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Het jaar 1978 is ook voor Succulenta weer ten einde. Onze vereniging blijft 
nog steeds groeien, al gaat het niet meer zo hard als enkele jaren geleden. 
Ik ben wel van mening dat een langzame groei beter is dan een grote stroom 
nieuwe leden in zeer korte tijd, die na een jaar ook weer zijn verdwenen. 
Bij een rustige groei zullen de afdelingsbesturen ook beter de kans krijgen 
om voor de nieuwe mensen de entree in de liefhebberij en de vereniging 
wat gemakkelijker te maken. De kans is dan veel groter dat we de liefheb
berij uitbreiden en een betere basis geven.
Het nieuwe jaar is voor Succulenta een mijlpaal. Onze vereniging bestaat 
zestig jaar en we zullen daar zeker de nodige aandacht aan besteden. In dit 
jaar zal het eerste boek van het Buiningfonds worden uitgegeven. Het is een 
monografie over Discocactussen van de hand van wijlen de Heer Buining. 
Ons maandblad zal ook enige veranderingen ondergaan, maar dan meer op 
druk-technisch gebied. Er zal trouwens in verband met het zestigjarig bestaan 
een jubileumnummer worden uitgegeven.
Nu ik het toch over het maandblad heb, we hebben copij nodig, goede copij 
en wel voor het gehele gebied van onze liefhebberij. Daarnaast hebben we 
ook goede foto's nodig en niet alleen kleurenfoto’s, maar ook zwart-wit fo
to's. Ze moeten wel scherp en pittig zijn om tot een goede reproductie te ko
men.
De redactie kan wel heel veel, maar we hebben beslist de hulp nodig van 
de leden. Als we het met elkaar aanpakken, zal het jubileumjaar zeker een 
goed jaar voor Succulenta worden.
Ik wens U allen in ieder opzicht veel geluk en voorspoed in het komende jaar. 
S. K. Bravenboer, voorzitter.

Z a a d o n d e rzo e k  van  het g e s la ch t  W e in g artia
J. DONALD EN A. J. BREDEROO
Het is nog niet zo heel lang geleden, dat er nieuwbeschrijvingen gepubli
ceerd werden, waarin de beschrijving van zaden nauwelijks of in het geheel 
niet voorkwamen. Dat er geen aandacht aan geschonken werd zal wel ge
legen hebben aan het feit, dat men dit onderdeel van de plant niet zo belang
rijk vond, en alleen aandacht besteedde aan habitus, bedoorning, bloem en 
vrucht. Prof. Buxbaum heeft in diverse publicaties o.a. in "Die Kakteen” ge
wezen op het belang van zaadonderzoek en zaadbeschrijving als onderdeel 
van een verantwoorde plantomschrijving. Dat zaadonderzoek belangrijk kan 
zijn bleek o.a. uit een zaadstudie van Weingartia-zaad. Een bijdrage van John 
Donald in het I.O .S. Bulletin-Vol III. no 3. jan. 1974. 60-63 „Sulcorebutia of 
Weingartia één geslacht of twee bracht mij ertoe de zaden van Weingartia 
letterlijk onder de loupe te nemen. Al spoedig bleek dat Weingartia 2 ver
schillende zaadtypen heeft en dat deze verschillen ook aan de plant, nl. aan 
de bouw van het areool te onderscheiden zijn. De waarnemingen aan de za
den zijn naar onze mening het belangrijkste, daar deze kenmerken het minst 
door invloeden van buitenaf beïnvloed worden. Bij vergelijking van de zaad- 
vorm van het type van het geslacht Weingartia, nl. W. fidaiana, zien we al da
delijk verschil met dat van een andere Weingartia nl. W. neocumingii — zie 
wat deze soortnaam betreft Succulenta 41/9: 115, 1962— , Bij de eerstgenoem
de soort is de vorm van het zaad helmvormig, bij de ander meer mutsvormig.
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V7. FI DAI AMR
A =  zaad en diverse zaadvormen 
A1 =  zaaddoorsnede 
A2 =  hilum en hilumdoorsnede 
A3 =  embryo’s 
A4 =  zaadknoppen

m =  m icropyle 
f =  funiculus

3



W. MEOCUfilMGII A =  zaad en diverse zaadvormen 
A1 =  hilumdoorsnede 
A2 =  hilum 
A3 —  em bryo’s 
A1 =  zaadknoppen

m =  m icropyle 
f =  funiculus
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Zaadvorm beschrijv ing is een m oeilijke opgave, daar d it van het vorm gevoel 
van de waarnemer afhangt; dat er variaties kunnen optreden laten de afbeel
dingen zien. Een tweede verschil is de samenstelling van de buitenste zaad- 
huid. Men kan d it alleen door middel van een m icroscoop waarnemen daar 
de structuur (pappilaat) na verw ijdering van vliesresten die zich op het zaad- 
oppervlak bevinden. Bij W. neocumingii is de s tructuur meer gelijkend op een 
mozaïek (tesselaat), ontstaan doordat de toppen van de d icht op e lkaar staan
de knobbeltjes als het ware ingedrukt lijken. Het laatste maar daarom niet 
het minst belangrijke verschil is de vorm van het hilumweefsel. W e zullen 
vooral op d it laatste kenmerk wat nader ingaan. W anneer we het hilum van 
W. fidaiana (het type van het geslacht W eingartia) vergroot bekijken, dan 
nemen we waar dat het m icropyle en de funiculus boven het hilumweefsel 
uitsteken. W. fidaiana is ondanks dat het het type van het geslacht W ein
gartia is, een v rij slecht voorbeeld. Bij W. lecoriensis of cintiensis is d it ve r
schijnsel du idelijk  zichtbaar. Daarentegen is het m icropyle bij W. neocumingii 
geheel omgeven met weefsel, w aardoor er als het ware een weefselheuvel 
rond het m icropyle is ontstaan, w aardoor alleen de top, en soms ook d it niet, 
z ichtbaar is. Verw ijderen we d it weefsel rond het m icropyle dan zien we dat 
d it ook gesteeld is, zoals we d it ook kunnen waarnemen bij W. fidaiana en 
nog du ide lijker bij lecoriensis en cintiensis. Zoals w ij hierboven reeds zei
den, is ook een verschil in de vorm van het areool waarneembaar. Verge
lijken w ij het areool van W. fidaiana en W. neocumingii dan zien w ij dat het 
areool van eerst genoemde soort rond is, te rw ijl dat van W. neocumingii 
ovaal to t ru itvorm ig is en op de top zich een waaiervorm ige w olvorm ing ont
w ikkeld heeft, waaruit zich de bloem knop ontw ikkelt. Bij andere soorten 
van deze groep is d it nog du ide lijker zichtbaar. Daarnaast is de bloemvorm 
bij beide soorten wel trechtervorm ig, maar de bloem van W. fidaiana is langer 
en slanker dan bij W. neocumingii, waar de bloem korter en breder is.
Op grond van de volgende kenmerken: 1 zaadvorm, 2 testastructuur, 3 hilum- 
opbouw, 4 areoolvorm  en 5 bloemvorm, zijn w ij van mening dat de W ein- 
gartia ’s in 2 groepen zijn te verdelen. V oor een geldige publicatie is het nog 
te vroeg, daar onze waarnemingen nog niet teneinde zijn.
G eografisch is er nog een opm erke lijk  verschijnsel nl. dat de W eingartia ’s 
die to t de neocum ingii-groep behoren nagenoeg in hetzelfde areaal voo r
komen waar ook de S ulcorebutia 's voorkom en, te rw ijl de soorten die to t de 
fidaiana-groep gerekend moeten worden meer zu ide lijk  voorkom en, te rw ijl



W.LECORIEMSIS
Hilumdoorsnede van :

de zaden van deze groep juist met die van de Sulcorebutia’s veel gelijkenis 
hebben.
Ik hoop dat de afbeeldingen U behulpzaam zullen zijn om de verschillen in 
hilumvorm duidelijk te doen uitkomen.

Tot de fidaiana-groep behoren o.a.: W. fidaiana-Bckbg (Werd.)
W. neumanniana -Bckbg (Werd.) 
W. lecoriensis -Card.
W. cintiensis -Rausch.
W. westii — Hutch.

Tot de neocumingii-groep behoren o.a.: W.
W.
W.
W.
W.
W.
W.
W.
W.
W.
W.

Deze lijstjes maken geen aanspraak op volledi 
Gillis Steltmanstraat 38. 1067 NP Amsterdam

neocumingii - Bckbg. 
erinacea - Ritt. 
hediniana - Bckbg. 
lanata - Ritt. 
longigibba - Ritt. 
multispina - Ritt. 
pilcomayoensis - Card. 
platygona - Card. 
riograndensis - Ritt. 
sucrensis - Ritt. 
vilacayensis - Card. 

gheid.
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Het g e s la c h t  T u rb in ic a rp u s  (VI)
TH. NEUTELINGS

(1e) Turbinicarpus schmiedickeanus var. schwarzii (Shurly) Gl. & F., 
Synoniemen:
Strombocactus schwarzii Shurly, (C. & S. J. Gr. Brit. 10:4, 93, 1948.) 
Turbinicarpus schwarzii Backbg., nomen nudum (C. & S.J. (U .S.), 23:5, 150. 
1951, zonder basioniem).
Toumeya schwarzii Bravo & Marshall (Saguaroland Buil., 11:30-31. 1957). 
Turbinicarpus polaskii Backbg., nomen nudum (Cactaceae V:2883. 1961, geen 
typesoort).
Turbinicarpus schwarzii Backbg. (Cactaceae V :2887. 1961).
Thelocactus macrochele var. schwarzii Klawida in Krainz (Die Kakteen, C Vlllb. 
1 .VII. 1975).
Toumeya macrochele var. schwarzii Klawida in Krainz (Die Kakteen, verbeterd, 
index juli 1975).
Thelocactus macrochele var. schwarzii forma polaskii Klawida in Krainz (Dis 
Kakteen, C Vlllb, 1.V II.1975).
Toumeya macrochele var. schwarzii forma polaskii Klawida in Krainz (Die Kak
teen, verbeterd, index juli 1975).
Planteiichaam: alleenstaand, tolvormig, kop afgevlakt, 4-5 cm 0 , lichtgroen, 
blauwgroen tot bruinachtig groen; tuberkels in 5 en 8 spiralen, afgevlakt, enigs
zins vierhoekig.
Bedoorning: 1-2 doorns in bovenste areolen, geligbruin, witachtig of hoorn- 
kleurig; indien 2, de onderste tot 20 mm lang, de bovenste ca. 20 mm lang, 
cartonachtig.
Bloem: rad/klokvormig, groot, 3 cm lang, 4 cm breed, wit tot zacht lila of licht 
purper; 5-6 stempellobben, lang, smal, recht, spreidend, wit donzig; meeldraden 
licht purper met oranjegele helmknoppen.
Vindplaats: niet vermeld, maar wel wordt opgegeven: verspreiding ten oosten 
van San Luis Potosi, in zware, zwarte aarde, meestal onder struiken. Gevonden 
door de schrijvers bij wegknooppunt van Charco Blanco naar Guadalcazar, San 
Luis Potosi, waar het groeit tezamen met Gymnocactus knuthianus. Verder 
noordwaarts, op lage heuvels bij La Bonita ten zuiden van Matehuala komt de 
bruinkleurige polaskii-vorm voor en oostwaarts bij Cerros Blancos ten zuiden 
van Mier y Noriega werd een nieuwe vorm aangetroffen, met een typisch 
blauwachtig groen planteiichaam en eerder zacht lilakleurige of licht purper
kleurige dan witte bloemen.
Cultuurnotities:
De maten van mijn geënt exemplaar zijn 4 cm 0  en 41/2 cm hoog. Op het plante
iichaam ligt een prachtige, purperen waas over de wat oudere, practisch afge
vlakte knobbels. De meeste areolen hebben 3 doorns, sommige zelfs 4, dus 
meer dan in de beschrijving staat aangegeven. De bovenste is de langste: 20 
mm, de andere meten tot 15 mm. Naast zwartige vlekjes zijn ook hier weer 
fijne, zwartige barstjes in de doornhuid te constateren.
De buitenste bloembladen hebben aan de rugzijde een brede, donkerbruine 
streep, aan de langszijden ervan naar paars overlopend. De binnenste kennen 
een dunnere, helderpaarse middenstreep. De binnenzijde van de binnenste 
bloembladen is wat vuilig wit. Deze bloembladen zijn meestal minder lang dan 
de buitenste en ook opvallend smaller.
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zij-aanzicht 
1,4 x vergroot

/

A

Turbinicarpus schmiedickeanus var. schwarzii
Van alle schmiedickeanus-variëteiten zijn de tuberkels van deze variëteit het meest afgevlakt.
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uitvergroting van de 
bloem 3,5 x

Foto’s:
Th. Neutelings

Turbinicarpus schm iedickeanus var. sshwarzii

Detail van het bloemhart: de lilak leurige stem pel, de paarse meeldraden en de goudgele helmknoppen 
steken goed af tegen de witte binnenzijde van de bloembladen. Vergroting: ca . 6 x.



Zij-aanzicht: ca. 2 x vergroot

Turbinicarpus schmiedickeanus var. schwarzii: de polaskii-vorm

Si

De schedelpartij is ca 3 x vergroot

De bedoorning van de polaskii-vorm is 
beduidend minder ontwikkeld in verge
lijking met de op blz. 6 afgebeelde 
variëteit.



Turb. schmiedickeanus var. schwarzii forma polaskii 
Boven: schedel met bloemknoppen (ca. 7 x vergroot).
Onder: close-up van de bloem met een krachtiger ontw ikkelde stamper. Ca. 4 x  vergroot.

Foto’s: Th. Neutelings



De paarsige meeldraden hebben goudgele helmknoppen. Soms lopen enige 
meeldraden door en wel voorbij de in dat geval misvormde, langgerekte helm
knoppen. De rijpe stempel is lilakleurig, donzig en heeft 6-7 ongelijk lange, 
meestal zich krommende stempellobben.
Het geënte "forma polaskii”-exemplaar van mij meet 3 cm 0  en is 21/2 cm hoog. 
Het plantelichaam kent een heel lichte paarsige waas over de wat oudere, ge
heel afgeplatte knobbels. De meeste areolen hebben 2 doorns, soms 3. De 
langste doorn is ongeveer 15 mm lang. In de schedel staan de doorns naar 
binnen toe gekromd; bij (1e) zijn de overigens langere doorns in de schedel 
beduidend rechter.
De bloem is wat kleiner dan bij het (1 e)-exemplaar. Wat mij wel bijzonder opviel 
is, dat de 6-lobbige, zeer licht lilakleurige stempel, bevestigd op een paarse 
stijl, hoger boven de helmknoppen uittorent. Dit in tegenstelling met (1e), waar
van sommige helmknoppen van de buitenste meeldraden zelfs hoger dan de 
stempel staan.
Galmeidijk 49. 4706 KL Roosendaal

(wordt vervolgd)

Groeiregulatoren bij planten
HERMAN MEIRLAEN
De normale groei van een plant geschiedt onder kontrole van specifieke groei
stoffen. Deze zogenaamde plantehormonen bezitten een regulerende wer
king, die zowel aktiverend als remmend kan zijn. Ze beïnvloeden de nukleïne- 
zuurstofwisseling en beheersen daardoor de fundamentele, biochemische 
reacties in de plant. Op basis van hun werking kan men de plantehormonen 
in vijf groepen indelen: auxinen, gibberellinen, cytokininen, etheen en absci- 
sinezuur.
1. auxinen
De auxinen spelen een essentiële rol in het metabolisme van de celwand en 
kontroleren daar de rekbaarheid van de cel en de celelongatie. Verder aktive- 
ren ze ook de celdeling, de celdifferentiatie en stimuleren de vorming van 
wortelpunten. Indolazijnzuur is het enig natuurlijk voorkomend auxine van 
betekenis. Daarnaast bestaan een ganse reeks kunstmatige auxinen, bijv.: 
indolboterzuur, 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur, naftaleenazijnzuur en vele ge
substitueerde fenoxy- en benzoxyzuren. Tot deze groep behoren produkten 
als Rootone en Transplantone.
2. gibberellinen
Gibberellinen stimuleren de deling van de cellen juist onder het apicaal me- 
risteem (=  centrale groeipunt) gelegen, en bevorderen daardoor de lengte- 
groei van de plant. Het komt frekwent voor dat auxinen en gibberellinen te
zamen de lengtegroei regelen: de gibberellinen stimuleren de celdeling zodat 
er meer cellen zijn waarop de auxinen kunnen inwerken. Het effekt van gib
berellinen kan reeds bij relatief kleine hoeveelheden enorm groot zijn; zo kan 
met name een plant, die normaal in de vorm van een rozet groeit, door toe
voeging van enkele mg glibberellinen een lange stam krijgen waarop de 
bladeren op relatief grote afstand van elkaar staan.
Een tweede werking van de gibberellinen is de aktivering en de verhoging van 
de enzymsynthese bij het kiemproces. Gibberellinen stimuleren namelijk de 
vorming van enzymen die het reservevoedsel dat in het zaad opgeslagen ligt
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bruikbaar maken voor het kiemende plantje. Hierdoor kunnen zaden ontkiemen 
die het misschien anders niet zouden doen en gebeurt de ontkieming vlugger. 
Gibberelline A3 ( =  gibberelline G3) wordt op het ogenblik op grote schaal 
bereid door het kweken van de schimmel Gibberella fujikuroi. Deze gibberelline 
heeft zijn grootste effekt op kiemende zaden wanneer het in de eerste 24 uur 
toegediend wordt.

3. cytokininen
Cytokininen zijn aktief in het kontroleren van de celdeling, het aktiveren van 
de nukleïnezuren en het proteïnemetabolisme, en het uitbalanceren van stam
en wortelgroei. Door het variëren van de balans tussen auxinen en cytokini
nen is het mogelijk selektief wortel- of stamgroei te bevorderen.
Hoge auxinen/cytokinen-verhoudingen geven een sterke wortelontwikkeling; 
lage auxinen/cytokinen-verhoudingen geven een sterke ontwikkeling van het 
apicaal meristeem en de groei van het bovengrondse plantedeel.
Zeatine en isopentyladenine zijn twee in de natuur voorkomende cytokininen. 
Kinetine en benzyladenine zijn synthetische cytokininen.

4. etheen
Etheen zet de plant aan tot diktegroei, maar remt de lengtegroei af. Dit gas 
bevordert de kieming van sommige zaden.
Hoge auxinenconcentraties stimuleren de synthese van etheen in de plant, 
dat in wisselwerking staat met de gibberellinen. Deze wisselwerking bepaalt 
o.a. het geslacht van de bloemen van planten als komkommers en meloenen.

5. abscisinezuur
Abscisinezuur is de antagonist (=  tegenpool) van de andere groeihormonen. 
Aanvankelijk werd dit produkt dormine genoemd omdat het een remmende 
werking heeft op de groei van de plant.
Verhoging van de abscisinezuurconcentratie in de herfst geeft bladafval en 
zelfs groeistilstand in de winter. Bij het begin van de lente wordt de cytokinine- 
produktie hoger en vermindert de abscisinezuurconcentratie, zodat knopvor- 
ming kan optreden. Verder verhindert abscisinezuur de ontkieming van som
mige zaden, zodat dit eerst door de regen moet weggespoeld worden. 
Abscisinezuur is dus een groeiremmer, doch verschilt van andere groeirem- 
mers omdat het niet giftig is voor de plant, en de groeiremming omkeerbaar 
is door de verandering in concentratie van dit en de andere groeihormonen. 
Als laatste punt dient nog opgemerkt dat abscisinezuur een belangrijke rol 
speelt in de waterhuishouding, waar het als noodrem fungeert: bij ontregeling 
van de plant door akuut waterverlies kan abscisinezuur op korte tijd de huid- 
mondjes van de plant sluiten.
Dit voorjaar ben ik begonnen met een reeks proeven betreffende de resul
taten van gibberellinen bij de ontkieming van cactuszaden.
De eerste proef gebeurde met zaden van Astrophytums. Deze werden op 
30 april gezaaid in potjes van 6 x 6  cm (50 zaden per potje), en geplaatst in 
een elektrisch verwarmd zaaitoestel bij een temperatuur van ongeveer 35° C 
overdag en 25° C ’s nachts. Het zaaitoestel bleef de eerste week volledig 
gesloten; de tweede week werd ’s nachts gelucht.
Ik zaaide in twee groepen: de zaden van groep 1 werden behandeld met 
TMTD, Captan en gibberelline A3; die van groep 2 werden wel ontsmet doch 
er werd geen gibberelline toegevoegd.
Er werd gezaaid in een mengsel bestaande uit 2/3 turf en 1/3 bladgrond, ont
smet met een oplossing van 0,25% Captan.

(vervolg blz. 16)
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G y m n o c a ly c iu m  a s te r iu m  Y. ITO

Dit is een zeer fascinerende, klein blijvende Gymno, die vroeger G. stellatum 
heette, wat betekent: met sterren bezaaid. Het is een exemplaar dat zeer 
langzaam groeit.
De groene kleur van het plantelichaam wordt bijna geheel gecamoufleerd door 
een roodbruine tint; alleen in de plooien tussen de ribben is wat groen waar 
te nemen. Uit de licht-bruinwitte, wollige areolen spruiten meestal 3, soms 5 
rechte doorntjes, die wat gelijkenis met sterretjes oproepen.
Dit uit Córdoba, Argentinië, afkomstige exemplaar is een gemakkelijke bloeier. 
In verhouding gezien met mijn 2 cm hoge exemplaar tekent de bloem zich wel 
bijzonder slank en lang af: tot 65 mm hoog en idem in 0 . De bloembladen zijn 
van bovenop gezien wit; de keel is roodachtig.
Er is ook nog een variëteit paucispinum, wat matig bedoornd betekent. Die 
naamgeving is mij onduidelijk: er zijn 3, soms 5 doorntjes per areool. Het ver
schil met de typeplant bestaat hierin dat deze variëteit beduidend kleiner is, de 
bloem bereikt maar de helft van de zoeven genoemde afmetingen.
Dan is er nog een variëteit minimum, die ik niet bezit, en nog nooit gezien heb.

Tekst en foto’s: Th. Neutelings
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M a m m ilia r ia  h u m b o ld tiï Ehrenbg.

Een plantje dat er voor door gaat nogal lastig te zijn is Mammillaria hum- 
boldtii. Het is één van de kleinere, wit bedoornde soorten zoals albiflora en 
herrerae alléén dan met kleinere bloemen en iets langere doorns. Het uit 
Mexico (Hidalgo, Ixmiquilpan, Meztitlan) afkomstige plantje heeft een kogel
vormig, later enigszins gestrekt en dan ook spruitend lichaam, lichtgroen van 
kleur, al is er als de plant goed gekweekt is weinig van te zien. De tepels 
zijn cylindervormig, de axillen zijn witwollig met enkele stijve haren. Op de 

^  areolen staan ±  horizontaal spreidend 80 of meer 2-8 lange, dunnaaldige, 
sneeuwwitte doorns; een middendoorn ontbreekt. De bloemen zijn ongeveer 
1,5 cm lang en idem in 0 , licht violet-rood van kleur. Ze contrasteren bij
zonder mooi op de witte plant; de stempel is geelgroen, de meeldraden rood 
met gele helmknopjes.
De plant is waarschijnlijk lastig op eigen wortel, ik heb daar geen ervaring 
mee, daar mijn plant geënt staat. Wellicht is het beter de plant te enten, zij 
het op een niet al te hard opjagende onderstam waardoor de plant uitelkaar 
groeit en zijn dichte bedoorning verliest. Mijn plant staat geënt op een 3 cm 
dik, gemakkelijk spruitend op spachianus lijkend onderstammetje. De plant 
blijft hierop goed in vorm en heb ik van lastig zijn nog niets gemerkt. Alleen 
in het begin gaf de bloei wat moeilijkheden, waarschijnlijk doordat ik de plant 
niet licht genoeg plaatste en te vroeg water gaf.
De plant overwintert steeds binnen op een niet al te lichte plaats bij 10 a 12 
graden en krijgt 3 a 4 maal een beetje water tegen het teveel uitdrogen van 
de onderstam. In het voorjaar gaat de plant naar buiten dicht onder het glas 
(5 è 10 cm) en blijft daar de hele zomer staan in de volle zon en krijgt niet 
eerder water alvorens de knoppen tussen de doorns beginnen door te komen. 
Eenmaal zover, meestal bij mij eind mei, begin juni, krijgt de plant normaal 
water en bloeit een week of vier; meestal komen er enkele bloemen voor 
en na de hoofdbloei. Dat de plant veel licht en zon wil blijkt wel hieruit dat 
hij het beste bloeide in de stralende zomer van 1976. Dit sombere jaar maar 
met een stuk of 10 bloemen.
Tekst en foto: J. L. den Boef.

maar wel



G. asterias (zie vorige bladzijde).

(vervolg van blz. 13)

De zaden kiemden, bijna alle tegelijk, op 3 mei. Bij de verspening (eigenlijk 
wat te vroeg) op 23 mei noteerde ik de volgende aantallen:

soort
A. asterias
A. asterias
A. ast. x capricorne
A- ast. x capricorne
A. capric. var. major
A. capric. var. major
A. capric. var. minor
A. capric. var. minor
A. capric. var. niveum
A. capric. var. niveum
A. myriostigma var. potosinum

groep aantallen
1 43, 39, 38, 33, 28
2 21, 26, 17, 20, 19
1 35
2 20
1 33
2 24
1 39, 48
2 29, 36
1 37, 26, 29, 36, 32, 37
2 24, 15, 31, 28, 24
1 28
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A. m yriostigma var. potosinum 
A. ornatum var. glabrescens 
A. ornatum var. glabrescens

2 13
1 22
2 9

Statistische verw erking van d it cijferm ateriaal volgens de t-test (Student, Gos- 
set) en de F-test (Fischer) geeft een sign ifikantie  van hoog niveau (99,9%). 
G ibberelline A3 heeft dus een positieve invloed op de ontkiem ing van Astro- 
phytums.
Vroeger in het jaar deed ik een proef met zaad van Trichocereus spachianus, 
op analoge wijze uitgevoerd als de bovenverm elde proef, doch bij een lagere 
tem peratuur (20-25° C), en in 3 groepen: een blanco, een met g ibberelline A3 
en een met Rootone. Alhoewel de resultaten niet geschikt waren voor sta tis ti
sche verw erking, gaven ze toch een positieve invloed aan van g ibberelline A3 
tegenover geen invloed van Rootone.
Volgend jaar ben ik van plan (als ik over voldoende zaden, tijd  en plaats be
schik) gekombineerde proeven uit te voeren met g ibberelline A3 en het auxine 
naftaleenazijnzuur.
Aambeeldstraat 31-33,
B-900 Gent

C u ra g a o , een K o n in k s rijk s d e e l m et c a ctu ss e n  ( I )
C. A L. BERCHT

Naast de in het eerste deel beschreven Subpilocereus repandus is een zeker 
niet m inder imposante cactus de Ritterocereus griseus. Deze vroeger to t het 
geslacht Lemaireocereus gerekende plant draagt de inheemse naam Datoe. 
Het is een boomachtige plant van 8 m hoog en soms hoger. De takken zijn 
10 cm dik, 7 to t 10-ribbig en hebben een glanzend donkergroene kleur. De 
groeitoppen zijn bedekt met een blauwe gloed. De ronde, 10 mm grote grijs- 
v iltige  areolen staan 2 cm van e lkaar en zijn haarloos. De areolen zijn bezet 
met 7-11 randdorens en meestal 1 du idelijk  herkenbare, dikkere en langere 
(2 to t 5 cm) middendoren die naar boven gericht is. Op de groeitop zijn de 
dorens vaak enigszins rood gekleurd. De bloem is 8 cm lang en ongeveer 2 
cm breed. Ze gaat pas open als het donker is en heeft zich voor het ochtend
gloren al gesloten en is dan uitgebloeid. De kleur is w it to t roze. O ok hier 
een overvloed aan meeldraden (lit. 600-800). De vrijw el ronde vrucht is on
geveer 4 cm groot en roodachtig van kleur. De vrucht is d icht bezet met rode 
dorens van 1 cm lengte, die bij rijpheid gem akkelijk loslaten. De zaden zijn 
dofzw art en 1,5 mm groot.
De vruchten van de Datoe worden gegeten en schijnen sm akelijk te zijn. Ook 
vogels zijn er verzot op, vooral de gewone troepiaal die hem helemaal leeg 
eet.
De Datoe komt over het gehele eiland voor. De rechte zuilen worden veel 
gebru ikt als afrastering, waarbij ze d icht naast e lkaar in de grond gezet w or
den. Om gevallen plantedelen lopen v lo t uit, zodat hiervan vele kleine stam
metjes te zien zijn.
Op de uitgestrekte vlakten in de buurt van het landhuis Ronde Klip verheffen 
zich machtige exemplaren van de Kadoesji en de Datoe. Aan hun voeten 
staat lie flijk  (?) een Opuntia in dichte gelederen. De totaa lindruk is onver
gete lijk  evenals ook het doorlópen ervan onvergete lijk  is vanwege de vele 
dorens. Deze Opuntia, de meest voorkom ende cactus op Curagao en te v in 
den op bijna elke plek van het eiland, is Opuntia wentiana; de inheemse 
naam luidt Juffrouw. De 1 to t 2 m hoge plant heeft lichtgroene schijven met
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Ritterocereus griseus 
(de Datoe)
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Een cristaatvorm van Ritterocereus griseus

Ritterocereus griseus:

boven: de donkere bloembladen zijn roze, 
de andere groenwit

links: idem zijaanzicht bloem

De helgele bloem 
Opuntia wentiana



Opuntia curassavica op zijn 
natuurlijke vindplaats

Foto's van de schrijver
een diameter tot 25 cm. De areolen zijn bezet met meestal 7 dorens en vele 
kleine glochiden. Soms zag ik planten met forse glochide-dotten, okergeel 
van kleur, maar ook wel zonder dorens.
De dorens zijn 3 cm lang, wit met een gele punt. De bloemen zijn helgeel, 
hebben 250-300 meeldraden en zijn 6 cm breed. Ze bloeien meestal maar 1 
dag. De peervormige vrucht is rood, 4 cm lang en 2 cm dik. De areolen van 
de vrucht zijn bezet met vele glochiden. De zaden zijn plat en crèmekleurig. 
Een minder opvallende cactus, die slechts op een paar plaatsen aangetrof
fen werd, is Opuntia curassavica, inheemse naam Libra. Deze veelvertakte 
cactus spreidt zich dicht over de grond uit. De ovale leden zijn tot 8 cm lang 
en laten vrij gemakkelijk los. De leden zijn dicht bezet met areolen waarop 
4 dorens en glochiden staan. De 3 cm lange dorens zijn geel- tot grijsachtig 
wit en haken in de huid. Bloemen heb ik niet mogen aanschouwen maar deze 
moeten 5 cm lang zijn, geel van kleur en 250-300 meeldraden bezitten.
Renesselaan 37, De Meern

(wordt vervolgd)

Meegenomen stek van 
Opuntia curassavica
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M e se m b ry a n th e m a ce a e  (XV III)
FRANS NOLTEE EN ARIE DE GRAAF

11. A rg y ro d e rm a  N E.Br. (argyros is zilver, derma is huid)

Door de zilverwitte kleur van hun bladeren zijn Argyroderma's altijd als zo
danig te herkennen. Veel moeilijker wordt het echter wanneer men een soort 
uit dit geslacht precies op naam wil brengen. Er zijn in het verleden tientallen 
'"soorten” beschreven met onderling zeer geringe verschillen. De Duitse on
derzoekster Fleidrun Hartmann heeft op basis van uitgebreide veldstudies een 
nieuwe indeling van het geslacht opgesteld. Daardoor zijn (gelukkig) nogal 
wat namen verdwenen; ze erkent nl. nog slechts 12 soorten en variëteiten. 
Dat bij een grondige bestudering van het geslacht zoveel namen zouden sneu
velen was overigens wel te verwachten gezien het feit dat op èèn na alle 
soorten voorkomen in een naar verhouding zeer klein gebied n.l. de Kners- 
vlakte in het Vanrhijnsdorpdistrict in het noordwesten van de Kaapprovincie.

De genoemde indeling is samen met een sleutel voor de overgebleven soorten 
o.a. te vinden in Jacobsens ,'Lexicon of succulent plants” . Het geslacht is 
onderverdeeld in twee ondergeslachten, Roodia en Argyroderma. Het eerst
genoemde ondergeslacht bevat slechts een soort, de afgebeelde A. gissum. 
Deze wijkt af van alle andere soorten doordat de bladeren vingervormig zijn 
en 2-4 zo lang als breed. Bij de overige soorten zijn de bladeren veel korter 
en muts- of half-eivormig.
De Argyroderma's zijn echte hoogsucculenten, alleen bij zeer oude exem
plaren is soms een kort stammetje aanwezig. De meeste soorten echter blijven 
stemloos; deze vertakken zich daarentegen wel, zodat op de langen duur 
fikse klompen kunnen ontstaan. De grote bloemen zijn zittend of kortgesteeld; 
do kleuren lopen van wit en geel via roze tot diep paarsrood.
De cultuur van deze planten is niet moeilijk, mits men met het volgende reke
ning houdt. De voornaamste groeitijd (en ook de bloei) valt naar onze ervaring 
in nazomer en herfst. Om verschrompeling te voorkomen geven we ze echter 
ook in de daaraan voorafgaande warme nachten zo nu. en dan wat water.

