanzend, met een gegolfde rand, de bladvoet is slechts enige mm tot 
1 cm lang, de lengte van het blad varieert sterk, van 10 cm aan de zijtakken, 
tot bijna 30 cm aan de hoofdstam, bij een breedte van 5-7 cm. De dorens zijn 
naaldvormig, satijnachtig glanzend, donkerbruin tot zwart. Het aantal per areool 
is zeer verschillend; aan het einde van de takken komen er in de aanvang 
vrijwel geen dorens voor; bij het ouder worden verschijnen er uit het areool 
steeds meer dorens. Zo kan het aantal aan de areolen van de hoofdstam tot 
pl.m. 20 toenemen. Zelfs aan de voet van de stam ziet men in elk areool wel
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enige dorens, die nog aan de groei zijn, de voet daarvan is ve rd ik t en helder 
bruinrood van kleur; daar is het weefsel nog zacht, zodat zij bij de minste 
aanraking afvallen.
D it gem akkelijk afvallen van een nog niet volgroeide doren kom t bij ons in 
de cu ltuur niet zo veelvuld ig voor daar zij beschermd staan, althans meer dan 
in de natuur waar zij aan allerle i beschadigingen zijn blootgesteld. Daarom 
moet men het dorenaantal van nieuwbeschreven planten enigszins w antrou
wend bezien. Doch d it terzijde.
De dorens kunnen een lengte van 6 cm bereiken, ze staan gespreid over het 
areool; er zijn geen m iddendorens te onderscheiden (foto 3).
Vanwege de zware bedoorning en het gem akkelijk bewortelen van takken 
w ord t zij veel gebru ikt als heggeplant en is als zodanig verspreid, van Bra
zilië over M idden-Am erika to t in Mexico.

In de w in ter va lt het merendeel der bladeren af (ook in Brazilië in de droge 
periode), de hoofdstam verlies t vrijw e l alle bladeren, aan de zijtakken b lijft 
nog wat blad zitten. Als men nu denkt met een kale stam te blijven zitten* 
heeft men het mis, want in het volgende voorjaar komen uit het groeipunt 
dat zich hier bij deze prim itieve cactus nog onder het areool bevindt, nieuwe 
bladeren te voorsch ijn ; deze zijn veel kle iner dan het oorspronkelijke eerste 
blad, maar er kunnen zich 1 - 4  bladeren per areool ontw ikkelen, die dus 
tussen de dorens verschijnen. De plant zie t e r dan nog b laderrijker uit dan 
het jaar te voren. Men kan d it zien op foto 4 met links de oude stam en rechts 
de nieuwe loot met het eerste blad onder het areool. Beide planten ontw ikkel
den nl. in de zomer van 1977 een zijscheut aan de voet van de hoofdstam, 
Die van de plant in de vrije  grond was in het najaar van 1977 reeds 1.30 m 
hoog en bereikte in juni 1978 het glas in de nok van de kas, zodat ik deze 
moest inkorten. M aar ook de scheut van de plant in het tablet groeide zo snel 
dat hij in 6 a 7 weken reeds een lengte van 90 cm had en tegen het glas dreig
de te groeien. De heer W. Sterk, onze vroegere redacteur was toen toevallig 
bij mij op bezoek en had wel interesse in een "s te k je " van deze plant. Laatst
genoemde scheut was toch niet te handhaven en ik dacht deze toch nog jonge 
scheut wel even met een mes te kunnen afsnijden. De doorsnede van d e v o e t 
was al wel 2.5 cm, maar hij zag er zo groen en sappig uit. Hij bleek echter al 
zó verhout te zijn, dat afsnijden met een scherp mes onm ogelijk was. Er moest 
een ijzerzaagje aan te pas komen!
Intussen was reeds du ide lijker geworden met welke cactus we te doen had
den. U it de lite ra tuur bleek, dat Pereskia brasiliensis een synoniem is van Pe- 
reskia aculeata. Daar lijk t onze plant in het geheel niet op. Toevallig staan bei
de soorten bij mij in het grondtablet naast elkaar. Maar dat het een Pereskia 
species moest zijn, was evident.
D oor naslag van de literatuur, het kennen van het zaad en de grote bladeren, 
had ik een sterk verm oeden dat het wel eens Rhodocactus grandifo lius zou 
kunnen zijn, doch de bloem en de vrucht moesten zekerheid verschaffen. En 
daar was het wachten op. Ik had geen idee of en wanneer mijn plant bloeirijp  
zou zijn, to t ik in augustus 1977 een verschijnsel waarnam, dat de inzet to t 
de bloei bleek in te luiden. Ik bem erkte dat de bladeren van de hoofdstam en 
eveneens van de zijtakken op een afstand van ongeveer een halve meter van 
de top een paarsrode rand kregen, die vooral bij doorvallend lich t zeer goed 
te zien was. Naar het einde van de tak werd deze rand steeds du idelijker to t 
de laatste blaadjes aan de top geheel paarsrood waren. Toen kwam tussen 
deze blaadjes —  ze waren aan het eind maar 1 cm groot —  de eerste bloem
knop te voorschijn. De bloem slu it het einde van de tak af; de bloei is hier
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dus eindstandig. Bij het openen van de eerste bloem, stond het voor mij'vast, 
dat wij inderdaad hier met Rhodocactus grandifolius te doen hadden.
De bloem doet sterk denken aan een wild roosje, de doorsnede bedraagt 4 
tot 5 cm, er is niet veel verschil tussen de binnenste en buitenste bloembla
deren; de laatste zijn iets kleiner, lichtroze, naar de voet overgaand in bijna 
wit met een nauwelijks waarneembaar lichtgroen waas. De binnenste bladeren 
zijn zuiver roze, eveneens naar de voet in wit overgaand.
De meeldraden zijn in groot aantal aanwezig, de helmdraden zijn zeer licht
roze, de helmhokjes met stuifmeel eigeel, de stamper die iets boven de meel
draden uitsteekt, heeft 6 a 7 lobben en is eveneens lichtroze.
Bij de verdere beschrijving van bloem en vrucht kom ik op een tweetal as
pecten, waarom ik in de titel Rhodocactus grandifolius een interessante cac
tus noem.
De heer A. J. Brederoo, velen van ons reeds bekend om zijn fraaie illustraties 
bij de nieuwbeschrijvingen van Buining, was zo vriendelijk om tekeningen te 
maken van bloem, vrucht en zaad van onze plant. Het is een voorrecht dat 
wij onder onze leden zulke talentvolle krachten bezitten en die zich beschik
baar stellen, wanneer een beroep op hen wordt gedaan.
Nu moet ik teruggrijpen naar de ontwikkelingsgeschiedenis van de cactussen. 
De studie van Prof. Buxbaum heeft aangetoond dat deze zich ontwikkeld heb
ben uit de bladplanten en wel uit de familie der Phytolaccaceae, die tot de 
orde der Centrospermae behoren. Het is niet de bedoeling in dit artikel die
per op deze ontwikkelingsgang in te gaan, volstaan kan worden met te ver
melden dat bij de Phytolaccabloem, die een primitievere opbouw heeft dan 
die van de cactussen de zaadknoppen staan ingeplant op een verhoging in 
het centrum van de bloem. Bij de cactussen is door verbreding hiervan de 
bloembodem of receptaculum gevormd, waarop de organen van de bloem 
staan ingeplant. Bij Pereskia aculeata die met de overige Pereskia’s tot de 
primitiefste cactussen behoort, zien we nog dezelfde kegelvormige verhoging 
in het midden van de bloem. Op deze verhoging staan de zaadknoppen met 
de zaadstrengen verticaal ingeplant. Het geheel bevindt zich in de voet van 
de stamper. Hier moeten we van een bovenstandig vruchtbeginsel spreken 
(fig. a). In deze kegelvormige verhoging zien we nog een zekere verwant-
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schap met de orde der Centrosperm ae, die alle een centrale zaadlijst hebben. 
Bij Pereskia saccharosa is ook nog een bovenstandig vruchtbeginsel, echter 
is hier reeds een overgang te zien, de bloembodem is a fgevlakt en de inplan
ting van de zaadknoppen is naar de zijwand verschoven (fig. b).
Bij Rhodocactus grandifo lius is het vruchtbeginsel verder ingezonken, zodat 
het zich onder de bloembodem bevindt en is daarmede onderstandig gew or
den (fig. A  1). D it onderstandige vruchtbeginsel treffen we verder bij alle ho
ger ontw ikkelde cactussen aan en is het eerste interessante aspect, waarop 
ik eerder doelde. D it was ook voo r Berger (1926) aanleiding alle Pereskia’s 
met een onderstandig vruchtbeginsel onder te brengen in het ondergeslacht 
Rhodocactus; Knuth (1935) ging nog verder door dit ondergeslacht to t ge
slacht te verheffen. Andere auteurs houden alleen het geslacht Pereskia aan. 
W at moeten w ij gewone liefhebbers nu als geslachtsnaam kiezen? H ier komen 
we op het moeilijke terrein van de naamgeving. Dr. W. K. Boom, onze vroe
gere redacteur heeft in een artikel in het maartnummer van 1965 op de oor
zaken hiervan gewezen. De fam ilie van de cactussen is nog te weinig w eten
schappelijk bewerkt, sch rijft hij. De onderzoekers, waaronder d ikw ijls  niet- 
vakkundigen, dus geen botanici, hebben de meest verschillende en tegen
gestelde opvattingen, wat zijn neerslag heeft in de naamgeving, vooral die 
van het geslacht, hetgeen to t een grote chaos in deze geslachtsnamen heeft 
geleid. De liefhebbers komen daardoor in verw arring. Men moet zich hiervan 
niet zoveel aantrekken. Men kieze uit de gebruikte geslachtsnamen eenvoudig 
die naam waaraan men om èèn of andere reden de voorkeur geeft.
Ik kies in het onderhavige geval voor de naam Rhodocactus grandifolius. 

Maar gaan we nu terug naar de planten in de kas en wel in het stadium waarin 
de eerste bloem knop te voorschijn  komt. O nder deze paarsrode knop zien we 
een krans van 8 - 1 0 ,  eveneens paarsrode schubvorm ige blaadjes, die op 
een kort stengeltje staan ingeplant. Ze stellen gereduceerde bladeren voor. 
Er is een vloeiende overgang waar te nemen van de eindblaadjes van de tak 
via de blaadjes op het bloem stengeltje naar de bladeren van de bloemknop. 
H ierdoor w ord t bij deze prim itieve cactus du idelijk  geïllustreerd dat een bloem 
in principe niets anders is dan een omgevormde vegetatieve spruit. Bij het 
verder uitgroeien lijk t het alsof de bloem op een stengeltje staat. D it is even
wel schijn. Evenals bij de andere cactussen is de bloem hier zittend. Bij be
schouwing van de bloem doorsnede zien we dat het vruchtbeginsel met een 
korte voet rechtstreeks op het areool staat (fig. A 1). Het „s tenge ltje ’ met 
zijn areolen en blaadjes omvat het vruchtbeginsel en vorm t na de bevruchting 
de bekleding van de vrucht. Genoemde areolen met hun even zo vele groei- 
punten bezitten het verm ogen zelf w eer normale zijspruiten of bloem spruiten 
voo rt te brengen. Het treedt zelfs nog op bij areolen van de vrucht. D it ve r
schijnsel noemen we proliferatie.
Het komt voo r bij verschillende soorten van het prim itieve geslacht Pereskia, 
maar ook nog bij het iets hoger ontw ikkelde geslacht Opuntia. De bij de lie f
hebber welbekende Opuntia salmiana is er een goed voorbeeld van.
M aar het m ooist kom t deze pro life ra tie  to t uiting bij Rh. grandifolius. D it noem 
ik dan ook het tweede interessante aspect van deze soort. Het treedt hier zo 
uitbundig op, dat hele trossen w orden gevormd, w aaruit te lkens nieuwe bloe
men ontspruiten, die bij bevruchting to t hele ketens van vruchten worden. 
M aar zover was het nog niet. Zodra de eerste bloemen zich openden, paste 
ik zelfbestuiving toe, echter zonder resultaat. De plant b lijk t zelfsterie l te zijn. 
Op dat tijds tip  vertoonde de plant in het zijtablet geen enkel teken van bloei- 
rijpheid. Ze was maar w einig gegroeid en haar eindscheut was slechts een
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A —  bloem (vergr. 2x) 
A1 =  bloemdoorsnede 
B —  areool Rhodocactus grandifolius

nietig takje vergeleken bij de zware takken van het andere exemplaar. Ik had 
dus weinig hoop.
M aar in het voorjaar van 1978, om precies te zijn eind februari, gebeurde toch 
hetgeen ik niet had verw acht: de blaadjes d ichtb ij het takeinde kregen de 
bovenbeschreven roodkleuring en in maart verscheen als afsluiting van de 
tak èèn enkel bloem knopje. Bij de verdere ontp looiing ontsproten uit v ij f  areo- 
len van deze bloem knop w eer bloem knopjes. D it herhaalde zich in de loop 
van de daarop volgende weken nog enige malen, to t een hele tros gevormd 
was (fo to  frontpagina). Men moet deze afbeelding echter een kwartslag draai-

Schematische voorstelling van de doorsnede van een bloem van:
a) Pereskia aculeata
b) Pereskia saccharosa
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en, er is nog een klein stukje van de tak waaraan de tros hangt te zien, d it 
is de bovenzijde.
Intussen was ik toen de eerste bloem geheel geopend was (ze blijven slechts 
2 dagen open) begonnen met kruisbestuiving. Ik ging hiermee door to tda t na 
ongeveer 2 maanden geen bloemen meer geproduceerd werden. Het resultaat 
van deze bestuiving c.q. bevruchting ziet men op foto 5. Ofschoon een paar 
bloemen bij de bestuiving aan mijn aandacht zijn ontsnapt —  ze zijn te her
kennen als verdroogde resten op twee vruchten —  ziet men hier toch maar 
meer dan 25 vruchten, die d irect o f indirect, via ketens en zijketens verbon
den zijn met de vruch t van de oorspronke lijk  enige bloem van deze tak! Een 
beter voorbeeld van pro life ra tie  kan ik U niet laten zien.