Argyroderma patens Foto’s: Fr. Noltee



Het watergeven moet met zorg gebeuren; krijgen de planten te veel vocht 
ineens, dan scheuren de bladeren open. D it is weliswaar niet gevaarlijk, maar 
het doet afbreuk aan de schoonheid van de planten. Tenslotte: om de 
Agryroderm a’s hun fraaie en kenmerkende kleur te laten behouden moeten ze 
zo zonnig m ogelijk gekw eekt worden.

12. Aridaria N.E.Br. (aridus is droog; uit droge streken)

De planten van d it geslacht van struikm esems gelijken u ite rlijk  veel op die uit 
het geslacht Lampranthus. Z ij zijn echter meer verw ant aan Mesembryanthe- 
mum in verband met de vorm van de bloemen en de zaaddozen. In de cu ltuur 
leveren de planten ( ±  40 soorten en variëte iten) weinig m oeilijkheden op, 
ofschoon men ze zelden in de verzam elingen tegenkom t.

22

Aridaria noctiflora ( ±  2/3 ware grootte). Naar een afbeelding in Herre 
The Genera of the Mesembryanthemaceae.



Evenals zovele andere struikvorm en kunnen ze 's zomers in de tuin ingegraven 
worden (in stenen potten), waar ze dan uitbundig groeien en bloeien. De 
stru ik jes heben veelal rolronde blaadjes die d ikw lijs  papilleus zijn. De bloe
men zijn w it, geel, roze of rood. Sommige soorten hebben geurende bloemen. 
De afgebeelde soort is er daar één van. Bovendien b loe it A. noctiflora, zoals 
de naam al zegt, 's nachts. De bloemen openen zich na zonsondergang en 
hebben een hyacint-achtige geur. De soorten zijn in hun vaderland over een 
zeer u itgestrekt gebied verspre id  in Z .-W .-A frika en de Kaapprovincie. Men 
komt de planten ook wel tegen onder de ongeldige naam Nycteranthus.

13. A sp azom a N.E.Br. (Grieks aspazoma is omvatten)

De naam van d it monotypische geslacht betekent "om vattend". D it duidt op 
bladscheden die de stengel omvatten. Aspazoma is een overb lijvend plantje 
met vrij dikke cylindervorm ige to t driehoekige, langwerpige bladeren. De 
planten vertakken zich to t kleine bossige stru ikjes. Bloemen ong. 4 cm door
snede, kleur bleekgeel. A fkom stig uit het zuidwesten van de Kaapprovincie. 
Van de cu ltuur van deze plant is weinig bekend. W aarsch ijn lijk  is er volgens 
Schwantes een nauwe verwantschap met het geslacht D actylopsis. Indien dit 
zou betekenen dat Aspazoma op diezelfde w ijze gekw eekt worden), is de 
cu ltuur tam elijk  moeilijk. D actylopsis g roe it in het w ild  in brakke grond waar
door de planten van D actylopsis zout w ater verlangen. Bij de beschrijv ing 
van het laatstgenoemde geslacht komen we hier nog op terug.

Aspazoma amplectens, 
naar een afbeelding in Heroe 
genera of the Mesembryan- 
themaceae.
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14. A str id ia  Dtr et Schwant emend. L. Bol.

(naar mevrouw Astrid Schwantes)

De planten uit dit geslacht behoren tot de wat forsere struikmezems en kun
nen van wel 75 cm bereiken; meestal echter 25-30 cm. Het is eigenlijk ver
wonderlijk dat er in de verzamelingen betrekkelijk weinig struikmesems voor
komen. In het algemeen zijn zij zeer gemakkelijk te kweken; de bloei is meestal 
zeer uitbundig en ook als kamerplant zijn vele soorten aanbevelenswaar
dig. De forse, rechtopgroeiende soorten van het geslacht Astridia vor
men op deze algemene regel weliswaar een uitzondering aangezien ze 
niet 's zomers zonder meer buiten in de tuin ingegraven kunnen worden. Ze 
verlangen een warme, zonnige standplaats in de kas. Ook van deze planten 
is eigelijk weinig bekend voor wat betreft de juiste kweekwijze. Ze zijn af
komstig uit een betrekkelijk klein gebied in Z.-W .-Afrika uit de kustgebergten 
(Klinghardt Mountains) en langs de monding van de Oranjerivier. Hieruit zou 
men voorzichtig kunnen afleiden dat zij het benodigde vocht voornamelijk ver
krijgen door mist en dauw. De veelal compacte struiken bezitten dikke, soms 
sikkelvormige bladeren die lang aan de plant blijven zitten en eerst na ge
ruime tijd verdrogen. De bloemen kunnen tot 7'/2 cm doorsnede worden (A. 
lallii). Bloemkleuren wit, roze, violet-roze, rood of (zelden) citroengeel. Ver
meerdering door stekken en zaaien. Soms wordt er zaad aangeboden (o.a. van 
A. Lallii) en dat komt zeer voorspoedig op. De moeilijkheden beginnen bij het 
verspenen; er vallen dan vele zaailingen weg. Volgens Herre zijn er tien soor
ten beschreven; volgens de sleutel van L. Bolus in Jacobsens „Lexicon of 
succulent plants" echter 16-

Essenburg 77, Dordrecht. 
Finlandplein 5, Nieuwe Tonge.
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E c h in o c e re u s  s tra m in e u s  (Eng.) Rümpl
W. STERK
Deze soort werd in 1856 door Engelmann als Cereus stramineus beschreven 
aan een plant uit de bergen bij Ei Paso. De soort vormt zoden van meer dan 
100 tot zelfs 200 koppen, leder, volgens Engelmann, 5-9 inches hoog en 2-3 
inches in doorsnede. Randdoorns %-1% inch lang, de 2-3 middendoorns tot 
31/2 inch lang. Britton en Rosé geven de hoogte van de plant op tot 10 dm, 
wat ook bij Backeberg te vinden is. Dit slaat echter op de hoogte van de hele 
pol, de plant afzonderlijk wordt volgens deze beschrijvingen 25 cm hoog. De 
bloem kan 2-12 cm lang worden, de bloembladen tot 4 cm lang, bloemdoor- 
snede tot ±  10 cm.
In Succulenta 1975 blz. 174-175 vinden we een plant afgebeeld van Dr. G. J. 
Zwanikken die gezaaid werd in 1962 en bloeide in 1974. Voor deze soort is 
dat snel. Mijn plant is een import van 1934 en bloeide voor het eerst in 1972. 
De doorns zijn in het begin roodachtig, later wit, of geelachtig. Iets zuide
lijker in Mexico is Echinocereus conglomeratus Forst gevonden, die van E. 
stramineus slechts door een wat kleinere bloem verschilt. De planten zijn 
zonder bloem niet te onderscheiden. Ik bezit ook nog een plant die ik 
gekocht heb onder de naam Echinocereus sp. Golden. De doorns hiervan 
zijn wat geler dan van mijn stramineus. Daar ik de bloem van deze plant nooit 
gezieni heb, weet ik niet welke soort het is. Waarschijnlijk is het allemaal tot 
een soort terug te brengen, als er in het veld meer onderzocht is.
Helaas is er, afgezien van oudere boeken, slechts geschreven over soorten 
uit een bepaalde staat of enkele staten.
Zo krijgt men nooit een overzicht van een geheel geslacht dat over een groter 
gebied voorkomt. De Mexicaanse grens is hierbij altijd een totale afsluiting. 
Plantesoorten trekken zich nu eenmaal niets aan van grenzen. Toch is er 
geen litteratuur te vinden die een goede vergelijking geeft van exemplaren 
van een soort als deze die zowel in de Verenigde Staten als in Noord-Mexico 
te vinden is.
Nog enkele cultuuradviezen. Daar deze plant op eigen wortel groeit en bloeit 
lijkt enten overbodig. Mogelijk zijn zaailingen hierdoor wel eerder in bloei te 
krijgen. Ik heb daar geen ervaring mee. Begin niet te vroeg in het voorjaar 
water te geven, als U ooit bloemen wilt zien. De bloemknoppen komen niet 
open als de planten te vroeg tot groei worden gedwongen. Dit geldt voor 
veel Echinocereussoorten.
Een goede vergelijking tussen E. stramineus en E. conglomeratus kan ik niet 
maken evenals met mijn spec. Golden. Heeft iemand soms wel eens bloemen 
aan deze soorten gehad en daarvan foto's of aantekeningen, dan zou ik daar 
heel graag over horen.
Wevestraat 89, 5708 AE Helmond

Een  en a n d e r  o v e r  A rth ro c e re u s
EBERHARD JAHN
Tot de meest geliefde en ook wel meest aan te bevelen cactussen behoort 
zonder twijfel de beginnersplant Setiechinopsis mirabilis wegens haar mooie, 
welriekende, nachtelijke bloemen, die al zo’n 2 jaar na het zaaien verwacht 
kunnen worden. Het is echter niet elke cactusvriend bekend, dat deze pro-
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bleemloze plant ook andere, evenzeer aan te bevelen verwanten heeft, nl. de 
soorten van het geslacht Arthrocereus. In enkele cactusboeken worden Setie- 
chinopsis en Arthrocereus tot één geslacht verenigd. Maar door de grote 
afstand (Argentinië) en het daarmee samenhangende isolement is Setiechi- 
nopsis in zoverre veranderd, dat men haar beter tot een apart geslacht kan 
rekenen, al stamt ze ongetwijfeld van dezelfde ontwikkelingstak af als de 
oorspronkelijke soorten van Arthrocereus, ondergeslacht Pygmaeocereus.

Setiechinopsis mirabilis
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Arthrocereus (arthron = lid, geleding, en cereus vanwege het kortzuilige 
cereoïde lichaam) zijn dwergachtige planten; ik citeer gemakshalve de ge- 
slachtsdiagnose: ”met korte, enkelvoudige of vanaf de basis of hoger ver
takte, half rechtopstaande of - vooral bij geënte exemplaren - vrij lange, dik
slangvormige, bij de typeplant kortgelede, weekvlezige takken met ca. 8 tot 
12 lage ribben en meer of minder borstelige, talrijke randdorens. De korte 
middendorens zijn forser, spitser en langer. De nachtbloemen ontstaan aan 
de zijkant en zijn min of meer trechtervormig, stralend geopend. De spitse 
bloembladen zijn wit tot roodachtig.”
Aan de hand van deze beschrijving kan men constateren, dat de habitus 
tamelijk variabel is en - dat komt er dan helaas nog bij - dat in cultuur ook 
nog veel veranderingen op kunnen treden. Zo verandert b.v. de habitus van 
A. campos-portoi zodanig dat een schedel ten dele niet eens herkenbaar is. 
De wirwar van soorten is echter vooral bij het ondergeslacht Pygmaeocereus 
merkbaar. Juist hier zijn de laatste jaren talrijke nieuwe soorten, ten dele 
helemaal ontoereikend, beschreven; de algemene onzekerheid over de samen
hang tussen de soorten wordt daardoor alleen nog maar groter. Groeiplaats
gegevens worden grotendeels geheim gehouden en zo valt ook dit aankno
pingspunt weg - met één verdienstelijke uitzondering: In "Succulenta” 1/12, 
1972 beschrijft Buining een reis met Fr. Ritter door de cactusgebieden van 
Peru. Hij merkt daarbij op, dat P. bylesianus samen met Islaya divaricatiflora, 
Haageocereus chalaensis en een Loxanthocereus spec. dichtbij de plaats 
Arequipa in puur gipspoeder groeit. Niet ver daar vandaan vonden ze in puin
hellingen ook kleine groepen van P. familiaris n.n. Van alle andere tot dit 
ondergeslacht behorende soorten, P. akersii, napinus, rowleyanus en versper- 
tinus is als groeiplaats slechts "bekend” , dat ze in de zuidelijke en centrale 
kuststrook van Peru groeien. Op grond van de monsterachtige, bijna als 
misdadig te bestempelen roofbouw door heel wat "Cactusverzamelaars” is 
deze geheimzinnigheid van de ontdekkers eigenlijk wel te begrijpen, hoewel 
daarmee helaas niets kan worden bijgedragen tot de opheldering van het 
soortenprobleem.
Enige tijd geleden kreeg ik van een goede kenner van de Zuidamerikaanse 
cactusflora een exemplaar van P. familiaris uit standplaatsmateriaal van Ritter 
en moest toen vaststellen, dat eenzelfde plant al in mijn verzameling stond, 
alleen onder de naam P. rowleyanus, of is het misschien omgekeerd? Beide 
planten onderscheiden zich noch in lichaam, noch in aantal ribben, aantal en 
kleur van de dorens van elkaar. Beide planten zijn wortelecht en spruiten 
sterk. Zonder de heer Ritter voor te willen zijn heb ik het vermoeden, dat 
beide planten identiek of slechts standplaatsvormen zijn. Bij P. akersii n n. is 
het precies eender. Deze dwergcactus wijkt nauwelijks van P. bylesianus af, 
als men van de iets langere middendorens - taxonomisch geen scheidings- 
kenteken! - afziet. Op te merken is nog, dat alle genoemde Pygmaeocereussen 
in habitus nogal op elkaar lijken en misschien alle als variëteiten of zelfs 
slechts als vormen van P. bylesianus gerekend moeten worden; Backeberg 
stelde P. bylesianus immers in ”Cact. & Succ. Jnl. of America” 12/4, p. 86 
(1957) als typeplant van het geslacht op.
De door de heer Wagner in "Kakteen und andere Sukkulenten” 74,4/84 ver
melde P. napinus behoort ook tot deze groep; de naam napinus betekent 
slechts dat deze plant een penwortel bezit, een feit, waarop Johnson bij de 
publikatie van P. akersii al wijst. Overigens vertonen alle planten, die ik 
tot nu toe gezien heb, of het nu import- of cultuurplanten waren, slechts een 
draderig wortelgestel, in geen geval een verhoutende stambasis, geen uit
gesproken penwortel.

28



Pygmaeocereus
akersii

Foto’s van de 
schrijver

Arthrocereus 
campos - portoi

Samenvattend kan over Pygmaeocereus gezegd worden, dat het zeer aan
bevelenswaardige, kleinblijvende cactussen zijn, die in beperkte mate ook 
voor vensterbankcultuur geschikt zijn. De ongeveer 6 cm lange en tot 5 cm 
brede witte bloemen verschijnen tijdens warme zomernachten in juni en juli 
en geuren vrij sterk. De knoppen zijn aanvankelijk zygomorf, maar bij de 
geopende bloemen is dat nog slechts onduidelijk te herkennen. De stempel is 
bij alle soorten van dit ondergeslacht van Arthrocereus zeer kort en wordt 
door de meeldraden overdekt, waardoor bestuiving om zaad te winnen nogal 
moeilijk is.
De cultuur is ongeveer zoals bij Islaya, d.w.z. een sterk minerale bodem met 
wat gips daaraan toegevoegd, veel warmte en matig vochtig in de groei
periode; veelvuldig nevelen is echter gewenst (kustnevel van de Garuazone). 
De wintertemperatuur moet niet lager dan 8° C zijn bij absolute droogte. 
Enten is niet nodig, want de dwergachtige vorm gaat daarbij verloren en 
wortelechte planten groeien en bloeien ook heel goed.
Anders ligt het bij het ondergeslacht Arthrocereus in eigenlijke zin. Deze 
soorten komen voor in de staat Minas Gerais in Brazilië en hebben voor een 
goede groei en een vochtig-warme standplaats nodig in lemig-minerale, humus- 
bevattende grond en een wintertemperatuur die liefst wat boven de 12° C ligt
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("palmeriklimaat”). De soorten zien er groter en krachtiger uit, hebben ten 
dele slangvormige scheuten en talrijke tot 12 cm lange bloemen die een door
snee van 8 cm kunnen bereiken. In tegenstelling tot de eenvoudige bloemen 
van het ondergeslacht Pygmaeocereus zien ze er gevuld uit (afb. A. campos- 
portoi), de stempel is wezenlijk langer en steekt buiten de meeldraden uit. 
De geur is bij enkele soorten nog intensiever en lijkt op een verdovend 
mengsel van pas gemaaid hooi en Chanel nr. 5.
Zoals zo vaak in het plantenrijk wijkt ook hier één soort van alle andere af. 
A. rondonianus vormt in tegenstelling tot de andere soorten geen witte, maar 
lilaroze gekleurde bloemen, die bij geënte exemplaren in groten getale ver
schijnen. Enten is bij Arthrocereus gewenst, daar de cultuur, zoals al is ver
meld, moeilijker is als bij het ondergeslacht Pygmaeocereus.
Helaas is A. mello-barretoi verdwenen (ook een gevolg van geheimhouding 
van de standplaats) en behoort volgens Backeberg's onvolledige beschrijving 
waarschijnlijk tot het geslacht Leocereus en neemt misschien een tussen
positie in tussen beide geslachten; Arthrocereus is ongetwijfeld van Leoce
reus afgeleid, de verwantschap met deze boomvormige cactussen kan men 
door de bloembouw vaststellen.
Naast A. rondonianus zijn slechts A. campos-portoi en de relatief nieuwe 
A. aureispinus zo nu en dan in cultuur. A. microsphaericus is nog veel zeld
zamer.
Tot slot wil ik verzoeken deze edelstenen onder de cactussen vaker hun in
trede in onze verzamelingen te laten doen; ze nemen niet veel plaats in en 
verfraaien onze zomernachten met de intrigerende geur van hun ’s nachts 
geopende bloemen.
Erlenweg 13, D-4930 Detmold-1 Vert. Jaap Mieras

Het geslacht Turbinicarpus (VII)
Th. M. W. NEUTELINGS
(2) Turbinicarpus lophophoroides (Werd.) Buxb. & Backbg. (J. DKG (II) mei 
1937 - 27)
Synoniemen:
Thelocactus lophophoroides Werdermann (Kakteenkunde 9:176. 1934). 
Strombocactus lophophoroides Knuth (Kaktus ABC, 356. 1935).
Toumeya lophophoroides Bravo & Marshall (Saguaroland Buil., 119. 1956). 
Plantelichaam: alleenstaand, wazig grijsblauw tot blauwachtig groen, gedrukt 
rond tot afgevlakt, 41/2 cm 0 , tot 31/2 Cm hoog; apex witwollig en bedoornd; 
ribben opgelost in lage tuberkels, min of meer 6-hoekig aan de basis, 2-4 mm 
hoog, enigszins gerond tot enigszins 4-hoekig, 12 mm breed; areolen eniger
mate verlengd, 21/2 mm lang.
Bedoorning: 2-3(-4), waarvan 2 of 3 ca. 8 mm lang, een centraal geplaatst, 
recht opstaand tot naar binnen gebogen, 10 mm lang; alle zacht, stijf, grijs tot 
zwartachtig of witachtig en donker bovenaan, iets gebogen.
Bloem: 35 mm breed, bloembuis 5 mm lang, slank, lichtgroenig, zacht; buitenste 
bloembladen 10 mm lang, 21/2 mm breed, licht geliggroen, eventueel bruinachtig 
olijfgroen, met lichte geronde zijkanten; binnenste bloembladen 20 mm lang, 
4 mm breed, wit tot roze; stijl en de 4 stempellobben witachtig; helmknoppen 
oranjegeel; vruchtbeginsel 2-3 mm 0 .
Vrucht: klein, bolvormig, lichtgroen, soms met sporen van rudimentaire schub
ben.
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Fig. A1 Fig. A2

Turbinicarpus lophophoroides

Fig. A l: zij-aanzicht; de randdoorns zijn opvallend kort (1,5 x)

Fig. A2: de schedel met wol aan dezelfde plant, ten teken dat de bloei n iet meer lang zal
u itb lijven. Vergroting ^  2x

Fig. B1: zij-aanzicht van een jong exemplaar Let ook op de afw ijking in de bedoorning, d ie zich 
nog in het jeugdstadium bevindt; 2x vergroot.

Fig. B2: In de schedel van d it jonge exemplaar ontbreekt nagenoeg de schedelwol. Vergroting 3x.

Fig. B1 Fig. B2



Fi. C1 (1,3x) Fig. C2 (1,6x)

Turbinicarpus lophophoroides:

Fig- C1 +  C2: foto's van een derde exemplaar, waarbij opvalt, dat de tuberkels beduidend minder 
afaevlakt zijn. De planten A t/m E zijn alle geënt op E. jusbertii.

Foto’s: Th. Neutelings

Fig. D1:

Dit exemplaar 
is geënt op een 
Echinopsishybride.

De tuberkels 
zijn erg 
groot en bijna 
vlak.

I,3x vergroot
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Zaad: zwart, 1 mm lang.
Vindplaats: Las Tablas, San Luis Potosi, op 1200 m hoogte, in zandachtige kalk
steen op droge plekken in halfmoerassige bodem; tijdens droogteperiode trekt 
de plant de grond in en is soms geheel aan het oog onttrokken.
Cultuurnotities:
Het aantal doorns dat ik tel bij mijn geënte cultuurexemplaren bedraagt per 
areool 4-5 stuks. In het zaailingenstadium is het doornenpatroon geheel anders; 
de dan meestal 8 smalle, 3 mm lange, grijswitte doorntjes staan vrij regelmatig 
spreidend ingeplant.
De buitenste bloembladen, welke beduidend korter zijn dan de binnenste, heb
ben aan de onderzijde een brede, bruinpaarsige middenstreep. De bloembladen 
zijn aan de binnenzijde zijdeglansachtig wit met vaak een zeer lichte, lila- 
kleurige waas. De witte stempel bestaat uit 3-4 vrij smalle lobben, welke even 
boven de goudgelige helmknoppen staan.
Naar mijn ervaring is bij dit soort cactus in geval van enting een snelle groei 
en een grote bloeibaarheid het beste gedemonstreerd. Ook het spruiten ge
schiedt dan vrij gemakkelijk. Echter de gevoeligheid voor ziektes neemt tevens 
snel toe. Om toch te profiteren van een goede bloeibaarheid dank zij het enten, 
kan het beste een zo kort mogelijke onderstam gebezigd worden.
(3) Turbinicarpus laui Gl. & F. (C. & S.J. (U.S.), 47:3, 116-119. 1975). 
Plantelichaam: enkel, halfbolvormig tot gedrukt bolvormig, tot 31/2 cm breed 
en tot 11/2 cm hoog; ribben opgelost in knobbels gerangschikt in 5 en 8 spiralen 
met 3 of 4 tuberkels per spiraal, matgroen, tot 5 mm lang, ruitvormig en tot 
10 mm breed aan de voet; areolen rijkelijk van wol voorzien in de jeugdfase, 
spoedig kaal wordend.
Bedoorning: 6(-7), glasachtig wit met zwartachtige punten, slank naaldvormig, 
tamelijk stijf en licht gebogen, spreidend en straalvormig; bovenste doorn(s) 
18-22 mm lang, zijdoorns tot 7 mm lang, 3 benedenste tot 5 mm lang.
Bloem: groot, 35 mm breed, 18-25 mm lang, wit met roze; bloembladen 21/2-5 
mm breed, soms met een wat donker lichtroze of geelbruine middenstreep; 
buitenste bloembladen met een bruinige middenstreep op buitenzijde; stijl wit 
tot rozig met 3-6 witachtige stempellobben; meeldraden licht helrood.
Vrucht: ca. 5 mm 0, rond, groenig tot bruin, openspringend via een overlangse 
spleet.
Zaad: smal, 1,1 mm lang.
Vindplaats: op krijtheuvels bij Buenavista, San Luis Potosi, ten zuiden van Los 
Cerritor.
Cultuurnotities:
Mijn als T. roseiflorus geëtiketteerd exemplaar is nog te jong om daarover 
zinvolle cultuurnotities te geven.
Tijdens een gesprek afgelopen zomer op de cactuskwekerij van de gebrs. de 
Herdt is mij gebleken dat er toch verschillen in uiterlijk bestaan tussen T. laui 
en T. roseiflorus, dit mede aan de hand van mij getoonde, aldaar in cultuur 
zijnde exemplaren.
Op mijn vraag waarom Backeberg’s roseiflorus nooit in de natuur terugge
vonden was, werd mij duidelijk gemaakt dat dit niets wil zeggen, want er be
staat blijkbaar steeds de tendens om vindplaatsen geheim te houden. Zo had 
A. Lau eens in goed vertrouwen een vindplaats van een cactussoort aan een 
liefhebber laten zien. Het gevolg daarvan was dat vrij kort daarop alle exem
plaren van die soort grondig uitgespit waren, tot groot verdriet van Lau zelf. 
Overigens, zodra er verder nieuws over de roseiflorus te melden valt, zullen 
wij dat graag in Succulenta kenbaar maken.
Galmeidijk 49 , 4706 KL Roosendaal. (wordt vervolgd)
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Fig. D2:

De wollige 
schedel partij 
van figuur D1

1,2x vergroot

Turbinicarpus iophophoroides

Fig. D3: De bloemknoppen verheffen zich door de puur witte wol heen gelijk crocussen door
een sneeuwdek.

Vergrotingsfactor: ±  5x



Bloem ca 3x vergroot.

In het zonlicht 
geven de bloembladen 
een zijde-achtige glans.

De kleur is w it 
to t zeer licht roze.

Foto’s:
Th. Neutelings

T u rb in ica rp u s  lo p h o p h o ro id e s

Het benedenste plaatje hoort bij het exemplaar van figuur D. De afw ijkingen in verge lijk ing  met de 
bovenste zijn-.: bredere en stompe bloembladen, een veel fo rser ontw ikkelde stamper en de bloem 
ontvouwt zich m inder horizontaal. De kleur is tam elijk diep roze.



L e z e rs  s c h r ijv e n
P. C. LANEY
Naar aanleiding van het artikel van de Hr. A. J. Th. Bosma (Succulenta okt. 
'78 blz. 218), zou ik gaarne het volgende willen toevoegen: volgens de Hr. 
Bosma groeiden er al jaren geen wortels aan zijn Mam. zeilmanniana. Ook 
aan zijn zaailingen van deze plant stierven na enkele maanden de wortels 
af. De redactie gaf als vermoedelijke verklaring, dat hier sprake kon zijn van 
een infectie door virussen. Dit zou best mogelijk kunnen zijn. Ik zelf geloof 
echter dat we hier te doen hebben met een zgn. 'mutatie' (als een plant of 
dier zich voortplant, dan behoren hun nakomelingen te gelijken op hun ouders. 
Is dit niet het geval, dan noemen we dit afwijkende individu een 'mutant'. Het 
hele proces noemen we 'mutatie'.) Deze mutatie verklaart nl. het feit dat 
de zaailingen eerst wel wortels vormden die later afstierven. Was het een 
virulent proces geweest, dan hadden de zaadjes nooit een wortel gekregen 
en zouden dus nooit zijn opgekomen. Deze mutatie komt trouwens in de na
tuur ook voor. Maar de natuur selekteert deze mutaties weg. Ze doet dit als 
volgt: De wortelloze planten kunnen in de natuur minder water opnemen, 
dan bij ons in de kuituur zodat deze planten nooit 'volwassen' worden en 
dus ook geen zaad kunnen produceren. Mocht dit wel voorvallen dan wor
den de zaadjes nooit volwassen.
Gaarne zou ik commentaar krijgen over dit alles zodat we een schriftelijke 
discussie kunnen opbouwen.
Bij deze zou ik Hr. Bosma willen vragen mij wat van dit zaad op te sturen 
zodat ik hiermee wat kan experimenteren.
Wattstraat 11, Hilversum

H. P. RUINAARD
Naar aanleiding van het artikel van Glass en Foster over het geslacht Tur- 
binicarpus in Cactus and Succulent Journal (U .S.) no. 4, 1977 heb ik dit jaar 
alle bij de firma's de Herdt, Köhres en Andreae verkrijgbare Turbinicarpus- 
soorten gezaaid. Het blijkt dat alle door Glass en Foster genoemde soorten 
en variëteiten in zaadvorm verkrijgbaar zijn, uiteraard gedeeltelijk onder de 
oude geslachtsnamen zoals Normanbokea, Pelecyphora en Gymnocactus. 
Tegelijkertijd heb ik enige Thelocactussoorten gezaaid naar aanleiding van de 
artikelen van Glass en Forster in Cactus and Succulent Journal (U .S.) nos. 5 
en 6, 1977. In de interessante artikelenreeks over het geslacht Turbinicarpus 
van Th. Neutelings wordt terecht op de overeenkomst van de zaden van Tur
binicarpus en Thelocactus en de mede daaruit te concluderen verwantschap
pen tussen beide geslachten gewezen.
Bij de bestudering van de zaden van beide geslachten met een microscoop 
zijn mij de volgende overeenkomsten en verschillen opgevallen: 
overeenkomsten: - bruin tot zwarte kleur van de zaden

- vorm van de zaden
- hobbelige structuur van de zaadhuid

verschillen: - grotere zaden bij Thelocactus
- grotere navel t.o.v. de zaadkorrel bij Thelocactus
- minder "draderige” microstructuur van de zaadhuidbob- 

bels bij de zaden van Thelocactus.
Aan de hand van de door mij gemaakte foto’s zijn deze overeenkomsten en 
verschillen duidelijk te zien, uitgezonderd de kleur welke alleen op de even-
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Thelocactus heterochromus 

Foto’s van de schrijver

Thelocactus bicolor ,,de Hutzache”

Turbinicarpus pseudopectinatus Turbinicarpus valdezianus
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eens gemaakte kleurendia’s te zien is en het verschil in zaadhuidstructuur, 
hetgeen alleen met behulp van een Scanning-Electronen-Microscoop zichtbaar 
is. De aangegeven verschillen geven een redelijk herkenbaar onderscheid 
tussen beide geslachten. Deze foto's zijn gemaakt met een spiegelreflex
camera op een bioculairmicroscoop. De lineaire vergroting op het negatief 
was 9,3 x en bij het afdrukken nogmaals 6,7 x, zodat de zaden op de foto’s 
ca. 62 x vergroot afgebeeld zijn. Uit de foto’s valt af te leiden dat de zaden 
van Turbinicarpus een lengte van 1-1,4 mm en een 0  van 0,8-1,2 mm hebben. 
Voor de zaden van Thelocactus geldt: lengte is 1,6-2 mm, 0  is 1,2-1,5 mm. 
Hoewel hier alleen Normanbokeazaden afgebeeld zijn blijkt uit de SEM- 
opnamen bij het artikel van Glass en Forster en uit mijn kleurendia s dat deze 
volkomen gelijk zijn aan die van Turbinicarpus. Overigens, bij het maken van 
foto's door een lichtmicroscoop doen zich twee problemen voor, nl. de krappe 
belichting en de zeer geringe dieptescherpte (bij SEM-opnamen is deze een 
stuk beter). Het eerste probleem is op te lossen met twee tegen elkaar in 
gerichte lichtbundels en een snelle film. Het tweede probleem is inherent aan 
de lichtmicroscoop en maakt een keuze noodzakelijk van het punt waarop men 
scherp wil stellen.
De door mij gezaaide Turbinicarpus- en Thelocactuszaden kwamen goed op 
(ca. 60% ontkiemde). Helaas zijn op enkele uitzonderingen na alle zaailingen 
het slachtoffer geworden van enige vraatzuchtige slakken. Gelukkig hebben 
de sterker bedoornde Sulcorebutia’s deze aanvallen wel overleefd.
Ik hoop met deze ervaringen mijnerzijds nog enige aanvullende informatie 
over het interessante geslacht Turbinicarpus verstrekt te hebben.
Bergmolen 10, 3481 AD HarmeUn

Voor beginners (?)

COR VAN DE WOUW
De Commelinaceae R.Br.
Uit de familie van de Commelinaceae zijn maar weinig vetplanten bekend, zo
dat ik hier van de gelegenheid gebruik maak om wat dieper op de naamgeving 
in te gaan. Iedere plant heeft een dubbele gelatiniseerde naam. De eerste 
naam is de geslachtsnaam en de tweede de soortnaam, eigenlijk dus een soort 
Chinees, waarbij de achternaam voorop wordt gezet, gevolgd door de voor
naam.
Hoe komt een plant aan zijn naam? Hiervoor zijn talrijke regels, maar wezenlijk 
blijft dat u en ik zonder problemen zelf een naam voor een (nieuwe) plant 
mogen fantaseren, dat wil zeggen als we hem maar verlatiniseren wanneer het 
een echte wilde plant is en er een moderne naam tussen aanhalingstekens voor 
gebruiken, wanneer het een cultivar is, dus een plant die in onze eigen kas is 
ontstaan door spontane mutatie of doordat we bewust zijn gaan kruisen. Zou u 
twee willekeurige Echinopsen kruisen en het produkt net zo mooi vinden als 
uw eigen vrouw, die Mirabelle heet dan mag u die nieuwe Echinopsis, Echinop- 
sis "Mirabelle” dopen.
De familie van de Commelinaceae omvat de volgende geslachten: Commelina 
(naar J. en C. Commelin), Rhoeo, Tradescantia (naar vader en zoon J. Trades- 
cant), Zebrina (van zebra, wegens de gestreepte bladeren), Cyanotis (van 
cyano wat een bepaalde kleur blauw aangeeft).
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Tradescantia navicularis
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Families worden weer samengevat in ordes en de Commelinaceae worden dan 
tot de orde Bromeliales of de orde Commelinales gerekend, wanneer men de 
familie Bromeliaceae tot een afzonderlijke orde rekent.
Zo zien we dat wanneer we meer planten gaan samen voegen in grotere groe
pen (ordes) er verwantschap blijkt met heel andere planten, in dit geval de 
Bromeliceae. We zullen dit bij nog veel meer vetplanten tegenkomen.
De hele orde omvat een zeshonderd soorten, waarvan slechts bij Tradescantia 
en Cyanotis vetplanten voorkomen. Hermann Jacobsen noemt in diens Lexicon 
de volgende soorten: Cyanotis D. Don: C. arachnoidea C .B .C .I., C. —v. pilosa 
Brenan., C. lanata Benth., Tradescantia L.: T. crassifolia Cav., T. navicularis 
Ortg. (synoniem: Phyodina n. Ortg.), T. sillamontana Matuda (synoniem: T. pe
xata H.E. Moore).
In het boek van Walther Haage vinden we de volgende soorten genoemd: C. 
somaliensis, het katteoortje, T. navicularis, de kettingplant.
Cyanotis, Tradescantia en Zebrina lijken in groeiwijze alle sterk op elkaar en 
er zijn zeer veel geschikte kamerplanten onder zoals Callisia elegans (een niet 
eerder genoemd geslacht), Zebrina pendula en Tradescantia albiflora. Geheel 
afwijkend in groeiwijze is Rhoeo discolor, oftewel ”mozes-in-het-mandje” van
wege het eigenaardige verschijnsel dat de bloempjes zich verschuilen in een 
relatief groot schuitje van vergroeide bladeren.
Beperken we ons tot de vetplanten dan zal de kweker al spoedig ervaren met 
uiterst gemakkelijke planten te doen, te hebben. Binnen de kortste keren heb je 
er hele bossen van. De planten stellen ook weinig eisen aan de cultuur. Veel 
of weinig water zal hun zorg zijn en ook van lage temperaturen in de winter 
hebben ze weinig last. Toch is het buitengewoon interessant om van deze 
planten eens wat grotere groepen te kweken en ze in bloei te zien. Het eerste 
wat aan de bloem opvalt zijn de sterk behaarde meeldraden. De lange ketting
vormige haren aan de meeldraden lenen zich biezonder goed voor het waar
nemen van de beweging van het protoplasma binnen de levende plantecel. 
In de botanische kassen van een universiteit of hogeschool vinden we dan ook 
altijd een groot aantal Commelinaceae om door de studenten ontleed te 
worden.
Tot nu toe heb ik slechts op drie soorten beslag kunnen leggen, maar de eigen
aardige eigenschappen van alleen al deze drie doen me nieuwsgierig uitzien 
naar de andere soorten! Cyanotis somaliensis heeft bewimperde, 3 cm lange 
bladeren die bij droogte samenrollen, waarbij de haren in elkaar vallen en zo 
de verdamping sterk beperken. De plant ziet er niet direct als een vetplant uit 
maar kan op deze manier een zeer lange droge periode doorstaan. In de win
ter niet teveel water geven om schimmelvorming te voorkomen. In mei ver
schijnen de zeer fraai cyaanblauwe bloempjes. Dit wil zeggen dat men meestal 
slechts een klein, blauw knopje ziet. Dit enkele mm grote knopje opent zich 
slechts enkele uren per dag om dan een veel grotere bloem te ontvouwen die 
bestaat uit de drie kleine kelkbladeren, welke nauwelijks meer te zien zijn 
onder de zeer grote, mee lange prachtig blauwpaarse haren bezette zes meel
draden, die aan de top van de fraai in kleur en vorm contrasterende, heldergele 
helmknoppen dragen. Vroeg in de middag wordt de hele zaak weer ingepakt 
en ik verbaas me er steeds weer over dat dat allemaal in zo'n klein pakketje 
kan!
Tradescantia sillamontana of T. pexata is een heel andere plant met grotere 
en viltig behaarde bladeren. De relatief grote lichtblauwe bloemen hebben 
meeldraden met meer haltervormige helmknoppen. In cultuur wordt de plant 
heel wat forser dan Jacobsen in zijn lexicon vermeldt. Hoewel de plant heel
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goed te stekken is uit takstekken sterven de bovengrondse delen in de w inter 
onherroepelijk  af en de plant overw in tert op verd ik te  wortels.
Tenslotte komen we bij Tradescantia navicularis, die de eigenaardige gewoonte 
heeft om erg compact te groeien waardoor je met een klein potje begint waarin 
de kort op elkaar staande bladeren een fraaie ketting vormen. W anneer het 
ding echter zin heeft om te gaan bloeien worden in een snel tempo de nieuwe 
stengeldelen drastisch verlengd. Op iedere knoop kan de plant w orte len zodat 
hij op dat moment een woekerend onkru id  gaat vormen. De fraaie gele bloe
men aan het eind maken echter weer veel goed en wanneer we de plant na de 
bloei drastisch terugsnoeien, hebben we de rest van het jaar een fraai ogend 
bosje 'kettingen '.
Hoewel ik deze planten ze lf in de volle  grond kweek lijken deze me ook ge
schikte kamerplanten, op voorwaarde dat ze volle  zon krijgen en we spaarzaam 
zijn met water om een zo gedrongen mogelijke vorm  te behouden.
M aricollenweg 63, 5971 AT Grubbenvorst

M e s e m b ry a n th e m a c e a e  (X IX )
FRANS NOLTEE EN ARIE DE GRAAF 
15 Bergeranthus Schwant.
(genoemd naar de Duitse botanicus A lw in  Berger)

De soorten uit het geslacht Bergeranthus zijn gekenm erkt door smalle, scherp 
driekantige bladeren die gerangschikt zijn in rozetten. D oor vertakking kunnen 
lage vrij grote zoden ontstaan. De w orte ls  zijn dik en vlezig. De gele, aan de 
buitenkant meestal rood aangelopen bloemen, staan op vrij lange, vertakte 
bloemstengels. Ze openen zich pas aan het eind van de middag.
De planten stellen maar weinig eisen en kunnen rijk  en langdurig bloeien. 
Desondanks zien we ze niet zo vaak in de verzamelingen. O f zou dat ju is t 
komen doordat ze zo bescheiden in hun verlangens zijn w aardoor er voor de 
liefhebbers te weinig uitdaging inzit?
De groei- en b loeitijd  va lt bij ons in de zomer. Het verspre id ingsgebied lig t in 
het oosten van de Kaapprovincie en in de Oranje V rijs taat.

Bergeranthus species Foto Fr. Noltee
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16 B errisford ia Schwant

(naar de ontdekker van de plant G. Berrisford)

Kleine, zodevorm ende stru ikjes, waarvan de bladeren met e lkaar vergroeid 
zijn zoals dat b ijvoorbeeld ook bij Conophytum het geval is. De bladeren (of 
veelm eer plantelichaam pjes) zijn, vooral aan de punten, voorzien van ta lrijke  
bultjes en tandjes. Deze zijn lich ter van kleur dan het plantelichaam. Er is 
slechts een soort beschreven (m onotypisch geslacht) nl. B. khamiesbergen- 
si. B loem kleur roze, 2 cm doorsnede. De lichaampjes zijn 1 cm groot. 
V indplaats: Ezelskop op 1200 m hoogte in het Khamiesgebergte.
De groe itijd  komt overeen met die van Conophytum, rusttijd  mei to t augustus. 
Verm eerdering kan ook geschieden door stekken van de plantelichaampjes. 
Met een scherp, dun mesje van de m oerplant verw ijderen en daarbij een 
klem stukje van het takje (een hieltje) aan het stekje laten zitten. Overigens 
is er niet zoveel bekend van de cultuur, zij het dan dat ze m oeilijk te cultiveren 
zijn. B errisford ia w ord t ook wel samengevoegd met het geslacht Conophytum.
Essenberg 77, Dordrecht
Finlandplein 5. Nieuwe Tonge (w ordt vervolgd)

W ilc o x ia  ta m a u lip e n s is  Werd.
S. KOOIJ jr.

De eerste beschrijv ing van een W ilcoxia dateert uit 1909 en dat was dan de 
bekende, veel gezochte maar m oeilijk op eigen w orte ls te kweken W ilc. posel- 
geri. W ilcoxia 's danken hun soortnaam aan de Amerikaanse generaal Timothy 
E. W ilcox, die jarenlang een enthousiast verzam elaar van cactussen is ge
weest.
W ilcoxia 's zijn eerst ondergebracht in het geslacht Echinocereus. D it is niet 
zo verw onderlijk  wanneer men de poselgeri ziet bloeien. Hij heeft net als de 
Echinocereussoorten een groene stempel, maar ook de bloem kleur is bijna 
gelijk aan die van de meeste Echinocereussen. Men is echter van deze onder
verdeling afgestapt toen er meerdere planten werden gevonden te weten W ilc. 
stiata in 1909, W ilc. viperina in 1913 en een W ilc. papillosa.
Op het moment zijn er een tiental beschreven en voor diegene onder ons die 
nu eens een heel geslacht w illen verzam elen is d it een mooi aantal.
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Wilcoxia tamaulipensis Foto L. van Dijk

Wilcoxia’s zijn kleine dwergachtige struikjes met een knol of penvormige wor
tel, de dunne elastische takken zijn veelribbig en weekvlezig. De takken zijn 
deels bedekt met fijn haar en bij andere soorten met borstelvormige doorns. 
De matig grote witte, rode of purperrode, in het algemeen zich overdag open
de, met borsteldoorns bezette trechtervormige bloemen staan aan de top of 
op de top van de takjes. Er is zelfs een soort waarvan de bloemen direct uit 
de punt van de tak komen.
Er schijnt een species te zijn welke zich des nachts tooit met haar bloemen 
doch daar is mij geen naam van bekend.
C. Backeberg zegt in Das Kakteenlexikon dat er een parallel loopt tussen 
enkele soorten Echinocereussen en de Wilcoxia’s, maar hij geeft er geen 
nadere toelichting op.
De takken kunnen relatief zeer lang worden. De rode vruchten van de Wil
coxia zijn wollig en bezet met doorns. De zaden zijn glanzend zwart.
Uit dit kleine geslacht wil ik er een voor het voetlicht laten treden, de Wilcoxia 
tamaulipensis.
De takken van deze plant zijn zeer weekvlezig, en de kleur is donkergroen. 
De takken kunnen een lengte van ongeveer 20 cm bereiken, zijn cylindrisch



van vorm en ongeveer zo dik ais een kleine duim. Nieuwe takken groeien 
schuin omhoog, de schedel van de takken is in het begin bedekt met witte 
of zwarte doorns en ietwat wollig Het aantal ribben bedraagt tien, door 
duidelijke groeven in de lengterichting gescheiden van elkaar. Randdoorns ca. 
15-20, tot 2,5 mm lang, zeer fijn borstelig, de andere doorns zijn korter, don
kerbruin of lichter en met bruine punt. Middendoorns zijn moeilijk te onder
scheiden, 5-10, schuin naar boven wijzend, meestal korter, maar wat krachtiger 
dan de langste randdoorn, aan de basis meer verdikt, zwartbruin. De doorns 
hebben alle een ruw oppervlak. De bloemen zijn ca 5 cm lang, bleekroze met 
een donkere middenstreep. De bloembuis is met vlokjes wol en ca. 15-20 
fijne borstelvormige doorns bezet, boven aan de bloembuis 1 cm lang, zuiver 
wit tot zwartbruin. Vindplaats Taumalipas, Mexico.
Lectuur: Das Kakteenlexikon, C . Backeberg,

The Cactaceae , Britton & Rosé.
Van D ijckstraat 34, De L ie r

D e k w e e k  van  E u p h o rb ia ’s  in Z u id -A frik a  (IV)
P. V . BRUGGEN EN P. v.d. WAAL
Kimberliet is het antwoord. Dit zijn stenen die juist die mineralen bevatten 
die sommige planten nodig hebben. We denken dat kalkzandsteen of mergel 
van de Pietersberg uit Zuid-Limburg dit wel benadert?? Vergruis dit en meng 
het door de grond. Een deel mergel en twee delen grond. Kijk maar eens hoe 
snel hij opknapt! De Euphorbia toont snel zijn dankbaarheid met een gezonde 
gelaatskleur en de nieuwe bladeren van de Aloë zien er mooi uit. We bereiken 
hetzelfde bij de Somaliërs (Euphorbia, Stapelia, Aloë enz.) die in gips groeien. 
Je moet niet proberen wat anders op te dringen. Ze zijn koppig! Geef ze dat 
waarin ze gewoon zijn te groeien. Dit gips is bij de drogist te koop. Gebruik 
een deel gips en twee delen grond. Let op dat er geen zout in zit, anders eerst 
uitwassen.
Soms kan het dieet van een Euphorbia makkelijk bepaald worden. Onthoud de 
plaats waar hij vandaan komt. (Dit ligt voor ons in Nederland wat moeilijker.) 
Je kunt zien (voor ons lezen, voor zover mogelijk in de bibliotheek van Succu
lenta, in de boeken van White, Dyer and Sloane) waar de plant in groeit: in 
kalksteen, of in rijke leemgrond, of je graaft aan een E. cereiformis en je vindt 
zijn wortels veilig verschanst tussen lagen opgeplakte stenen. Maar meestal 
zal het niet zo eenvoudig zijn omdat er geen vaste leidraad is om de plant thuis 
een aangepast grondmengsel te geven. Maar met een beetje moeite kun je 
het benaderen. Neem als het kan samen met de plant een beetje grond mee 
waarin hij staat. Het voordeel spreekt vanzelf: je geeft hem niet alleen de 
grond die hij nodig heeft maar het gevaar van aaltjes is ook grotendeels uit
geschakeld. Als er wel aaltjes aanwezig zijn is de plant er waarschijnlijk tegen 
bestand en mits de plant niet beschadigd is, krijg je geen moeilijkheden. Je 
kunt het risico nog kleiner maken, neem de pot mee naar de plaats waar je de 
plant haalt, geef hem een ontsmettingsbad en pot hem ter plekke op. Hierdoor 
schakel je extra vochtverlies uit, dit vermindert de shock en andere versto
ringen en de plant zal zich snel herstellen. Als je niet weet wat je te wachten 
staat, neem dan verschillende maten potten mee en gebruik de juiste grootte. 
Dit verhaal heeft hoofdzakelijk betrekking op onderaardse stamsoorten. Er zijn 
vele Euphorbia’s die zonder ergernis aan de groei komen en nooit moeilijk-
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heden zullen geven. Sommige kunnen zelfs als stek geplant worden. We raden 
dit voor deze groep af. De boom- en bossoorten zoals E. angularis, E. cooperi, 
E. grandicornis, E. grandialata, E. ingens, E. knobelii, E. peragusta en vele an
dere kun je zelfs recht op boven op de grond laten staan, waarna ze aan de 
groei gaan mits ze niet te veel water krijgen. Maar je kunt met minder zorgen 
en meer zekerheid beter het volgende doen: in plaats van de stek te snijden, 
draai een tak uit het lid. Dan blijft de tak onbeschadigd en er is bijna geen 
melksapverlies (behalve van de stam) en later besmettingsgevaar is tot een 
minimum beperkt. Deze methode is vooral belangrijk voor sommige van de 
vingerknolgroep (penwortel) en aanverwante, die geneigd zijn om zijstammen 
uit te stoten, zoals E. arida, E. clavigera, E. duseimata, E. enormis, E. franksiae, 
E. hypogaea, E. inornata en andere. Als je in de gelegenheid bent om op een 
veld waar grote exemplaren staan rond te neuzen neem dan geen grote plant 
uit de grond, maar spaar ze! Dit houdt de vegetatie in tact. En je gaat met het 
geroofde stammetje en meer verwachting naar huis.
We denken zeker nog aan de oude ’’drie-maanden-methode” : de plant laten 
drogen op een luchtige koele plek. Het verhaal botst lijnrecht met het gezonde 
verstand. Onze ervaring en ook van onze vriend heeft het tegendeel bewezen. 
Kijk, koelte met gepaard gaand vochtbehoud van de plant is het meest ideale 
voor aaltjes. Om dezelfde reden moet je de Euphorbia ook niet in de koelte 
zetten als je hem net opgepot hebt. Wanneer een Euphorbia zonder behan
deling in de kou gezet wordt om te drogen (dit werd ons altijd wijsgemaakt) is 
dit een ideale plek om een aanval van nematoden uit te lokken. Snij een wond 
die zo behandeld is na drie maanden open en onderzoek dit met een ver
grootglas. Je moet niet verbaasd zijn als deze reeds verrot is. Daarom geloven 
we dat een Euphorbia zo snel mogelijk geplant moet worden. Hoe minder de 
ondergrondse stam aan lucht en wisselende elementen blootgesteld wordt, hoe 
beter. Nee, als er omstandigheden zijn die het noodzakelijk maken ’n Euphor- 
biastam een tijdje te bewaren, zet hem dan rechtop en op een warme plaats; 
niet direct in de volle zon, maar daar waar schimmels en andere boosdoeners 
niet gedijen.
In het voorgaande verhaal hebben wij de mening uitgesproken, dat aaltjes niet 
alleen verantwoordelijk zijn voor het rotten van Euphorbia’s. Daarbij erkennen 
wij, dat aaltjes oneindig veel last geven: altijd aanwezig en een gegeven, waar
van we nooit helemaal verlost worden en dat onze voortdurende aandacht en 
zorg zal vergen. Evenals geweeklaag van de spreekwoordelijke armen in ons 
midden kunnen we de verderflijke invloed van nematoden ook in zekere mate 
aan banden leggen. Met een goede gezindheid en opbouwende leiding kun
nen we de armen helpen zelfverzorgend te worden. Wanneer wij een geo- 
fytische Euphorbia verplanten, moeten we hem ook maar als een armlastige 
behandelen, want op eigen benen zal hij aanvankelijk niet gemakkelijk kunnen 
staan. Als uw gezindheid jegens de "arme” Euphorbia-soort goed is en u ziet 
zijn probleem in het juiste licht, zult u weten wat te doen om hem te helpen 
weer verankerd te raken.
Laten we beginnen om te erkennen, dat aaltjes-bestrijding voor de planten- 
verzamelaar niet meer dan een boeiend spelletje is. Weliswaar is het voor ons 
een ernstige zaak, maar de wereld zal niet vergaan, als we een plant of tien 
verliezen. Wij vinden het natuurlijk niet prettig schaarse en zeldzame planten 
te verliezen en doen dus al wat we kunnen om de verdelgers uit te roeien. 
We gaan tot het uiterste om inmenging van schadelijke verdelgers te voor
komen. We gaan zelfs zover om bij de vooruitstrevende landbouwer ons licht 
op te steken, want voor hem is het geen spelletje, maar een zaak van levens-
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belang. En wie weet kunnen we zijn methoden tot ons voordeel inschakelen. 
Hij heeft immers hectare op hectare goed bemeste grond die wemelt van vij
anden, die hij eerst moet uitroeien, voor hij er aan kan denken om te gaan 
zaaien of planten.
Het is niet nodig om zijn methodes haarfijn te kennen. Voor onze doeleinden 
is het voldoende te weten, dat hij meestal van een chemisch beheer van ne- 
matoden gebruikt maakt. Dit komt neer op een vergassing van zijn landerijen 
met zekere aaltjes-doders. Hij monteert eenvoudig een groot vat met een 
speciale sproeier achterop zijn ploeg. Om grotere doeltreffendheid te verzeke
ren wordt zelfs een apparaat gebruikt wat meteen een plasticdoek over het 
behandelde land uitrolt en dat aan de kanten dichtgegooid wordt. Een der
gelijke gastoediening is wel duur maar verhoogt de opbrengsten en behoeft 
onder gunstige omstandigheden en afhankelijk van de samenstelling van de 
grond, slechts om de 4 jaar doorgevoerd te worden. Hij wijst erop dat een 
dergelijke manier van doen doeltreffender is in een losse, zanderige grond, 
waar de gasdampen de grond goed kunnen doortrekken en er allerlei neven
omstandigheden kunnen zijn. De aaltjesdoders kunnen als een gas of een 
vloeistof toegediend worden. De vloeistof wordt gewoonlijk ondergronds aan
gewend en het gas bovengronds, maar in lichte grond kan het gas ondergronds 
gebruikt worden. (Proefnemingen met stoom zijn reeds ver gevorderd en hou
den veelbelovende mogelijkheden in.)
Een stuk of acht aaltjesdoders staan de landbouwer ter beschikking. De daar
aan verbonden kosten variëren van 6 tot 21 gulden per liter (van 60 tot 210 
gulden per hectare). Voor ons, gewone kwekers, zijn de meeste van die nema- 
todenbestrijders van niet veel praktisch nut vanwege de wijze van beschikbaar 
zijn. Alle middelen zijn dodelijke giften en moeten uiterst voorzichtig gehan
teerd worden. De gassoorten komen in samengeperste vorm in verzegelde 
blikken. Een blik kan dus niet opengemaakt worden om een beetje te gebruiken 
en dan weer dichtgemaakt worden. Er is er echter een, die van grote waarde 
kan zijn en die Groentje nu begint te beproeven. Men heeft ons verzekerd, dat 
alles wat leeft, zelfs zwammen en onkruidzaad, geen schade zal ondervinden. 
Het bedoelde middel is methylbromide en heeft het voordeel dat het in kleine 
blikjes beschikbaar is (450 ml) en maar 56 cent kost. Het wordt onder de han
delsnaam BROM-O-GAS aangegeven. Zo’n 30 tot 100 m2 tuin kan, naar gelang 
de bodemstructuur, doeltreffend met zo'n blik behandeld worden. Het te be
handelen stukje grond moet voor minstens 48 uur met plastic bedekt blijven 
zodat het gas niet kan ontsnappen. Daarna moet de grond minstens een week 
open liggen voor er in gewerkt kan worden. Een eenvoudig toestelletje met 
een lang plastic pijpje (dat een applicator heet) is voor ƒ10,— verkrijgbaar. 
Dit verzekert dat het gebruik van methylbromide zonder gevaar voor aanraking 
kan geschieden. Voor toediening van de vloeistof ondergronds is een hand
pomp beschikbaar, maar die kost ca. ƒ 100,— . Men kan echter ook de vloeistof 
toedienen in gaten, die met een stok gemaakt zijn, maar deze methode lijkt 
een beetje gevaarlijk.*
*) De Redactie wil hier met grote nadruk erop wijzen dat dergelijke broomverbindingen uiterst levens
gevaarlijk zijn. De amateur kan er maar beter vanaf blijven.
Voor de tuin- en potplanten kan men een grote hoop grond met een blikje 
BROM-O-GAS behandelen. Als men 2 m3 goede leemgrond, 2 m3 zand en oude 
stalmest of compost van goede samenstelling mengt, dit opharkt tot een hoog
te van 30 cm of minder en 6 m2 landbouwplastic aanschaft, heeft men voor 
lange tijd een voorraad aaltjesvrije grond. Men kan een kleinere hoeveelheid 
nemen maar er gaat toch een heel blikje BROM-O-GAS in.
Voor toediening van de aaltjesdoder moet de grond vochtig gemaakt worden,
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E. glochidiata, Euphorbia esculenta
een begeerde piant Foto.s; p „ d Waal

niet nat. Om zeker te zijn dat het gas goed circuleert, moet het plastic niet 
op de grond liggen. Het kan gestut worden door gladde voorwerpen als fles
sen. Onthoudt daarbij dat bromide-damp phytotoxisch is (d.w.z. giftig voor 
planten). Nadat de grond een week open gelegen heeft, moet de grond omge
werkt worden om er zeker van te zijn dat sommige vastzittende dampen bevrijd 
kunnen worden. U kunt gerust de proef nemen, maar let goed op het blikje 
met alle waarschuwingen!! (Liever niet, Red.)
Als men maar een klein beetje grond nodig heeft, kan men van de nematoden 
afkomen door de grond te verhitten (steriliseren). Bij 65° C zijn de nematoden 
direct dood. Bij een lagere warmtegraad duurt het langer; b.v. bij 55° C zal 
een aaltje nog 10 minuten spartelen, terwijl bij 50° C nog twee uur leeft. Dit 
bewijst duidelijk hoe taai deze dikvellige aaltjes zijn. Sterilisatie kan het best 
geschieden door de benodigde hoeveelheid in een pan te doen. Oppassen 
dat het grondmengsel niet oververhit wordt, want daarmee loop je het gevaar 
om onontbeerlijke organische stoffen te vernietigen tot nadeel van de grond
structuur.
Het verplanten:
Wij zijn klaar om te planten. Onze grond is kiemvrij. De Euphorbia die we 
willen verplanten verkeert in een goede toestand en bovendien is hij eerst 
"medisch gekeurd” . Maar dat zal ons helemaal niet helpen als we hem zomaar 
planten en het beste er van hopen. We moeten eenvoudig zijn herkomst en 
omringende omstandigheden en gewoonten in aanmerking nemen. Men kan 
alle Euphorbia’s uit de Noord-West en de Zuid-West Kaap met een gerust 
hart in een Karoo-tuin planten, maar kijk wat er wordt van een Transvaler, 
Nataller of Bolander zoals E. complexa, E. flanagani of E. nesemannii, die daar 
onbeschut aan ongenadigde droogte en schroeiende zon zijn blootgesteld. 
Omgekeerd moet men ook niet verwachten dat een E. fasciculata, E. nama- 
quensis of E. rudis omstandigheden in de genoemde drie landsdelen zonder 
meer zullen aanvaarden. E. caput-medusae en E. marlothiana zijn gewend aan 
de weersomstandigheden van de hellingen van Leeuwkop en zandduinen van 
Woodstock, Milnerton en Strandfontijn. Rijp kennen ze niet en in de zomer
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willen ze geen regen hebben. Hoe kan men ze nu goedsmoeds hier in Trans
vaal planten, waar de eerste zomerregens dan in de daarop volgende winter 
hun einde gaan betekenen. En wat als E. crispa, E. ecklonii, E. tuberosa, E. 
silenifolia, de prachtige bossen E. loricata en anderen die in de zomer willen 
rusten om in de herfst leven te gaan vertonen en in het hartje van de winter 
op zijn mooist willen zijn. Wilt u zomaar gaan zeggen: "dit is Transvaal, je doet 
maar” , of zal uw houding zijn: "wacht eens, hier is materiaal dat ik moet be
schutten en vertroetelen” . Om deze reden hebben we vroeger gezegd: ieder
op zijn eigen erf. ti . , ,
Er is hoegenaamd geen reden, waarom we vanwege die ’ eigenert gedacnte 
afgeschrikt moeten worden. Het betekent doodeenvoudig precies dat we e 
soorten die bij elkaar horen, bij elkaar moeten zetten. Wij hier in Transvaal 
hebben een grote verscheidenheid die we met een gerust hart buiten kunnen 
planten (inacht genomen de milieu-omstandigheden natuurlijk!), o oo in 
andere landsdelen. Zodra we echter gaan uitbreiden en "buitenlanders gaan 
invoeren moeten we hö gaan roepen en eerst gaan nadenken. Wat kanhem 
schaden? We zijn er zeker van dat we het aaltjesgevaar onder de knie hebben. 
We hebben gezorgd dat er geen rijp (beijzeling) op kan komen. Wat kan er 
anders nog kwaad doen? Water! Ja water! Langdurige vochtigheid om de wor
tels en onderaardse stam geeft zwammen, die de plantennerven aantasten en 
delen gevoelig maken voor kwaadaardige aanvallen, hetzij aaltjes, hetzij een 
overmaat van vocht, dat de plant binnendringt om de melksapwegen te ver
storen. . .
De vochtbeheersing is dus van het grootste belang. Vochtbeheersing is syno 
niem met een geslaagde Euphorbia-kweek. De stamsucculenten kunnen heel 
lang buiten vocht. We kunnen er van uitgaan, dat vele van hen de uiterste 
droogte kunnen doorstaan gedurende twee jaar, maar geen twee weken van 
grote vochtigheid. Een kas van glashelder vezelglas, die goed is gelegen en 
zijdelings is voorzien van openingen met horregaas om een goede doorluchting 
mogelijk te maken, is het ware. Hoe hoger het dak, hoe beter. De zuidkant 
moet goed afgedekt zijn, om de koude zuiden-winden op te vangen. Maar . .  . 
vezelglas is peperduur. Bij de fabriek kan men gelukkig de afgekeurde platen 
tegen zowat een kwart van de winkelprijs krijgen. Als je zo n kas kan opbou
wen, kun je je moeilijke soorten onder dak in de grond planten. Deze luxe is 
ons echter niet allemaal beschoren en bijgevolg moeten wij een andere oplos
sing zoeken.