De vrucht is peervorm ig, donkergroen, met ta lrijke  zeer kleine iets lichter- 
groene stip jes; bij optimale bevruchting kan zij to t 9 cm lang worden, de 
bloem resten zitten in een inzinking op de top; de oorspronkelijke paarsrode 
schubvorm ige blaadjes zijn uitgegroeid to t een meer rondachtige vorm, 1.5 - 
2 cm lang bij ±  1 cm breed; ze kunnen een sterke kromming vertonen; de 
kleur is dan grauw paarsgroen met een rood randje (tek. B).
De zaden in de vrucht liggen ingebed in een u iterst kleverige substantie. Het 
aantal is zeer variabel; bij de grote vruchten kan d it aantal to t ±  60 oplopen. 
Nauwkeurig weet ik d it niet, daar ik nog niet to t het verw ijderen en openen 
van de vruchten ben overgegaan. Daar de ge lijk tijd ige bloei aan beide planten 
ongeveer twee maanden duurde, verschillen ook de vruchten maximaal twee 
maanden in leeftijd. Toen ik een dezer dagen (half oktober) bij w ijze van proef 
een vrucht doorsneed —  en uiteraard was het een " jo n g e ”  vrucht als zittend 
aan het eind van een keten —  bleek deze wel allemaal zwarte zaden te be
vatten, maar na enkele dagen vertoonden verschillende zaden een indeuking, 
een teken dat het embryo nog niet volgroeid is. Om het risico te verm ijden 
dat ik onrijpe zaden zal oogsten, w acht ik maar liever to t door verkleuring of 
anderszins du ide lijk  b lijk t dat de vruch t rijp is.
M et d it artike l heb ik trachten te voldoen aan de oproep door vele redakteu- 
ren, ook reeds in het verleden gerich t aan de liefhebbers, om hun ervaringen 
op het gebied van de succulenten eens op schrift te stellen.
Dat va lt niet iedereen even gem akkelijk. Mij viel het in ieder geval m oeilijk 
de eerste stap te zetten; men moet over een drempel heen. Maar moge het 
een stimulans voo r vele andere leden zijn om ook eens in de pen te klimmen. 
Ons tijdsch rift zal er wèl bij varen. Overigens ben ik mij ervan bewust door 
het schrijven over een zo w einig voorkom ende cactus, althans in onze verza
melingen, de kans te lopen bedolven te worden onder een lawine van aan
vragen om plantmateriaal. Ik w il d it vóó r zijn.
Toen de heer A. van Beuningen enige jaren geleden een artike ltje  schreef 
over het enten op Pereskiopsis, d it n.a.v. een discussie h ierover in ons blad, 
kreeg hij zo veel aanvragen, dat, indien hij daaraan had w illen en kunnen vo l
doen, hij alleen al aan porto —  en verzendkosten enige honderden guldens 
was kw ijtgeweest.
Men w eet het dus, bespaart U zich de moeite. De zaden komen t.z.t. in de 
bieding van het C lichéfonds.

Cuperstraat 3, Bemmel.
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B =  vrucht (ware grootte)
B1 =  doorsnede vrucht

z =  zaad s =  slijmcellen
B2 =  hilum f =  funiculus m =  micropyle
B3 =  zaad (vergr. 7x)
B4 =  vooraanzicht zaad
B5 =  embryo met binnenste zaadhuid en perisperm (=  p)
B6 =  embryo geheel vrij c =  cotylen
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Albert Frederik Hendrik Buining 
25 augustus 1901 — 9 mei 1976

Het Buining-fonds
Al geruime tijd  leefde er in het dagelijks bestuur van Succulenta de gedachte 
een speciaal fonds in te stellen met het doel via zo’n fonds de popula ir w eten
schappelijke boekjes en andere w erkjes van onze vereniging uit te geven. 
M et name dacht men daarbij aan de monografieën van de geslachten D isco- 
cactus en Melocactus, waaraan w ijlen de heer A. F. H. Buining zich reeds vele 
jaren gew ijd had.
Een aantal jaren geleden werd door de hoofdbestuursvergadering aan de heer 
Buining verzocht deze monografieën in Nederland via onze vereniging te 
laten verschijnen, waartoe de heer Buining gaarne zijn toestemming verleende. 
Na overleg met en met toestemming van mevrouw Buining werd in 1976 aan 
het betreffende fonds de naam A lbert Buining verbonden, te r nagedachtenis 
aan hem en aan het om vangrijke w erk dat gedurende tienta llen jaren door de 
heer Buining werd verricht.
De heer Buining immers was van 1940 to t 1968 voorz itte r van onze vereniging. 
Daarnaast kreeg hij internationale bekendheid en waardering door zijn pu
blicaties op cactusgebied. D oor zijn gewetensvolle en nauwkeurige arbeid 
heeft hij veel b ijgedragen to t een beter en vooral ju is te r begrip met betrek
king to t de system atiek der Cactaceae. Hij heeft zich daardoor geschaard on
der de zeer groten op cactusgebied. Naast de eerstgenoemde monografie zal
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in de nabije toekom st via het Buining-fonds o.a. verschijnen een geheel ve r
nieuwd en uitgebreid boek met de verklaring van botanische namen van suc
culente planten. D it te r vervanging van het reeds lange tijd  uitverkochte boekje 
van Korevaar, "W a t betekent die naam".
Voorts denken we aan gebundelde herdrukken van verhandelingen over be
paalde geslachten, waarvan in ons maandblad artikelen-reeksen verschenen 
zijn o f nog zullen verschijnen, alsmede over allerlei andere onderwerpen die 
zich daarvoor lenen. D it zijn in grote lijnen de voorgeschiedenis en de opzet 
van het Buining-fonds.
U zu lt wel begrijpen dat voor een derge lijk  fonds veel geld nodig is. De hui
dige kosten van druk- en b indw erk zijn enorm hoog en vooral de aanloop
kosten voor de vervaardiging van de eerste boekjes vergen een grote in
vestering.
Als u bedenkt dat alleen voor het vervaardigen van de zwart-w it- en kleuren
afbeeldingen van het boek over het geslacht D iscocactus een bedrag van on
geveer ƒ 60.000,—  nodig is dan zult U begrijpen dat het nogal wat hoofd
brekens gekost heeft een methode te bedenken om dit geld bij e lkaar te 
krijgen.
Nu is onze vereniging beslist niet noodlijdend, doch een derge lijk  groot bedrag, 
in zijn geheel, onttrekken aan de verenigingskas is ten ene male onmogelijk. 
Het uitgangspunt van het fonds is dat het in het leven geroepen is door en 
voor de leden van Succulenta en hiervan uitgaande, durven w ij dan ook —  
zij het met enige schroom —  aan de afdelingen te vragen een bedrag te s to r
ten in d it fonds.
De afdeling Rotterdam, die op d it idee kwam, heeft ze lf het goede voorbeeld 
gegeven door een bedrag van fl. 1000,- in het fonds te storten. Inmiddels 
verraste de afdeling W est-Brabant ons met een bedrag van fl. 190,-. O ok vanaf 
deze plaats onze dank aan Rotterdam en W est-Brabant!
W ij begrijpen best dat niet alle afdelingen een groot bedrag als dat van de af
deling Rotterdam uit hun kasoverschot zullen kunnen missen, doch w ij hopen 
dat na deze eerste giften, vele afdelingen zullen besluiten het fonds financieel 

ten in d it fonds.
Naast de afdelingen met hun leden, te lt onze vereniging een groot aantal ve r
spreid wonende leden. O ok deze leden zouden w ij graag w illen opwekken hun 
steun te verlenen aan ons fonds. Iedere bijdrage is uiteraard welkom.
Een andere m ogelijkheid om de aanloopkosten voora f te financieren is het 
openen van de gelegenheid om tegen gereduceerde prijs tevoren in te tekenen 
op de uitgaven. H ierover hoort u binnenkort nader van ons.
W ij nemen aan dat u nu zo langzamerhand wel graag zoudt w illen weten hoever 
de voorbereidingen van de uit te geven boeken gevorderd zijn. Wel, het is 
zo, dat de kopij van de Nederlandse en Duitse versie van de m onografie van 
het geslacht D iscocactus gereed is. D it boek zal, om een g ro ter verspre id ings
gebied te verkrijgen, in het Nederlands, Duits en Engels verschijnen. Er 
w ordt momenteel hard gew erkt aan de Engelse tekst. De uitgave in drie talen 
heeft to t doel en ook to t gevolg dat de totaaloplage gro ter kan zijn, waar
door de kosten per stuk lager worden.
We hopen dat nog d it jaar, o f in het begin van 1979, de Nederlandse uitgave 

kan verschijnen.
De kopij van het boek met de verklaring van de botanische namen is ook 
gereed voor wat be tre ft het gedeelte met de verklaring van de Latijnse namen. 
Het deel waarin persoonsnamen verm eld worden is nog in bewerking, doch we
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hopen dat ook dit gedeelte spoedig gereed zal zijn zodat alles zetklaar kan 
worden gemaakt.
Achter de schermen is in de afgelopen tijd door vele mensen hard, bijzonder 
hard kunnen we wel zeggen, gewerkt aan de voorbereidingen van de beide 
uitgaven Mensen die zich bezig hebben gehouden met de uitwerking van het 
manuscript "Discocactus” en de vertaling daarvan en de groep leden die 
het omvangrijke werk van het vernieuwen en uitbreiden van het boekje van 
Korevaar voor hun rekening hebben genomen.
Helpt U allen mee het ons mogelijk te maken het Buining-fonds te laten func
tioneren door uw financiële steun. Het gironummer is 3742400 t.n.v. Succu
lenta, afdeling Verkoop te Beverwijk, met vermelding van: Buining-fonds. Bij 
voorbaat hartelijk dank!

De Buining-fonds-commissie: Frans Noltee
Koos Orlemans 
Arie de Graaf

A. d. G.

D r. H erm an n  J a c o b s e n  t
Op 19 augustus van dit jaar overleed in Kiel op 81-jarige leeftijd Dr. H. Ja
cobsen. Daarmee heeft onze liefhebberij opnieuw een gevoelig verlies ge
leden. Jacobsen begon zijn loopbaan in 1912 en kreeg in 1929 de technische 
leiding over de botanische tuin in Kiel. Hij zag kans vooral de kassen te mo
derniseren en een grote collectie zeldzame planten op te bouwen. Onder
tussen was hij ook medewerker van de bekende Mesemspecialist Prof. 
Schwantes geworden. Door deze samenwerking en dankzij de vele contacten 
in Zuid- en Zuidwest-Afrika kwam een verzameling tot stand die zijn weerga 
in dit deel van de wereld niet had. Deze verzameling werd de basis voor 
uitgebreide studies. Daarbij kwamen niet alleen zuiver botanische vragen 
aan bod, maar werden ook vele problemen op het gebied van de cultuur van 
Succulenten onder de loep genomen.
In 1933 verscheen Jacobsens eerste boek ,,Die Sukkulenten". In 1954 publi
ceerde hij zijn grote driedelige werk „Handbuch der Sukkulenten Pflanzen” , 
dat in 1960 ook in een (uitgebreide) Engelse versie verscheen. In 1963 werd 
hem door de universiteit van Kiel vanwege zijn verdiensten voor de studie 
van de succulente planten het eredoctoraat verleend. Zijn laatste grote werk 
was het bekende Lexicon, dat zowel in het Duits als het Engels verscheen. 
Behalve de reeds genoemde heeft Jacobsen nog vele andere publicaties op 
zijn naam staan, zowel in boekvorm als in tijdschriftartikelen. Het is dan ook 
moeilijk zijn betekenis voor onze liefhebberij te overschatten. Zonder over
drijving kunnen we zeggen dat met Hermann Jacobsen een van de belang
rijkste socculentenkenners van onze tijd is heengegaan. Behalve door zijn vele 
publicaties leeft de naam Jacobsen ook voort in het geslacht Jacobsenia en in 
verschillende andere succulenten.
F. Noltee, Essenberg 77, Dordrecht

D e k w e e k  van  Eu p h o rb ia 's  in Z u id -A frika  (III)
PIET VAN BRUGGEN EN PETER VAN DE WAAL
Zo’n geslaagde proefneming levert nog geen afdoend positief bewijs. Dit kan 
een toevalligheid zijn. We hebben echter de proeven daarna uitgebreid en de 
proeven met verschillende soorten Euphorbia's voortgezet en bevestigende
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Succulentarium: W. Ruysch; aanmelden voor bezoek: de heer Ruysch, tel.: 08370-19123 
toestel 327, of I.V.T. t.a.v. W. Ruysch, Mansholtenlaan 15, 6708 PA Wageningen. 
Vragenrubriek: Cactussen en algemeen: de heer Uil; Vetplanten: de heer Bravenboer.

SLUITINGSDATA:
Kopij voor het februari nummer moet uiterlijk 1 januari bij de redactie zijn.
Mededelingen voor het verenigingsnieuws uiterlijk 15 januari bij het secretariaat. 
Advertentie’s en Vraag en aanbod uiterlijk 15 december bij de heer Orlemans.

DRINGEND VERZOEK:
Wilt u bij al uw korrespondentie een postzegel voor antwoord insluiten? In verband met de 
hoge portokosten is het niet ianger verantwoord brieven te beantwoorden wanneer geen 
postzegel is bijgevoegd.
Voor een vlotte afhandeling gelieve u STEEDS UW LIDNUMMER TE VERMELDEN.

BESTUURSMEDEDELINGEN.
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 
verkrijgbaars f 3,50 voor leden en f 4,50 voor niet-leden. Afdelingen betalen bij een bestel
ling 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, J.J.M. Orlemans, Beverwijk, tel.: 
02510-38625, met vermelding van de bestelde artikelen.

Contributie 1979.
Het verheugt ons u mede te kunnen delen dat in 1979 de contributie niet verhoogd behoeft te 
worden, het blijft voor Nederland en België f 30,--, voor het buitenland f 35,--. Jeugdleden 
tot 18 jaar betalen de helft.
De leden in Nederland zullen begin januari weer een acceptgirokaart ontvangen voor de 
betaling. U wordt verzocht alleen deze kaart te gebruiken. Dit vergemakkelijkt onze admini
stratie 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

Voor onze leden in België.
Wij hebben voor u een Belgische girorekening geopend en verzoeken u daarom dringend bij 
contributie-betaling uitsluitend hiervan gebruik te maken.
Het rekeningnr. is 000-1141809-22 t.n.v. Succulenta te Amersfoort.

Subscription 1979.
The subscription for 1979 is Dfl. 35,--. Please be so kind to remit this amount to our 
treasurer Mr. G. Link, Memlingstraat 9, NL 381? DK Amersfoort as soon as possible. If 
possible please pay by postal-cheque account Nr. 680596 of Succulenta te 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 1979.
Der Jahresbeitrag für 1979 ist festgestellt worden auf Hfl. 35,--. Wir bitten Sie diesen Betrag 
möglichst bald unserem Kassiere Herr G. Link, Memlingstraat 9, NL 3817 DK Amersfoort zu 
überweisen. Zahlung wird erwünscht auf Postcheckkonto Nr. 680596 von Succulenta, 
Amersfoort oder Postanweisung in Holl. Gulden, lm falie dies für Sie möglich ist und Sie 
über die Bank zahlen, müssen Sie die uns in Rechnung zu stellen Bankkosten in Höhe von 
Hfl. 5,50 mit überweisen. Vorkommendenfalls bitten wir Sie auch in Hfl. zu überweisen.

Kalender 1979.
Het is nog mogelijk een kalender te bestellen, in het juli nummer vindt u een aanvraag
formulier voor de cactuskalender 1979. Wij vestigen er nogmaals uw aandacht op, dat bij 
bestellingen van grotere aantallen, b.t.w. en 8 gulden inklaringsrecht in rekening gebracht 
wordt door de PTT.
Betaalt U alstublieft niet vooruit, maar na ontvangst van de bestelling.

Vergadering Hoofdbestuur.
De H.B. vergadering van 17 februari 1979 wordt gehouden in het Cultureel Centrum ” De Ree
horst” , Bennekomseweg 24, Ede, aanvang 14.00 uur.

AFDELINGSNIEUWS.
Afdeling Den Helder en omstr.
Op 9 september 1978 hield de afd. een bescheiden maar zeer geslaagde ruilbeurs in de 
kantine van de gemeentelijke Plantsoendienst aan de Soembastraat.
Het was allemaal eigen zaaiwerk, dat op deze beurs werd aangeboden, jonge, meest 
tweejarige planten. Zij die geen plantjes voor ruilen aan te bieden hadden konden tegen 
billijke prijzen een plantje kopen, niets was duurder dan een gulden.
Welkom waren alleen leden van de afd. en Succulentaleden van buiten de stad.

J. v.d. Schoor-Abbenes, secr. 
Landmeterweg 41, Den Helder



Afdeling Amsterdam.
Het programma voor de eerste 3 maanden is:
vrijdag 15 december - Algemene ledenvergadering en feest, waaronder kienen en verloting 
van planten.
donderdag 18 januari - lezing met dia’s door de heer F. Noltee over Euphorbia’s (onder 
voorbehoud).
donderdag 15 februari - zaaduitreiking (voor zaaiwedstrijd), quiz, verloting, dia’s.
De rest van het eerste halfjaar worden de bijeenkomsten ook op de derde donderdag van de 
maand gehouden. Al onze bijeenkomsten beginnen om 8 uur en worden gehouden in het 
lokaaltje op de schoolwerktuinen aan de Karei Lotsylaan (tegenover het VU ziekenhuis). 
Naast onze kringavonden hebben we ook twee werkgroepen, n.l. één over Mammilaria’s 
(contactpersoon: G. Wiesemann, tel. 020-926203) en één die zich bezighoudt met de foto
grafie van cactussen en vetplanten (contactpersoon: A. van Uyen, tel. 020-410513).

ZAADAANBIEDING CLICHÉFONDS.

Het Clichéfonds heeft er in het voorbije jaar naar gestreefd om aan een aantal belangrijke 
wensen van liefhebbers te voldoen.
Dit heeft geresulteerd in de volgende veranderingen:
1. Er is getracht van de importzaden grotere hoeveelheden te krijgen. In veel gevallen is dit 

gelukt, zodat we minder snel uitverkocht zijn.
2. We zijn erin geslaagd een groter aantal soorten vetplantenzaden in de lijst op te nemen. 

Van een aantal soorten zijn echter slechts beperkte voorraden. Wegens de hoge inkoop
prijs van dit zaad en de beperkte voorraad bevatten deze soorten soms minder zaden per 
portie. Dit is telkens bij de betreffende soorten aangegeven.
Het grotere aanbod van vetplantenzaden is een experiment. Blijkt dit aanbod aan een gro
te behoefte te voldoen, dan zullen we alles in het werk stellen, om ook in de volgende ja- 
ren een groter aanbod te doen.

3. Als vereenvoudiging voorons én voor U is nu bij deze zaadlijst een besteilijst gevoegd. We 
hopen hiermee te bereiken, dat er minder vergissingen worden gemaakt, omdat op giro
kaarten in het verleden vaak cijfers werden weggeponst. U kunt alleen via deze lijst zaad 
bestellen. Toezending van het zaad volgt uiteraard pas na ontvangst van het verschuldig
de bedrag.

Evenals vorige jaren zijn de importzaden gemerkt met ★ ; deze soorten zijn geïmporteerd uit 
Amerika en Afrika. Soorten die speciaal geschikt zijn voor beginners zijn gekenmerkt met». 
De cactussoorten zijn in de zaadlijst zoveel mogelijk benoemd volgens het Kakteenlexikon 
van Backeberg; de andere succulenten volgens het Sukkulentenlexikon van Jacobsen. 
Evenals vorige jaren is de prijs van de zaden f 0,50 per portie van minimaal 20 zaden, tenzij 
in de zaadlijst anders is vermeld. Van enkele soorten zijn porties van 100 zaden verkrijgbaar 
a f 2,—
Evenals vorig jaar moet iedereen f 1,— extra overmaken ter bestrijding van de verzend
kosten.

WIJZE VAN BESTELLEN.

1. Bestel uitsluitend via de bijgevoegde besteilijst, die uit het blad kan worden gescheurd 
zonder beschadiging van de rest van het blad. Geef op de besteilijst alleen de nummers 
op van de soorten die U wilt ontvangen. GEEF DE NUMMERS VOORAL IN VOLGORDE 
OP. Gebeurt dit laatste niet, dan wordt Uw bestelling terzijde gelegd tot alle andere be
stellingen zijn afgewerkt. Geef vooral voldoende vervangnummers op. Indien U dit nalaat 
zenden wij U zaad naar onze keuze als vervanging.
Vul het bestelformulier volledig in: dus tweemaal Uw naam en adres, het bedrag van de 
bestelling en de datum en wijze van betaling.
Verzend het bestelformulier in een gesloten envelop, gefrankeerd als brief.

2. Betaling bij voorkeur door storting van het verschuldigde bedrag op gironummer 14465 
t.n.v. Beheerder Clichéfonds Succulenta, Tegelseweg 131, Venlo.



Betaling uit het buitenland is ook mogelijk per postwissel aan: Clichéfonds Succulenta, 
p.a. J.A. Schraets, Tegelseweg 131, Venlo.

3. Bestellingen worden uitgevoerd na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Het 
uitvoeren van de bestellingen kan een aantal weken in beslag nemen. Het heeft daarom 
geen zin vóór begin maart te informeren naar nog niet uitgevoerde bestellingen. Corres
pondentie over de bestellingen wordt tot begin maart niet gevoerd i.v.m. dedrukte van het 
verwerken van de bestellingen.

Het doet ons genoegen, dat er dit jaar veel liefhebbers zaad aan het Clichéfonds hebben ge
schonken. Onze hartelijke dank aan alle schenkers.
De schenkers waren: Hr. Alsemgeest, Everdingen; J. v. Asperen, Leeuwarden; G. Beckers, 
Montfort; P. v. Cruchten, Haelen; O. v.d. Haak, Haarlem; G. Hagens, Venlo; M. de Jong, 
’s-Gravenhage; G. Lakiere, Diegem (België); G. Link, Amersfoort; G. Olsthoorn, Utrecht;
G. Puts, Oosterhout; G. Schneider, Enschede; J. Sparidams, Tilburg; Succulentarium, Wa- 
geningen; G. Uil, Bemmel; Mevr. E. Verduin-de Bruin, Beekbergen; Mevr. E. Vergnes- 
Luiting, Leeuwarden; N. Vermeulen, Cothen; C. Vis, Espel; J. Vostermans, Venlo; Mevr.
H. Vriesendorp-van Aalderen, Oostvoorne; F. Warmenhoven, Zutphen; C. Wonnink, Zut- 
phen.
Tenslotte gaat onze grootste dank uit naar dhr. H. Lodewijks, die na lang wikken en wegen 
alsnog bereid bleek een groot deel van het tellen van de zaden voor zijn rekening te nemen.

Namens het Clichéfonds, 
J.A. Schraets.

ZADEN VAN CACTUSSEN EN VETPLANTEN 1978 -1979.

De nummers gemerkt met ★ zijn importzaden.
De nummers gemerkt met een • zijn uitstekend geschikt voor de beginnende liefhebber.
Geef de nummers van Uw bestelling vooral in volgorde op.

ZADEN VAN CACTUSSEN.
ACANTHOCALYCIUM 19*

1 griseum 20*
2 ★ klimpelianum 21*
3 ★ peitscherianum 22«
4 ★ thionanthum

ACANTHOLOBIVIA 23»
5 tegel eriana

AREQUIPA (zaailingen
prachtig) 24

6 ★ densispina 25
7 ★ leucotricha

ARIOCARPUS 26« *
8 ★ trigonus elongatus

ARROJADOA X 27»
9 eriocaulis 10z.p.p.