(wordt vervolgd)
Rembrandtlaan 100, 7242 DE Lochem 
Henri Dunantweg 61, 7242 HE Lochem
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Echinocereus fendleri Engelm.
W. STERK

Een zeer variabele soort en ook een van de mooiste van dit geslacht. De af- 
gebeelde plant is de var. rectispinus. Het is echter zeer ingewikkeld om de 
verschillende variëteiten te onderscheiden, vooral omdat de verschillende 
schrijvers nogal eens op geheel verschillende kenmerken de nadruk leggen 
of onduidelijke afbeeldingen geven. Bovendien noemt b.v. Lyman Benson wat 
hij eerst beschreven heeft als Echinocereus fendleri var. robustus nu voortaan 
Echinocereus fasciculatus (Engelm.). L. Benson. Ook de vroeger tot E. fendleri 
var. boyce - thomsonii gerekende planter» zijn nu variëteit van E. fasciculatus. 
Het verschil tussen E. fendleri en E. fasciculatus zou dan zijn dat de eerste 
soort slechts een middendoorn heeft en E. fasciculatus 2-4.
De eveneens tot deze groep behorende Echinocereus ledingii Peebles heeft 
sterk teruggebogen middendoorns, terwijl de plant groter is en uit 4 tot 10 
stammetjes van soms wel 50 cm hoog bestaat. Echinocereus fendleri is klei
ner. De grootste planten worden in de natuur niet meer dan hoogstens 25 cm 
hoog. De bloemen van de verschillende soorten en variëteiten lijken veel op 
elkaar. De grond waarin ze staan' is meestal zandig of steenachtig, soms 
tussen gras in de steppen. Ze moeten in de winter beslist niet nat staan, 
daar ze dan zeker wegrotten.
Het is aan te bevelen enkele geënte planten op te kweken daar deze zacht- 
vlezige planten nogal gevoelig zijn.
Het is wel mogelijk ze in een niet te humusrijke losse grofzandige grond met 
wat leem erdoor op eigen wortel te kweken. Oppassen voor wortelluis en 
wolluis is dan wel nodig. De zaden kiemen meestal goed en worden nogal 
eens aangeboden.
Verwant aan deze soorten is zeker ook Echinocereus engelmannii (Barry) Le- 
maire. Deze soort groeit meer westelijk dan de andere genoemde soorten en 
komt ook in Californië nog voor. Dit is niet het geval met E. fendleri. Ook 
verschilt E. engelmannii door de wat afgeplatte middendoorn. Het is zeer wel 
mogelijk al deze soorten en variëteiten in een grote variabele soort onder te 
brengen.
Merkwaardigerwijze is het juist Benson die de meeste zuilvormipe •.•aetussen 
in een geslacht Cereus bij elkaar brengt.
Wevestraat 89 - 5708 AE Helmond

Dorstenia crispa Engl.
J. J. DEN BOEF

Na mijn artikel over Dorstenia hildebrandtii in Succulenta van augustus 1975 
en het artikel in Succulenta november 1976 van Frans Noltee over de, in 
Ethiopië gevonden Dorstenia barnimiana, wil ik u nogmaals een soort 
voorstellen. Namelijk de door ons op de laatste reis naar Kenia gevonden 
Dorstenia crispa, een wat uiterlijk betreft geheel anders uitziende soort. Toen 
ik de plant voor het eerst van enige afstand zag staan, dacht ik met een 
Euphorbia te doen te hebben: een stammetje met een spiralig gestelde pruik 
van bladeren. Bij wat nadere beschouwing bleek al gauw vanwege de bloei- 
wijze, en wetende dat deze plant daar moest voorkomen, met een Dorstenia 
te doen te hebben. Dorstenia crispa is met haar var. lancifolia Rendie, niet zo 
vormenrijk als vele andere Dorstenia-soorten.
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Dorstenia crispa v. lanc ifo lia  in cultuur, close-up b loeiw ijze

Beneden: idem op de natuurlijke standplaats bij Vo i, Kenya



Dorstenia crispa v. lancifolia op de natuurlijke vindplaats bij Voi, Kenya

De planten vormen bruin gekleurde stammetjes met een doorsnede tot 4 cm 
en tot 15 cm lang. Volgens professor Rauh spruiten de planten bij het ouder 
worden en groeien dan tot 40 cm lang. Wij vonden echter alleen kleinere plan
ten, de grootste tot 15 a 17 cm en alle waren onvertakt. Op de vele planten na 
die hun top verloren hadden, waarschijnlijk omdat zij door dieren aangevreten 
werden. Deze waren allemaal sterk vertakt en de scheuten overgroeiden 
meestal geheel het beschadigde gedeelte.
De stammetjes zijn geheel bedekt met spiraalvormig gestelde, wratachtige
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verhogingen welke allemaal eindigen in een lidteken van de afgevallen blade
ren, waarboven nog een lidteken van de afgevallen bloemstelen.
De planten hebben in de groeitijd een pruik van kortgesteelde, smalle lancet
vormige bladeren, aan de bovenzijde glimmend donkergroen en zilverachtig 
geaderd, de kanten licht getand en soms iets golvend. (De bladeren zijn bij 
de var. lancifolia wat korter en smaller.) De bijblaadjes zijn slechts ±  2 mm 
lang en verdrogen al vrij gauw, maar blijven wel lange tijd aan de stammetjes 
zitten.
De ongeveer ronde bloeiwijze staat rechtop op een bloemsteel van 5 è 7 cm 
lengte en ±  2 cm in doorsnede. Om de bloemkoek loopt een smalle rand met

Dorstenia
crïspa
var. lancifolia 
in cultuur

Foto's van 
de schrijver



stervormig uitstekende schutbladeren, ±  6-10 in getal, licht behaard en 10-25 
mm lang. De rand tussen de schutbladeren is kort getand. De bloemkoek is 
groenachtig wit en voorzien van gele uitstekende stuifmeelklompjes van de 
mannelijke bloempjes. Geen felle kleuren dus maar toch een decoratieve bloei- 
wijze. Bij een aan de groei zijnde plant vindt men dan ook bloeiwijzen in alle 
stadia van ontwikkeling.
De plant komt voor op verschillende plaatsen in Oost-Kenia en Somalië, op 
droge plaatsen meestal onder beschutting van struiken en bomen en werd door 
ons op twee plaatsen aan de weg van Nairobi naar Mombassa aan de oostkust 
gevonden. De eerste vindplaats was ±  20 km oostelijk van Voi, ten zuiden van 
het Tsavo-wildpark, een terrein begroeid met Acacia’s en struikgewas. Daar 
groeiden de planten onder wat lage bomen en struiken veelal tot tegen de 
stam aan, waardoor het dikwijls moeilijk is de planten te vinden en erbij te 
komen, zelfs na het optillen van de stekelige takken. Zonder bladeren zijn de 
bruine stammetjes, wat op de tweede vindplaats het geval was, nog moeilijker 
te vinden. Bestoven als ze zijn door het stof van de roodbruine aarde. Het is 
een zeer rijk succulentengebied, met in de omgeving planten als Adenia, Ca- 
ralluma priogonum, Car. dummeri, Cissus, Jatropha (?), een Pelargonium en 
nog wel wat andere planten.
Naar het zich laat aanzien is de cultuur van de planten uit dit droge en tamelijk 
warme klimaat hier vrij moeilijk en verlangen zij zeker in bladloze rusttoestand 
een strenge vegetatierust met indien mogelijk een lichte standplaats. De er
varing tot nu toe begin november, slechts drie maanden na terugkeer, is nog 
niet zo groot. De planten werden na thuiskomst bij een vrij hoge temperatuur 
aan de groei gebracht en begonnen na ±  3 weken te groeien. Zij werden be
vochtigd door de potten even in een laagje water te zetten. Dit ben ik steeds 
blijven doen zodra de bladeren slap gingen hangen, omdat de groei begint 
te eindigen. Mijn ervaring is dat de planten zeer gevoelig zijn voor teveel 
vocht, zeker wanneer ze nog niet goed beworteld zijn en dat water bovenop 
bij de wortelhals riskant is. Begint een plant eenmaal weg te rotten dan is er 
vrijwel geen redden meer aan. Ook moet de temperatuur naar mijn idee min
stens 20° C zijn en in de groeitijd liefst nog wat hoger. Verder kan ik er nog 
weinig van zeggen. Het verzamelen van zaden ging ook nog niet zo best en is 
tot een klein aantal beperkt gebleven.
De bloem met bijna rijpe zaden werd door mij afgedekt met een vliesdun 
laagje watten, zo dun dat de zaden er soms doorheen gingen, vanwege het 
wegspringen van de zaden zelf. Maar telkens na 3 a 4 dagen werd de jongere 
bloeiwijze geel en viel af, zonder dat de andere zaden afrijpten. De oorzaak 
hiervan is me nog niet bekend, maar hopelijk lukt het volgend jaar op een an
dere manier beter als de planten in leven blijven. Vooral ook omdat de planten 
hier meestal niet te krijgen zijn en in cultuur gezaaide planten misschien ook 
wat gemakkelijker in het leven zijn te houden.
Doordat dit artikel een maand of zeven is blijven liggen en de winter inmiddels 
voorbij is, heb ik de ervaring dat de importplanten erg moeilijk te houden zijn. 
Ze hebben in de huiskamer in stofdroge grond overwinterd en toch heb ik nog 
enkele moeten verliezen. Inmiddels heb ik ook de enkele zaden uitgezaaid en 
deze kiemden zeer goed en zijn in ±  2 maanden vrij snel uitgegroeid tot plan
tjes van ±  1,5 cm hoog en ±  1 cm 0 .  Zij geven tot op heden geen proble
men. Of dit zo zal blijven zal nog moeten blijken.

Mr. Heemskerkstraat 24, Ridderkerk
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Het geslacht Turbinicarpus (VIII)
Th. M. W. NEUTELINGS
(4) Turbinicarpus pseudomacrochele (Backbg.) Buxb. & Backbg. (J. DKG. (II), 
mei 1937 - 27).
Plantelichaam: overwegend alleenstaand, met lange, cylindervormige hoofd
wortel, gedrukt bolvormig tot afgevlakt, met wel omlijnde, licht kegelvormige 
knobbels.
Bedoorning: tot 8 zachte, haarachtige doorns, naar binnen toe gebogen tot 
gedraaid, wat stijver en grijs wordend bij toenemende ouderdom.
Vrucht: smal, bijna kaal.
Zaad: zwart.

Turbinicarpus pseudomacrochele var pseudomacrochele: bloeide zomer 1978 voor het eerst. De 
bloem heeft een 0 van ca. 35 mm, de bloembladen zijn lilaroze met een smalle, witte rand; meel
draden, stijl en de 4 stempellobben zijn zwak roze, de helmknoppen geel (zie ook blz. 1 Succu
lenta 1979).



Beneden:
Vergroot bloemhartdetail (6 x vergroot). Merkwaardig is het dat de stamper a.h.w. de neiaino 
heeft om om te vallen. Dit verschijnsel valt ook waar te nemen bij Turbinicarpus pseudonieme?,ele 
ver. Kreinzienus.



Bloem Turbinicarpus pseudomacrochele var. pseudomacrochele. Dit zij-aanzicht toont duidelijk dat 
de bloem bij rijpheid toch tot volle ontplooiing komt, ondanks de deze zo sterk omringende, lange 
kronkelige doorns (ca. 4 x vergroot).

(4a) Turbinicarpus pseudomacrochele var. pseudomacrochele (Backbg.) Gl & F. 
Synoniemen:
Strombocactus pseudomacrochele Backbg. (BfK., 1939 - 6).
Toumeya pseudomacrochele Bravo & Marshall (Saguaroland Buil., 118. 1956). 
Plantelichaam: tot 31/2 cm 0, licht matgroen, met lage, enigszins hoekige tot 
ronde tuberkels. Areolen smal, aanvankelijk met veel wol, nadien kaal wordend. 
Bedoorning: ca. 8, zacht, haarachtig, eerst geel, nadien grijs wordend, stijver 
en meer borstelachtig bij ouder worden, gedraaid of binnenwaarts gebogen 
richting apex.
Bloem: ca. 35 mm 0, bloembladen wit met roze middenstreep; 5 stempellob- 
ben, witachtig.
Vindplaats: niet vermeld. Deze variëteit werd verondersteld voor te komen in 
San Luis Potosl; werd aangetroffen groeiend op lage kalksteenheuvels bij 
Bernal ten noorden van Cadereyta in Querotaro.
Een nieuwe compleet witbloeiende vorm van deze variëteit is onlangs ont
dekt door Felipe Otero in de staat Hidalgo. Daar alleen de bloemkleur afwijkt 
lijkt een aparte variëteit niet op zijn plaats.
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Cultuurnotities:
Mijn geënt exemplaar kent de navolgende maten: 21/ 2 cm 0  en 21/ 2 cm hoog en 
is matgroen van kleur. De tuberkels zijn in het jeugdstadium ca. 4 mm lang, 
maar vlakken af bij ouder worden. Aan de voet zijn ze ca. 11 mm breed. Per 
volwassen areool staan er 7-8 doorns ingeplant, welke licht geelbruin van kleur 
zijn. De doorns meten 15-30 mm, zijn vrij zacht en haarvormig. Vooral boven 
de schedel van de plant vormen de doorns een warrige en bossige aanblik, 
hetgeen associaties oproept met de aanblik van Pseudomammillaria campto- 
tricha (=  verwardharige). De zaailingareolen dragen korte, grijze, lichtgebogen 
en regelmatig ingeplante, 10-12 doorntjes, welke ca. 3 mm lang zijn. Helaas 
heb ik nog geen bloei gezien (In zomer 1978 voor het eerst in bloei).

(4b) Turbinicarpus pseudomacrochele var. krainzianus (Frank) Gl. & F. 
Synoniemen:
Toumeya krainziana Frank (K.u.a.S., 11:11, 168-170. 1960).
Turbinicarpus krainzianus Backbg. (Die Cactaceae V.-2890. 1961).
Toumeya pseudomacrochele var. krainziana Klawida in Krainz (Die Kakteen 1 
IX, CVIIIb. 1966).
Strombocactus pseudomacrochele var. krainzianus Rowley (Rep.PI.Suc. XXIII, 
10. 1972, gepubliceerd in 1974).
Plantelichaam: 2-31/ 2 cm 0, 3-4 cm lang, donkergroen; ribben opgelost in ca. 11 
spiraalvormige knobbelrijen, aan de voet ruitvormig, bovenaan conisch; apex 
en areolen witwollig; laatstgenoemde later kaal wordend.
Bedoorning: 6-8, min of meer gedraaid, 12-30 mm lang, de bovenste het langst, 
eerst geligbruin, dan grijs wordend met donkere punt.
Bloem: vanuit apex, slank klokvormig, 20 mm lang; buitenste bloembladen 
groenig tot gelig-crème gekleurd; vruchtbeginsel groen; stijl wit met 4 witte 
stempellobben.
Vrucht: ei- tot bolvormig, 3-4 mm 0, eerst groen, dan roodachtig.
Zaad: zwart, 1 mm lang, met fijnknobbelige zaadhuid.
Vindplaats: niet vermeld, verspreidingsgebied onbekend, maar aangenomen 
wordt dat dit in Queretaro of in Hidalgo is.

Het plantelichaam van Turbinicarpus pseudomacrochele var. krainzianus in zij- en bovenaanzicht, 
ca . 2 x, resp. ca . 2y2 x vergroot.



Bovenaanzicht

Turbinicarpus pseudomacrochele var. krainzianus

Zij-aanzicht, ca 5 x vergroot. De bloem weet zich tijdens de bloei te spreiden, ongeacht de war
rige bedoorning op de schedel van het plantelichaam .



Cultuurnotities:
Het in mijn verzameling aanwezige, geënte, matgroene exemplaar is 3 cm in 0  
en 2 cm hoog. De tuberkels zijn in jeugdig stadium ca. 4 mm lang, hoekig tot 
conisch, op latere leeftijd afvlakkend. Aan de basis is de tuberkel ca. 9 mm 
breed en enigszins ruitvormig. Per volwassen areool tel ik 6 grijsbruine tot 
grijze doorns, die in de schedel duidelijk naar elkaar toegebogen staan, de 
lengte varieert van 10-25 mm. De zaailingareolen tellen 15 grijzige, regelmatig 
ingeplante, 2-4 mm lange doorntjes.
De bloem is ca. 20 mm in 0 , de buitenste bloembladen groenig-gelig met een 
bruinpaarsige middenstreep; de middelste zijn crèmegelig wit. Op de witte 
meeldraden staan gele helmknoppen. Op de witte, slanke stijl staan vier smal
le, witte stempellobben.
Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal.

N o to c a c tu s  u e b e lm a n n ia n u s  Buin. (1968)
S. KOOIJ jr.
Deze door Leopold Horst gevonden plant is tot op heden niet zo’n wijd ver
breide plant. Vaak wordt deze groene glanzende plant met Notoc. crassigibbus 
verward, welke qua vorm en habitus gelijk is aan boven genoemde plant. Het 
verschil toont zich pas na enkele jaren wanneer de bloei gaat intreden. Wan
neer de crassigibbus bloeit, bloeit zij met kanariegele bloemen, terwijl de 
uebelmannianus wijnrood bloeit.
Zoals de meeste Notocactussen verdraagt ook de uebelmannianus een wat 
schaduwrijkere plaats in de kas of plattebak. In de zomer verlangen zij een 
flinke hoeveelheid water. Ook wat speciale cactusmest (zonder stikstof!) zal 
hen zeker niet schaden.
Een goed gekweekte en gezonde plant zal de trotse bezitter belonen met een 
zee van bloemen, die door haar aparte notocactusbloemkleur zeker bij uw 
bezoekers zal opvallen. (wordt vervolgd)



Beschrijving:
Lichaam: vlak, kogelvormig, zelden spruitend. Glanzend donkergroen met een 
doorsnede van 17 cm en een hoogte van ± 12 cm.
Ribben: 12-16, tot 3,5 cm breed, rond, bultig. Bulten kinvormig. Vandaar de 
vergelijking met een Gymnocalycium.
Areolen, tot 10 mm breed, tot 8 mm lang, bij jonge planten witwollig, bij oudere 
worden ze kaal, tot 2,5 cm uit elkaar staand, onder de aureolen een kleine 
gleuf.
Doorns: meestal tegen het lichaam aangedrukt liggend, ca. 6 randdoorns, 1-3 
cm lang, doorns naar onder wijzend, enkele kortere naar boven- van ongelijke 
lengte, kleur variërend van wit tot witgrijs, middenonder vervlochten. 
Bloemen, glanzend wijnrood, tot 5 cm breed, gesloten tot 4,5 cm breed. 
Bloembuis, met bruine wol bedekt. Meeldraden, crèmegeel. Knop, wit soms 
naar boven iets rooddoorschijnend. Stamper, rood. Bloembladen spits 2 cm 
lang, tot 4 mm breed; rijpe vrucht glanzend rood.
Zaad: klein mutsvormig.
Vindplaats: Brazilië: Rio Grande do Sul, bij Cacapava, alleen voorkomend op 
één berghelling, door Leopold Horst in 1965 gevonden.
Deze plant is genoemd naar W. Uebelmann die deze mooie soort voor het 
eerst invoerde.
Er bestaat ook nog een var. flaviflorus Buin., die een gele bloem heeft en een 
vrucht welke niet vlak is maar kogelvormig, zoals de typeplant. Zij groeit op de 
vindplaats, 20% vermengd met de typeplant.

Neobesseya similis Britton & Rosé
S. KOOIJ jr.
Neobesseya’s zijn planten die zonder veel moeite gekweekt kunnen worden. 
Het zijn de planten die je met recht in de categorie "eenvoudige liefhebbers- 
planten” kunt plaatsen. Nu is er natuurlijk een discussie mogelijk over de 
stelling eenvoudig, doch dit lijkt mij hier niet op zijn plaats.
Van deze planten zijn er in totaal zes beschreven. Neobesseya’s zijn enkele 
of spruitende, en in dat geval dan grote groepen vormende planten. Zij zijn 
kogelvormig, hun later zich intrekkende tepels hebben een groef.
De gele of roze bloemen staan dicht bij de planteschedel. Zij onderscheiden 
zich van de op hen gelijkende Coryphantha’s door niet waterige, maar vlezige 
rode, niet snel rijpende vruchten en zwarte zaden, terwijl de troebel gekleurde 
vruchten van Neolloydia's met een papierachtig omhulsel opdrogen.
Er zijn enkele Neobesseya’s die koude kunnen verdragen.
Deze keer wil ik één van de Neobesseya’s voor het voetlicht halen en wel 
de Neobesseya similis.
Beschrijving:
Solitaire of groepen vormende plant, bijna bolvormig, koppen aan de top 
afgeplat, variërend van 5-10 cm in doorsnede, opvallend van knobbels voor
zien, donkergroen van kleur.
Hoofddoornen zijn niet altijd aanwezig, maar indien wel een aanwezig, moeilijk 
te onderscheiden van de randdoornen, die variëren van 10-20, gespreid, grijs 
of gebroken wit. Bloem 2,5-5 cm in doorsnede, bestaande uit smalle bloem
blaadjes, variërend in kleur van donkergroen, of groenachtig bruin tot roze 
gekleurd, maar bij alle vormen met een donkere middenstreep op ieder bloem
blaadje.
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De bloemblaadjes hebben vaak franje langs de randen, vrucht bolvormig, rood. 
Zaad zwart, groot 2 mm in doorsnede.
De zeer variabele soort komt wijd verspreid voor vanaf de Rocky Mountains, 
door Colorado, Kansas, Oklahoma, Zuid Dakota, centraal Texas, Louisiana, in 
grasland en bosland op verschillende hoogtes.
De typeplant werd door Engelmann gevonden bij Industry in Texas.
Lectuur: Das Kakteenlexikon, Backeberg.

The Cactaceae, Britton and Rosé.
Kleurige cactussen op hun natuurlijke vindplaats, E. & B. Lamb.

Van D ijckstraat 34 , 2678 V S  De L ie r

O p zo ek  n a a r  c a c tu s s e n  in fT s je c h o -S lo w a k ije
J. THEUNISSEN
Toen mijn vrouw en ik 6 jaar geleden in Nederland terugkeerden van onze 
eerste reis naar Tsjecho-Slowakije, stond het voor ons eigenlijk al vast, dat we 
er ook nog wel een tweede keer naartoe zouden gaan. In 1977 begon het plan 
te rijpen om in 1978 met de auto de onderneming te wagen. We zouden boven
dien wat langer blijven dan de 6 dagen van ons eerste verblijf. Omdat er inmid
dels ook een regelmatige correspondentie op gang was gekomen met enkele 
cactofielen in Oost-Duitsland, zouden we ook nog enkele dagen in de omge
ving van Dresden doorbrengen. Onze gastheer en gastvrouw zouden ons aan 
de grens met West-Duitsland opwachten en vervolgens onze gidsen zijn in hun
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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. 
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Advertentie’s en Vraag en Aanbod uiterlijk 15 april 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 langer verantwoord brieven te beantwoorden wanneer geen 
postzegel is bijgevoegd.
Voor een vlotte afhandeling gelieve u STEEDS UW LIDMAATSCHAPS-NUMMER TE 
VERMELDEN:



BESTUURSMEDEDELINGEN.

AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING: JAARVERGADERING.

Aanvang 14.00 uur, in Hot. Rest. "Elise” , op 28 april 1979 te Steyl.

1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen van de Algemen Vergadering van 6 mei 1978.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
4. Verslag van de secretaris over 1978.
5. Rekening en verantwoording van de algemeen penningmeester over en verslag van de 

kascontrole-commissie. Begroting 1979.
6. Contibutie 1980.
7. Benoeming kascontrole-commissie 1979.
8. Verslagen van de redactie, de ledenadministratie en de Succulenta-instellingen: 

Buiningfonds - bibliotheek - clichéfonds - diatheek - ruilen z. huilen - Succulentarium.
9. Benoeming penningmeester en hoofdbestuursleden.

10. Statuten.
11. Plaats volgende Jaarvergadering.
12. Rondvraag en sluiting.

Toelichting bij punt:

2. De notulen van de op 6 mei gehouden vergadering zijn te vinden in het augustus 
nummer blz. 180-181-182.

5. Zowel rekening en verantwoording over 1978 als Begroting 1978 komen in dit Vereni- 
gingsnieuws.

8. Verslagen van de diverse instellingen zijn of worden opgenomen in dit Verenigings- 
nieuws.

9. Daar de heer G. Link, Algemeen Penningmeester, besloot zich in 1979 niet herkiesbaar 
te stellen, plaatsten wij in het novembernummer van het maandblad 1978 een oproep tot 
kandidaatstelling voor deze funktie, daarop reflecteerden twee heren:
1. de heer G.W. Leive, Prof. F. Andreaelaan 93 te Baarn, en
2. de heer J.M. de Heer, Reiner Plettinhof 9 te Beverwijk.
Het dagelijks bestuur heeft een uitvoerig gesprek gehad met deze heren. Beiden 
bezitten een grote kennis van financiële zaken, dit brengt de aard van hun werkzaam
heden mee. De voorkeur ging, na gedegen overleg, uit naar de heer Leive met als enig 
motief dat de eventuel benoeming van de heer De Heer zou leiden tot het vertegen
woordigd zijn van drie leden van de afd. Kennemerland, in het D.B.

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 / 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.



MONOGRAFIE OVER DISCOCATUSSEN.

Zoals velen van ons reeds weten, zie ook het decembernummer, heeft onze oud- en erevoor
zitter wijlen de heer A.F.H. Buining een manuscript nagelaten over het geslacht Discocactus- 
sen. Tot onze vreugde kunnen wij u thans mededelen, dat met het vervaardigen van dit boek 
zeer binnenkort begonnen gaat worden. Het formaat is ca 16 x 22 cm en wordt genaaid en 
gebonden in een zg. paperback band welke voorzien is van een kleurenfoto.
Het boek bevat ruim 60 kleurenfoto’s, 84 zwartwitfoto’s, 33 tekeningen en 6 stuks landkaar
ten. Het verschijnt in het nederlands, duits en engels. Als verschijningsdatum wordt 
gestreefd naar de maand mei of juni.
De prijs van het boek, gaat bij voorintekening f 20 ,- bedragen, daarna zal de prijs f  25,--zijn. ■ 
Voor het buitenland: bij voorintekening f 25,--, daarna f 30,--.
Deze lage prijs is mogelijk geworden door het belangeloze werk van vele mensen.
Vanaf heden kunt u het boek bestellen door storting van f 20 ,- op girorekening 3742400 t.n.v. 
Succulenta afd. Verkoop Beverwijk, onder vermelding van: Het Discoboek.
U zult dan nog enige maanden moeten wachten, maar daarna wordt u het boek franco thuis
gestuurd. Daar de nederlandse oplage niet zo groot is, verdient het aanbeveling zo spoedig 
mogelijk te bestellen. Wilt u het boek in het duits of engels ontvangen dan dient u dit dui
delijk te vermelden.
Gelieve niet te bellen of schrijven over de aflevering, na verzending wordt dit in ons blad mee
gedeeld.

ALGEMENE VERGADERING 28 APRIL 1979 IN STEYL.

Deelnemers aan de Algemene Vergadering worden van 10.00 tot 12.00 uur welkom geheten 
in de Jochemhof in Steyl. Van 10.00 tot 16.00 uur is op die dag de tuin geopend voor leden 
van Succulenta. Bij afgifte van de in dit nummer opgenomen bon is de toegang tot de tuin 
gratis. De afd. Noord-Limburg heeft een publieksprijs beschikbaar gesteld voor de foto’s 
van de fotowedstrijd in 1978. Deze foto’s zijn op deze dag tentoongesteld en U kunt de beste 
foto eruit kiezen. De foto die de meeste stemmen verwerft krijgt de publieksprijs. Deze ten
toonstelling en de ontvangst vinden plaats in de filmzaal van de Jochumhof. Mensen die 
wensen deel te nemen aan de lunch om 12.30 in hotel-restaurant Elise kunnen dit kenbaar 
maken door storting van f 13,50 p.p. op girorekening nr. 12 92 96 6 t.n.v. J.A. Schraets, 
Tegelseweg 131, Venlo onder vermelding "Alg. Verg. 1979” . Het bedrag dient uiterlijk 8 april 
overgemaakt te zijn.
Deelnemers die per auto komen, vanuit Tegelen de ANWB-borden richting Steyl volgen. In 
Steyl kunnen ze de borden met de aanduiding Jochumhof volgen.
Deelnemers die per trein komen kunnen vanaf station Venlo de VSL-bus lijn 30 nemen. Deze 
bussen vertrekken 7 minuten voor het hele en 7 minuten voor het halve uur. Uitstappen kunt 
U bij de halte Missiehuis. U kunt de tuin ook bereiken vanaf station Tegelen. Wel moet U 
dan 15 minuten lopen, omdat van daaruit geen Openbaar Vervoer is.
Deelnemers die van ver komen en willen overnachten en de nacht van 27 op 28 april kunnen 
in beperkte mate slaapgelegenheid vinden bij leden van de afd. Noord-Limburg.
Willen zij wel zo spoedig mogelijk contact opnemen met ondergetekende?

De secr. van de afd. Noord-Limburg, 
J.A. Schraets, Tegelseweg 131,5912 BD Venlo.

BON

Deze bon geeft aan leden van Succulenta en hun huisgenoten het recht om op 28 april 1979 
gratis de Jochumhof in Steyl te bezoeken, en geeft tevens recht op twee konsumptiebonnen 
per persoon.

Aantal personen:



AGENDA

ALGEMENE VERGADERING: JAARVERGADERING.

Door omstandigheden vervalt de eerder genoemde datum van 21 april voor de te houden 
Algemene Vergadering (jaarvergadering), wordt nu 28 april 1979, 10.00 uur in de Jochum- 
hof, 14.00 uur in Hot. Rest. Elise te Steyl. (Zie verder verenigingsnieuws.)

Ruilbeurzen.:

Afd. Haarlem: zaterdag 5 mei 1979 in de Stadskweektuin, Keverlaan 9 te Haarlem.

Afd. Gouda: zaterdag 19 mei 1979 in het gebouw "Kunstmin” , Boelekade 67 te
Gouda.

Afd. West-Brabant: zaterdag 18 augustus 1979 in het Norbertus-College, Lyceumlaan 10 
te Roosendaal.

Afd. Fryslan: zaterdag 13 oktober 1979 in het Wijkcentrum ”de Splitting” , Drachten,
aanvang 11.00 uur, informatie bij: A.M. de Ruiter, Napjesstraat 121 te 
Sneek.

U wordt over deze ruilbeurzen in het verenigingsnieuws van volgende maand uitvoerig 
ingelicht.

AFDELINGSNIEUWS.

Afd. Amsterdam.
Het programma voor de komende twee maanden luidt:
donderdag 15 maart -deze bijeenkomst is gewijd aan het land Peru. Voor de pauze zal 

het afd. lid Arnold Meerstadt zijn dia’s laten zien van zijn reis door 
Peru. Na de pauze zal Fred Triep een praatje houden over het 
geslacht Tephrocactus, geïllustreerd met dia’s.

vrijdag 20 april -deze avond zullen we aandacht schenken aan Mexico. Het afd. lid
Jan van de Woning laat onder andere een overvloei-diaprojektie 
(met geluid) zien van zijn reis door Mexico. Er zal verder informatie 
aanwezig zijn over Mexicaanse cactussen.

Deze avonden worden evenals alle volgende gehouden in het lokaaltje op de schoolwerk-
tuinen aan de Karei Lotsylaan in Buitenveldert (tegenover het VU ziekenhuis), begin 20.00 u.

Excursie

De afdeling Amsterdam organiseert op zaterdag 19 mei een excursie naar de kwekerij van de 
Herdt in Rijkevorsel en de verzameling van de heer Hoofstadt in Antwerpen. We vertrekken 
om ongeveer 8.00 uur vanaf de zuil voor de Nieuwe RAI met een bus. We zullen dan om 19.30 
è 20.30 uur weer terug zijn in Amsterdam. Voor de lunch en het diner wordt gezorgd. De 
kosten voor deelname is f 40,-- voor gewone leden en f 20,-- voor jeugdleden. Als u mee wilt, 
dan kunt u zich opgeven door storting van het bedrag op gemeentegirorekening S 26957 van 
de kring A’dam p/a E. Muller, Soetendaal 88, A’dam. Ook niet-krlngleden uit Amsterdam of 
omgeving zijn welkom. Daar het aantal plaatsen in de bus beperkt is (50), wordt u 
aangeraden zo snel mogelijk te reageren. Voor meer inlichtingen over de afdeling Amster
dam, de bijeenkomsten of de excursie kunt u contact opnemen met het sekretariaat, Fred 
Triep, 1e Oosterparkstraat 1361, A’dam, tel. 020-655148.



VETERANEN IN SUCCULENTA
Nijmegen, januari 1979

In 1978 werd voor de afdeling Nijmegen van Succulenta een stukje geschiedenis afgesloten. 
De heren Wolf en Boers, beiden vanaf de oprichting lid van de afdeling Nijmegen in 1936, 
besloten hun lidmaatschap van de afdeling om gezondheidsredenen te beëindigen.
Beide heren hebben lange jaren bestuursfuncties in de afdeling Nijmegen bekleed als 
secretaris en penningmeester. De heer Wolf, bekend om zijn nauwgezetheid als penning
meester ging 40 jaren lang maandelijks op pad naar de leden om de maandelijkse contri
butie (vroeger f 0,10 per maand) te innen. De heer Boers en zijn echtgenote stelden hun huis 
gastvrij ter beschikking voor de maandelijkse bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten was 
het vaak de heer Boers, die met een krijtje en schoolbord, als gereedschap, uiteenzette wat 
nu eigenlijk de kenmerken waren van verschillende soorten cactussen; vooral sprak hij 
graag over zijn favoriete soorten als lobivia's, gymno’s en astrophytums. Hij kweekte ze zelf, 
in de zomer in de platte bak - keiharde planten, die uitbundig bloeien -.
Beide heren hebben door hun activiteiten erg veel, zeer veel zelfs, er toe bijgedragen dat 
onze liefhebberij hier in het oosten, maar ook in het zuiden van het land nog steeds leeft en 
verder uitgroeit. Hiervoor willen wij hen vanaf deze plaats nog eens hartelijk dank zeggen.

Perenboom,
afdeling Nijmegen van Succulenta

Afd. Zwolle

Avond over Notocactus. Voor het slagen van deze avond is het nodig, dat iedereen zoveel 
mogelijk planten van het geslacht Notocactus en de (onder)geslachten Malacocarpus, Bra- 
silicactus, Eriocactus en Wigginsia meebrengt.
Donderdag 22 maart: Dia-avond met dia’s uit de Succulenta-diatheek.
Donderdag 26 april: Plantenkeuring. Nadere berichten worden U op de maart-bijeenkomsten 
medegedeeld.
Donderdag 17 mei: Lezing door de heer C. v.d. Wouw. (Let op: dit is de 3e donderdag!).
In juni zal een excursie gehouden worden. Nadere berichten volgen.
Verder zullen er dit jaar bijeenkomsten gehouden worden op de volgende data: 27 septem
ber, 25 oktober, 22 november en 20 december.
Alle bijeenkomsten in gebouw Thorbeckegracht 11 te Zwolle. Aanvang 20.00 uur.
Wij hopen op een goed seizoen. U kunt daaraan meewerken door een regelmatig bezoek aan 
de bijeenkomsten.

Namens het afdelingsbestuur, 
A.B. Pullen (voorzitter)

Clichëfonds

In verband met het feit, dat er al zeer veel soorten uitverkocht zijn, is besloten bestellingen, 
die na 1 April binnenkomen niet meer te behandelen. Mocht U dus nog willen bestellen, dan 
kan dat nog. Geeft U dan wel zeer veel vervangers op, want anders zullen wij U beslist ver
vangers naar onze keuze moeten zenden.
Wij kunnen U mededelen, dat de verkoop van zaden dit jaar bevredigend is verlopen. Het 
experiment met de vele vetplantenzaden is geslaagd: We hebben veel liefhebbers teleur 
moeten stellen, omdat deze soorten al spoedig grotendeels uitverkocht waren. We hopen 
volgend seizoen over grotere voorraden van verplanten te kunnen beschikken.
Tot slot nogmaals onze dank aan de liefhebbers die zaden bestelden en alle milde gevers. 
Wij blijven rekenen op Uw steun in komende jaren.

Clichéfonds, 
Tegelseweg 131, 

5912 BD Venlo.



RUILEN ZONDER HUILEN.