28«
ARTHROCEREUS

10« mirabilis (bloeit al als 2-jarige 29« *
zaailing) 30* ★
ASTROPHYTUM

11 ★ asterias
12 ★ capricorne (bokshoorncactus) 31

X  13 ★ hybride (zeer mooi) —
14 myriostigma
15 ★ myriostigma quadricostatum 32» ★
16 ★ ornatum (sierlijk)
17 ★ ornatum mirbelii 33* *

AUSTROCEPHALOCEREUS.
18 ★ dybowskii (prachtig wit X 34» *

behaard)

AYLOSTERA (verwant aan
Rebutia, rijkbloeiend)
cajasensis
deminuta
kupperiana
kupperiana spathulata FR 762
(oranje bloem)
gemengd

BLOSSFELDIA (kleinstblij- 
vende cactussen) 
campaniflora 
liliputana

BRACHYCALYCIUM
tilcarense (zwaarbedoornd)

BR ASILI CACTUS
graessneri (dicht, goudgeel— 
bedoornd)
haselbergii (dicht, wit
bedoornd)
haselbergii
haselbergii stellatus (langere 
middendoorn)

BRITTONIA
davisii
CEPHALOCEREUS
senilis (grijsaardcactus)

CEREUS
peruvianus monstrosus (rots
cactus)
pitahaya monstrosus (zeer _  
grillige vormen)

CLEISTOC ACTUS
35»* strausii "Snowpole” (prachtig 

wit behaard)

COPIAPOA
36 ★ carrizalensis
37 ★ cinerea
38 *  cuprea
39 ★ dealbata
40 *  domeykoensis
41 ★ dura
42 ★ gigantea
43 ★ grandiflora (bloem meer dan 5

cm doorsnede)
44 ★ haseltoniana
45 ★ humilis
46 *  hypogaea
47 *  pepiniana
48 *  tenuissima

DENMOZA
49 ★ erythrocephala (bolvormig,

op latere leeftijd zuilvormig)

DOLICHOTHELE
50 ★ balsasoides
51 camptotricha decipiens 

(bloeit gemakkelijk)

ECHINOCACTUS
grusonii (donkere vorm) — 
ingens (mooi berijpt)

54« ★ palmeri 
55« ★ platyacanthus (platte 

bolvorm)

X “ ' *
53« *



ECHINOCEREUS
56* armatus
57* *  cinerascens (zodevormend) 
58» ★ conglomeratus (w it-b ru in  — 

bedoornd)
59» ★ dasyacanthus ctenoides 
60* ★ engelmannii (doorns tot 7 cm) 
61 • ★ engelmannii acicularis 
62» ★ perbellus (kamvormig ge

plaatste doorns)
63» salm-dyckianus (oranje-rode 

bloemen)
64* *  subinermis (weinig bedoornd)

ECHINOFOSSULOCACTUS
65» ★ albatus (typus I ) —
66» *  albatus (typus II)
67»* caespitosus
6 8 **  hastatus /
69* ★ hastatus rubrispinus
70» ★ multicostatus
71 • *  sphacelatus
72»* violaciflorus )(.
73 xyphacanthus
74» ★ zacatecasensis
75» ★ gemengd

ECHINOMASTUS
76 *  intertextus dasyacanthus
77 *  pallidus

ECHINOPSIS 
78»* decaisneana 
79»* hybride (import hybride)
80* hybride (fraaie rode bloemen) 
81 • *  leucantha (bloem ruikt naar 

viooltjes)
82» ★ longispina(Pseudolobivia, 

witte bloem)
83« mamillosa 
84« ★ roseiflora (ook geschikt als 

entstam)
8 5 **  spec. FR 1383 
86« gemengd (bijzonder geschikt 

als entstam)
EPIPHYLLUM

87 *  hybride

ERIOCACTUS
88« ★ grossei (mooi) -  
89« leninghausii (prachtig 

goudgeel bedoornd)
90« *  leninghausii (donkere vorm) 
91« magnificus (mooi

symmetrisch gebouwd)
92« *  magnificus typus
93« ★ magnificus (donkere vorm)
94« *  schumannianus

ERIOSYCE (kiemt niet 
gemakkelijk)

95 *  aurata (prachtige bedoorning)
96 *  ausseliana
97 *• ihotzkyanae
98 ★ sandillon

ESCOBARIA
99 ★ durispina

ESPOSTOA
100» ★ churinensis (zeerwitwollig)
101 • *  coquimbana
102» ★ huanucensis (fijn behaard)
103* *  hylaea(lange haren)
104» ★ inermis
105» ★ lanata (type II) (wollig)

EULYCHNIA 164* ★
106» * floresiana (wollig, lange 

doorns)
165» ★

107» * iquiquensis (mooie areolen) 166»*
108» ★ procumbens 167»*
109» ★ ritteri (viltige areolen) 168»
110«* saint-pteana (zeer mooi, wit 169» ★

behaard) 170» *
111 - 4r saint-pieana pulilona 171 • *
112« ★ spinibarbis (mooi) 172» ★
113»* taltalensis 173» ★ 

174» ★FEROCACTUS 175» ★114« ★ alamosanus 176»115» ★ cornigerus
116« *  
117»*

<118»*

cornigerus flavispinus 
electracanthus (barnsteen- 
kleurige doorns) 177»*
emoryi (mooi bedoornd)*. 178» ★

119«* emoryi sonorensis
120«* gracilis 179» *
121 gracilis sanguineus
122* ★ histrix (mooi) — 180»*
123»* horridus (grote, platte 181»*

haakdoorns) 182»*
124«* latispinus (duivelskop) 183»*
125* * peninsulae 184» ★
126» ★ rectispinus (geen 185» ★

haakdoorns) 186»*
127«* stainesii (zeer rood bedoornd)
128** stainesii pilosus (behaard)
129» ★ townsendianus 187»*
130** viridescens (bloeit al klein) 188» ★
131 viridescens littoralis (dichter 

bedoornd) 189» ★ 
190» ★FRAILEA

132 * alacri portana
133 iv asterioides 191
134 * magnifica 192» ★
135 * gemengd 193» ★ 

194»
GLANDULICACTUS

136 * wrightii

GYMNOCALYCIUM
195» ★

137»* baldianum (donkerrode 
bloem) 196»*

138« calochlorum
139» ★ chlorostictum 197»
140» * damsii (witbloeiend) 198» ★
141 • * delaetii
142** eurypleurum (mooie bloem)
143» * fleischerianum 199 *144* ★ friedrichii albiflora(zeermooi)
145« * gibbosum
146* * hammerschmidii 200
147** hennissii (rijkbloeiend)
148* ★ horridispinum (midden-

201 *  
202 *
203 *
204 *

149*
doorns tot 4 cm lang) 
horridispinum

150«* horridispinum var. U2177
151 • ★ hossei
152» ★ hybopleurum
153* -k matoense (zeldzaam)
154* * mazanense crassispinus 205 ★
155» ★ mazanense ferox (zwaar 

bedoornd)
206 *

156** megatae 207 ★
157« * melocactiformis (roze 208 *

knoppen) 209 ★
158» ★ mihanovichii 210 *
159«* mostii 211 *
160» ★ nidulans 212 *
161 • ★ occultum 213 *
162« ★ pflanzii 214 *
163»* pflanzii albipulpa (zeer mooi) 215 *

pseudo-malacocarpus 
ragonesii (donkerbruine 
plant)
saglione(mooi)
schickendantzii
sigelianum
spec. FR 1181
stellatum
stuckertii
vatteri
venturianum 
weissianum 
zegarrae (vlakke plant) 
gemengd

HAAGEOCEREUS
achaetus (oranje bedoorning) 
aureispinus (mooi, goudgeel 
bedoornd)
dichromus (nieuwe doorns 
roodachtig) 
divaricatispinus 
laredensis
pachystele (okergele areolen)
peniculatus
piliger
pseudoacranthus 
salmonoideus (geel 
bedoornd)

smaragdiflorus 
versicolor (verschillend 
gekleurde doorns) 
viridiflorus 
zonatus (tweekleurig)

HAMATOCACTUS
hamatacanthus
longihamatus
setispinus
setispinus

HASELTONIA
columna-trajana (zeer mooi)

HELIANTHOCEREUS
conaconensis (prachtig en 
mooi bedoornd) 
huascha grandif lorus 
poco (mooie, zware 
bedoorning)

HERTRICHOCEREUS
beneckei

HOMALOCEPHALA
texensis (zeer apart)

HORRIDOCACTUS
atroviridis
curvispinus
nigricans
transitensis

ISLAYA (mooie kleinblijvende
planten)
aticensis
bicolor (met groene en bruine
epidermis)
brevicylindrica
copiapoides
divaricatiflora
grandiflorens
krainziana
maritima
mollendensis
paucispina
paucispinosa (zeldzaam)



216 * spec. Camana I en II 273* ★
217 * spinosior

ISOLATOCEREUS
274» ★

218 * dumortieri
LOBIVIA

•275* ★

219» ★ andalgagensis
220» hertrichiana 276» *
221» churinensis 277« ★
222» * luzma
223» megacarpa

MAMILLARIA
278* ★

224» ★ bella (mooi)
225» bocasana
226»* candida typus 279»*
227 candida rosea (wit, met rose 

hart)
228»* centriplumosa 280 *
229 ★ columbiana 281 *
230 columbiana bogotensis 282» ★
231 densispina 283 *
232 * dolichocentra
233 * guerreronis typus 284 ★
234 * guerreronis recta 285»
235 • ★ hamata (zeer rijkbloeiend) 286» ★
236* ★ heeriana (rijkbloeiend) 287 • *
237« ★ hidalgensis (bloeit gehele 288* ★

zomer) 289 *
238 * kewensis (bloeit gemakkelijk) 290 ★
239 ★ kladiway 291 ★
240 ★ leona 292» ★
241 magnifica (zeer mooi)
242 * magnifica 293 ★243 * meiacantha 294 *

295 ★244 * multilanata (sneeuwbal,
prachtig wit) 296* *245 * neomystax 297 ★

246 ★ schiedeana (mosjescactus) 298 ★247 seideliana 299 ★ 
300»248 * soehlemannii

249 * spec. Actopan
250* ★ spinosissima (mooi)
251 spinosissima rubrispina
252** spinosissima var.
253 ★ virginis robusta 301
254» ★ zeilmanniana(zeer

rijkbloeiend)
302

255» * zeilmanniana(wit en paars 
bloeiend)

256» ★ zeilmanniana albif lora
257» gemengd 303»

304»

258 *
MELOCACTUS 305* ★amoenus 306* ★

259 bahiensis 307* ★
260 * breederooianus 308«
261 * canescens 309« *
262 * concinnus 310* ★
263 * curvispinus

churinensis
pugionifera

MYRTILLOCACTUS
geometrizans (mooi berijpt; 
ook bruikbaar als onderstam)

NEOBUXBAUMIA
mezcalaensis
multiareolata (zeer dikke zuil)

NEOCARDENASIA
herzogiana (mooie, lange 
doorns)

NEOCHILENIA
cachytaensis flavifiorus 
(rijkbloeiende, bijna zwarte 
plant)
carneotlora (donkere plant)
deherdtiana
dimorpha
eriosyzoides (prachtig
bedoornd)
glaucescens
hankeana
intermedia
paucicostata (blauw)
paucicostata viridis (groen)
residua
rupicola
scoparia
taltalensis (gele bloem)

325» ★ uebelmannianus (wijnrode 
bloem)

326» ★ vanvlietii (al klein bloeiend) 
32 7** vanvlietii gracilis (mooi) 
328** vanvlietii rubrispinus 
329» ★ werdermannianus (zeer mooi) 
330» gemengd (vele mooie soorten 

door elkaar)

OREOCEREUS (prachtig 
behaarde zuilen)

331 • *  fossulatus (snelgroeiend) 
332» ★ hendriksenianus gracilis 

(prachtig)
333» ★ magnificus (zeer wollig)
334» *  maximus
335* ★ neocelsianus (de bekendste) 
336* *  neocelsianus villosissimus 
337* *  urmiriensis (zeer mooi)

PACHYCEREUS
338» pringlei

PARODIA
aureispina (de goud- **- 
bedoornde)

340 *  aureispina
341 ★ cardenasii (bloeit al klein)
342 catamarcensis
343 chrysacanthion leucocephala

'X 339

NEOPORTERIA
coimasensis 
gerocephala 
litoralis 
rapifera 
senilis nidus 
villosa (zeer mooi) 
wagenknechtii (paarse bloem)^ ^ * - ,  
gemengd (Neoporteria, 
Neochileniaen Horrido- 
cactus)

NEORAIMONDIA (fraaie 
zuilen) 
churinensis 
rosada

264 ★ delessertianus
265 *  disciformis
266 ★ ernestii (type I eh II)
267 ★ macrodiscus
268 ★ neglectus (snelstgroeiende

Melo)
269 ★ permutabilis
270 ★ ruestii
271 *  salvadorensis (vrij grote

bloemen)

MILA (groepenvormende
dwerg-cactussen,
cereusachtig)

272 caespitosa (hoogstens 15 cm 
hoog)

311« 
312» 
313« 
314» 
315* 
316» ★ 
317» ★ 
318» 
319» ★ 
320* 
321 • ★ 
3 2 2 •*

323«
324«*

367-

368

369 *

NOTOCACTUS (zeer bloei- 
willige planten; grote 
bloemen) 
acutus 
apricus 
bueneckeri 
crassigibbus 
glaucerianus
horstii (mooie oranje bloem) 
horstii
horstii (var. met donkere 
bloem)
laetevirens HU 58 
mammulosus 
mammulosus rubra 
muegelianus 
muricatus 
ottonis
ottonis type Blossfeld 
rutilans 
schlosseri
scopa (prachtig wit bedoornd) 
scopa
scopa ramosus (spruit meer 375* 
als typepiant) 
sucineus 
sucineus

344»+ comosa (grofzadig)
345 ★ densispina 
346« ★ gracilis (grofzadig; bloeit 

gehele zomer)
x  347 ★ lauii (mooi, zeldzaam)-*- 

348 maassii carminatiflora 
'X 349»* mairananaatra(mooi) «-

350 ★ malieyana (zeer mooi)
351 ■* microsperma(geelbloeiend) 
352* *  miguillensis (grofzadig)

miguillensis 
^36 1  minimo t~ 

y f3 5 5  minima (geel) -  
' mutabilis (mooi) 

otuyensis (grofzadig) 
paraguayensis (rode bloem) 

359« ★ punae (grofzadig)
360 purpureoaurea (mooi)

rubellihamata (rode bloem) 
rubellihamata longispina 
saint-pieana(klein, mooi) 
spec. UN 633
tredecimcostata (grofzadig) 
weberiana (bloeit gehele 
zomer)
gemengd (vele soorten)

356 ★ 
357* ★ 
358 ★

361 *
362 *
363 *
364 
365«* 
366 *

370
371
372

373» ★ 
374«*

376 • *  
377«

PFEIFFERA
ianthothele(rijkbloeiend, kan 
hangend gekweekt worden)

PILOSOCEREUS
chrysacanthus (geel
bedoornd)
gounellei
lanuginosus (mooi) 
maxonii (blauw)

PSEUDOESPOSTOA
melanostele (mooi, wollig) 
nana (mooiste Pseudoespos- 
toa)
PSEUDOLO BI VIA
aurea
boyuibensis
kermesina (prachtige, rode 
bloemen)



378* kratochviliana
379* leucorhodantha (zacht-witte 

bloem)
380» obrepanda

PSEUDOPILOSOCEREUS
381 houlletianum

REBUTIA (rijkbloeiende, 
kleinblijvende planten)

382» ★ carminea —
383« flavistyla FR 756
384» fulviseta
385» grandiflora
386» marsoneri
387» minuscula
388* senilis kesselringiana
389* senilis lilacino-rosea
390* senilis winteriana
391 • spec. FR 763
392» spec. Vatter
393» violaciflora
394» gemengd (vele mooie 

soorten)

RHIPSALIS
395 purpusii

RITTEROCERicUS
396* *  griseus (stam berijpt)

ROOKSBYA
397» ★ euphorbioides

SOEHRENSIA (grote, 
bolvormige planten uit de 
Andes)

398»* bruchii(snelgroeiend)
399» ★ grandis 
400» ★ korethroides
401 magnifica (=  randallii)

STETSONIA
402 • *  coryne (met 8 cm lange

doorns)
STROMBOCACTUS

403 ★ disciformis (zeer mooi, maar
niet gemakkelijk)

SUBMATUCANA
404 myriacantha

SUBPILOCEREUS

405» ★ repandus (van Curapao)

THELOCACTUS
406 *  bicolor-»-
407 ★ hexaedrophorus
408 ★ tulensis

THELOCEPHALA
409 ★ imitans
410 ★ solutaria(mooi)
411 ★ tenebrica

THRIXANTHOCEREUS
412» ★ blossfeldiorum (baardcactus)

TRICHOCEREUS
413« ★ camarguensis 
414« spec. Vatter

TURBINICARPUS
415 gemengd

WEBERBAUEROCEREUS
416 ★ johnstonii(gelestrausii)
417 *  winterianus (grove gele

strausii)

WEINGARTIA 
418» ■* corroana 
419» *  hediniana 
420« ★ lanata 
421»* neocumingii 
422* pulquinensia 
423« ★ pulquinensia 
424»* riograndensis 
425« ★ spec, FR 816 
426* *  sucrensis

WIGGINSIA
427» arechavaletai limiticola 
428» ernestii

Van de volgende soorten zijn 100 za
den a f  2 , -  verkrijgbaar.

ECHINOPSIS
429» gemengd (prima entstam,

100 zaden)

TRICHOCEREUS
430» *  spachianus (de echte, goede 

entstam, 100 zaden)

100 Cactuszaden gemengd, waaron
der zeer mooie soorten.

431 gemengd (import, mengsel 
nr. I)

432« ★ gemengd (import, mengsel 
nr. II, andere soorten)

ZADEN VAN VETPLANTEN

AGAVE
433«* falcata
434* * fernandi-regis
435« ★ geminiflora
436** parryi
437«* potatorum
438* ★ utahensis discreta
439«* utahensis kaibabensis
440« ★ verschaffeltii
441 victoriae-reginae (Huasteca)
442* ★ victoriae-reginae (dwergvorm)
443« ★ victoriae-reginae compacta

ALOE
444«* africana
445»* falcata
446«* ferox
447» * immaculata
448** krapohliana
449» ★ lineata
450» ★ longibractaeta
451 • * marlothii
452»* melanacantha
45 3 -* microstigma
454* * pluridens
455»* striata

ALOINOPSIS
456 * luckhoffii
457 * peersii
458 ★ schooneesii
459 * setifera
460 * spathulata
461 ★ villetli

ANACAMPSEROS
462 rufescens (blozend liefdes

roosje)

ARGYRODERMA
463 * brevi pes
464 * deiaetii
465 * fissum
466 * octophyllum
467 * pearsonii

468 ★
CARRUANTHUS
caninus

469 ★
CEPHALOPHYLLUM
pulchrum

470 ★
CHEIRIDOPSIS
meyeri minor

471 ★
CISSUS
juttae 5z.p.p.

472 ★
CONOPHYTUM
calculus

473 ★ giftbergense
474 ★ meyerae
475 ★ minutum
476 ★ mundum
477 ★ pearsonii
478 ★ pillansii
479 ★ truncatum
480 ★ uvaeforme

481 ★
COTYLEDON
undulata

482 ★
CRASSULA
falcata

483« picturata x  miifordae (bloeit

484 ★

enorm)
CYLINDROPHYLLUM
comptonii

485 ★
DACTYLOPSIS
digitata

486 ★
DELOSPERMA
ecklonis

487 ★
DIDYMAOTUS
lapidiformis

488 ★
DINTERANTHUS
wilmotianus

489 ★
DUDLEYA
spec. Punta Banda

490
ECHEVERIA
agavoides

491 pulidonus

492 ★
EUPHORBIA
ingens 5z.p.p.

493 ★ schoenlandii 5z.p.p.
494 ★ supernans 5z.p.p.
495 ★ triangularis 5z.p.p.

496 ★
FAUCARIA
bosscheana

497 ★ subintegra
498 ★ tuberculosa

499 ★
GASTERIA
nigricans

500 ★

G ASTROLEA (kruising tussen 
Gasteria en Aloe) 
pfrimmeri

501 ★
GLOTTIPHYLLUM
oligocarpum

502 ★ semicylindricum

503 ★
HAWORTHIA
margaritifera

504 ★ scabra

505 ★
JUTTADINTERA
insolita

506 ★
KALANCHOE
thyrsiflora



507 ★
LITHOPS
aucampiae fluminalis

508 bella
509 brevis
510 bromfeldii
511 dorotheae
512 farinosa
513 ★ fulleri
514 gracilidelineata
515 hallii
516 ★ hallii
517 ★ julii
518 karasmontana opali na
519 lericheana
520 ★ lesliei
521 ★ localis
522 ★ marmorata
523 mennellii
524 ★ turbiniformis vermiculata
525 ★ verruculosa

MALEPHORA
526 *  lutae

MONILARIA
527 ★ pisiformis (gele bloem)
528 ★ pisiformis (rode bloem)

NANANTHUS
529 ★ spec.

OOPHYTUM
530 *  nanum
531 *  oviforme

PACHYPODIUM
532 ★ geayi 10z.p.p.
533 *  geayi longifolium 10z.p.p.

PLEIOSPILOS
534 *  dimidiatus
535 ★ leipoldtii
536 *  magnipunctatus
537 ★ nelii
538 *  prismaticus
539 *  purpusii

RHOMBOPHYLLUM
540 *  nelii

RUSCHIA
541 ★ herrei var. nov.?
542 *  pygmaea

STAPELIA
543 ★ peculiaris
544 variegata

STOMATIUM
545 ★ patulum
546 *  peersii

TESTUDINARIA (kiemt 
moeilijk en onregelmatig)

547 ★ elephantipes 10z.p.p.

TRICHOOIADEMA
548 ★ densum (prachtige bloeier)

VANHEERDEA
549 ★ primosii

TUINCENTRUM ”  A R 1Z 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

V E M A K A S
De NAAM die garant staat 
voor een kwaliteitskas!
Wij leveren U: uit eigen fa
briek 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.



VRAAG EN AANBOD

Advertentie’s voor deze rubriek dienen vóór 
de 15e van de maand, voorafgaande aan de 
maand van verschijnen van het maandblad, 
bij de heer Orlemans te zijn.

*  *  *  *

Aangeboden: de jaargangen van Succulenta 
1962 gebonden, en los de jaarg. 1963 t/m  
1969 en 1970 zonder augt. nummer. Alles in 
een koop, of ruilen voor postfris zegels van 
Nederland, Antillen of Suriname.
J.H. Jansen, Haraldstraat 24, Wijk bij Duur
stede, tel. 03435-1666.

Aangeboden "Propagator” zaaibak met elec. 
bodemverwarming en thermostaat. Hr. Ha- 
gerop, Valkenhoeflaan 53, 2071 RS Sant- 
poort-Noord, tel. 023-376974.

* * * *

Te koop: Kasje fabr. Graafland model Coo- 
den 2. afm. 2,47 lang 1,95 breed nokhoogte 
2,18 m (Z.G. muurkasje). Kompleet met 
roestvrije tablettafels. N. Stout, Nonnenveld 
14, 4901 ZR Oosterhout N.B.

Te koop gevraagd: Succulenta jaargangen 
1969 t/m  1973 en jaargangen ouder dan 
1964. H.B. Hensel, Hogereinde Zuid 10, 
1191 AG Ouderkerk a/d Amstel, tel. 02963- 
3151.

Gevraagd: "Die Stapelia van Suidelike Afri
ka” geschreven door C.A. Luckhoff, of even
tueel andere literatuur over Stapelia-achti- 
gen. C. Vis, Noordermiddenweg 63, 8311 
RA Espel N.O.P., tel. 05278-1330.

*  * * *

Helaas moet ik verreweg het grootste deel 
van mijn verzameling op korte termijn van de 
hand doen. Ongeveer 4000 cactussen en 
vetplanten - waaronder vele oude grote plan
ten, importen en bijzonderheden - zijn nog 
voor ieder die zich daartoe op zaterdagen (of 
op andere dagen, maar dan volgens telef. 
afspraak) meldt, in grotere of kleinere par
tijen, zeer billijk over te nemen. B. v. Gelder, 
Vellerdijk5, Ruurlo, tel. 05736-342.

Gevraagd: Telezoommacro opjectief. W.A. 
Alsemgeest, Jan van Arkelstraat 16, Ever- 
dingen, tel. 03472-673.

*  *  *  *

Gevraagd: Kontakt met leden die geïnteres
seerd zijn in het geslacht Turbinicarpus. 
Ook zaden en planten te koop gevraagd. 
Nico Vermeulen, Kapelleweg 7, 3945 LA 
Cothen, tel. 03409-1856.

*  *  *  *

Te ruil: 10 Zaden Opuntia pycuantha, tegen 
stekje Euphorbia grandicornis, of andere 
succulenten. Geen vetplanten. Mevr. Peters, 
Loobeek 6, 6166 GC Geleen, tel. 04494- 
49494.