Na een koude, lange winterslaap gaan we ook weer van start met de actie Ruilen zonder 
Huilen (RzH 79).
Doel van deze actie b lijft wat het steeds is geweest: a. het bevorderen van het onderling 
ruilen van planten, b. het helpen van beginners - dat zijn mensen die wel graag wat plantjes 
krijgen, maar 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 aan het echte 
ruilen wil meedoen, ontvangt eind april/begin mei een ruillijst. Op grond van deze lijst 
kunnen ruilers met elkaar contact opnemen om tot een uitwisseling van planten te komen en 
beginners kunnen zich tot dié deelnemers wenden, die planten voor beginners in de ruillijst 
aanbieden.
Wat moet men doen om lid te worden of te blijven?
1. Men maakt f 2,50 over op gironummer 3960475 t.n. Ruilen zonder Huilen, Griftweg 15, De 
Klomp. Vermeit U even ’RzH 79’? Leden uit België gireren BF 40,-. Wil men de actie met een 
extra bedragje steunen, dan kan men gerust meer overmaken, hetgeen uiteraard heel erg 
wordt gewaardeerd! In 1978 hebben we op deze wijze onszelf geheel kunnen bedruipen. Men 
kan het geld ook in een envelop aan de Leusink sturen (voor adres: zie onder). Dit alles 
gaarne voor 10 april a.s.
2. Diegenen, die aan het echte ruilen willen meedoen, wordt verzocht de volgende gegevens 
per brief aan de heer Lensink 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?

Ook deze gegevens graag voor 10 april aan de Leusink opsturen.
De beginners, die dus geen aanbod hebben, hoeven ook geen vraag in te sturen. Zij kunnen 
volstaan met de vermelding 'beginner' op het girokaartje of in de brief waarmee de 
contributie wordt voldaan.
3. Men kan maximaal drie jaar lid zijn van RzH. Na die periode wordt men tot de ruilers 
gerekend en wordt verwacht, dat men ook met een aanbod van planten komt.
Gezien de grote hoeveelheid positieve reacties, mogen we stellen, dat vele liefhebbers in 
1978 aan RzH plezier hebben beleefd. Wij hebben het werk in elk geval met veel genoegen 
gedaan. Vooral de verzending van de beginnerspaketten in september leverde tevreden 
telefoontjes en brieven op. Wij willen die verzending dit jaar niet tot het najaar uitstellen, 
maar er direct mee beginnen. Iedereen, die een partijtje planten/zaailingen over heeft vragen 
we dan ook dat op te sturen naar de heer Leusink. De verzendkosten hiervan worden door 
RzH vergoed, maar wilt U geen planten in potjes sturen, want dan wordt het wel erg duur! U 
bent ook steeds welkom bij de heer Leusink in de Klomp om de planten zelf af te geven. 
Velen hebben dit het afgelopen jaar gedaan en dat was erg leuk. Mocht U nu nog geen 
plantjes voor beginnerspaketten over hebben, maar over enige maanden wel, dan is dat geen 
enkel probleem. Onze vraag blijft gewoon het hele jaar door gelden.
We hopen, dat we naast de oude leden ook vele nieuwe deelnemers aan RzH 79 kunnen 
inschrijven. We hopen ook, dat iedereen enthousiast zal meedoen, zich aan de regels zal 
houden en zijn/haar verzameling met een aantal leuke planten zai kunnen uitbreiden.
Wij doen weer ons best.

Corresp. adres: H. Leusink, Griftweg 15, De medewerkers, H. Leusink,
De Klomp, post Ede. Tel.: 08387-1794. W.R. Luyks, H. Koningsveld.

Succulenten tentoonstelling.

The National Cactus and Scucculenta Society organiseert op 25 augustus 1979 een 
Nationale tentoonstelling. De laatste tentoonstelling werd gehouden in 1975.
De tentoonstelling zal worden gehouden te Luton (p.m. 50 km. ten noorden v. Londen), in 
de Vauxhall Motors Canteen.



VERVOLG BOTHANISCHE TUINEN

ENGELAND - SCHOTLAND - WALES

ABERDEEN : Cruickshank Botanie Garden, spec. rotsplanten, St. Machar Drive, 
Old Aberdeen, Schotland.

ABERYSTWYTH : University College of Wales, Botany Garden, Aberystwyth, Wales, 
geopend: bezoek met permissie van de directeur.

BATH : The Botanical Gardens, Park Department, 12 Charlotte Street, Enge
land, Bath. geopend: 8 a.m. -1  uur voor zonsondergang van maand. - 
vrijd. en 10 a.m. -1 uur voor zonsondergang op zaterd. en zond.

BENMORE : Younger Botanie Garden, spec. Coniferen. Bij Dunoon, Argyll, Schot
land. geopend: Van april to t september, dagelijks van 10 a.m. - 

zonsondergang.
BIRMINGHAM : Birmingham Botanical Gardens, (C ,0) Westbourne Road, Edgbaston, 

Birmingham B15 3 LW Engeland.
geopend: zomers 9 a.m. - 8 p.m., ’s winters 9 a.m. - zonsondergang.

BIRMINGHAM : The University Botanie Gardens, Winterbourne, Edgbaston Park Road, 
Birmingham B15TT, Engeland, 
geopend: bezoek met permissie van de directeur.

BRADFORD : Bradford Botanical Garden, (A) Lister Park, Bradford 9, Yorkshire,

BRISTOL
Engeland, geopend: dagelijks.

: University Botanie Gardens, Department of Botany, (W) Semper- 
vivums. Woodland Road, Bristol BS8 1UG, Engeland, 
geopend: gedurende de werkdagen of na afspraak.

CAMBRIDGE : University Botanie Garden, spec. winterharde, bloeiende planten en 
rotstuin planten, zeer gevarieerde tuin.
geopend: maandag - zaterdag, tuin 8 a.m. -7.30 p.m., kassen 2 p.m. -

COLERAINE
5 p.m.

: New University of Ulster, spec. Narcissen en Fuchsia’s. Coleraine, 
Co Londonderry, N. Ierland.

DEVIZES
geopend: dagelijks.
: The Pygmy Pinetum, spec. dwergconiferen. Hillworth, Devizes, 
W iltshire, Engeland.

EDINBURGH
geopend: dagelijks 8 a.m. - 5 p.m.

: Royal Botanie Garden, 24 ha, geen specialiteiten. Edinburgh EH3

ENFIELD

5LR, Schotland.
geopend: tuin: februari - october 9 a.m. (zondags 11 a .m .)-5  p.m. 
kassen: 10 a.m. (zondags 11 a.m.) -5  p.m.

: Myddelton House, spec. sneewklokjes, crocussen en medicinale pi. 
Enfield, Middlesex, Engeland.

EXETER
geopend: eens per jaar.

: The Grounds and Gardens of the University of Exeter, spec. coniferen.

GLASGOW

Devon, Engeland.
geopend: privé terrein maar publiek is welkom.

: Botanie Gardens (0 , varens en begonia’s), Glasgow, G12 OUE, Schot
land. geopend: tuin 7 a.m. - zonsondergang, kassen maandag - zater
dag 1 p.m. - 4.45 p.m., zondags 12-4.45 p.m.

GODALMING : Winkworth Arboretum, spec. verschillende bloeiende bomen. 
Hascombe Road, Goldaming, Surrey, Engeland.

HARROGATE
geopend: dagelijks van zonsopgang - zonsondergang.

: Northern Horticultural Society Gardens, (A en houtgewassen),
Harlow Car, Harrogate, Yorkshire, Engeland.

HAWKHURST
geopend: dagelijks 9 a.m. - zonsondergang.

: Bedgebury, National Pinetum, (K) spec. coniferen. Kent, Engeland, 
geopend: 10 a.m. - 8 p.m. of zonsondergang, dagelijks behalve de

HULL
kerstdagen.

: University of Huil, spec. varens en Asclepiadaceae. Thwaite Street, 
Cottingham, Yorkshire, Engeland.



KEW

KING’S LYNN

LEEDS

LEICESTER

LIVERPOOL

LOGAN

LONDON

geopend: 1 p.m. - 4.30 p.m. van 1 april - 30 september, andere tijden 
volgens afspraak.

: Royal Botanie Gardens, 120 ha. voor deze tuin zijn moeilijk speciali
teiten aan te geven, bijzonder zijn de gebergte-planten van de gehele 
wereld, gedeeltelijk in de kas. Kew, Richmond, Surrey, TW9 3AE, 
Engeland, geopend: tuin ’s winters 10 a.m. -4  p.m., ’s zomers 10 a.m. 
tot 7 p.m. dagelijks, museum 10 a.m., kassen 11 a.m. - 5 p.m. 
dagelijks, behalve kerstdag.

: Garden of Leonard Maurice Mason, (O. begonia’s), Talbot Manor, 
Fincham, King’s Lynn, Norfolk, Engeland, 
geopend: ja, maar tijden worden niet vermeld.

: Botanical Experimentel Garden, Department of Plant Sciences,
The University, Leeds LS2 9JT, Engeland.
geopend: bezoek mogelijk na permissie van de directeur.

: Beaumont Hall, Stoughton Drive South, Leicester, Engeland, 
geopend: maandag - donderdag 10 a.m. - 5 p.m., vrijdag 10 a.m. - 
zonsondergang.

: City of Liverpool Botanie Garden, (O.C.S), Calderstones and Harthill, 
Liverpool, L18 3JD, Engeland.
geopend: tuin 8 a.m. - zonsondergang, kassen ’s winters 2 p.m. - 
4 p.m., ’s zomers 2 p.m. -7  p.m.

: Logan Botanie Garden, speciaal planten van het Zuidelijk-Halfrond - 
bijzondere tuin. By Ardwell, Wigtownshire, Schotland, 
geopend: april - september 10 a.m. - 5 p.m. dagelijks.

: Chelsea Physic Garden, Royal Hospital Road, Chelsea, London 
geopend: alleen voor leraren en studenten als er permissie is van de 
directeur.

LONDON

NESS

OXFORD

READING

SOUTHHAMPTON 

ST. ANREWS

SWANSEA

TRESCO

WISLEY

YORK

: South London Botanical Institute, (W), 323 Norwood Road, London.
geopend: maandag, woensdag en vrijdag 3 p.m. -10 p.m.

: The University of Liverpool Botanical Garden, Primula’s en veel heide- 
soorten. Ness, Wirral, Merseyside, Engeland, 
geopend: dagelijks 9 a.m. -1 uur voor zonsondergang.

: University Botanie Garden, spec. bontbladige planten. Rosé Lane, 
Oxford, Engeland, geopend: weekdagen 8.30 a.m. - 5 p.m., zondag 
10a.m .-12a.m .,2p.m .-5 'p .m .

: Plant Science Laboratories, Berkshire, Engeland.
Plant Science Field Station and Botanical Garden, Cutbush Lane,

Shinfield, Reading. (spec. Fuchsia’s.)
geopend: bezoek met permissie van de directeur.
ook: Plant Science Garden and Expiremental Grounds, The University
Whiteknights, Reading RG6 2 AS.

: University Botanie Garden, spec. Leguminosae. 
geopend: 9 a.m. - 5 p.m. dagelijks.

: Botanie Garden, (C.S.) The University of St. Andrews, Fife, Schot
land. Rotsplanten van de Hlmalaya. 
geopend: maandag - vrijdag 10 a.m. - 4 p.m.

: Botanie Garden, University College, Singleton Park, Glamorgan. 
geopend: dagelijks 9 a.m. - 5 p.m.

: Tresco Abbey Gardens, (S) Zuid-Afrikaanse, Australische, Nieuw- 
Zeelandse en Zuid-Amerikaanse planten waaronder veel Succulenten. 
Isles of Scilly, Cornwall, Engeland, 
geopend: werkdagen 10 a.m. - 4 p.m.

: The Royal Horticultural Society’s Garden, spec. o.a. rotstuinplanten. 
Wisley, Ripley, Woking, Surrey, Engeland.
geopend: werkdagen 10 a.m. - zonsondergang of 7 p.m., zondag 2 
p.m. - zonsondergang of 7 p.m.

: Museum Gardens, (T) Yorkshire Museum, York, Engeland, 
geopend: afhankelijk van het seizoen.



CORK

IE R L A N D

: B o ta n ie  G ardens, spec. m eest k ru id a c h tig e  p la n te n . U n ive rs ity

DU BLIN

C o llege , C ork.
geopend : w erkdagen 9 a .m . - 5 p .m . u itg ezo nd e rd  va ka n tie ’s.

: N a tio n a l B o ta n ie  G ardens, (0 .  en d w e rg c o n ife re n .) G lasnev in  D ub lin .

NEW  ROSS
geopend: m e t p e rm iss ie  van de d ire c te u r.

: John  F. K ennedy Park, (T) Co W ex fo rd . 
geopend : o c to b e r - m aart 10 a .m . - 5 p .m ., a p r il en se p te m b e r 10 a .m . 
-6 .3 0  p .m ., m ei -a u g u s tu s  1 0 a .m . - 8  p .m .

ANG ERS

F R A N K R IJ K

: Ja rd in  B o ta n iq ue  F acu lté  M ix te  de M e d ic in e  et de Farm acie .
16 Bou levard Daviers.

A N TIB E S
geopend: 9.30 a .m . -  5.30 p .m .

: S ta tio n  de B o ta n iq u e  et de P a th o lo g ie  V égé ta le . V il la  T hure t,
- Cap d ’A n tib e s  - C o lle c tie  kw e ke rij, aan de  weg naar N ice . (S)

BESAN CO N
geopend : 9.30 a .m . - 5.30 p .m .

: Ja rd in  B o ta n iq u e  de l ’U n ive rs ité  et de la  V ille , (W ) P lace du M aréchal 
Lec le rc . geopend: m aandag - v r ijd a g  8 a .m . -1 2  a .m ., 2 p .m . - 5  p .m .

BO RDEAU X : Ja rd in  B o ta n iq u e  de B ordeaux, Terasse du Ja rd in .

CAEN
geopend: 8 a .m . - 6 p .m .

: Ja rd in  B o ta n iq u e  de la  V il le  et de  l ’U n ive rs ité  de Caen, (W ) 5 P lace 
B lo t. geopend: de tu in  d a g e lijk s , de kassen zon da g , w o ensdag  en 

fees tdagen  2 p .m . - 4 p .m . en op verzoek.
CO L DU 
LAU TAR ET

: In s t itu t A lp in  du La ta re t, (A ) co rre sp o n d e n tie  aan:
L a bo ra to ire  de B o ta n iq ue  B .P . 53 - C entre  de T ri 38041 G renob le .

DIJON
de a lp e n p la n te n tu in  is  geopend : in de zom erm aanden d a g e lijk s .

: Ja rd in  B o ta n iq ue  de la  V ille , (T) 1 avenue A lb e rt-P re m ie r, C ö te  d ’Or.

G RIGN ON
geopend 9 a .m . -1 2 ,  2 p .m . - 7 p .m . d a g e lijk s .

: Ja rd in  B o ta n iq ue  de l ’ ln s t i tu t  N a tio n a l A g ro n o m iq u e , Th ive rva l.

LA CO LLE
SUR LOUPE

geopend : 9 a .m . - 6 p .m .
: S ta tio n  d -A c c lim a tio n  B o ta n iq u e  du C hateau de la  T o u r de M on t- 

m u ilh e  La c o lle  su r Loupe, A lp e s  M a ritim e s .

LILLE
toegang  op aanvraag.

: Ja rd in  des P lan tes, (0 ,S )  39 Bd V auban.

LIJON
geopend: 9 a .m . - 5 p .m . w in te r, 8.30 a .m . - 9 p .m . zom er.

: Ja rd in  B o ta n iq ue  - F acu lté  de m é d ic in e  et P harm acie , avenue 
R o cke fe lle r, m e d ic in a le  p lan te n .

LIJON
alleen  to e g a n k e lijk  voo r de sku n d ig e n .

: Ja rd in  B o ta n iq u e  de la  V ille , (A ) Pare de  la Tête  d ’or.

M A R S E ILLE
geopend: 8 a .m . -1 1  a .m ., 2 p .m . - 5  p .m .

: Ja rd in  B o ta n iq u e , Pare B oré ly , (T ,W ) 52 A venue C ló t-B e y .

METZ
geopend: 8 a .m . -1  p .m . w in te r  9. a .m . -1 2 ,  2 p .m . - 5  p .m . zom er.

: Ja rd in  B o ta n iq ue , (S) Rue de P on t-è -M o u sso n .

M ENTO N
geopend: 7 a .m . - 6 p .m .

: Ja rd in  B o ta n iq u e  E xo tiq ue , V il la  ” Val R ahm eh”  (S) Av. S t. Jaeques, 
M en ton  Garavan, (T ,S ) K w e kerij en c o lle c t ie  Delreu (C ,S ),

M O N AC O
b ij bo ven s te  Ita lia an se  g rensovergang .

: Ja rd in  E xo tiq ue , (C ,S ),
geopend: zom ers 9 a .m . - 7 p .m ., ’s w in te rs  9 a .m . -1 2 ,  2 p .m . - 6 p .m . 
1 m ei en 19 novem ber g e s lo te n .
S ervice de B o ta n iq ue  de la P rin c ip a u tè  de M onaco , Rue de G enéts

EZE
v la kb ij
M O NACO

geen gegevens.
Ja rd in s  S t. M a rtin , A fr ika a n se  p lan te n , geen gegevens.

: Ja rd in  E xo tiq ue , (C ,S ) aan de M oyenne  C o rn ich e  neem t m en een pad, 
ten zu iden  van la p lace  de la  C o le tte , l ’avenue du J a rd in  E xo tique . 
geopend : 1 ju l i  -1 5  sep t. 8 a .m . - 8 p .m ., 15 sep t - 30 ju n i 9 a .m . -1 2 ,
2 p .m . - 5  p .m .



MONTPELLIER

NANCY

NANTES

NOGENTSUR
VERNISSON
PARIJS

RENNES

ROUEN

ST. JEAN-FERRAT 

STRASBOURG 

TOULOUSE 

TOURS

VERRIERS-
LE-BUISSON
AVRANCHES

Jardin des plantes de TUniversité de Montpellier, (W) 5 rue Auguste 
1-1 Broussonet. geopend: 8 a.m. -12, 2 p.m. - 6 p.m. dagelijks.
Jardin Botanique sw la Ville et de TUniversité, rue Sainte Catherine, 
Annex: Jardin d’Altitude du Haut Chitelet, (W) Col de la Schlucht, 
Gerardmer, (120 k.m. van Nancy).
Nouveau Jardin Botanique du Montet è Nancy-Vandoeuvre, 3 k.m. 
Z.W. van Nancy. geopend: van de laatste twee tuinen zijn geen 
gegevens, de eerste is open: 8 a.m. -12,1.30 p.m. - 6 p.m., kassen 
zijn 15 dagen per jaar open, welke dagen is niet bekend.
Jardin Botanique de la Ville, Nantes 44, Loire-Atl. 
geopend: 8 a.m. - 6 p.m.
Arboretum des Barres et Fruticetum Vilmorianum,
toegang op aanvraag, spec. coniferen (250 species en variateiten)
Jardin des Plantes, 75 rue Cuvier, 75 Paris 5, (0,C,A)
geopend: tuin het gehele jaar, kassen 2 p.m. - 5 p.m. behalve dinsdag.
Jardin Botanique ” Le Thabor” , 5 Boulevard de la Duchesse,
geopend: winter 7.30 a.m. - 6 p.m., zomer 7 a.m. - 9 p.m.
Jardin de Botanique de la Ville de Rouen, (W) 114 Ter. Avenue des 
Martyrs de la Résistance, 
geopend: 8 a.m. - 5 p.m.
Jardin Botanique "Les Cèdres” , (C,S) Alpes Maritimes, 
geopend, op aanvraag bij de directeur.
Jardin Botanique Université Louis Pasteur, 28 Rue Goethe, 
geopend: op aanvraag bij de directeur.
Jardin Botanique, Université de Toulouse, 2 rue Lamarck, 
geopend: dagelijks behalve op zon- en feestdagen.
Jardin Botanique de la Faculté de Pharmacie, 2 bis, Boulevard 
Tonnelè, spec. medicinale planten,
geopend: tuin 8 a.m. - 6 p.m. dagelijks, kassen 2 p.m. - 4 p.m. 
donderdag en zondag.
Arboretum et Alpinium Vilmorin, 2 rue d’Estienne d’Orves,
GEOPEND: 1 april - 30 september woensdag 2 p.m. en zaterd. 10 a.m. 
Jardin des Plantes, de tuin is s’avonds prachtig verlicht, heeft een 
mooie collectie Fuchsia’s, 
geopend dagelijks.

WORDT VERVOLGD.

Van het IAPT te Utrecht kregen wij de volgende correctie toegezonden
betreft Nederland-Utrecht.

UTRECHT : Fort Hoofddijk (A-W), Budapestlaan 17, Utrecht - De Uithof 
geopend: maandag t/m  vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. 
Cantonspark (AI.C.E.O.S.), Faas Eliaslaan 51, Baarn 
geopend: maandag t/m  vrijdag van 8.30 tot 12.15 uur en 
13.30 tot 16.30 uur.
”Von Gimborn Arboretum” , Vossesteinsesteeg, Doorn 
geopend: maandag t/m  vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.

De "Hortus” aan de Nw. Gracht is niet meer voor het publiek toegankelijk. 
"Sandwijck", Utrechtseweg 305, De Bilt is nog niet toegankelijk voor het publiek.



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.

Gevraagd: Euphorbia obesa, mannelijk
exemplaar. J.W. Drost, Brederodestraat 30, 
2042 BE Zandvoort.

Aangeboden: Aluminiumkas 2,47 x 3,76 
meter. Merk Baco, kompleet met glas. 2 
jaaroud. H. Koningsveld, Verl. Emmastraat 
34, Andelst. Tel. 08880-1623.

Gevraagd: Stekken of zaad van Stapelia gi- 
gantea. G.J. van Dijk, B. v.d. Helststraat 10, 
7944 XM Meppei, tel. 05220-57248.

Aangeboden: Jaargangen van Succulenta 
1972 t/m  1978 in verzamelbanden. Te koop 
of ruilen tegen Verkade albums. T. Koot, Dr. 
W. Slotlaan 11,7157 AS Rekken, tel. 05453- 
241 toest. 253.

Te koop: Jaargangen van Succulenta van 
1976/1977/1978. Miep Bijl, Burg. de 
Zeeuwstraat 79, 3281 AE Numansdorp, tel. 
01865-2727.

Gevraagd: Epithelantha bokei en -microme- 
ris. Encephalocarpus strobiliformis. Obre- 
gonia denegrii. Frailea castanea en -aste- 
rioides. Gymnocalycium artigas en -eury- 
pleurum. Mamillaria ortiz’rubiona en -wil- 
coxii en -maiae en -deherdtiana en -dodso- 
nii. Vooral: übelmannia pectinifera. Neo- 
porteria villosa. Neochilenia Andreaena en 
-chilensis. Weingartia torotorensis. Noto- 
cactus ottonis var. vencluianus (rrodbl.). 
Aanbiedingen aan : F.M. Bronsteede,
Vreeswijkstraat 180, 2546 CC Den Haag. Tel. 
070-64475.

Liefhebber van Lobivia’s, Rebutia's, Aylos- 
tera en Sulco-rebutia’s wil graag in contact 
komen met mede-liefhebbers van bovenge
noemde soorten om tot uitwisseling van ge
gevens en ruil van zaden en planten te ko
men. Graag alleen serieuze liefhebbers. 
Geen verkoop. D. Abbenes, Koekoekstraat 
6,1781 WG Den Helder.

Gevraagd: Jaargang 1966. J. de Heer, Rei- 
nier Plettinghof 9,1944 PK Beverwijk.

Op 24 - 25 en 26 mei stelt Johan Keirse, 
Guldensporenstraat 7, 8020 Oostkamp Bel
gië, zijn kollektie cactussen ten toon. Meer 
inlichtingen voor één- of meerdaagse reis 
voor kleine groepen naar kassen in de om
geving zijn te bekomen op het adres. Ieder
een is hartelijk welkom.

Gevraagd: Zaden of planten van Uebelman- 
nia pectinifera. H. van Vliet, Meidoornhof 
53, 2923 EM Krimpen aan de IJssel.

VERANTWOORDING 
GIFTEN BUINING FONDS

f 10,-- Mevr. L. v.d. Weit-Waslander, Stiens 
f 50,—J.C. Janse, Den Haag 
f 100,- G. Link, Amersfoort 
f 25,- J.C. Geurts, Nijmegen 
f 25,- C. Purmer, Monnickendam 
f 100,- Mevr. E.A.M. Verduin-de Bruyn, 

Beekbergen
f 100 ,-S.K. Bravenboer, Vlaardingen 
f 100,- Afd. Dordrecht 
f 10,- Mevr. en Dhr. Wagenaar, Vierkamp



GROTE PUZZEL VOOR IEDEREEN.

Het is al erg lang geleden dat we ons in "Succulenta” met een puzzel hebben bezig 
gehouden. Meermalen vroeg men ons om toch weer eens iets in die geest te 
ondernemen. Wel, hier is hij dan!
Het is een nogal gekke puzzel geworden. Soms kunt u het antwoord zo uit de zin 
lezen (op nr. 48 na, steeds de naam van een succulenten-geslacht). Er zijn echter 
ook verdraaide, cryptogram-achtige zinnen bij, waar even over gedacht moet 
worden om de oplossing te vinden. Ook zal er wel eens een boekje bij te pas 
moeten komen. Het geheel is evenwel op een zodanige wijze samengesteld dat u 
echt geen 'oude rot’ of een ’kei’ in de liefhebberij hoeft te zijn om de puzzel op te 
lossen en de gevraagde slagzin te vinden.
Het zal u niet verbazen dat deze zin betrekking heeft op het jubileum dat onze 
vereniging dit jaar beleeft. De slagzin vindt u door de letters in de vetgedrukte 
vakjes achter elkaar te plaatsen.
Uw oplossing kunt u op een briefkaart zenden aan onderstaand adres. De sluitings
datum is 25 mei om ook onze buitenslands wonende leden in staat te stellen aan de 
puzzel mee te doen. Onder de inzenders van de goede oplossing worden 10 
boekenbonnen ter waarde van f 35,-- elk, verloot. De uitslag en de prijswinnaars 
worden bekentgemaakt in het juli nummer van Succulenta.
Vergeet u niet uw naam, adres en lidmaatschapsnummer op de briefkaart te 
vermelden? ,
Ik hoop dat u evenveel plezier aan het oplossen zult beleven als ik aan het in elkaar 
draaien ervan.
Veel succes!
A. de Graaf, Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge.

1. De Inka’s maakten er al touw van en de Mexicanen geestrijk vocht.
2. Een rattestaart, zweep, slang, staart en ook nog een epifiet is deze ampelplant.
3. Het lijkt of de stenen welvaart genieten.
4. De bijbel noemt het een kruidige deodorant en de Mekkagangers nemen een 

stuk mee naar huis.
5. Broedblad wordt ook wel anders genoemd.
6. Borrelneus, ezelstaart, tripmadam, hemelsleutel, muurpeper, bergknop, vet- 

kruid; je zal zulke verwanten hebben en ook nog het eeuwige leven!
7. Harry Blossfeld ontdekte mij, al was ik nog zo klein.
8. De totem van de jachtgod Mixcoatl was een gele schoonmoederstoel ook wel 

genaamd grusonii.
9. Ook de vorige president van Mexico heette zo.

10. De kleine rups en de cereus gaan samen.
11. Groengestempeld: goedgekeurd als dwergtoorts.
12. Lange tijd ging ik door het leven als Stenocactus.
13. Sommige auteurs noemden mij wel eens Arequipa of Seticereus, maar ik kom 

uit Matucana.
14. Vóór de dageraad ben ik een vorstin.
15. Turks hoofddeksel als een waterrijke vrucht.
16. Onder het mom van Lobivia.
17. De naam van mijn vaderland, Bolivia, is geanagrammeerd.
18. Plenty stippen op stukken graniet.
19. De naakte bloembekleedselen gaven mij mijn naam, maar ik heb niets te 

maken met gymnastiek.
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20. Mijn blad is als een tong.
21. De e en de u zijn verwisseld; daar heur je toch wel van op.
22. Het hoofd van een kerkvorst wordt er mee bedekt.
23. Loop maar van stapel, al zit er een luchtje aan.
24. Ha! Ma en To hebben de haken bij zich.
25. Mijn schijven hebben mooie wolvlokjes, maar pas op de puntjes.
26. Adrian en Hardy zijn mijn voornamen en ik had in 1824 in mijn tuintje 200 

Aloe’s, 362 Mesems en 90 Crassula-achtigen; men noemde een groot vet
plantengeslacht naar mij.

27. Serieus, de klemtoon moet anders en niet alle letters kloppen.
28. Het lijkt in kalk een titanenstrijd.
29. Rond Kerstmis fleur ik de donkere dagen op.
30. Mia, peper erbij en o, dan door elkaar.
31. Was het de tong van de vrouw van Sangro, vorst van Sanseviero?
32. De satosoep moet doorgeroerd worden.
33. Opa, Pia en Co komen anders uit Chili.
34. De plant is de bekroning van een koepel.
35. Ja, tropische haai, maar niet helemaal.
36. De mooie en de vlezige zijn de bekendste bloemen, maar dan als was.
37. Al zie ik er onschuldig uit met mijn roze blosjes en heet Peyotl, toch lever ik al 

zo’n 2000 jaar drugs aan Indianen.
38. O, wissel de dia rap om.
39. Keer de kool aan huis om en hij blijft altijd leven.
40. Seniele oude man met witte beatle-pruik.
41. In Bolivia heet ik bosroos, maar ik heb meer weg van de Franse filosoof 

Peiresce.
42. Aline is in de war.
43. Omgedraaide dia van een heer.
44. Mijn bloem is gesloten, maar niet cleistogaam, al doet mijn naam dat wel 

vermoeden.
45. De bloemen hebben een gastronomen-buikje, de bladeren magische kracht.
46. Aria di pal, uit een nieuwe opera? Welnee omgedraaid.
47. Ooievaarsbek.
48. In mijn familie gaan de bloempjes meestal in de middag pas open.
49. Thuis, in het bos, klim ik in de bomen, toch ben ik een veelgebruikte onder

stam, vooral in Japan.
50. De dieren hebben hun bekjes bij zich.
51. Wil je de coaxi daarna door elkaar schudden?
52. Chinese Crassula.
53. Mullyhpomlahthpo, geen Turks maar gewoon andersom.
54. Bij lo, de thé en de pil voor Mexicaanse meisjes.
55. De wolf geeft ook melk.
56. Kiemblad, zaadlob.
57. Men noemde mij naar ene meneer Rebut.
58. Rafaeli, anderszins kleine, mooie cactussen.
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karlheinz uhlig - kakteen Planten en Cactussenhandel
053  KERNEN i.R. (Rom m elshausen)

W .-D u its land LILIENSTR. 5 A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

N a c h tra g  z u r P f la n z e n lis te  1 9 7 8 /7 9 : W ij bezitten een zeer grote co llectie
L o b iv ia  a y a c u c h e n s is , fe r ru g in e a ,  h o g g in - cacteeën. Uniek in Am sterdam !

s ia n a , la te r it ia , l is s o c a rp a  va r. c in - Regelmatig u itb re id ing  van ons assor-
n a b a r in a , s c h ie l ia n a , sp . n. A ig u ile ,  
sp . L a s  C a je s  T a r ija , s p . n. V a lle

tim ent.

G ra n d e  S e rra n o , ta ra b u c e n s o s
D M  7 , - - b is  1 4 , - Singel-B loem m arkt t /o  528 (Geelvink- 

steeg), Am sterdam . Tel.: na 18.00 uur
U n sere  S a m e n lis te  1 9 7 9  is t s o e b e n  ersch iene n ! 020-101641.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN
J. HOVENS

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

Cothen - Groenewoudeeweg 14 M AR KT 1 0 -LO TTU M

Postbus 12 - Tel. 03436-1267 (12 km ten noorden van Venlo)
Sortlmentslijst wordt na stortlngvan f  1,— 
toegezonden. Girorekening 124223. verkoop: zaterdags van 9 tot 16 uur

’s Zondags gesloten op andere dagen alfeen na tel. afspraak 
Tel. 04763-1693

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.

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.