NIEUWE LEDEN.

T.G. Blom, Trompstraat 5, Zoetermeer.
N.A.S. Rood, Ruysdaelstraat 90, Den Haag.
Mej. W.S. Wesseler, Meppelerstraatweg 156, Zwolle. 
Helmi Brouwers, Weerkruislaan 12, Bennekom.
B. Peters, Jonkerstraat 49, Weurt.
Th.W. van Kempen, Molenwei 39, Bemmel.
A. Hof, J. deWalstraat2, Bovensmilde.
B. Stolk, B. Lefevrede Montignyl 112, Rotterdam.
H. Schipper, Dannenberg 28, Rijssen.
J.W.M. Albers, Th. van Heereveldstraat 105, Weurt.
Bert Muilwijk, Burg. Baxlaan 23, Andel.
H.J. van Gelder, T. Bosch 3, Bemmel.
W. Peelen, Meerweg 11, Bemmel.
H. Pots, Nevelslaan 16, Westerbroek.
Mevr. Greidanus, Schapendrift 163, Bellen.
Mevr. P.H. Oudshoorn, Schaarsbergenstraat 140, Den 

Haag.
Mevr. T. Perlot, Leyweg 488, Den Haag.
L. M. Volkers, Snijdersstraat 29, Den Haag.
W.F. Reymerinck, Akeleistraat 120, Den Haag.
Gerard Eising, v.d. Scheerstraat 83, Assen.
W.A.A. Bleeker, Vossenlaan 58, Nijmegen.
M. van Zanten, Parallelweg 39, ’s-Gravenzande.
Mevr. M. Bouwmeester, Valeriaanstraat 31, Soest.
M. van Twist, Dorpstraat 73, St. Willebrord.
Mevr. R. Dijkstra, Czarinastraat 15, Zaandam.
E.H.M. Jansen, Bosboomstraat 70, Eindhoven.
Mevr. W. de Jong-v. Rinsum, Oudesingel 170, Schoon

hoven.
A. Hoogerheijde, Beekstraat 10, Toldijk.
M. Daandels, Aert van Nesstraat 20, Veghel.
W.D. van Cuijlenborg, Janssenstraat 12, Geleen.
Mevr. M. v.d. Bighelaar, Kooiheuvelweg 10, Velddriel. 
J.A.J.H. Smit, Gerstekamp3, Warnsveld.
Mevr. H. v.d. Kooy, Zuidermiddenweg 19(11), Tollebeek. 
A. Kalkman, Spinaker 155, Amsterdam.
R.D. Lastdrager, Delibesweg8, Eindhoven.
A.J.P. de Ruyter, Corn. Geelvinckstraat 16, Heemskerk.
A. I.P. Consert, Paul Krugerstraat 53 RD, Haarlem.
Th. van Putten, Kees van Lentsingel 12, Heemstede.
H. Bouwman, Weerkruislaan 25, Bennekom.
B. Lobregt, Thorbeckelaan 8, Veghel.
Mevr. J. van Tellingen, Anna Paulownalaan 163, Zeist. 
D.P.A. Klaasse, Walenburg 106, Dordrecht.

F. M.L.M. Leysen, Wilhelmlnastraat 11, Stramproy. 
C.J.M. Elants, Kleine Spie 10, Rijen.
Mevr. H. Uiterwaal-Sevink, Lorentzlaan 26, Doetinchem. 
Mevr. S. Willers-Wensing, Kruisbeeklaan 16, Velsen- 

Nrd.
Mevr. J. LeClercq, Noordstraat 236, Waalwijk.
L. Roskott, Lindelaan 11, Gorssel.
J. Visscher, Jacob Catsstraat 299, Kampen.
R.G.H. van Drie, Eikbosserweg 178, Hilversum.
J.D. Donkersloot, Boterdiep O.Z.I. (A/B), Zuidwolde.
B. van Zanten, Enkweg 34, Wijhe.
P. Wischhoff, Nic. Beetsstraat 59, Rotterdam.
Mevr. S. de Gier, Gele Kwikstraat 3, Kwintsheul.
M. Goddevriendt, Steenveldstraat 13, 3202 Linden (Bel

gië).
Mare Bostoen, Sneeuwbesstraat 31, 2070 Ekeren (Bel

gië).
Sted. Openb. Bibliotheken, Lange Nieuwstraat 105, 2000 

Antwerpen (België).
H. Drenth, Veenweg 29, Groningen.
Andre Cambier, Gentbruggestraat 196, 9110 St. Amands- 

berg (België).
Senckenberg. Bibliotheken, Bockenheimerlandstr. 134- 

138, 0600 Frankfurt/Main (B.R.D.).
Jac. Plevier, Ganzeweide117, Heerlen.
A.J. Sol, v/d Duynstraat 4, (ll), Amsterdam.
G. Koerhuls, Weteringstraat 34, Haarlem.
J.W. Weeda, Frans Halsstraat 67B, Spijkenisse.
Mej. M.A.C. Vriens, Van Ostadelaan 42A, Schiedam. 
Mevr. M. v.d. Colk-Kramer, Pr. Irenelaan 16, Wezep. 
J.C.M. Steenbakkers, Meidoornstraat 55, St. Michiels

gestel.
Piet Huesman, Zuidsingel 16, Bergen op Zoom.
Mevr. W. Romers, Boulevard 93, Katwijk.
Sieuwke v. Berkum, Munkedijk 2, Gaastmeer.

Bibl. Afd. Brabant-België, p/a J. Claesen, Eendekkerl. 
22,1150 Brussel (België).

Aryono Hamidjojo, Otoiskandardinata 399, Jakarta 999 
(Indonedia).

AFM p/a Herrn Horst, Berkmarientalstr. 70-72, 4400 
Munster(B.R.D.).

Willy van Vlasselaer, Molenlei 7, 2590 Berlaar (België).

Planten en Cactussenhandel

A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

Wij bezitten een zeer grote collectie 
cacteeën. Uniek in Amsterdam! 
Regelmatig uitbreiding van ons assor
timent.

Singel-Bloemmarkt t/o  528 (Geelvink- 
steeg), Amsterdam. Tel.: na 18.00 uur 
020-101641.



CACTUSKWEKERIJ

Zaden van cactussen en 
andere succulenten.

Vraag de nieuwe lijst aan 
met meer dan 3000 soorten.

G. Köhres
Bahnstrasse 101 
D-6106 Erzhausen-

Darmstadt.

"LAKERVELD”
Lakerveld 89 - Lexmond

DE KWEKERIJ VOOR DE LIEFHEBBER 

Gezonde planten tegen redelijke prijzen  
en regelm atig  u itb re id ing van ons assor
tim ent.

GEOPEND: Zaterdags van 8 tot 17.00 uur 
Ma. tot en met vrijd. alleen na 
tel. afspraak, 
tel. 03474-718 zondags 
gesloten.

Vernet
Cactuskweker

Poolseweg 1 —  Putten
aan de weg Putten - Voorthuizen.
Tel.: 03419-612.

CACTUSKWEKERIJ
GEBR. DE HERDT

BolksedIJk 3E (aan da weg 
van Rljkevorsel naar Wortel) 
B-2310 Rljkevorsel - 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.

Succulententuin H. VAN DONKELAAR 
Laantje la  - Werkendam. Tel. 01835-1430.
De sortiments- en zaadlijst nr. 15 met de aanvullingen blijft ook in 1978 gehand
haafd en wordt u toegezonden na storting van f  3,50 op girorekening 1509830. 
Alleen de zaadprljzen zijn veranderd. Deze lijsten bevatten zeer vele soorten, 
zowel cactussen als andere succulenten.
Regelmatig nieuwe en zeldzame planten, 's Zaterdags na 3 uur en 's zondags 
gesloten.



CACTUSSEN - SUCCULENTEN

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

's Zondags gesloten

J. HOVENS 
CACTUSKWEKERIJ 

MARKT 10-LOTTUM
(12 km ten noorden van Venlo)
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Nachtrag zur Pflanzenliste 1978/79:

Sulcorebutia alba, bicolorispina, breviflora. krue- 
geri v. mineata, sp.n. KK 870, KK 
1053, KK 1266, Aiguile, Arz.,Tarija, 
tarabucensis, tiraquensis, tiraqn. v. 
horrida, pampagrandensis. van- 
baelii,

5 -1 4 ,-  DM

Unsere Samenliste 1979 ist soeben erschienen!

NAGEKOMEN BESTUURSMEDEDELINGEN 

Kandidaatstelling Penningmeester.
Onze zeer gewaardeerde penningmeester de heer Link is, op de Alg. Verg. van mei 1979, 
aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.
Gezocht moet worden naar een opvolger van de heer Link; de 2e penningmeester, de heer 
Orlemans, ambieert deze functie niet maar wil de nieuw te benoemen penningmeester met 
raad en daad terzijde staan.
Onze gedachte gaat uit naar iemand die op de hoogte is met geld- en aanverwante zaken, 
gezien de groei van de vereniging is het noodzakelijk de zo belangrijke functie van penning
meester in handen te geven van iemand die gewend is zich met geldzaken bezig te houden. 
Met het oog op een goede inwerkperiode stelt de heer Link zich voor per 1 jan. 1979 met de 
kandidaat voor deze functie te gaan samen werken.
Mogelijke kandidaten kunnen worden gemeld bij het Algemeen Secretariaat, Beneluxlaan 
53, 1946 WH Beverwijk.



Een 10 jaar oude kruising E. obesa x E. horrida Een 3 jaar oude kruising E. obesa x E. ferox
foto's v. d. schrijver

resultaten verkregen; met het poeder waren ze minder geslaagd. Op een dag 
hebben we de ontdekking aan een goede vriend verteld. Nou is die vriend 
iemand die z’n weetje weet. Hij was zeer onder de indruk en betwijfelde de 
invloed van de staaldruppels geenszins, maar zei: waarom probeer je mijn 
middel niet? Zijn middel, ook uit wanhoop ontstaan en gegrond op Groentjes 
staaldruppels-theorie, is niets anders dan Merthiolate. Het is het rode kwik- 
middel opgelost in aceton wat de chirurg op wonden aanbrengt. Het is geen 
Mercurochroom of Jodium.
Weer zijn we een E. clavarioides v. truncata gaan zoeken en omdat het veld toch 
voor uitroeiing bestemd was, hebben we alles wat over gebleven was verwij
derd. Twaalf planten was alles wat we konden vinden. (Dit heeft een zater
dagmiddag zweten gekost.) Ze waren in volle bloei. Zij waren voldoende voor 
een laatste proef. Ze zijn er bijna allen onbeschadigd uitgekomen, leder 
exemplaar is daarna doelbewust ingekeept met een scherp mes (3 cm diep en 
10 cm lang aan de onderkant van de plant). Daarna zijn ze in zes paren ver
deeld van min of meer uitgebalanceerde groottes. Het eerste tweetal is niet 
behandeld, het tweede is met grond behandeld, het derde is afgewassen met 
water, het vierde heeft Fisons C gekregen, het vijfde staaldruppels en het zes
de Merthiolate. Het tijdstip was half augustus. Eind augustus zijn ze in grond 
van hetzelfde mengsel gezet en verder hebben ze dezelfde behandeling ge
had en zijn ze naar buiten gegaan. In de maanden oktober, november en de
cember had het dikwijls geregend. Op 31 december gaven ze het volgende 
beeld:

Onbehandeld: niet gepakt; eind november verrot. 
Grond: zeer treurig; buitenste takken vallen weg. 
Water: tegen het einde van oktober al verrot. 
Fisons C : traag maar leven nog.
Staaldruppels: springlevend en lopen al uit. 
Merthiolate: Zoals bij staaldruppels.

vervolg op blz. 278
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S u lco re b u t ia  ca n iq u e ra lii (Cardenas) Buining & Donald
Eerstbeschrijving in The Cactus & Succulent Journal of Great Britain 27:57 
aflevering 3, 1965.
Synoniem: Rebutia caniqueralii Cardenas.
Cactus & Succulent Journal of America 36:26, aflevering 1, 1964.
Lichaam spruitend, heeft een tamelijk dikke en lange penwortel, de stekken 
zijn 1 cm lang en 2 cm in doorsnee. De kleur is grauw-groen. Ribben zijn in 
ongeveer 13 spiraalvormige rijen van kleine bultjes opgelost, deze zijn 3-4 cm 
breed. De areolen zijn elliptisch, smal, 3 mm lang, wit van kleur. De doorns 
staan in kamvorm op het lichaam, 11-14 in getal, en zijn borstelachtig, 1,5-2 
mm lang, witachtig. Basis bruin, de middendoorns staan afstandig van de an
dere doorns, 1-2 vaak in de areolen opgericht staand; bloembuis roodachtig 
tot geel, groengeschubd, sepalen bruingeel, petalen 2 cm lang, van onderen 
geel, van boven oranje; meeldraden goudgeel; steel groenachtig van kleur- 
stempels 8, helgeel. Bloem tot 4 cm in doorsnede. Ovarium groengeschubd. 
Sulcorebutia caniqueralii komt oorspronkelijk uit Bolivia (departement Chu- 
quisaca) provincie Oropeza, Sucre, 2800 m hoogte. De plant is genoemd naar 
pater Caniqueral, die deze plant het eerst heeft gevonden.
De overgang van de bloemkleur is zeer variabel. Deze soort is wellicht één 
van de mooiste Sulcorebutia’s. Er schijnen planten met groene en met bruine 
knoppen voor te komen. Bij de planten met een bruine knop zou de bedoorning 
iets korter zijn dan bij de andere vorm. Donald geeft Tarabuco-Zudanez, op 
2800 m hoogte als vindplaats aan.
Deze plant is verspreid onder de veldnummers WR 281, Kr 217 en V 596. 
Literatuur C. Backeberg: Das Kakteenlexikon.
Karl-Heinz Brinkman: Sulcorebutia.