Succulententuin H. VAN DONKELAAR 
Laantje 1a - Werkendam. Tel. 01835-1430.
De sortiments- en zaadlijst nr. 15 met de aanvullingen blijft ook In 1p78,9™ ™ ' 
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. _________ ____________________



land. De grensformaliteiten namen weliswaar wat tijd in beslag, maar het werd 
ons geenszins moeilijk gemaakt.
Nadat de papieren gecontroleerd waren en de voorgeschreven hoeveelheid 
geld was gewisseld, konden we verder rijden en na enkele kilometers zagen 
wij onze vrienden aan de kant van de weg staan. We besloten om maar direct 
in het eerste dorpje, Cheb, vroeger Eger, een bezoek te brengen aan de voor
malige verzameling van Kurt Kreuzinger. Deze Kurt Kreuzinger bouwde voor 
de oorlog in samenwerking met A. V. Fric, ook nu nog voor de Tsjechen een 
legendarische figuur, een grote verzameling op. Beiden publiceerden in 1935 
hun "Revision der Systematik der Kakteen” , waarin zij een lans braken voor 
het gebruik van macro-opnamen, met name van de zaden bij het onderbrengen 
van de verschillende soorten in diverse geslachten.
Ook streden zij ervoor om naast het Latijn goede beschrijvingen in een der 
moderne talen te publiceren en deze van zoveel mogelijk beeldmateriaal te 
voorzien. Hun denkbeelden, nieuwe indeling en vooral het feit, dat zij zich ook 
met hybriden bezig hielden, vonden evenwel geen genade in de ogen van de 
grote heren van toen. Met name C. Backeberg en F. Buxbaum verzetten zich 
tegen deze revisie. Het directe gevolg hiervan is geweest, dat Kreuzinger en 
Fric begin 1936 uit de Deutsche Kakteen Gesellschaft werden gestoten en 
zelfs moeilijkheden ondervonden in de daarop volgende jaren.
Tegen het einde van de oorlog is Fric gestorven, Kreuzinger werd gearresteerd 
en ingezet in een z.g. "Himmelfahrtskommando” , hetgeen betekende, dat men 
zonder speciale apparatuur mijnen en blindgangers moest demonteren. Deze 
inzet had hij te danken aan de "zorgen” van de toenmalige voorzitter van de 
D.K.G., Bruno Dölz. Tijdens deze periode kon Kreuzinger natuurlijk niet voor 
zijn planten zorgen, bovendien was zijn huis door de Amerikanen als kwartier 
ingericht, waarbij zowat alles wat los en vast zat naar buiten was gegooid. 
Zeer waardevolle literatuur en correspondentie zijn daarbij verloren gegaan en 
het is begrijpelijk, dat Kreuzinger niet veel lust meer had om alles opnieuw op 
te bouwen. Wat er nog aan planten over was ging naar een liefhebber in Cheb, 
die het "vak" van Kreuzinger geleerd had en wiens adres ik enkele dagen vóór 
ons vertrek van Kreuzinger ontving.
Er stond daar een keur aan oude exemplaren van Lobivia, Rebutia-achtigen en 
Wigginsia’s. Dit waren werkelijk planten, die, althans voor mij, een geschie
denis hadden.
Nadat wij onze ogen uitgekeken hadden, maakten wij ons op om het middag
maal te gaan gebruiken in Sokolov.
Daar aangekomen begaven wij ons naar het cultuurhuis, waar ook een restau
rant in was ondergebracht. We hernieuwden onze kennismaking met de Tsje
chische keuken die toch wel duidelijk afwijkt van de onze, maar daarom niet 
minder goed is. Tegelijkertijd merkten we daar ook iets van de andere ver
keersopvattingen, waarmee we vaker geconfronteerd zouden worden. Toen ik 
bij het maal een glas bier wilde drinken, waarschuwde onze gastheer mij, dat 
het tem strengste verboden is om alcohol te gebruiken wanneer men nog moet 
rijden. Daarbij moet men wel in overweging nemen, dat het bier in Tsjecho- 
Slowakije 12% alcohol bevat, maar desondanks vond ik dit een van de dingen, 
die wij best zouden kunnen overnemen. Wij zijn geneigd om aan het gebruik 
van alcohol in het verkeer niet zo zwaar te tillen en we houden onze ogen 
dicht voor de gevolgen daarvan.
Tijdens het maal kwam ook Dr. Janousek bij ons zitten, die de leiding heeft 
over de werkgroep, die zich speciaal met Notocactussen bezig houdt. Nadat 
we gegeten hadden leidde hij ons naar zijn 2 kassen, waarin werkelijk een
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keur van Noto’s aanwezig was. Een van beide kassen wordt vrijwel uitsluitend 
gebruikt ter vermeerdering. Dit geschiedt door zaaien, maar in niet mindere 
mate door enten; de voorraad aan planten, die zo ontstaat wordt tegen een 
kleine vergoeding verspreid onder de geïnteresseerde leden van "Minimus” . 
Omdat Dr. Janousek mijn passie voor Noto’s en aanverwanten zeer goed kent, 
mocht ik een aantal plantjes uitzoeken, waarna onze reis verder voerde naar 
Melnik, alwaar wij de nacht doorbrachten.
De volgende morgen hadden wij nog een kleine 400 km voor de boeg alvorens 
wij in Ostrava zouden aankomen. De weg leidde o.a. langs Jicin, waar wij tegen 
de middag aankwamen en een volgende cactofiel bezochten. Telkens trof ons 
de geweldige gastvrijheid, waarmee wij ontvangen werden. Deze man stond 
erop, dat we enkele dagen bij hem bleven logeren. Aangezien dit echter van
wege andere afspraken onmogelijk was spraken wij af, dat wij op de terugreis 
2 dagen daar zouden blijven. Zijn verzameling bestond voor het grootste ge
deelte uit Mammillaria’s, maar ook andere geslachten, waarbij vooral de z.g. 
kleine geslachten, goed waren vertegenwoordigd. Het viel mij met name op, 
dat zeldzame planten goed vertegenwoordigd zijn. Door allerlei omstandig
heden is het voor de mensen daar vrij moeilijk om aan nieuw materiaal te ko
men, maar heeft men eenmaal een plantje bemachtigd, dan verstaat men uit
stekend de kunst om binnen de kortste keren voor vermeerdering te zorgen. 
Men is ook zuiniger op zijn planten, wij zijn sneller geneigd te denken: als ze 
kapot gaat koop ik wel een nieuwe. Deze gedachtengang kan men er in Oost- 
Europa echter niet op na houden. Ook hier kunnen wij weer iets van leren: 
doordat wij er zo gemakkelijk over denken, worden vele soorten met uitroeien 
bedreigd, het zou wel eens zo kunnen zijn, dat wij straks bij onze vrienden in 
Oost-Europa nieuwe exemplaren moeten zien te krijgen.
In de namiddag reden wij over een niet al te brede weg richting Ostrava. Auto
snelwegen kent men in Tsjecho-Slowakije nog niet veel; de aanleg daarvan is 
nog in een beginstadium. De toestand van het wegennet is echter zeer be
hoorlijk en men is uiterst gedisciplineerd in het verkeer. Het is een verademing 
ergens te kunnen rijden waar niet iedereen probeert de eerste en de snelste 
te zijn. Vergeleken met 6 jaar geleden leek het wagenpark flink uitgebreid te 
zijn, hoewel het autorijden niet gemakkelijk wordt gemaakt door de lange lever
tijden voor auto’s en auto-onderdelen. Ook de prijs van de benzine is aan de 
hoge kant. De weg, die wij naar Ostrava reden voerde ons door een schitte
rend met bossen begroeid heuvelachtig tot bergachtig terrein, een ideaal va- 
kantiegebied voor iemand, die van de ongerepte natuur houdt.
De volgende dagen brachten wij door in de omgeving van Ostrava, een in
dustriestad met ongeveer 500 000 inwoners tegen de Poolse grens. We be
zochten verschillende liefhebbers, waarbij het telkens weer opviel, dat de 
geslachten Uebelmannia, Buiningia, Discocactus en andere zeldzaamheden 
er goed vertegenwoordigd waren. Er worden ook allerlei experimenten uitge
voerd om de planten tot spruiten te dwingen. Zo bezochten wij een liefhebber, 
die zijn planten kwikinjecties geeft, waardoor de planten gaan spruiten. Hij 
maakt daartoe een kleine snee, bij Roseocactussen bijvoorbeeld aan de boven
zijde van de tepel op de grens van tepel en plantelichaam. Met een injectie
spuit wordt een weinig kwik aangebracht in de snee. Dit blijft hoogstens 3 uur 
aanwezig, waarna het weer verwijderd wordt, dit om verbranding te voorkomen. 
Ook brachten wij een bezoek aan een instrumentenmaker die cactussen en 
parkieten in zijn kas hield. Deze man, Josef Litner, liet ons een instrument zien, 
dat hij had ontworpen om zaad te oogsten. Op bijgaande tekening is uitgebeeld 
hoe het apparaat er uit ziet: aan een reageerbuis is een buisje met een kleine

65



opening bevestigd, door welke het zaad wordt opgezogen. Op de reageerbuis 
past een glazen stop, die dun uitloopt en aan het uiteinde waarvan een rubber 
bal of een rubber slang is bevestigd. Om te voorkomen, dat het zaad door het 
slangetje wordt ingezogen, bevindt zich in het midden van de stop een dun, 
glazen buisje. Door de rubber bal dicht te knijpen en vervolgens los te laten 
of door aan het rubber slangetje te zuigen wordt het losliggend zaad van de 
plant gezogen en valt in de reageerbuis. Vooral voor het oogsten van fijne 
zaden is dit apparaat een uitkomst. Jammer is alleen, dat het materiaal, waar
van het apparaat vervaardigd is, zo breekbaar is. Als herinnering aan ons be
zoek kreeg ik een exemplaar mee, onder voorwaarde, dat ik het apparaat in 
Succulenta aan de liefhebbers in Nederland zou voorstellen.
Omdat de vorige keer ons bezoek aan de heer Fleischer in Bmo niet was door
gegaan vanwege het feit, dat hij elders in het land verbleef, probeerden wij de 
toen gemiste kans nu in te halen. Helaas waren de góden ons niet welgezind 
in deze, want nu bleek de heer Fleischer vrij ernstig ziek in het ziekenhuis te 
liggen. Daarom besloten wij om ongeveer halverwege Brno te gaan en een 
bezoek te brengen aan Karei Nippert in Olomouc, een liefhebber, die zich 
door omstandigheden gedwongen, met zijn toch niet geringe verzameling Noto- 
cactussen moet behelpen met een balkonkasje. Ook in dit geval betrof het een 
vriend, waarmee na een jarenlange correspondentie nu eindelijk eens per
soonlijk werd kennis gemaakt. Ook bezochten we in de buurt van deze stad 
de gebroeders Suba in Tynecek, waar we ook 6 jaar geleden op bezoek gingen. 
Na een verblijf van een week in Ostrava werd de reis westwaarts aangevangen. 
Waren we gekomen langs de noordelijke route, welke door een bosachtig ge
bied leidt, terug gingen wij langs een wat zuidelijker gelegen route, die ons 
door een meer agrarisch heuvellandschap voerde. Op verschillende plaatsen 
werd gewerkt aan de autoweg van Praag naar Brno. Het reisdoel was de plaats 
Jicin, waar we enkele nachten bij onze nieuwe vrienden zouden doorbrengen. 
Onze gastheer stond erop om ons iets van de omgeving te laten zien en daar 
hebben wij voorwaar geen spijt van gehad.
Allereerst moesten wij mee naar een grote dierentuin, die niet in de omgeving 
van of zelfs in een grote stad was gelegen, maar in een vrij klein plaatsje. 
Zelden zag ik wilde dieren, die er zo natuurlijk uitzagen als daar. Ze waren 
levendig, hadden glanzende pelzen, waren niet vet en hadden allemaal vol
doende ruimte om rond te lopen. De gnoes en verschillende antilopesoorten 
hadden zelfs ruimten van ongeveer 1 ha ter beschikking, waar zij in kuddever- 
band rondliepen. Zoals overal was ook hier de belangstelling voor de apen 
het grootst. Mocht u ooit in de buurt van Mlada Boleslav komen, dan kan ik u 
een bezoekje aan deze ZOO ten zeerste aanbevelen.
Ook brachten wij een bezoek aan een museum van half-edelstenen, die in 
deze streek van Tsjecho-Slowakije veel gevonden worden. Daar in de buurt 
wist onze gastheer een dame te wonen, die een juweeltje van een rotstuin had. 
Ook deze tuin was niet gering van omvang, ongeveer een halve hectare. Dertig 
jaar geleden had zij deze grond van de gemeente gekocht, die er tot die tijd 
een vuilstortplaats had gehad. Er was een huis gebouwd en met veel inspan
ning was de tuin tot stand gekomen, waarin nu onder andere 160 verschillende 
soorten naaldbomen staan, waarvan de oudste ongeveer even oud zijn als de 
tuin. Verder staan er hoekjes met vijvertjes, met kruiden en allerlei soorten 
vetplanten. Uit het feit, dat er regelmatig bezoek komt en zelfs uit de Verenigde 
Staten moet ik concluderen, dat deze dame een zekere bekendheid geniet, het
geen mij, gezien de toestand, waarin de tuin zich bevond, niet verwondert. 
Jammer genoeg was het weer niet zo geweldig, bovendien begon het al wat
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De zaadzuiger van Josef Litner

A =  reservoir, waarin het opgezogen zaad terecht komt

B =  glazen stolp

C =  doorlopend buisje dat verhindert dat men zaden in de 
mond krijgt

d =  dun uitlopend pijpje, waardoor het zaad wordt opge
zogen.

e =  rubber of plastic slangetje, dat in de mond wordt ge
nomen om het zaad op te zuigen. Dit slangetje is evt. 
te vervangen door een rubberen bal, welke men dicht
knijpt.

Tekening: A. Brederoo.

later in de middag te worden, zodat er niet veel gelegenheid was goede dia’s 
te maken.
De volgende dag gingen we naar het Boheems Paradijs, een schitterend bos
gebied in de buurt van Jicin, waar rotsformaties te vinden zijn, die voor ons, 
"vlakke” Nederlanders, bijna onvoorstelbaar zijn. Men wandelt langs aan
gegeven plaatsen en komt dan door het bos op hoge punten, vanwaar men 
om zich heen steile rotspunten omhoog ziet steken tussen de bomen. Deze 
pieken zijn soms wel zo hoog als een flatgebouw en worden als "oefenmate
riaal” gebruikt door alpinisten. Deze pieken zijn enige tijd geleden, toen de 
zee uit Midden-Europa terugtrok, overgebleven, terwijl het zeewater op zijn 
terugweg naar Scheveningen en Zandvoort, het omringende, zachtere gesteen
te wegschuurde en in zand veranderde. Wanneer men zo oog in oog komt te 
staan met de woeste natuur, dan voel je je als mens toch maar een nietig 
wezen.
Deze twee dagen vormden werkelijk een prachtig afscheid van een land, dat 
ten onrechte bij ons zo weinig bekend is. Toegegeven, de taal is een groot 
probleem, er zijn niet veel Nederlanders, die Tsjechisch verstaan, maar daar 
staat tegenover, dat vele Tsjechen Duits en Engels spreken. En als je van te 
voren de moeite hebt genomen met iemand in contact te komen om over de 
gemeenschappelijke hobby te corresponderen, dan verdwijnen er een heleboel 
moeilijkheden als je het land gaat bezoeken.
Op woensdag 19 juli voerde de reis ons naar Dresden in Oost-Duitsland. Het 
grootste gedeelte van de tocht voerde weer door Tsjecho-Slowakije, naarmate 
men de grens naderde werd het aantal dorpen en huizen zichtbaar kleiner en 
waande men zich bijna in onbewoond gebied. Wel zagen wij daar steeds meer 
verkeer, veelal vakantiegangers uit Oost-Duitsland, die naar Tsjecho-Slowakije
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kwamen, maar ook veel Hongaren en Bulgaren, op weg naar de DDR. Na
tuurlijk  tre ft men op dergelijke internationale wegen ook het nodige vracht
verkeer, maar daarvan ondervonden we toch du ide lijk  m inder hinder dan van 
het vrachtverkeer hier te lande. V oor een deel is d it w e llich t te danken aan het 
feit, dat er veel s trenger w ord t opgetreden bij het overschrijden van de m axi
mum snelheid.
W ie denkt, dat de grensform alite iten tussen de landen in Oost-Europa even 
soepel verlopen als in W est-Europa, komt bedrogen uit. Ik heb de indruk ge
kregen, dat het voor Tsjechen en O ost-D uitsers praktisch even m oeilijk is een 
socialistisch land te bezoeken als een kapitalistisch. Er w ordt aan de grens 
druk gecontro leerd en men s toort zich er niet aan of het vakantietijd  is o f niet. 
Overigens mag ik niet zeggen dat w ij strenger gecontroleerd werden dan 
Tsjechen o f O ost-D uitsers. Is men eenmaal de grens gepasseerd, dan ziet men 
meteen, dat men in een ander land is: O ost-D uitsland is k leuriger dan Tsjecho- 
S lowakije, de huizen zijn er niet zo grijs, de kleding wat meer westers. De 
wegen zijn er, althans voor zover w ij die zagen, m inder goed dan in Tsjecho- 
Slowakije.
Door de langdurige grensform alite iten kwamen wij wat later op onze bestem
ming in Radébeul bij Dresden aan. O ok het weer was inmiddels in mineur, 
maar toch is het steeds weer prettig persoonlijk  kennis te maken met iemand, 
die je al enkele jaren via brieven kent. Prachtig weer hadden we dus niet 
d irect nodig na onze aankomst. Dr. Schafer en zijn vrouw  onthaalden ons 
u iterst gastvrij in hun woning aan de voet van Europa’s noordelijkste w ijnber
gen. Er werden plannen gemaakt voor de komende 2 dagen en natuurlijk  moest 
ook een bezoek gebracht w orden aan de kas, waar naast een aanzienlijke 
collectie Notocactussen ook heel wat Chilenen en Gymnocalyciums stonden. 
De volgende ochtend brachten w ij een bezoek aan de heer Binnewald, die een 
schitterende co llectie  M am m illaria ’s heeft. Hier stonden natuurlijk ook andere 
planten, maar de hoofdm oot bestond toch wel uit mooie, oude planten uit 
het geslacht der kransbloeiers. Hij bracht ons ook naar een buitenhuis van een 
vriend, die in de niet geringe tuin om het huis een indeling in vakken had aan
gelegd, die te lkens geheel waren vo lgeplant met exemplaren van 1 soort w in
terharde cactussen of andere vetplanten. Hoewel de zon verstek lie t gaan was 
toch aan de knoppen (geel, oranje en rood) van de O puntia ’s, waarvan ik weet 
niet hoeveel kle inblijvende soorten waren uitgeplant, te zien, dat het bij zon
neschijn een lust voor het oog moest zijn. O ok hier tro ffen we w eer overal 
een w erke lijk  overstelpende gastvrijhe id aan.

Nadat we in een restaurant het middagmaal gebru ikt hadden, dat ons uit
stekend smaakte, reden w ij w eer naar Dresden om daar aan de voorgeschre
ven form alite iten te voldoen. Het betreffende kantoor bevindt zich in de on
m iddellijke nabijheid van het hoofdstation. D it gedeelte van de stad, waar 
ook het kon inklijk  paleis stond, is op het einde van de oorlog volledig ve r
woest. Inm iddels zijn diverse historische gebouwen gerestaureerd of men 
w erkt eraan, overigens is er een modern centrum gebouwd met w inkels en 
wooneenheden, die w esters aandoen. D it nieuwe centrum van de oude stad 
doet v riende lijk  aan, zelfs op een dag dat het pijpestelen regent, zoals w ij 
mochten meemaken. Vanwege de nattigheid verging ons de lust om door de 
stad te flaneren en w ij zochten dan ook vlug onze toevlucht in Radebeul. 
De volgende ochtend deden w ij wat inkopen in de omgeving van ons loge
ment en toen het ’s m iddags wat opklaarde besloten we nog een bezoek te 
brengen aan G ottfried  M ilkuhn in Cossebaude, eveneens in de buurt van 
Dresden, maar op de andere oever van de Elbe. O ok hij heeft een tuin met
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allerlei voor mij onbekende gewassen, w aarbij een niet gering gedeelte A lpen
flora. In een hoekje bij zijn kas staan ook enkele cactussen al enige jaren vrij 
uitgeplant. N atuurlijk brachten w ij ook een bezoek aan de binnenkant van de 
kas, waar, zoals ik reeds wist, verscheidene Notocactussen hun opwachting 
maakten. O ok hier w eer hetzelfde verschijnsel, dat ik al eerder in Tsjecho- 
S lowakije en bij Dr. Schafer opm erkte: een geweldige ijver om zeldzaamheden 
te verm eerderen. H iervoor moet men overigens (net als bij ons!) boven in de 
kas zijn, k ijk t men daar niet, dan ontsnapt veel interessants aan de aandacht! 
Toen we uitgekeken waren stelde Dr. Schafer, die ons vergezelde, voor om 
alsnog even naar Dresden te gaan en daar de restauratiewerkzaamheden aan 
het kon inklijk  paleis en de daar in de buurt liggende kerken te bezichtigen. 
Omdat het weer zich du idelijk  verbeterd had besloten we hierop in te gaan, 
zodat we toch nog iets van het mooie, oude Dresden te zien kregen.
Toen we de volgende ochtend afscheid hadden genomen van onze O ost-D uitse 
en Tsjechische vrienden, die met ons meegereisd waren naar Dresden, wachtte 
ons een tocht van 270 km over O ost-D uitse autowegen naar het westen. Deze 
autoweg is al voor de oorlog aangelegd en beantw oordt dus niet helemaal aan 
ons begrip van autoweg, maar dat neemt niet weg, dat we goed opschoten. Zo 
waren we tegen 11 uur in de buurt van Erfurt, waar we nog een bezoek w ilden 
brengen aan de zeer bekende kwekerij van de heer Haage. We tro ffen  hem 
thuis, een sjieke, rijzige, energieke en vriendelijke  bijna tachtiger. Eerst leidde 
hij ons rond door het oude gedeelte van het bedrijf, dat nu aan de staat toe 
behoort, en waar het zaad gewonnen w ordt. Een machtige hoeveelheid oude 
planten, waarvan niets verkocht w ordt: ze dienen alleen voor de zaadproductie 
en er waren heel wat exemplaren bij, die ouder waren dan ik. Vervolgens 
gingen we naar het nieuwe gedeelte, waar planten verm eerderd en voor de 
verkoop gereed gemaakt worden. Helaas hadden we wat weinig tijd  om daar 
goed te kunnen rondkijken, want ook daar stonden heel w at interessante 
zaken. Tenslotte nodigde de heer Haage ons uit om mee naar binnen te gaan 
en iets te drinken, welke gelegenheid hij te baat nam om ons zijn uitgebreide 
bib lio theek te tonen, waarvan een niet gering gedeelte door hemzelf geschre
ven is. Het is zelfs de bedoeling, dat er binnen afzienbare tijd  w eer een nieuw 
w erk van hem gaat verschijnen.
Het afscheid van hem betekende voor ons e igenlijk  ook het einde van een 
mooie vakantie. In elk geval zijn we nieuwsgierig genoeg gemaakt om een 
volgend bezoek aan onze vrienden in Oost-Europa bepaald niet te sluiten.
Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastel.

Labiatae A. L. de Juss.
COR v /d  wouw
De 7 o f 8 soorten die ik in mijn verzam eling heb zijn nauwelijks succulent te 
noemen. Sommige komen rechtstreeks als im port uit Ethiopië en hebben eigen
lijk  alleen botanische waarde, wat w il zeggen dat ze niet bepaald mooi zijn en 
alleen voor de bioloog interessant, die een studie maakt van deze planten die 
verwant zijn aan onze overbekende siernetels. Van de meeste soorten in mijn 
verzameling heb ik dan ook geen naam en stekken raak ik aan de straatstenen 
niet kwijt, want bijna niemand wil d it 'onkru id ' kweken, want onkruid is het 
zeker, zelfs in de armste grond groe it het spul le tte rlijk  alle perken te buiten. 
V oor mijn volle grondtablet koos ik vorig  jaar, toen ik het vo o r het eerst in rich t' 
te gemakkelijke planten. Dat was precies verkeerd, want met emmers vol heb ik 
weggesnoeid materiaal, zelfs midden in de winter, moeten weg doen. De 
meeste planten gedijen in de volle  grond beter dan in een pot op het tablet.
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Coleus spicatus met heerlijk 
geurende bladeren

Coleus coerulescens in bloei

Het is dan ook aan te raden juist de mooiere en zeldzamere soorten, waarvan 
het de moeite waard is ze te vermeerderen in de volle grond te kweken.
De bloemen zijn zeer interessant gebouwd en verschijnen in aren of losse 
trossen, maar altijd blauw, paars of violet, zowel bij de geslachten Aeolanthus 
als Coleus en Plectranthus. Slechts van deze drie geslachten vinden we in het 
Succulentenlexicon vetplanten genoemd. Van Aeolanthus slechts 1 soort, van 
Coleus 6 en van Plectranthus 2. Behalve de bloembouw zijn vooral de minder 
succulente Coleussoorten interessant vanwege het overleven van de droge 
periode met halfgeopende, halfuitgelopen knoppen. De groei van sommige 
soorten valt in de winter, in het voorjaar valt alle blad af, meestal tijdens de 
bloei. Daarna lijken de planten weer driftig te gaan doorgroeien, maar plot
seling stopt de groei en de plant blijft in de droge periode zo staan. Het is 
welhaast overbodig hier op te merken dat water geven dan helemaal geen zin 
heeft. De planten reageren er toch niet op en alleen rotting kan het gevolg 
zijn, zodat zelfs deze gemakkelijke planten nog het loodje kunnen leggen door 
een verkeerde behandeling. In de rustperiode de planten iets vochtig houden 
en pas weer water gaan geven wanneer de groei er duidelijk in zit is ook hier 
het parool.
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De belangrijkste reden waarom ik eigenlijk deze planten houd is de specifieke 
geur van de bladeren, die zeer verschillend is van plant tot plant. Sommige 
zijn uitgesproken stinkerds terwijl andere juist een heerlijk frisse geur afschei
den bij het aanraken van de bladeren (uit de haren op de bladeren, de 'netels') 
of bij het doorbreken van het blad. Zo zijn deze planten ook voor blinden 
zeker interessant.
Ook bij de niet succulente Labiatae vinden we vele planten die sterk geuren 
en gekweekt worden voor het leveren van keukenkruiden of etherische (geu
rende) olie. De Labiatae of lipbloemigen (La; labium =  lip) hebben bloemen 
met tot een kelk vergroeide kroonbladeren. De onderste vormen samen een lip 
die als landingsplaats voor insecten dient. Dit zitten dan meteen droog want 
de bovenste kroonbladeren zijn vergroeid tot een helmvormig dak. De be
stuiving is bij veel Labiatae interessant, omdat het insect bij het binnengaan 
van de bloem op zoek naar nectar tegen een scharnierende meeldraad stoot, 
die daarop omklapt en het stuifmeel op de rug van het insect deponeert. De 
familie omvat 3000 soorten, verdeeld in 200 geslachten en hoewel ook hier 
veel Labiatae in het wild voorkomen, zijn ze vooral talrijk rond de Middellandse 
zee. De familie wordt ondergebracht in de orde Solanales, zodat we een ver
dere verwantschap met de Solanaceae (=  nachtschadeachtigen) kunnen aan
wijzen. De Solanaceae zijn vooral bekend door cultuurgewassen als aardappel, 
tomaat en paprika.
Het zou tever voeren hier nog meer Labiatae te noemen, want wie eenmaal 
planten en bloemen heeft gezien herkent ze gemakkelijk terug. Uit het wild 
is de witte en blauwe dovenetel bekend met zijn typische vierhoekige stengels 
en verder worden gekweekt lavendel en citroenmelisse. Basilicum en het mot- 
tenkruid zijn om hun geur bekend en overbekend zijn de salvia’s. Salie en 
thijm maken het geurenpakket kompleet.

Maricollenweg 63, 5971 AT Grubbenvorst

D e k w e e k  van  E u p h o rb ia ’s  in Z u id -A fr ik a  (V )
P. V. BRUGGEN EN P. v/d  WAAL

Deze oplossing vinden we, is de gewone plantepot. Als een Euphorbia zich 
eerst maar goed in een pot heeft verankerd, kan hij naar buiten gebracht wor
den, als je zekere voorwaarden niet uit het oog verliest. In de eerste plaats: 
als hij een zomer-slaper is, zullen zomer-regens hem kapotmaken. Voor pot
planten is een vezelglas-afdak een eerste vereiste, want voordat je Euphorbia’s 
goed aan de gang zijn, en dit kan een jaar eisen, kun je het niet wagen ze 
buiten te zetten. Bovendien wil je toch een plaatsje hebben, waar je je winter- 
groeiers gedurende de zomer kan laten rusten. (Het beetje regen, dat van de 
kant af inwaait, kan geen kwaad doen.) Als je echter niet op de juiste wijze 
plant, zul je er bekaaid afkomen. We zijn geneigd om een pot aan te schaffen, 
een hand vol gruis erin te gooien, grond bij te voegen en onze Euphorbia erin 
te zetten. Voor je weet waar je aan toe bent, is het uitloopgat verstopt en de 
plant verrot. Niemand dan uzelf moet het verrotten van de plant aangerekend 
worden, Neen, dit levert niets op. Men moet een beetje moeite doen, want een 
goede drainering is hier van het grootste belang. De plastic potten, die we 
tegenwoordig kunnen kopen, zijn uitstekend. De kleine potjes hebben ge
woonlijk een gaatje en de grote drie. Vaak zijn de gaatjes tamelijk klein. Dit
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Een medusae-vorm van 

Euphorbia maleolens. 

Let op het drainage- 

systeem

Foto: Groentje

is niet goed. Gebruik een boor van 1-2 cm en wees niet bang om een zeef van 
de bodem te maken; drie of vier gaatjes voor een pot met een bodem van 10 
cm en meer voor grote potten. De drainering moet zo gebouwd worden, dat 
we er zeker van zijn, dat de gaatjes niet verstopt raken. Sla een stenen pot 
stuk en gebruik de gebogen stukjes om elk gaatje afzonderlijk netjes te over
koepelen. Daarna worden grotere steentjes voorzichtig en stelselmatig daar 
omheen gebouwd. Breng daarop een laagje gruis aan, gevolgd door een laagje 
grof zand en dan de potgrond. Op die manier ben je er zeker van, dat elk 
druppeltje overtollig water uit de pot zal lopen, zonder gevaar, dat de grond er 
uitspoelt. De pot moet natuurlijk altijd schoon zijn, als je er in plant. Het hele 
drainage-systeem zal vernietigd worden, als je de pot daarna op de grond 
plaatst, want dan zal de hele zaak dichtkoeken aan de onderkant na verloop 
van tijd. Als de beplante pot wijdbeens over twee met tussenruimte geplaatste 
bakstenen gezet wordt, is het gevaar van verstopping uitgeschakeld. Boven
dien is het noodzakelijk, dat de pot van onderen open blijft, om adem te kunnen 
halen. Wanneer je water geeft, doe het dan flink tot het water eronder uitloopt, 
of het eenmaal per week, per maand of langer is, doet niet terzake. Beetjes- 
gewijs kan meer kwaad dan goed doen, want zodoende wordt oppervlakkige 
wortelgroei aangemoedigd met verwaarlozing van de belangrijke diepliggende 
wortels, die gaandeweg zullen verzwakken en een ijle plant tot gevolg zal 
hebben.
Voor onze doeleinden houden potten juist voordelen in. Om te beginnen kun 
je elke plant te naastenbij die grondsoort geven, die ze nodig heeft. Een reeks 
potplanten dicht tegen elkaar, zoals een groep planten tegen elkaar op een
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akker, lijkt niet zo slecht. Tegelijkertijd verzekeren de potten, dat de planten 
niet te dicht op elkaar staan, want als een plant begint over te lopen, kan de 
pot verschoven worden, om haar meer ruimte te geven, iets wat je met een 
plant in de tuin niet kan doen. Maar het grote voordeel zit in de beperkte ont
vang van een pot. Als een geophyt buiten in de tuin staat en het regent zoveel 
als in maart 1972, dan is dit niet gezond voor haar. Met een betrekkelijk kleine 
monding van een pot kan het blijven regenen, want de wateroverdaad staat 
onder beheer, omdat het water er van onderen uitloopt. De pot moet vol grond 
zijn om de vorming van een waterpan te voorkomen. Bovendien dient de plant 
zelf als een schild tegen regen-aanslagen: bijvoorbeeld, hoeveel kwaad kan 
een flinke regen een volgroeide E. davyi, E. tuberculata of E. woodii doen, 
waar de plant zelf de hele potmonding overdekt. Hoegenaamd niets, als de 
pot-drainering in orde is.
Nog een voordeel is, dat bij potplanting de overtollige vochtigheid van de 
grondmassa spoedig door het eerste goede zonnetje geneutraliseerd wordt. 
We kunnen dus stellen, dat een succesvolle kweek van de genoemde Euphor- 
biasoorten veel aandacht en geduld vergt (met de veelgeroemde groene 
vingers kan men er zich hier niet van afmaken). Een, verscheidenheid aan veilig
heidskleppen is nu tot de beschikking. Gebruik ze. En als men zo zwartgallig 
als Groentje is, kun je verder gaan en nog een van zijn beproefde methodes 
proberen. Hij noemt het vlakplanten. Het komt hierop neer, dat de plant in een 
pot geplant wordt, zodat net een tikkeltje van de stam, te weten het worteldeel, 
in de grond komt. Eerst de nodige oefeningen van grondzuivering, plantont- 
smetting en potdrainering.
Zet de plant op de goede diepte in de pot en bedek de wortels net met grond. 
Stut de plant met opgefrommeld papier en bindt haar vast, zodat ze rechtop 
blijft staan. Geef water en plaats de plant op een zonnig plekje. Laat het maar 
regenen. Als het niet regent, moet ze elke week water hebben. Houdt haar in 
de gaten. Zodra er tekenen van leven zijn, wordt de stut verwijderd en een 
laagje grond bijgevoegd. Weer stutten zonodig. Ga zo door tot de pot vol 
grond is. Dit kan een jaar duren. Tegen die tijd heeft de plant gaandeweg en 
stelselmatig alle voorkomende "pestdragers” de deur gewezen en heb je op 
den duur een gezonde plant.
Het gebeurt vaak, dat een plant een grotere pot nodig heeft . . .  of hij is oor
spronkelijk uit onkunde onderschat, of de goede behandeling die ze ontving 
maakt ruimere huisvesting noodzakelijk. Wanneer dit gebeurt, is het verkieslijk, 
dat ze met grond en al overgeplaatst wordt, anders moet je weer het hele 
onzekere proces doormaken. Maak de grond goed nat en zaag de pot drie- of 
viervoudig door. Zet het geheel in een grotere pot over (denk aan de draine- 
ring en nodige onderlaag). Vul de leegten rondom met de vereiste potgrond. 
Stamp deze redelijk goed aan en laat haar staan. Wanneer ze weer water moet 
hebben, zal de droge grond rondom wel nat worden. Als de grond tijdens de 
behandeling uiteen valt, dan moet je proberen zoveel mogelijk aan de wortels 
te houden en dan wat meer klamme grond toevoegen. Overplanting kan voor
komen worden, als je je Euphorbia’s beter leert kennen. Dit lijkt misschien 
vreemd, maar als je een zaailing of afgedraaid stammetje van soorten als 
E. clavigera, E. enormis, E. groenewaldii en andere krijgt, zet haar dan in een 
pot met een flinke diepte, om de grote ondergrondse stam die ze later krijgt, 
ruimte te laten.

Rembrandtlaan 100, 7242 DE Lochem

Henri Dunantweg 61, 7242 NE Lochem (w ordt vervolgd)
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Twee interessante Coryphantha’s
S. KOOIJ jr.

Van oudsher hebben de Coryphantha’s zich mogen verheugen in een grote 
belangstelling. De naam Coryphantha is samengesteld uit de Griekse woorden 
top en bloem. Niet zo moeilijk zelf te vinden, want alle Coryphantha's bloeien 
met hun mooie gele bloemen uit de wollige schedel van de plant. Coryphan
tha's zijn zonminnende planten, die vlak achter het glas in de volle zon uit
groeien tot parels van de verzameling. Zij zijn er in verschillende grootte te 
vinden en zeker niet alleen de grote planten, doch ook de kleine planten zijn 
het kweken waard. Door de juist verschillende groottes van de planten zijn ze 
ook geschikt voor de liefhebber met weinig ruimte
Coryphantha’s stellen weinig eisen aan hun grondmengsel. Met gewone grond 
zijn zij zeer tevreden. Men behoeft ze niet elk jaar te verpotten. Zij eisen alleen 
een warme plek in de kas achter het glas. Het water geven kan men het beste 
van onderaf doen. Men loopt zo niet het risico dat er water blijft staan in de 
wolkop van de plant, wat bij een donkere lucht wel eens rot tot gevolg kan 
hebben.
Coryphantha’s overwintert men droog en de temperatuur kan dalen tot een 
graad of 8 C. Bemesten doet men met een niet stikstofhoudende meststof, daar 
anders de planten te "vet” worden en minder bloeien.
Uit het grote assortiment Coryphantha's wil ik er deze keer twee naar voren 
halen die zeer zeker de moeite van het kweken waard zijn.
Coryphantha andreae J. A. Purp. & Bod.
Dit is een wat gedrukt ronde plant, die een doorsnede van 9 cm kan bereiken.



De kleur van de plant is diepgroen- De schedel is s terk w itw o llig . Tepels naar 
het aantal zich kruisende tepelspiralen 5:8, to t 2,5 cm breed en 2 cm hoog. 
Areolen elliptisch. Randdoorns ongeveer 1 to t 1,2 cm lang, stevig naaldvormig, 
met grauw geelbruine punt aan de top van de doorn. M iddendoorns 5-7, sterk 
gebogen, de naar beneden wijzende to t 2,5 cm lang, grauwgroen, met bruine 
punt. Bloem 5-6 cm in doorsnede. Petalen smal lancetvorm ig, helgeel. V rucht 
1,5 cm lang.
V indplaats Veracruz, Perote in Mexico.
Coryphantha bumanna (Ehrenberg) B ritton & Rosé
Deze plant is lange tijd  aangezien voo r een va rië te it van Cor. elephantidens, 
maar de bloemen van Cor. bumamma zijn sm aller dan die van Cor. e lephanti
dens.
Lichaam kogelvorm ig gedrukt, tepels zeer groot, van boven rond, blauwgroen. 
Axillen in het begin sterk wollig. Doorns 5-8, priemvormig, voo r een deel 
teruggebogén, 2 cm o f wat meer lang. M iddendoorns 0. Bloemen geel, 5-6 cm 
in doorsnede; petalen smal-langwerpig, stom p gepunt.
V indplaats: Morelos, Guerro, Mexico.
Literatuur: Das Kakteenlexikon, C. Backeberg.

The Cataceae, Britton & Rosé.

Van Dijckstraat 34 , 2678 VS De Lier



S e n e c io  p y ra m id a tu s  (? )
COR v. d. WOUW
Deze ruim 50 cm hoge plant kon ik vorig jaar voor een zacht prijsje in Engeland 
op de kop tikken. Dit jaar verscheen een grote eindstandige bloementros met 
mooie goudgele bloemen van 3 cm doorsnee.
Tot nu toe stond de plant onder de naam Senecio scaposus, maar deze is 
stamloos en zelfs de variëteit caulescens (wat stamvormend betekent) heeft 
slechts 4 cm hoge stammetjes.
Volgens het Lexicon van Jacobsen zijn de bloemen van S. pyramidatus 5 cm 
in doorsnee, maar aangezien ik geen andere beschrijving kon vinden die dichter 
bij de afgebeelde plant komt, houd ik het voorlopig op S. pyramidatus.
Juist op de open dag van onze vereniging begonnen de eerste van de ruim 
twintig bloemen zich te openen en de plant was toen een echt sieraad voor de 
kas. Nu een maand later is de plant nog steeds niet uitgebloeid en staat er 
even fraai bij. Merkwaardig is dat eerst de bloemen aan de top zich openden, 
momenteel staan nog slechts de onderste bloemen open.
Planten determineren is zonder afbeeldingen erg moeilijk en vaak moet je, 
om achter de naam van een bepaalde plant te komen, vrijwel alle planten uit 
een bepaalde groep verzamelen. Senecio’s zijn merkwaardig mooie planten en 
zoals deze vaak ook prachtige bloeiers. Wie kan meer over deze plant ver
tellen?
Maricoilenweg 63, 5971 AT Grubbenvorst

Ons bereikte het bericht van het overlijden van Dr. F. Buxbaum uit 
Oostenrijk en van H. Herre uit Z. Afrika. In een volgend nummer hopen 
wij hierop terug te komen.
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Een afscheid

D it aprilnum m er zal het laatste nummer zijn dat op de oude manier gezet 
en gedrukt werd. Reeds lang is door sommigen er op aangedrongen enkele 
verbeteringen aan te brengen. Vooral wenste men het aantal kleurenplaten uit 
te breiden. Het bestuur en de redactie van Succulenta hebben zich met deze 
kwestie bezig gehouden en menen hier een oplossing voor gevonden te heb
ben. M et het verschijnen van het meinummer zal ons blad in een andere 
techniek, nl. off-set, gedrukt worden. H ierdoor zal het financieel en technisch 
m ogelijk w orden m eer kleurenplaten te brengen. De aandachtige lezer zal 
opgem erkt hebben dat het maartnummer 28 pagina's bedroeg. D it nummer 
heeft 32 bladzijden. D it is gedaan om reeds gezette copij (die betaald moet 
w orden!) op te maken. V oor de m oeilijkheden die bij deze overgang zullen 
komen,, vraagt de redactie begrip. Ruim 10 jaar geleden, januari 1969, ver
scheen de eerste kleurenplaat in Succulenta onder het beleid van de toen
malige redacteur W. Sterk. Het is altijd  een succes geweest. Moge deze 
veranderingen een even g root succes zijn.

De redactie

Caralluma Hesperidum Maire

FRANS NOLTEE

In het standaardw erk over de S tapelia-achtigen van W hite en Sloane w ordt 
een indeling gegeven van het geslacht Caralluma in 9 groepen. Een van deze 
groepen is de zgn. Ango-groep. D oor na hen komende onderzoekers is deze 
groep gehandhaafd en uitgebreid, w aardoor hij nu —  al naar gelang het in
zicht van de auteurs —  13 o f 14 soorten omvat. Deze zijn voornam elijk af
komstig uit het noorden van trop isch A frika  en u it Arabië. Men kan de leden 
van de Ango-groep herkennen aan de kenmerkende stammetjes met hun lange 
tuberkels, gew oonlijk  getekend met onregelm atige vlekken en met de bloe
men in kleine groepjes bijeen, ontspringend aan het bovenste deel van de 
stammetjes.
Van de hele groep zien we maar 1 soort regelmatig in de verzamelingen, nl. 
C. hesperidum, die trouwens van het hele geslacht Caralluma een van de 
meest bekende leden is. Deze soort is de meest w este lijk  voorkom ende ver
tegenw oord iger van de Ango-groep en naar dat fe it ve rw ijs t ook de soort
aanduiding. (De Hesperiden waren in de Griekse mythologie de dochters van 
Hesperis, die ergens ve r weg in het westen een tuin bezaten waarin gouden 
appelen groeiden die onsterfe lijkhe id  zouden verlenen. Of, om met W hite en 
Sloane te spreken: de tuin der Hesperiden was in het afgelegen westen, aan 
de rand van de Oceaan, waar de zon onderging over het legendarische verre 
A tlantis). In w at meer prozaïsche taal kom t het erop neer dat C. hesperidum 
groe it op verscheidene plaatsen aan de zuidw estkust van Marokko, vaak in 
gezelschap van o.a. C. europaea en C. burchardii.
De hier besproken soort, die w erd beschreven in 1922, is een stevige ge
drongen plant die door vertakking flinke groepen kan vormen. De stamme
tjes zijn van een ongewone, m oeilijk  te om schrijven kleur, iets in de geest 
van groen-grijsachtig  lichtbeige, onregelm atig getekend met paarsbruine v lek
ken. De bloemen staan in groepjes van 2 - 1 0  bijeen op korte bloemsteeltjes.
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De kleurplaat van de bloem spreekt overigens naar ik aanneem voo r zich. 
Het fe it dat deze soo rt zo ’n grote bekendheid heeft verw orven zal voo r een 
groot deel het gevolg zijn van de geringe eisen die hij in de cu ltuur stelt. Om 
deze reden w ord t hij ook nogal eens gebru ikt om te dienen als tijde lijke  of 
b lijvende onderstam voor andere, m inder gem akkelijke Stapelia-achtigen. De 
stammetjes kunnen v rij d ik worden, hetgeen uiteraard daarbij van g root nut 
is. Enigszins in tegenspraak met het voorgaande is het fe it dat ook deze 
soort, net als andere Stapelia-achtigen, soms plotseling, zonder aanwijsbare 
oorzaak, begint te kwakkelen en er de brui aan geeft. W aaraan d it te w ijten 
is, is mij onbekend.
C oncluderend kunnen we stellen dat Caralluma hesperidum een soort is die 
alleszins de moeite van het kweken waard is: voo r de beginner om er er
varing in het kweken van S tapelia-achtigen mee op te doen en voo r de meer 
gevorderde lie fhebber om in voorraad te hebben om te gebruiken als onder
stam voo r andere soorten u it het grote assortim ent aan Aas-bloem en. A fge
zien nog van deze nuttigheidsaspecten heeft deze soort natuurlijk  „rech t op 
toegang”  to t onze verzam elingen vanwege de bloemen, die —  wanneer men 
de moeite neemt ze goed te bekijken —  van een bijzondere schoonheid b lij
ken te zijn.

Literatuur:
—  M. G. Gilbert, The ’Ango Group’ of Caralluma in Ethiopia, in : The Cactus and Succulent Jour

nal of Great Britain. Volume 40(2) : 39 - 50 (1978)
—  H. Jacobsen, Lexicon of Succulent Plants 1974
—  W. Rauh, Remarks on the succulent vegetation of Marocco, in : Cactus and Succulent Journal 

(U.S.) Vol. XLIV, 1972 no 5.
—  A. White and B. L. Sloane, The Stapelieae. 1937.

Essenburg 77, Dordrecht

In m e m o ria m  Prof. D r. F ra n z  B u x b a u m

Een van de belangrijkste cactuskenners en onderzoekers in Europa is over
leden. Naast zijn talloze publicaties in tijdschriften, w aaronder Succulenta, 
zijn vooral de bijdragen aan het helaas niet meer verschijnende losbladige 
w erk „D io  Kakteen”  van g roo t belang.
A lle m orfologische en taxonom ische onderwerpen daarin heeft hij bewerkt. 
D ikw ijls  week zijn mening af van eerder doo r anderen gepubliceerde menin
gen. Vooral op het gebied van de bouw van cactuszaden was hij gespecia li
seerd.. A ls constante, n iet van uitwendige omstandigheden afhankelijke ken
merken bij zaden, beschouwde hij deze als zeer be langrijk voo r het verkrijgen 
van een goed inzicht in de verw antschap van de versch illende geslachten. 
D ikw ijls  heeft hij op grond daarvan geslachten gesp lits t o f samengevoegd. 
Het gebeurde echter nogal eens dat hij eerder gedane m ededelingen herriep 
om dat hij to t andere inzichten was gekomen. Hij was to t het laatst van oor
deel dat veel van zijn inzichten nog steeds „vo o rlo p ig ” genoemd moesten 
worden daar nog lang niet alles volledig onderzocht was. Helaas is het hem, 
evenals veel grote onderzoekers niet gegeven zijn w erk  to t een voltooiing 
te brengen die hem geheel bevredigde. In zijn w erk zal hij onder ons blijven 
voortleven als een van de grootste en meest kritisch en w etenschappelijk 
ingestelde schrijvers over de indeling en bouw van de Cactaceae van deze 
eeuw.
O ok was hij een der grondleggers van de internationale organisatie „h e t 
I.O .S.”  in 1950.
W. Sterk, Wevestraat 89, 5708 AE Helmond.
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Ie ts o v e r  " s p e c ia lis e re n ”
J.THEUNISSEN
Als wij in onze liefhebberij de term "specialiseren” gebruiken, dan bedoelen 
wij daarmee: zich min of meer intensief bezig houden met het verzamelen 
en/of bestuderen van een beperkt aantal planten die tot hetzelfde geslacht of 
tot verwante geslachten behoren. Waarschijnlijk manifesteert de infectie met 
het "cactusvirus” zich bij iedereen hetzelfde: men voelt zich plotseling om 
dikwijls onverklaarbare redenen aangetrokken tot deze afdeling van de flora 
en probeert elk exemplaar dat men ziet te bemachtigen. Hierbij laat men 
zich door niets uit het veld slaan. Is men kamerkweker dan verdwijnen allengs 
alle gebruikelijke kamerplanten van de vensterbanken om plaats te maken 
voor gewassen, die het dikwijls zelfs onmogelijk maken om nog vitrages of 
overgordijnen te sluiten. Is de vensterbank te klein geworden, dan wordt ze 
zonder meer verbreed, kortom, een beginnend cactofiel is erg vindingrijk. 
Heeft men de beschikking over een kas, dan zal ook daar een uittocht van 
niet-cactussen plaats vinden, waarbij een uitzondering gemaakt kan worden 
voor andere succulenten. Iedere liefhebber ervaart na 2 jaar, dat de kas te 
klein is geworden en zal zo mogelijk uitbreiden. Is dit niet mogelijk, dan resten 
er slechs 2 alternatieven: verhuizen naar een huis met een grotere tuin (ja, 
daar zijn voorbeelden van!!) of specialiseren.
Als men het besluit tot specialiseren neemt, kan men zich door allerlei mo
tieven laten leiden: men beperkt zich tot de planten, die het altijd goed gedaan 
hebben in de verzameling of men probeert een volledige verzameling aan te 
leggen van een niet al te groot geslacht. Weer een ander beperkt zich tot 
cristaten of planten die b.v. in Brazilië voorkomen en ook kan men alles wat 
zeldzaam is gaan verzamelen. In het laatste geval moet men echter wel van 
te voren bedenken, dat deze planten niet voor niets zeldzaam (en dus vaak 
prijzig) zijn. Naast de tot de gespecialiseerde verzameling behorende planten 
zal men voor noodgevallen nog een aantal onderstammen willen aanhouden: 
ook hier geldt dat men zich moet laten leiden door de soorten, die het in de 
verzameling goed doen. Bij de een is dat Eriocereus jusbertii, bij de ander 
Trichocereus pachanoi of spachianus. Nooit moet men afgaan op wat er ” in 
het algemeen” gezegd wordt, ga steeds op eigen ervaring af. Wat bij uw 
buurman groeit als kool wil bij u misschien helemaal niet van de grond komen 
en andersom geldt hetzelfde!

Een mooie 
groep
Astrophytums
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Graag wil ik nog even borduren op het kiezen van een bepaald geslacht, met 
de bedoeling daar een zo volledig mogelijke verzameling van te krijgen. Als 
u dit wilt realiseren, dan moet u bedenken, dat het heel wat bewerkelijker is 
dan het zo maar verzamelen van allerlei planten die u nog niet heeft. Men 
moet beginnen met nauwkeurig te inventariseren, wat er aanwezig is. Ver
volgens moet alle beschikbare literatuur geraadpleegd worden om te achter
halen, welke soorten in het gekozen geslacht thuishoren. In eerste instantie 
komt u dan al een heel eind aan de hand van Backeberg's Kakteenlexikon. 
Zo krijgt u een overzicht van de soorten, die u nog mist. Vervolgens kunt u in 
uw afdeling zoeken naar gelijkgezinden om te proberen aan nieuwe soorten te 
komen. Lukt dit en betreft het dan oudere leden, dan zult u gemakkelijk namen 
krijgen van anderen, die niet tot uw afdeling behoren, maar wel in dezelfde 
richting werken. Vroeg of laat komt u dan op een dood punt, maar dat is er om 
overwonnen te worden: u zult dan ontdekken, dat sinds de uitgave van het 
Kakteenlexikon heel wat nieuwe soorten ontdekt en beschreven zijn. Welke 
dat zijn, kunt u achterhalen via het Repertorium Plantarum Succulentarum en 
via Literaturschau Kakteen (zie boekbespreking augustus 1978). Ook kunt u 
via artikelen in ons maandblad aan weer nieuwe connecties komen, maar uit
eindelijk zult u toch uw voelhoorns ook buiten de grens moeten uitsteken en 
dan blijkt, dat er daar heel wat te doen is op ons gebied. Het lijkt wel of wij, 
Nederlanders maar ook zij (zij het in iets mindere mate) Belgen, erg op ons
zelf staan als het onze hobby betreft. In Engeland, West- en Oost-Duitsland, 
Tsiecho-Slowakije, Zwitserland en Oostenrijk kent men meer dan 1 tijdschrift, 
dat over onze hobby handelt. Dikwijls verschijnen daar naast de landelijke 
bladen ook nog brochures of tijdschriften (1-3 maandelijks), die door afde
lingen worden uitgegeven. Zo kennen Engeland en West-Duitsland beide een 
speciaal tijdschrift voor Mammillaria-fans; Zwitserland en Oostenrijk kennen 
naast Kakteen und andere Sukkulenten ook nog hun eigen mededelingen
bladen; in Oost-Duitsland en Tsjecho-Slowakije kent men o.a. speciale werk
groepen, die zich bezighouden met het geslacht Notocactus en die ook regel
matig hun eigen uitgaven hebben. In Oost-Duitsland werkt men zelfs aan een 
monografie over dit geslacht. De liefhebbers in die landen zijn kennelijk beter 
gemotiveerd om hun ervaring en kennis aan anderen door te geven dan in 
onze lage landen. Dus als u op de specialisatie-toer gaat, dan komt u bijna 
zeker in het buitenland terecht, de kans op artikelen over uw favoriete plan
ten wordt groter, naarmate u meer tijdschriften leest.
Bijna automatisch maakt u dan ook kennis met het planten- en zaadaanbod 
van buitenlandse firma’s. Hier schuilt evenwel een addertje onder het gras, 
want we mogen nooit vergeten, dat we te doen hebben met HANDELSfirma’s, 
vaar de omzet meestal centraal staat. Helaas moet gezegd worden, dat soms 
tegen beter weten in planten en zaden aan de liefhebber worden aangeboden 
onder verkeerde namen. Zo verspreidt een te goeder naam en faam bekend 
staande Belgische kweker nog steeds Notocactus bommeljei onder de fou
tieve naam N. muricatus, hoewel reeds meer dan 10 jaar geleden Dirk van 
Vliet in het januari-nummer van 1968 de problemen rond N. muricatus heeft 
opgelost. Max Schleipfer in Neusass bij Augsburg kan er ook wat van: in zijn 
plantenlijst van 1978 maakt hij een betrouwbare indruk, als hij zegt, dat hij 
zich niet stoort aan auteurs, die Pseudolobivia en andere soorten weer bij 
Echinopsis inlijven. Hij ziet dit niet als het nastreven van orde, maar in het 
beste geval als "Geschaftemacherei” . Onder het kapitel "Notocactus” worden 
dan onder andere enkele dingen aangeboden, waarvan je denkt: Dat is in
teressant. Voor de eerste keer vond ik daar een aanbod van N. myriacanthus, 
volgens de veldnummerlijst Horst/Uebelmann een Brasilparodia. Verder wordt
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aangeboden: N. orthogoniis, een naam, die ik op deze plaats voor het eerst 
tegen kom. O ok w ord t er N. ottonis var. albispinus, een tam elijk dubieuze 
naam, aangeboden. Naast enkele andere planten bestelde ik zonder meer 
N. m yriostigma Bij N. orthogonus stelde ik u itd rukke lijk  de vraag, of d it geen 
schrijffou t voo r orthacanthus was. Bij o ttonis var. albispinus stelde ik de vraag 
of dit dezelfde plant was, die deze kw eker enkele jaren geleden voerde onder 
de naam N. igno en die in fe ite  N. muricatus was.
Geruime tijd  later ontving ik een pakketje, mijn brie f zat er als beste llijs t nog 
bij en als enige toevoeging stond er bij orthogonus, dat deze naam ju is t was. 
De vraag over ottonis var. albispinus werd geheel genegeerd. Toen ik de 
planten uitpakte wachtte mij een onaangename verrassing: N. myriacanthus 
leek totaal niets op een Brasilparodia en was in fe ite  niets anders dan de w itte 
vorm van N. sucineus, waarvan ik reeds enkele exemplaren bezat. N. ortho
gonus bleek volkom en identiek te zijn met orthacanthus. Hoewel ik bij de heer 
S chle ip fer gereclam eerd heb over deze wijze van doen, heb ik to t op heden 
taal noch teken van hem gehoord. Het is m oeilijk om in een dergelijk geval 
in een vergissing te geloven. Het maakt in ieder geval duidelijk, dat u als 
"spec ia lis t”  niet kunt vertrouw en op de namen, die in lijsten van handels
kw ekers voorgeschote ld worden.

Diverse
soorten
Notocactussen

Dat d it ook het geval kan zijn bij zaden, heb ik reeds getracht du idelijk  te ma
ken op blz. 45 van Succulenta nr. 1, 1978. Daar wees ik erop, dat men kritisch 
dient te staan tegenover de ju istheid van de hoge veldnummers, die de heer 
Uhlig aan bepaalde soorten toekent, zeker als er uit 1 portie zaad 2 versch il
lende soorten komen. In '77 bood Uhlig onder nr. U 2758 Notocactus neofuscus 
aan en onder nr. U 2671 HU 51. Beide soorten interesseerden mij, doch neo
fuscus bleek al zeer vlug een Neochilenia te zijn, te rw ijl het resultaat van 
HU 51 w at langer op zich lie t wachten. Om dat ik slechts 3 zaailingen over 
had, entte ik er 1 op Hylocereus. Het plantje kon wat u ite rlijk  be tre ft inder
daad doorgaan voo r een varië te it van N. haselbergii, maar toen het d it voor
jaar ging bloeien, verried het overduidelijk, dat het een Aylostera was. In 
beide gevallen is het onm ogelijk, dat ik verkeerd zaad bij de etiketten had 
gestrooid omdat ik geen N eochilenia’s of A yloste ra ’s had uitgezaaid. Natuur
lijk  ligt de zaak bij zaad heel wat anders dan bij planten, de verkoper moet
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weer vertrouwen op degene, van w ie hij het zaad betrekt en heeft weinig mo
gelijkheden om op korte term ijn de soortechtheid te controleren. Dat ook dan 
nog vreemde zaken kunnen voorkom en b lijk t uit een verge lijk ing van bestel
lingen uit de zaadlijsten van de laatste paar jaren van Gerhard Köhres. Deze 
voert in 1974 onder veldnum m er HU 39 Parodia brevihamata, te rw ijl d it veld- 
nummer krachtens de eerder genoemde H U -lijs t gebru ik t is voo r Notocactus 
(Brasilicactus) haselbergii var. vacariensis. Eveneens in 1974 w ordt door deze 
kweker onder Parodia HU 187 aangeboden, in latere jaren soms met de toe
voeging "N o tocactus” . Volgens de ve ldnum m erlijs t is d it nummer gebruikt 
voor Notocactus ottonis forma campcensis nom. prov. Ik kan erin komen, dat

Verschillende 
vormen van 
Notocactus 
ottonis

Fotto's van de 
schrijver

iemand ’t niet helemaal eens is met de door Buxbaum opgestelde indeling, maar 
d it mag toch niet zover gaan, dat men ottonis-vorm en onder de Parodia's gaat 
rangschikken, zeker niet, als er uit het betreffende zaad ook nog eens Brasil- 
parodia 's opkomen en geen ottonisvorm en. In 1976 bood Gerhard Köhres 
onder nr. 1465 Parodia alacriportana var. breviseta HU 71 aan. Aangezien deze 
plant to t de zgn. B rasilparod ia ’s hoort bestelde ik een portie zaad, maar ook 
in d it geval kwam er iets anders te voorschijn  dan de bedoeling was geweest. 
De zaailingen zijn zonder enige tw ijfe l mammulosusvormen. M isschien is het 
niet gebru ike lijk  om op deze manier kritiek te leveren op ontvangen zaken, 
maar aangezien er voor ons geen consumentenbond bestaat, waar men met 
zijn klachten terecht kan, b lijft er niets anders over dan ofwel de stoute 
schoenen aan te trekken en het dan toch maar eens te doen, ofwel de zaak 
maar laten zitten, met als gevolg, dat er steeds meer aangerotzooid wordt. 
De handelaar spint er wol bij en wij zijn degenen, die kunnen zien hoe we de 
verw arring oplossen. A ls de handel ons tegen goed geld zaden o f planten wil 
leveren, dan mogen w ij toch op zijn minst verwachten datgene te krijgen, 
waarom w ij gevraagd hebben.

Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastel
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Het geslacht Turbinicarpus (Slot)

Th. M. W. NEUTELINGS

(5) Turbinicarpus valdezianus (Möller) Gl. & F.

Synoniemen:
Pelecyphora valdeziana Möller (D. Gartner-Z., 45:179, 207. 1930).
Pelecyphora plumosa Böd. & Ritter (M.d.DKG, 2:116. 1930).
Echinocactus valdezianus Böd. (M.d.DKG., 2:147. 1930).
Theiocactus valdezianus Bravo (Las Cactaceaes de México, 473, 1937). 
Mammillaria vaideziana Kelsey & Dayton (Stand. PI. Names, ed. 2, 75. 1942). 
Pelecyphora (Gymnocactus?) valdeziana var. albiflora Pazout in Pazout (Valni- 
cek & Subik, Kaktusy 129. 1960).
Echinocactus (Gymnocactus?) valdezianus var. albiflorus (Pazout) Backbg. 
(Cactaceae VL3911. 1962).
Gymnocactus valdezianus Backbg. (Das Kakteenlexikon, 162. 1966). 
Gymnocactus valdezianus var. albiflorus Backbg. (Das Kakteen Lexikon, 163 
1966).
Normanbokea valdeziana Klawida & Buxb. in Krainz (Die Kakteen, l.lll CVIIIb 
1969).
Plantelichaam: alleenstaand, halfrond en gerekt, 1-21/ 2 cm 0, verzonken apex, 
ribben geheel opgelost in knobbels gerangschikt in 8 en 13, en 13 en 21 spi
ralen, blauwachtig groen, ±  4-hoekig, 3 mm lang en breed; kale axillen; are- 
olen met 30 en meer 11/ 2-2 mm lange, haardunne, vederachtige, horizontaal 
spreidende, tegen lichaam aangedrukte witte doorns.
Bloem: 18-20 mm lang; binnenste bloembladen roodachtig violet tot wit met 
licht violette middenstreep, met donkergroene zweem, randen witachtig; stijl 
rood met 6 groenig gele stempellobben; meeldraden roze met oranjegele helm- 
knoppen.
Vrucht: glimmend bruinachtig rood, kaal.
Zaad: zwart, 1 mm groot.
Vindplaats: Coahuila bij Saltillo, aan de voet van kalksteenheuveltjes op ca. 
1500 m hoogte. Deze soort werd herontdekt nabij de vindplaats enige jaren 
terug door de zoon en kleinzoon van Möller, d:e oorspronkelijk de plaats ont
dekte en beschreef en naar diens echtgenote vernoemde. Andere vindplaatsen 
zijn overwegend ontdekt in Nuevo León, maar op alle andere plaatsen buiten 
het Saltillogebied schijnt men slechts de vorm 'albiflorus' (=  witbloemige) aan 
te treffen, terwijl het Saltillotype de typisch roodachtig violette bloemen kent. 
De schrijvers vonden de plant eveneens ten zuidoosten van Saltillo bij Arteaga 
Canyon, en de vorm met witte bloemen met licht violette middenstreep in 
Nuevo León, ca. 28 km ten noorden van Matehuala, bij El Refugio in Nuevo 
León en bij Tecolotes, ten zuidwesten van Cedros, Zacatecas.
Cultuurnotities:
Mijn roze bloeiende, geënte exemplaar is 3 cm hoog en 21/ 2 cm in 0. Het wit
bloeiende type is 11/ 2 cm hoog en 1’/ 2 cm in 0. Het zijn, ook geënt, bijzonder 
trage groeiers. De gevederde, fijne, witte doorns bedragen per areool ca. 30 en 
meten 2 mm.
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L inksboven : z ij-aan z ich t, ca  2x ve rg roo t, geënt op  E. ju sb e rt ii.

R ech tsboven : ca  4x ve rg ro te  s ch ed e l met zijn  aan tre kke lijk  gevorm de, gevede rde , za ch te  bedoo rn ing .

T u rb in ica rpu s  va lde z ianu s

F o to 's  van de sch r ijve r

Een s te rke  u itve rg ro ting  (9x) van en ige  a reo len . 
D e hu idm ond jes op  de tub e rke ls  zijn  daarom  goed  
z ich tbaar.



Zij-aanzicht ca <x vergroot.

Links van de bloem is nog 
een verdroogde bloemknop 
zichtbaar, welke zich in 
januari 1978 had gevormd. 
Door het weinige zonlicht 
en de relatieve koude kon 
deze n ie t to t verdere 
ontw ikkeling geraken.

Turbinicarpus valdezianus

Bovenaanzicht, ca 31/2 x vergroot.