►



maar wel
4

Notocactus subm am m ulosus (Lem ) Backbg.
Notocactussen zijn zeer bekende en door hun uitnemende bloemenpracht zeer 
geliefde planten. Zo ook deze submammulosus die elk jaar zijn verzorger be
loont met een zee van bloemen.
Notocactus submammulosus groeit en bloeit goed in een normaal cactus- 
grondmengsel, wat eventueel vermengd kan worden met wat gebakken klei- 
korrels- Men geeft hem een niet al te zonnige plaats en begiet hem in de 
groeitijd flink. Wat speciale cactusmest zal hem zeker niet schaden.
Het is een plant die halfkogelvormig, en later wat gestrekter zal gaan groeien. 
Ze kunnen een aanzienlijke grootte bereiken, wanneer men deze plant wat 
ruimer kweekt. Kweekt men hem iets schraler dan zal hij doorgaans wat kleiner 
blijven. Het aantal ribben is ca. 13 in kinvormige bulten opgedeeld, krachtig 
tepelvormig naar voren springend. Randdoorns ca. 6, de bovenste tot 7 mm 
lang, priemvormig, horizontaal stralend of iets naar boven wijzend. Midden- 
doorns 2, tot 2 cm lang 1 opwaarts en 1 neerwaarts gericht, afgevlakt, de 
onderste doorn is de sterkste. De kleur van de doorns is helgeel, met bruine 
punten, de sterkste is aan de basis robijnrood, later vergrauwend. Bloem geel 
en tot ca. 4 cm lang. Stempel purper.
Vindplaats: Uruguay en Argentinië.
Er bestaat nog een variëteit pampeanus (Speg.) Backbg.
Teksten: S. Kooy jr ., van Dijckstraat 34, De Lier
Foto's : L. van Dijk, Oostbuurseweg 23A, De Lier
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M o r fa n a f y s  (V III)
Th. NEUTELINGS
Wat bepaalt nu datgene in ons veelsoortige plantenrijk wat maakt dat een den 
een den is, een crocus een crocus, of een cactus een cactus, enzovoorts? 
Ergens in de plant dient een indrukwekkende programmering vastgelegd te 
zijn, welke programmering bovendien overgeërfd door de nakomelingen kan 
worden. Een programmering die ervoor zorg draagt dat een bevruchte zaadcel 
uitgroeit tot een gezonde plant, klein of groot, hoe van vorm en uiterlijk dan 
ook.
De nadere beschouwing die hier volgt, klinkt misschien voor menigeen wat 
wetenschappelijk. Toch hebben wij getracht dit verhaal zo eenvoudig mogelijk 
te houden. Ofschoon geleerd klinkende woorden helaas niet vermeden kunnen 
worden. Nochtans zal zo duidelijk als enigszins maar mogelijk de verklaringen 
ervan toegelicht worden.
Inleidend overzicht:
In de biologie (=  de leer van de levende wezens) is de cel de bouwsteen van 
elk levend organisme. En dat geldt zowel voor het plantaardig als voor het 
dierlijk leven.
In fysiologisch opzicht (de fysiologie is de leer van de normale levensver
schijnselen van de levende wezens) nu is een dergelijke cel ondeelbaar.
In morfologisch opzicht (de morfologie is de leer van de vorm en van de bouw 
van de levende wezens) kan deze bouwsteen, de cel, wel gedeeld, dus ontleed 
worden in:
a. het cytoplasma }
b. de kern ( tezamen vormen zij de uit protoplasma opgebouwde

protoplast.
Deze protoplast is een levend weefsel.

c. de celwand oftewel metaplast, een voortbrengsel van het protoplasma en 
een niet-levend weefsel.

Een plant bestaat dus begrijpelijkerwijs uit vele van deze cellen, welke wij ons 
schematisch het beste als volgt kunnen voorstellen: (zie tek.)
Uitwerking van de in het inleidend overzicht gegeven begrippen:
Het protoplasma bestaat uit een halfvloeibare, kleurloze of witachtige sub
stantie bestaande uit eiwitten en niet-organische (=  niet-levende) materialen,

S C H E l M f t U S C H E  P l R N T E  CfcL D  OO R S N E b E

C  e I w an d
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w aaruit de cellen in hoofdzaak zijn opgebouwd en dat beschouwd w ordt als 
de stoffelijke drager van de levensverschijnselen. Daarin ligt, zoals w ij straks 
nog nader zullen beschouwen, de programmering opgeslagen van hoe een 
bepaalde plant zal groeien, hoe zijn vorm zal worden, hoe zijn bloem er komt 
uit te zien.
De protoplast is het weke, doorschijnende lichaam in de cel zelf, dat uit het 
protoplasma bestaat. Een kwestie van naamgeving dus.
We komen terug op de term cytoplasma, ook wel celplasma geheten (cytos =  
cel). Het is een slijmerige, doorzichtige v loe is to f welke onoplosbaar is in water, 
niet homogeen, dus ongelijk  van samenstelling.
In deze massa nu bevinden zich zeer kleine, lichtbrekende korrels (ook wel 
chondriosomen genoemd) en voorts andere lichaampjes, de plastiden welke 
verschillend van kleur, aard en functie zijn. Verder bevinden zich in d it cyto 
plasma een of meer blaasvormige holten, welke we aanduiden met de term 
vacuolen, die met celvocht zijn gevuld.
We zagen dat de samenstelling van het cytoplasma niet homogeen was: het 
bestaat namelijk uit eiw itten waarin zich w ater met daarin opgeloste zouten 
(de niet-organische sto ffen!) bevindt en voorts  uit vetachtige stoffen.
Om het celplasma heen bevindt zich het protoplasma-membraan, dat het con
tact met de buitenwereld van de cel ze lf onderhoudt, dus met de nabuurcellen. 
Het membraan is derhalve doordringbaar ten behoeve van de aan- en afvoer 
van allerle i stoffen en verbindingen.
De zoéven vermelde chondriosomen zijn zeer kleine, kleurloze lichaampjes, 
welke bestaan uit proteïnen ( =  eiw itten), vetachtige stoffen en het organische 
zuur geheten ribonucleïnezuur.
De ook al ju is t gesignaleerde plastiden zijn deeltjes die mede als functie heb
ben de voeding en opbouw van de plant, en zijn in staat to t de vorm ing van 
diverse stoffen en kleurstoffen. Op hun kleur- en functie-eigenschappen zijn 
de plastiden onder te verdelen in:

1. leukoplasten: de k leurs to f ervan is kleurloos o f w it
2. chromoplasten: de kleursto f is oranjegeel, denkt u maar aan de 

peentjes, waarvan de kleuring door d it type plastiden veroorzaakt 
wordt!

3. amyloplasten: zij vormen en slaan het zetmeel op, b ijvoorbeeld in 
planteknollen (aardappel) en in bollen (tulp, ui)

4. chloroplasten: bevatten groene k leursto f die maakt dat de meeste 
planten er groen uit zien

5. feoplasten: net als bij 4, maar dan nog verborgen onder een geel
bruine kleursto f

6. rhodoplasten: ook als bij 4, echter bedekt door een rode kleurstof.

in fe ite  hebben al deze plastiden dezelfde structuur en dienen voor het u it
oefenen van de verschillende, fysio log ische functies, zoals de plant d it eist. 
Zo verandert een chrom oplast in een ch lo rop last en om eens een du idelijk  
voorbeeld te noemen: u legt het bovenste gedeelte van een in de grond staan
de peen bloot en de oranje kleur zal in groen veranderen. O f een leukoplast 
verandert in een chloroplast, als men bijvoorbeeld een gerooide aardappel in 
het zonlicht laat liggen. Een proef die gem akkelijk  te nemen is. W at de vorm 
van deze plastiden betreft, deze is rond to t e ivorm ig.
Van al die opgesomde plastiden is de chloroplast wel de belangrijkste. Een 
chlorop last bestaat uit een sponsachtig netwerk van proteïnen ( =  eiw itten) 
dat bevat: lipiden ( =  vetten), water, gluciden ( =  suikerverbindingen), enzymen 
( =  g iststoffen), ijzer en kleurstoffen zoals xanthofyl ( =  gele b ladkleurstof) en
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De lichtroze bloemkleur van de prachtige, grote bloem van deze Gymnocalyclum multiflorum wordt 
bepaald door de in de cel aanwezige plastiden.

caroteen (= geeloranje kleurstof en wordt ook wel provitamine A genoemd 
dat in het menselijk lichaam in vitamine A omgezet kan worden; de bekende 
worteltjes zijn rijk aan deze stof).
Een plantecel bevat een groot aantal van die chloroplasten, welke zich door 
rechtstreekse deling vermeerderen.
Het belangrijkste onderdeel van de chloroplast zijn de grana, groengekleurde 
lichaampjes. Deze grana zijn plat en rond van vorm en bestaan uit laagjes 
eiwit, lecithine (vetzuren en fosfor bevattende stoffen, een belangrijk voedsel- 
onderdeel voor de mens) en chlorofyl (= bladgroen). Chlorofyl nu is de groene 
kleurstof die de groene tint aan het merendeel van het plantenrijk verleent. Het 
is een vrij ingewikkelde molecule (dit is een verbinding van diverse atomen en 
atoomgroepen), dat in zijn samenstelling èèn atoom van het metaal magne
sium bevat.
Wat is nu het nut, de functie van deze chloroplasten, die als zo belangrijk 
afgeschilderd werden?
Juist vanwege zijn groene kleur is het chlorofyl nu in staat tot het opnemen ( = 
het absorberen) van die lichtstralen waarvan de golflengte ligt tussen 6000- 
7500 A. Dit is namelijk de golflengte van het voor ons zichtbare rode licht. En 
deze, op die wijze verkregen energie wordt gebruik gemaakt voor het bekende 
proces dat wij als koolzuurassimilatie betitelen. In Succulenta 57(4): 79-82
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(april 1978, Morfanafys VII) werd reeds uitvoerig op dit indrukwekkende proces 
ingegaan.
Verder kwamen wij reeds eerder het begrip vacuolen tegen, blaasvormige hol
ten van onregelmatige vorm die in het cytoplasma ontstaan zijn. Het celvocht 
in een vacuole bevat de navolgende stoffen en verbindingen:

1. water dat dient als oplosmiddel en als transportmiddel
2. anthocyaan, een glucosehoudende kleurstof die de kleur aan 

bloemen en aan vruchten geeft
3. inuline, een koolhydraat dat een op zetmeel gelijkende reservestof 

vormt
4. aleuron, dit zijn korrels gevormd door eiwitkristallen
5. organische zuren zoals wijnsteenzuur, oxaalzuur

Ondanks het feit dat deze Mammillaria guelzowiana geënt is op een voor deze vreemdsoortige on
derstam, verandert er in feite niets en beschouwt hij die onderstam als een soort wortel.



6. kristallen zoals calciumoxalaat, een chemische zoutverbinding be
staande uit het metaal calcium ( =  kalk) en de zuurrest van het 
reeds genoemde oxaalzuur

7. diverse stoffen, zoals essences ( =  reukstoffen), vetten, enzymen, 
alkaloïden (d it zijn plantaardige, chemische verbindingen waarvan 
de meeste zeer g iftig  zijn; voorbeelden van alkaloïden: strychnine, 
atropine, caffeïne, kinine, theobrom ine, stoffen die o.m. in de ge
neeskunde toepassing vinden).

Rustig ingebed als een ongeboren baby in diens vruchtw ater lig t de kern in het 
cytoplasma, het voornaamste onderdeel van de cel. W ant onmisbaar voo r het 
leven van de cel, dus van het levend wezen, is ju is t die kern.
De be langrijkste inhoud ervan w ord t namelijk gevormd door de chromatine ( =  
het e rfe lijke  materiaal, dus het materiaal, waarin het e rfe lijke  programma lig t 
opgeslagen ten behoeve van al de levensfuncties van de plant. Een soort 
com puter dus, maar dan nog indrukwekkender omdat w ij h ier met levend 
materiaal te maken hebben). Thans is d it bekend als een nucleoproteïne (le t
te rlijk  = kern-eiw it), dat een erg ingew ikkelde moleculaire samenstelling kent. 
D it chrom atine kent een netvorm ige structuur, waarin zich het kernsap bevindt. 
In de kern liggen vaak een aantal kernlichaampjes, meestal als nucleon aan
geduid.
De belangrijkste functie van de kern is onderm eer de deling, de groei van de 
plant dus, waarbij de cel, de moedercel genoemd, zich in twee nieuwe cellen, 
de dochtercellen opdeelt. Deze deling belichten w ij nu in het bijzonder, immers 
hierop is de groei van alle levende wezens gebaseerd.
De celdeling en kerndeling (=  mitose) houdt een proces in dat w ij in een 
viertal fases kunnen onderscheiden:

de 1e fase =  de profase:
a. door vochtopnem ing neemt de kern in omvang toe, w aardoor het 

netwerk zich verbreekt, het erfelijke materiaal ( =  de chromatine) 
ve rd ik t zich en vorm t daarbij lange draden welke men de chromo
somen noemt

b. de kernlichaam pjes ( =  nucleoni) lossen zich op door hun substan
tie bij de chromosomen te voegen

c. de chromosomen verkorten zich vervolgens door zich sp iraa lvor
mig op te rollen en krijgen daardoor een ovale vorm

d. het membraan om de kern begint te verdw ijnen.

de 2e fase =  de metafase:
a. het kernmembraan is opgelost en in de cel ontstaan twee tegen

over e lkaar liggende polen, van w aaruit de zogenaamde spoel- 
draden naar elkaar ontstaan

b. de chromosomen gaan zich groeperen in een vlak halverwege de 
afstand tussen deze beide polen

c. daarbij nemen deze chromosomen in lengte toe en delen zich 
overlangs in twee gedeelten. Een dergelijke helft van een chrom o
soom noemt men een chromatide.

de 3e fase =  de anafase:
hier v ind t het eigenlijke splitsingsproces van de chromosomen 
plaats: de beide chrom atiden van elk chromosoom worden uit 
e lkaar getrokken door de spoeldraden en wel in de richting van 
de polen. Elke pool ve rk rijg t daardoor evenveel chromatiden.
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De programmering voor de uitzonderlijke, tweezijdig symmetrische bloemvorm van deze Bolivicereus 
samaipatanus var. multiflorus ligt in wezen al in de eerste cellen van het jonge kiemplantje opgesloten.

Foto’s van de schrijver

de 4e fase = de telofase:
a. nu kan de celdeling plaats vinden: halverwege de beide polen 

ontstaat een nieuwe kernwand
b. de chromosomen aan de polen verenigen zich tot een nieuw net

werk
c. de nucleoni vormen zich en ook het membraan ontstaat om beide 

dochterkernen heen
d. tenslotte volgt de deling van het cytoplasma door de vorming van 

de aangrenzende wanden en de celdeling is nu eerst compleet: 
uit de oorspronkelijke, daarmede verdwenen moedercel zijn nu 
twee dochtercellen ontstaan.

Het verdient alle aanbeveling om te proberen in het kort nog eens in te gaan 
op die zo belangrijke chromosomen. Dit zijn staaf- of draadvormige, L- of V- 
vormige moleculaire structuren, waarvan de afmetingen van 2 tot 300 mikron 
(1 mikron = 0,001 mm) bedragen.
In het algemeen is de structuur ervan een spiraalvormige draad (= chromo
nema), omhuld door een gelatineachtige massa (= de matrix). Op deze 
chromosoomdraad liggen nu opzwellingen, de zogenaamde chromomeren. 
Daartussen en daarin nu liggen de genen (enkelvoud = gen), welke uiteindelijk
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verantw oordelijk  zijn voor de erfe lijke  eigenschappen van elk levend wezen. 
Iedere soort plant (en d ie r!) heeft een bepaald aantal chromosomen, hetgeen 
als karakteristiek geldt voo r de soort. O ok als men bijvoorbeeld een Mam mil
laria guelzowiana ent op een onderstam van Trichocereus pachanoi, dan b lij
ven beide soorten e lk hun eigen karakteristieken, hun eigen identite it be
houden. Ondanks de vergroeiing zal er geen enkele vorm  van vermenging 
kunnen optreden.
In d it verband is het nuttig te attenderen op het verschil tussen de normale 
cel en de geslachtscel. Deze laatste heeft een enkel stel chromosomen, d.w.z. 
de helft van het aantal van de normale cel. Dat geldt voor zowel de mannelijke 
als voo r de vrouw elijke  geslachtscel. Deze geslachtscellen worden met een 
ander woord als hapioïde betiteld, voorgeste ld door het symbool (n). Voor 
de normale cel w ord t het aantal chrom osomen aangegeven met de term (2n); 
zij zijn dus diploïde (di =  twee). Er zijn zelfs cellen die een groter aantal 
chrom osomen dan 2n hebben; w ij noemen deze dan polyploïde (poly =  veel). 
De gehele cel w ord t omgeven door de celwand. Hierover alleen is al een lang 
verhaal te vertellen. Doch w ij zullen ons echter beperken to t de volgende in
form atie. Hij bestaat uit een aantal laagjes van verscheidene diktes. In schei
kundig opzicht va lt dan de volgende opstelling waar te nemen, w aarbij de 
bekendste zijn:
1. cellu lose. Deze moleculen bestaan uit draden en vormen daardoor een 

weefsel. Natuurkundig is d it weefsel aan verandering onderhevig, doordat 
een gedeelte ervan de kris ta ls tructuur aanneemt.

2. Pectine. Naast de cellu lose kom t deze s to f bij rijpe vruchten voor.
3. Lignine ( =  houtstof). Dit bevindt zich in het celluloseweefsel, waaraan de 

cel een grote hardheid en stevigheid ontleent. D enkt u maar aan grote zuil- 
cactussen, aan bomen, aan struiken, die daardoor menig zware storm kun
nen weerstaan.

4. Cutine: kom t voo r aan de buitenkant van cellulosewanden en vorm t een 
beschermend laagje.

Ondanks de wat ingew ikkeld lijkende s to f hopen w ij u niettemin iets interes
sants verte ld  te hebben. En als w ij onze collectie  succulenten w eer eens op 
ons gemak staan te bewonderen en ons oog va lt op, bijvoorbeeld een prachtig, 
lichtroze bloeiende Gym nocalicium m ultiflorum  of een eigenaardig gevormde 
bloem van een Bolivicereus samaipatanus, enz., dan zullen w ij uiteraard niet 
d irec t stil blijven staan bij al die gegevens over de leer van de cellen. 
W etenschappelijke kennis in onze hobby biedt nog vele perspectieven.
Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

(vervolg van blz. 269)

Nu, heel wat later, staat Fisons C nog sterk maar vertoont niet de ju iste te 
kenen van groei. S taaldruppels en M erthiolate barsten bijna uit hun potten. 
Intussen hebben de met grond behandelde planten (maart) de geest gegeven. 
Vandaar dat G roentje M erthiolate gebruikt. Daarbij kom t ook dat de prijs van 
M erthiolate aanm erkelijk lager lig t dan die van staaldruppels. V oor ƒ 3,00 
krijg je ca. 100 cc. Het is een dunne v loe is to f die meermalen gebru ikt kan 
worden. V oor een soortge lijke  hoeveelheid staaldruppels moet je 5 flesjes van 
10 cc. aanschaffen. D it is d ikker en kleveriger, met het gevolg dat het snel op 
is. De M erthiolate kan je het beste bij de apotheker in een fles met een wijde 
hals laten doen. Schaf een kunststo f literm aat aan met een tuitje. (N iet uit
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de keuken van je w ederhelft lenen, koop er een voo r jezelf!). Het middel kan 
dan in de litermaat gedaan worden en als de plant niet te groot is kan hij er 
een paar minuten ingedoopt worden. Het geeft niet als de plant er niet met 
tak en al ingedompeld w ordt. Daarna kan het middel terug in de fles. Als de 
stam te groot is, kan hij boven de literm aat gehouden worden en overgoten 
worden. Herhaal d it to tda t de stam goed bedekt is. Tegen die tijd  zijn je handen 
bloedrood geworden; w ater en zeep helpen niet. Haal dus ge lijk  ook een paar 
rubber handschoenen.
Om er helemaal zeker van te zijn dat een buitengewone Euphorbia, waarvan je 
je niet kunt perm itteren dat hij verloren gaat, ’n goede kans k rijg t om er door 
te komen, behoor je bijkomende voorzorgsm aatregelen te treffen. Naast de ont- 
smettingsbehandeling met M erthiolate of staaldruppels moet(en) de wond(en) 
goed afgedekt worden zodat vocht noch insecten erin kunnen komen. A ls het 
een soort plant is die zich gedurende de eerste zes maanden met een minimum 
aan water kan handhaven zijn een paar lagen kantoorlijm  voldoende en af
doende. In een uiterste geval hebben we zelfs B ison-kit met goed gevolg ge
bruikt. Als je eens een stek van een kokerboom  ( =  A loë dichotoma) o f A. 
pearsonii o f A. ramosissima krijg t probeer dan gerust lijm. Dek de punt be
hoorlijk af, ongeveer twee centimeter, en plant hem als de lijm goed droog is. 
De stek zal lange tijd  stil staan, misschien zelfs een jaar of twee, maar m etter
tijd zullen de w orte ls net boven het lijm kapje u it schieten. M isschien zijn er 
ook nog andere middeltjes, als ze maar niet oplossen in een vochtige atm os
feer.
Voor een Euphorbia die in niet te zanderige grond groeit, geven we de goede 
raad, vooral als de aarde droog is: graaf om hem heen zodat je hem onbe
schadigd met de w orte lk lu it eru it haalt. Een plant die er op deze manier u it
gehaald is zal van ouderdom dood gaan. De meeste planten zullen zich in 
vreemde grond aanpassen. Sommige zoals A loë 's die van kalkgrond houden, 
zullen in een neutrale grond mooi groeien maar le lijke zwarte plekken op de 
bladeren krijgen. Een Euphorbia daarentegen zal staan te niksen als hij geen 
kalk krijgt. Hij zal het wel doen met oen beetje landbouw kalk maar dan moet 
het wel in de goede verhouding zijn anders is het nog niet goed.

(w ordt vervolgd)

Rembrandtlaan 100, 7242 DE Lochem —  Henri Dunantweg 61, 7242 DE Lochem.
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D e u its lag  v a n  de  fo to w ed strijd  1978
Allereerst onze hartelijke dank aan al degenen die zich de moeite ge
troost hebben om zwart-wit foto's in te sturen. Ook al behoren zij niet 
tot de prijswinnaars, door hun inzending werd het pas een wedstrijd! 
Ofschoon te verwachten was, dat het aantal ingezonden zwart-wit foto’s 
niet overstelpend groot zou zijn, viel het achteraf nog mee. Vandaar dat 
de redactie vast van plan is het volgend jaar wederom een wedstrijd 
te organiseren en wel voor kleurendia's. Maar daarover later.

De uitslag luidt:
1. M. G. Raymakers, 1e Bosweg 14, Helmond met Acanthocalycium 

violaciflorum
2. M. G. Raymakers, 1e Bosweg 14, Helmond met Gymnocalycium 

chlorosticum
3. W. v. Wingerden, J. v. Arkelstraat 23, Nw. Lekkerkerk met Opuntia 

azurea
4. R. Fonteyne, Heidebloemstr. 39, Oostende (B) met Cephalocereus 

senilis f. cristata
W. v. Wingerden, J. v. Arkelstr. 23, Nw. Lekkerkerk met Phyllocactus

6. R. Fonteyne, Heidebloemstr. 39, Oostende (B) met Parodia maxima 
L. Bercht, Renesselaan 37, De Meern met Ritterocereus griseus

8. M. C. Raymakers, 1e Bosweg 14, Helmond met Astrophytum capri- 
corne

9. R. Fonteyne, Heidebloemstr. 39, Oostende (B) met Hamatocactus 
hamatocanthus

10. L. Bercht, Renesselaan 37, De Meern, met Ritterocereus griseus

J. Bogers (Bergen op Zoom)
F. Noltee (Dordrecht)
J. Defesche (Wouw)
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