(6) Turbinicarpus pseudopectinatus (Backbg.) Gl. & F;

Synoniemen:
Pelecyphora pseudopectinata Backbg. (Kaktk., 5:98. 1935).
Mammillaria pseudopectinata Kelsey & Dayton (Stand. Plant Names ed. 2, 74. 
1942).
Normanbokea pseudopectinata Klawidia & Buxb. in Krainz (Die Kakteen, l.lll, 
CVIIIb. 1969).
Thelocactus pseudopectinatus Anderson & Boke (Am. J. Bot., 56 (3):326. 1969). 
Plantelichaam: alleenstaand, half bolvormig en gerekt, 21/2-41/2 cm, soms 6 cm 
0, verzonken apex; ribben geheel opgelost in knobbels gerangschikt in 13 en 
21, en 21 en 34 spiralen, blauwachtig groen, bijlvormig, zijdelings samenge
drukt, 3-4 mm lang; axillen kaal; lijnvormige areolen, 31/ 2-4 mm lang, met ca. 
44-56 korte, glasachtig witte doorns, ca. 11/2 mm lang, gerangschikt in 2 kam- 
vormige, aangedrukte rijen aan iedere zijde van het langwerpige areool. 
Bloem: uit een zeer korte, witwollige groef op het bovenste deel van het areool 
bij apex, 20-24 mm lang, 30 mm 0; binnenste bloembladen wit met lichtroze 
middenstreep tot roodachtig violet; buitenste bloembladen wit tot lichtroze met 
een brede violette middenstreep; stijl lichtgeel met 6-7 lichtgele stempellobben; 
meeldraden witachtig met oranjegele helmknoppen.
Vrucht: donkerolijfgroen met roodachtig bruine schijn, 8x10 mm groot.
Zaad: 1,6 mm lang, 1,2 mm breed, zwart.
Vindplaats: bij Palmillas, Tamaulipas, Noord-Mexico. De schrijvers vonden de 
typisch witbloeiende vorm in de heuvels tussen Palmillas en Jaumave, en een 
nieuwe vorm met diep roodachtig violette bloem in de heuvels ca. 45 km ten 
noorden van Dr. Arroye in Nuevo León. Het is interessant dat men zowel bij 
valdezianus als bij pseudopectinatus roodachtig violette en witte (of witte met 
lichtroze middenstreep) bloemvormen aantreft; en voorts dat de bloemkleur 
op elk der gegeven vindplaatsen constant is. Echter, gezien het verschil in 
bloemkleur alleen achten de schrijvers dit niet als een aanleiding voor aparte 
variëteiten.
Cultuurnotities:
Mijn exemplaar is geënt op een 31/2 cm lange jusbertii-onderstam, 3 cm in 0  
en 81/2 cm hoog. Het langgerekte areool van de eerstejaarslichting is ±  5 mm 
lang en groenig, van de overjaarse ±  3 mm lang en bruin. Het aantal doorns 
per areool bedraagt ca. 52 en zijn 11/2-2 mm lang; de onderste kunnen gebogen 
zijn. De bovenkant van het areool vormt wat wol. Het is een goede groeier: 
afgelopen seizoen bedroeg de groei 3 cm.
Veel lijkt deze plant op Mammillaria pectinifera (ook de naam Solisia pectinata 
komen we regelmatig tegen), waarvan de areolen en bedoorning precies een
der lijken. Bij nadere bestudering vallen er beduidende verschillen op. De licht- 
bruinige areoolstreep bevat haarwol; de bloemen verschijnen uit de axillen en 
het plantelichaam is meer bolrond.

Slotopmerking:
Bij het slot van deze artikelreeks over dit aantrekkelijke geslacht Turbinicarpus 
gekomen willen wij vaststellen dat, mede dank zij de onderzoekers-schrijvers 
Glass en Forster wij in staat zijn gesteld een compleet overzicht van al de ge- 
slachtssoorten met hun variëteiten te krijgen. Velen onder ons amateurs stre
ven ernaar dieper in de karakteristieken van bepaalde geslachten te duiken, 
liever dan alleen maar als een aangename tijdspassering te proberen een voor 
het oog mooie verzameling van succulenten te kweken. Voor deze groep van 
geïnteresseerden is het echte veldwerk een onmogelijke zaak. Toch kunnen
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Turbinicarpus pseudopectinatus

Bovenstaande schedelfoto (ca 5x vergroot) is van de rechtsstaande plant 
genomen. Z eer duidelijk is de aangroei op de rechtse foto tijdens het seizoen 
(1978) waar te nemen.

Zeer merkwaardig is de grote gelijken is met de pectinate ( =  kamvormige) bedoor- 
ning van de M amm illaria pectinifera (syn .: S o lis ia  pectinata), zoals deze vergrote 
schedelfoto duidelijk laat zien.

. 
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De sterke bolvorm van 
Mammillaria pectinifera (foto links) 
geeft voorts een duidelijk 
onderscheid. Ook de bloemstand, 
t.w. ver onder het groeipunt tot 
langszij het plantelichaam zorgt 
voor een typerend onderscheid.

Pelecyphora aselliformis

Van deze cactussoort is te 
stellen dat de kamvormige 
bedoorning het fijnst is 
uitgevoerd, zie onderstaande, 
sterk vergrote opname van één 
tuberkel.
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zij, juist vanwege het bijhouden van hun diverse cultuurervaringen, ook tot 
interessante conclusies komen. Gevolgtrekkingen welke best de moeite waard 
zijn om te publiceren.
Wij zagen eerder dat het geslacht Turbinicarpus nauw verwant is aan het 
geslacht Gymnocactus dat wij in 1977 in zijn geheel al de revue lieten passeren. 
Daarin wordt o.m. de soort valdezianus (door Backeberg) nog ondergebrachi. 
Een ander aan Turbinicarpus verwant geslacht, te weten Thelocactus werd ook 
inmiddels nader aan een onderzoek onderworpen door Glass en Forster. En 
daarbij zijn enige zienswijzen veranderd. Vele soorten werden tot variëteiten 
"gedegradeerd” . Één Thelocactussoort werd voorts synoniem met een andere 
beoordeeld. Helaas heb ik geen enkele cultuurervaring met dit geslacht. Niet
temin zal ik trachten in een volgend artikel een samenvatting te geven van de 
hernieuwde indeling, zoals beide schrijvers meenden te moeten opstellen.
Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal.

Pterodiscus Hook
J. L. DEN BOEF
Pterodiscus was een paar jaar geleden een wat minder bekend geslacht, maar 
door de importen van de laatste jaren, veelal gekweekt op kwekerijen in 
Zuid-Afrika, is het wat bekender geworden. Het behoort tot de familie der 
Pedaliaceae en is een klein geslacht met slechts een 7-tal soorten, waarvan 
er dan meestal nog maar 2 of 3 soorten aangeboden worden. Voor de liefheb
ber zijn het mooie en goed bloeiende planten, die niet zo moeilijk en goed met 
cactussen tezamen gekweekt kunnen worden. Het zijn planten uit tropisch 
Oost-Afrika, Angola, Z.W.-Afrika en uit verschillende delen van Zuid-Afrika. 
Het zijn kleine struikvormige planten met een verdikte stambasis en een knol- 
lige wortel, waarbij de dunnere takken in de rusttijd afsterven. De planten 
worden zelden hoger dan 30 cm. De bloemen verschijnen uit de blad-oksels 
ert zijn alleenstaand, en worden naar gelang de soort ±  3 tot 5 cm lang en 
verschillend van kleur.
De twee meest bekende soorten welke ook het meest te koop worden aange
boden zijn aurantiacus Welw. en speciosus Hook.
Aurantiacus heeft een =fc flessenvormige, tot 25 cm hoge stam, waaruit in de 
vegetatietijd de nieuwe loten komen met blauwachtige, ±  lancetvormige, langs 
de rand bochtig uitgegroeide bladeren met geeloranje bloemen. Speciosus 
heeft een ±  ronde-knolachtige stam tot ±  15 cm hoog en met 6 cm 0 . De 
op de stam voorkomende takken worden ongeveer 15 cm lang met lijnvormige, 
onregelmatige getande of kort ingesneden bladeren, ±  5 cm lang en 10 mm 
breed; de bloem is violet-rood van kleur.
Een wat minder bekende soort is luridus Hook, met aan de grond een kegelig- 
vormige stam, tot 7-8 cm 0 . De takken zijn in cultuur 15 tot 20 cm lang en 
melig berijpt, evenals de talrijke, 7-8 cm lange en 2 a 2,5 cm brede bladeren. 
De bloemen zijn vaal geelbruin van kleur wat ook de naam van de plant aan
geeft (luridus = vaal, vuil bruingeel).
Veelal zijn de knollen die men koopt veel kleiner wat geen bezwaar is; knol
letjes van 4 a 5 cm kunnen al goed bloeien.
De planten zijn ook goed uit zaad op te kweken. Het is alleen jammer dat 
zelden zaad ervan wordt aangeboden. Wel zijn enkele planten zelffertiel nl.

90



Pterodiscus luridus 

Foto’s van de schrijver

vervolg op blz. 94
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Persoonlijk vind ik deze Mammillaria, afkomstig uit San Luis Postosi, Mexico, 
een van de mooist bedoornde exemplaren. Dit bolvormige cactusje gaat name
lijk geheel schuil onder een donzig dek van zachte, warrige randdoorns, die 
bovendien nog lichtgeveerd zijn. De vertaling van de Latijnse soortnaam duidt 
daar al op: van goudkleurige wol voorzien. Echt goudgelig kan ik de bedoor- 
ning niet noemen. Het bedoelde effect ziet men nog het best als het zonlicht er 
overheen strijkt.
De schoonheid van deze plant wordt verhoogd, zodra de roze bloemen (0  - 
20 mm, hoog - 30 mm) zich door de wollen deken heen wringen. Ze doen mij 
op het eerste gezicht denken aan de roze bloeiende hyacinthbloemen. De meel
draden liggen compact gedraaid rondom de stijl, waarboven de vierlobbige 
stempel, die lichtgeel van kleur is, uittorent. Er is nog een variëteit alba (= wit), 
waarvan de bedoorning meer wit en wat minder dicht is. Geënt zowel als op 
eigen wortel geven zij naar mijn ervaring geen wezenlijke problemen. Liever 
geen water geven op de plant. Het smet de zo fraaie bedoorning en wat erger 
is, men verhoogt daarmee de kans op rot. Daarom behoort de watergift beslist 
van onderen te geschieden, iets wat voor veel cactussen gunstig is.
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VERENIGINGSNIEUWS April 1979

"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefheb
bers van cactussen en andere vetplanten "Succulenta” .

DAGELIJKS BESTUUR:
Voorzitter: vacature.
Vice voorzitter: Ir.G.E.M. Uil, Cuperstraat 3, 6681 AR Bemmel.
Secretaris: vacature.

Penningmeester: G. Link, Memlingstraat 9, 3817 DK 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. Voor België: rek. nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische 
postgirodienst t.n.v. Succulenta te Amersfoort.
2e Penningmeester: vacature.
Alg. Bestuurslid: J.H. Vostermans, Schoolweg 55, 5916 PK Venlo, tel.: 077-18627.

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

BELANGRIJKE ADRESSEN:
Ledenadministratie: P. Dekker, St. Pieterstraat 27, 4331 ET Middelburg, propagandafol- 
ders, aanmeldingskaarten voor het lidmaatschap en nummers van de lopende jaargang. 
Redacteur: J.H. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw, tel. 01658-1692.
W.n.d. redacteur: Th. Neutelings, Galmeidijk49, 4706 KL Roosendaal, tel.: 01650-36081. 
Buiningfonds: A. de Graaf, Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge.
Advertentie’s en Vraag en aanbod: J.H. Vostermans, Schoolweg 55, 5916 PK Venlo, 
tel.: 077-18627.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen, postgiro-1345616 Katalogus 
f 1,50.
Clichéfonds: J.A. Schraets, Tegelseweg 131,5912 BD Venlo.
Diatheek: H.M.S. Mevissen, Dinantstraat 13, 4826 LH Breda, tel.: 076-875076.
Ruilen z. Huilen: H. Leusink, Griftweg 15, 6745 XD Ede, De Klomp-post, tel.: 08387-1794. 
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: vacature.

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 LIDMAATSCHAPS-NUMMER TE 
VERMELDEN:

EXTRA BESTUURSMEDEDELING
De heren Bravenboer en Orlemans en Mevr. Boender hebben zich uit hun functies in 
het dagelijks bestuur teruggetrokken.
In de H.B. vergadering van 31 maart j.l. heeft zich een tijdelijk bestuur gevormd 
bestaande uit: Voorzitter L.L. v. Kampen, Koolmeeslaan 6, 2261 EW Leidschendam. 
Tel.: 070-275153.
Secretaris: Mevr. Verduin-de Bruyn, Koningsweg 2, 7361 TB Beekbergen, tel.: 
05766-1840.
De overgebleven bestuursleden zijn de heren Uil, Link en Vostermans.
De taken waar de heer Orlemans mee belast was, worden tijdelijk waargenomen 
door de heer Vostermans.
Op de algemene vergadering van 28 april a.s. zal de tijdelijke voorzitter een uiteen
zetting geven over de ontstane situatie.
Het agendaput "Statuten” dient te vervallen.



SLUITINGSDATA:
Kopij voor het juni nummer moet uiterlijk 1 mei bij de redactie zijn. 
Mededelingen voor het verenigingsnieuws uiterlijk 15 mei bij het secretariaat. 
Advertentie’s en Vraag en Aanbod uiterlijk 15 mei bij de heer Vostermans.

BESTUURS MEDEDELINGEN:

MONOGRAFIE OVER DISCOCACTUSSEN.

Zoals vele van ons reeds weten, zie ook het decembernummer, heeft onze oud- en 
erevoorzitter wijlen de heer A.F.H. Buining een manuscript nagelaten over het geslacht 
Discocactussen. Tot onze vreugde kunnen wij u thans mededelen, dat met het vervaardi
gen van dit boek zeer binnenkort begonnen gaat worden. Het formaat is ca 16 x 22 cm en 
wordt genaaid en gebonden in een z.g. paperback band welke voorzien is van een kleuren
foto.
Het boek bevat ruim 60 kleurenfoto's, 84 zwart witfoto’s, 33 tekeningen en 6 stuks land
kaarten. Het verschijnt in het nederlands, duits en engels. Als verschijningsdatum wordt 
gestreefd naar de maand mei of juni.
De prijs van het boek, gaat bij voorintekening f 20,-- bedragen, daarna zal de prijs f  25,-- 
zijn. Voor het buitenland: bij voorintekening 1 25,--, daarna f 30,--.

Deze lage prijs is mogelijk geworden door het belangeloze werk van vele mensen.
Vanaf heden kunt u het boek bestellen door storting van f 20,— op girorekening 3742400 
t.n.v. Succulenta afd. Verkoop Beverwijk, onder vermelding van: Het Discoboek.
U zult dan nog enige maanden moeten wachten, maar daarna wordt u het boek franco 
thuisgestuurd. Daar de nederlandse oplage niet zo groot is, verdient het aanbeveling zo 
spoedig mogelijk te bestellen. Wilt u het boek in het duits of engels ontvangen dan dient u 
dit duidelijk te vermelden.
Gelieve niet te bellen of schrijven over de aflevering, na verzending wordt dit in ons blad 
meegedeeld.

Bewaarbanden en handleidingen.

Bewaarbanden voor 12 nummers van Succulenta zijn verkrijgbaar a f 10,75; bij bestelling 
van 10 stuks en meer t 9,50 per stuk.
De "Handleiding voor het verzorgen en kweken vari cactussen en anders 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 
giro-rekening 3742400 van Succulenta afd. Verkoop, J.J.M. Orlemans, Beverwijk, tel.: 
02510-38625, met vermelding van de bestelde artikelen.

Betaling voor België

Onze Belgische leden kunnen voor diverse bestellingen ook gebruik maken van onze 
rekening nr. 000-11.41.809-22 bij de Postchequedienst. Voor zaadbestellingen geeft dit 
echter wel vertraging.

ALGEMENE VERGADERING: JAARVERGADERING

Door omstandigheden vervalt de eerder genoemde datum van 21 april voor de te houden 
Algemene Vergadering (jaarvergadering), wordt nu 28 april 1979, 10.00 uur in de Jochum- 
hof, 14.00 uur in Hot. Rest. Elise te Steyl. (Zie verder verenigingsnieuws).
Agenda voor de Alg. Vergadering kunt u vinden in het maart nummer.

Botanische tuinen

Volgende maahd vervolgen we de lijst Botanische tuinen.



JAARVERSLAG 1978 SUCCULENTA 

LEDEN

In 1978 meldden zich weer vele nieuwe leden aan. Een overzicht van het ledenbestand zal 
in het Jaarverslag Ledenadministratie '78 gegeven worden.
Overleden de heer A.F.H. Blaauw, oud-voorzitter van Succulenta,

de heer Hermann Jacobsen, een van de belangrijkste succulentenkenners.

BESTUUR

Op de Alg. Verg. legde de heer de Gast zijn functie van secretaris neer, na jarenlang de 
belangen van de vereniging gediend te hebben.
De Alg. Verg. benoemde mevr. A. Boender-v.d. Molen tot secretaris.
Het Dagelijks Bestuur vergaderde 8 maal, het Hoofdbestuur 2 maal.
De Alg. Verg. werd gehouden op 6 mei te Velsen; de organisatie berustte bij de Afd. 
Kennemerland.
De Afd. Noord-Limburg kreeg de organisatie van de Alg. Verg. 79 toegewezen.

NIEUWE AFDELING

We konden een nieuwe afdeling welkom heten, de afd. N.O. Polder, de 33ste Afd.

CONTRIBUTIE

De contributie werd wegens de gestegen kosten gebracht op f 30,-- per jaar.

SUCCULENTA-INSTELLINGEN

In 1978 werd door de medewerkers van de instellingen veel werk verricht. Een Jaarverslag 
van de instellingen is reeds of zal in het inlegblad van Succulenta verschijnen.
De heer Linssen, de heer Ketelings en de heer Lodewijks beëindigden hun medewerking aan 
het Clichéfonds, na jarenlang het zeer vele werk tot aller tevredenheid te hebben verricht. 
De heer Schraets, de heer Maessen en de heer Veltman namen op zich dit werk voort te 
zetten, gelukkig ook de heer Lodewijks.
Ruilen- zonder Huilen werd in 1978 met een 100-tal leden opnieuw begonnen. De organi
satie is in handen van de heer H. Leusink, de heer W.R. Luyks en de heer H. Koningsveld. 
De eerste giften voor het Buiningfonds kwamen binnen.
De werkzaamheden aan het boek Discocatussen van de heer Buining zijn zover gevorderd 
dat in 1979 dit boek zal verschijnen. Het samenstellen van de uitgave Korevaar, waaraan 
velen hun medewerking verlenen, vorderde aanzienlijk.
Voor de Studiebijeenkomsten (Hoekelum) werd gezocht naar een andere organisatievorm. 
Men hoopt in 1979 dit te bereiken.
Door een verschil van opvatting tussen de 3-LK Commissie internationaal en de 3 LK 
Commissie van Succulenta werd van verdere samenwerking afgezien.

CONTACT-WEEKEND

Het Contact-Weekend werd gehouden op 26, 27 en 28 mei te Valkenswaard met 30 deel
nemers. Sprekers waren de heer Goossens en de heer Cornelissen.

FOTOWEDSTRIJD

De Redactie organiseerde een fotowedstrijd met aantrekkelijke prijzen.
De ingezonden foto’s zullen op de Alg. Verg. 79 geëxposeerd worden.

STATUTEN

Afgezien werd van besprekingen over een structuurwijziging van de bestuursvorm van de 
vereniging i.v.m. de beschikbare tijd en de oppositie bij afdelingen. Besloten werd tot



enkel aanpassing van de Statuten aan de bepalingen van het Nieuw Burgerlijk Wetboek. 
Het concept van de nieuwe statuten werd uitgereikt aan de H.B. leden, verzonden aan de 
Afd. secretariaten en geplaatst in het maandblad. Commentaar kwam binnen en zal 
worden verwerkt.

A. Boender-v.d. Molen

FOTOWEDSTRIJD 1979

Ter ere van het 60 jarig bestaan van onze vereniging organiseert de redaktie van ons
maandblad een wedstrijd voor kleurendia’s. De wedstrijdvoorwaarden zijn:

1 De dia’s dienen als onderwerp te hebben: Cactussen en andere Succulenten.
2 Aan deze wedstrijd kunnen alle leden van Succulenta deel nemen.
3 Per deelnemer kunnen 3 kleurendia’s worden ingezonden. De inzending in zijn geheel 

(dus 3 kleurendia’s) wordt beoordeeld. De dia’s moeten zijn: Kleinbeeld (24x36), inge
raamd (glasloos).

4 De inzendingen sturen naar: J.H. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw.
5 Het fotowedstrijd-comité is van deelneming uitgesloten.
6 De beoordeling van de ingezonden dia’s geschiedt door een jury, welke na sluitingsda

tum bekend gemaakt zal worden in ons maandblad.
7 De keuze van de bekroonde dia’s is voor alle partijen bindend. Correspondentie over de 

bekroonde dia’s kan niet worden gevoerd. De prijswinnaars ontvangen schriftelijk 
bericht en worden in het maandblad bekend gemaakt.

8 De inzending sluit op 30 september 1979.
9 De ingezonden dia’s kunnen alleen worden teruggezonden, wanneer retourporto is bij

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

10 De ingezonden dia’s mogen voordien nooit zijn gepubliceerd of geëxposeerd.
11 De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor beschadigingen van welke aard dan ook, 

ontstaan bij het inzenden. Indien dia’s beschadigd aankomen, ontvangt de inzender psr 
omgaande bericht.

12 Door deelneming aan de wedstrijd verklaart de inzender de wedstrijdvoorwaarden te 
kennen en hiermede accoord te gaan.

13 De inzenders dienen bij de dia’s een afzonderlijk schrijven te voegen, waarop de namen 
van de gefotografeerde planten vermeld en gemerkt zijn. Dienovereenkomstig moeten 
de dia’s aan de voorkant gemerkt zijn.

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

AFDELINGSNIEUWS 

Afd. Amsterdam.
Vrijdag 11 mei: Discussieavond, met o.a. foto’s van de fotogroep.
Zaterdag 19 mei: Excursie naar de Herdt en Hoofstadt in België. Er wordt gezorgd voor de 
lunch en het diner. Opgave door storting van f  40 ,- op girorekening S 26957 (of t 20,- 
voor jeugdleden/kinderen).
Verzamelen om 8 uur bij de zuil bij de nieuwe Rai.
Vrijdag 15 juni: Plantenverkoop door de fa. Bos uit Schoorl (interessante planten).
De avondbijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in ons verenigings
lokaaltje op de stadswerktuinen aan de Karei Lotsylaan, Buitenveldert tegenover het VU 
ziekenhuis.

Secr. F. Triep, 1e Oosterparkstraat 1361, Amsterdam. Tel.: 020-655148



Afd. Zuid-Limburg
De afdeling Zuid-Limburg organiseert op zaterdag 26 en zondag 27 mei a.s. van 10-18 uur, 
in de kassen van de Biologische School, Heldevierlaan 12 te Heerlen, een Succulententen
toonstelling annex ruilbeurs.
Tijdens de expositie zal aandacht besteed worden aan groei- en zaaiproces, enten en 
verspreidingsgebieden van verschillende planten.

Secr. A. Gielen, Tulpenstraat 7, 6531 BS Bocholtz

Afd. West-Brabant
De ruilbeurs georganiseerd door de afdeling West-Brabant wordt gehouden op zaterdag 18 
augustus, 14.00 uur in de kantine van het Norbertus-College, Lyceumlaan 10 te Roosen
daal, dit is drie minuten lopen van het station, 3e zijstraat links van de straat tegenover het 
station. Secr. J. Kemerink, Weerdeel 26, 4847 CV Teteringen

GOUDSCHE CACTUSBEURS

In dit eerste lustrumjaar van de Goudsche afdeling van "SUCCULENTA” zal de afdeling 
voor de vierde maal een grote cactusbeurs organiseren.
De beurs wordt gehouden op zaterdag 19 mei 1979 in het gebouw "Kunstmin” , Boelekade 
67 te Gouda (tien minuten lopen van het station).
De zaal is geopend vanaf 12.00 uur voor het opstellen van planten; voor de bezoekers zal 
de beurs in vol bedrijf zijn vanaf 13.00 tot 17.00 uur.
In het gebouw bevinden zich diverse stands met materialen en documenten, planten-expo- 
sities ed. en bestaat er gelegenheid om planten te ruilen en eventueel te kopen.

Secr. Ineke van Schieveen-Schraa, Waterruit 60, Gouda. Tel.: 01820-11851

SUCCULENTEN-TENTOONSTELLING HAARLEM

De afdeling Haarlem zal haar jaarlijkse tentoonstelling van cactussen en andere succulen
ten houden van 28 april tot en met 13 mei 1979 in de Stadskweektuin, Klaverlaan 9, 
Haarlem.
De tentoonstelling is geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
De toegang is vrij.
De nieuwe afdeling "Fryslan”.
Tot ons genoegen kunnen wij de inschrijving bekend maken van de 34ste afdeling van 
onze vereniging. Per 1 januari 1979 is in Friesland opgericht de afdeling "Fryslèn” , de af
deling telt momenteel 26 leden, een respectabel aantal om mee te beginnen.
We wensen de jonge afdeling veel succes en een gestadigde groei.
Programma en tot wie u zich kunt wenden voor informatie over de afd. Fryslan vindt u 
onder de rubriek Afdelingsnieuws.

Planten en Cactussenhandel
PLANTENHANDEL A. H. Abels.

A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

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

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

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

Singel-Bloemmarkt t/o 494-496.
Amsterdam. Tel.: 020-227441.



SUCCULENTENBEURS HAARLEM

Ter gelegenheid van de jaarlijkse succulenten-tentoonstelling heeft de afdeling Haarlem 
mede een succulentenbeurs georganiseerd, die zal worden gehouden op 

zaterdag 5 mei 1979 in de Stadskweektuin,
Klaverlaan 9, te Haarlem

Elk lid, ook van andere afdelingen, kan planten inzenden. De beurs is geopen vanaf 12.00 
uur voor het opstellen van de planten. Zij die hiervoor een tafel wensen, gelieve dit voor 1 
mei 1979 op te geven aan de heer Dr. P.N. Aarsen, Duinoordstraat 36, 2023 WD Haarlem. 
Voor bezoekers is de beurs geopend van 13.00 uur tot 16.00 uur. Het is de bedoeling dat 
iedere liefhebbers langs deze weg zijn collectie kan aanvullen, hetzij door ruil, hetzij door 
aankoop tegen redelijke prijzen. Tevens zal op elk heel uur een aantal planten worden ver
loot. Parkeergelegenheid is aanwezig voor en naast de kweektuin. Op het terrein van de 
kweektuin is parkeren niet toegestaan.

AGENDA

Ruilbeurzen:
Afd. Utrecht: zaterdag 5 mei, aanvang 12 uur in het gebouw Oase, Kögllaan 26 te

Utrecht.

Afd. Utrecht
De afdeling Utrecht organiseert op zaterdag 5 mei van 12.00 tot 16.00 uur een ruilbeurs in 
het gebouw Oase, Kögllaan 26 te Utrecht. Er zal ook een flink aantal cactussen worden 
tentoongesteld. De toegang is gratis. In het gebouw bestaat gelegenheid de inwendige 
mens te versterken.
Het gebouw is vanaf het Centraal Station te Utrecht te bereiken met lijn 9, halte van Ever- 
dingenlaan (zie verder het kaartje).
Met de auto is het gebouw te bereiken vanaf de snelweg van Hilversum naar het zuiden 
(A27). Bij de afslag Utrecht, De Bilt rijdt men in de richting Utrecht. Bij de eerstvolgende 
rotonde rijdt men rechtdoor, direct hierna slaat men rechtsaf.

Hilversum

De beurs zal gericht zijn op amateurs die planten te ruil of te koop willen aanbieden aan 
andere liefhebbers.



JOCHUM HOF. Stichting Botanische tuin van Steyl.

zaterdag 5 mei en zondag 6 mei 1979 

EEN WEEKEINDE VOL MET CACTUSSEN EN ORCHIDEEËN

in de Jochum-Hof te Tegelen

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaansfeest van Succulenta, de Nederlands-Belgische 
Vereniging van Liefhebbers van Cactussen en andere Vetplanten, heeft het bestuur van de 
botanische tuin ”Jochum-Hof” besloten gastvrijheid te geven aan de jubilerende vereni
ging tijdens het weekeinde van 5 en 6 mei aanstaande, en wel gedurende de speciale 
openingstijden van 10-19 uur.

Met name zal dit gebeuren door de afdeling Noord-Limburg van Succulenta, die op haar 
beurt 20 jaar bestaat.

Ter verhoging van de feestvreugde en mede ter versteviging van de onderlinge contacten, 
is de afdeling Noord- en Midden-Limburg van de Nederlandse Orchideeën Vereniging uit
genodigd dit weekeinde mee te organiseren. Dit vooral gezien de bijzonder mooie resul
taten van de in december 1978 in de Jochum-Hof gehouden orchideeën-expositie.
Deze gezamenlijke presentatie van cactussen en orchideeën zal plaats hebben middels 
exposities in de tropenkas, voorlichting door leden van de beide verenigingen over de 
kweek en verzorging van deze planten alsmede door dia- en filmvoorstellingen.
In de leeszaal van de Jochum-Hof zal een uitgebreide collectie boeken en tijdschriften ter 
inzage liggen. Ook bestaat de mogelijkheid dan planten en boeken te kopen.
Veel aandacht krijgen ook de hobbykassen die er voor de amateurkweker in de handel zijn. 
Zo heeft "Artola” uit Weert reeds aangeboden een volledig uitgeruste kweekkas te 
exposeren.
Voor de cactusliefhebbers komt er een aparte bezienswaardigheid bij, omdat diverse leden 
van de afdeling Noord-Limburg van Succulenta op zondag 20 mei hun kweekkas voor 
geïnteresseerden zullen openstellen.
Nadere inlichtingen met opgave van de adressen van de te bezoeken cactuscollecties zul
len tijdens het weekeinde van 5 en 6 mei in de Jochum-Hof bekend worden gemaakt.

Gezien de te verwachten drukte wordt de bezoekers uit Noord- en Midden-Limburg aange
raden reeds in de morgenuren, vooral op zaterdag 5 mei, dit uitzonderlijke evenement in de 
Jochum-Hof te komen zien.
Voor verdere informatie zie bijgaande nieuwe tuinfolder en het persbulletin over de exposi
tie "dier en kleur” , die vanaf zaterdag 28 april aanstaande te bezichtigen is in de bene
denzaal van het documentatiecentrum.

JAARVERSLAG DIATHEEK 1978
Gedurende het afgelopen jaar zijn de werkzaamheden t.b.v. de diatheek van Succulenta 
voortgezet.
De activiteiten zijn door de volgende leden verricht:

J.H. Defesche,
P.L.M. Hofland,
H.M.S. Mevissen, voorzitter en kontaktpersoon.

De toename van het aantal dia’s is tamelijk gering gebleven. Aan het einde van het jaar 
bevatte de diatheek ca. 1800 stuks.
De geplande serie over zaaien is nogmaals afgebroken i.v.m. het onvoldoende kiemen van 
de zaden.
Er zijn 5 verzendingen van dia’s verzorgd. De uitgaven a f  196,99 zijn binnen de begroting 
gebleven.
Vanaf deze plaats een woord van dank aan de schenkers van dia’s.
Breda, maart 1979 H.M.S. Mevissen
Schenkers diatheek: Alsemgeest, Everdingen - Brinkman, Lünen B.R.D.; Deumen, Henge
lo - Konongs, Waalwijk.



BALANS PER 31 DECEMBER 

BEZITTINGEN 1978 1977

Postgiro
Belgische postgiro 
Alg. Bank Nederland 
Kas
Effecten (nominaal)
Bibliotheek
Voorraad Banden, enz.
Deposito
Nog te ontvangen contributie
Nog te ontvangen advertenties
Nog te ontvangen intrest
Nog te vorderen van Clichéfonds
Voorschot Clichéfonds
Nog te ontvangen wegens verkoop
Voorschotten
Vooruitbet. kosten uit te geven boeken

BATEN
Contributie lopend jaar
Contributie oude jaren
Verkoop en inschrijfgeld
Advertenties
Clichéfonds
Interest

f 30.645,43 f 3.138,61
- 1.653,33 - “ »“ “
- 5.317,56 - 4.000,90
- 102,36 - 53,21
- 9.000,00 - 9.000,00
- p.m. - p.m.
- 2.342,75 - 8.294,40
- 30.621,66 - 30.303,48
- 545,00 - 250,00
- 8.988,65 - 10.124,56
- 2.100,00 - 2.100,00
- - 5.273,48
- 4.000,00 - “ » “ “
- 2.134,78 2.641,98
- 500,00 250,00
- 796,69 - 476,89

f 98.748,21 f 75.907,51

f  122.356,02 f 98.038,57
602,50 768,75

1.829,60 5.430,78
- 10.341,05 7.629,66
- 14.307,90 - 15.273,48

5.089,04 - 4.423,90

f  154.526,11 f 131.565,14

BEGROTING

BATEN
Contributie
Verkoop en inschrijfgeld
Advertenties
Clichéfonds
Intrest
Nadelig saldo

120.000,00
1.500,00

10.000,00
14.000,00
6 .000,00
4.000,00

f  155.500,00



SCHULDEN
1978 1977

Vooruitbetaalde contributie 
Reserve koersverschillen effecten 
Reserve bibliotheek onderhoud 
Reserve bibliotheek aanschaf 
Nog te betalen tijdschrift 
Nog te betalen porti 
Nog te betalen bibliotheekkosten 
Nog te betalen vergaderkosten 
Nog te betalen drukwerk 
Nog te betalen diversen 
Buiningfonds 
Kapitaal

f 494,20 f 1.074,26
- 765,50 - 765,50
- 248,87 - 723,50
- “ l - 968,84
- 23.569,75 - 12.314,10
- 997,98 - 982,93
- 171,60 - 51,95
- 1.896,10 - 558,30
- 185,91 - 7,65
- 683,01 - 50,00
- 1.190,00 -

- 68.635,29 - 58.410,48

t 98.748,21 f  75.907,51

LASTEN
Exploitatie tijdschrift f  127.673,80 f 111.283,22
Bibliotheekkosten 1.477,64 ~ 614,47
Bibliotheek aanschaf 400,00 ~ 400,00
Porti en bankkosten - 4.601,32 ~ 6.808,21
Drukwerk en materiaal 1.805,42 ~ 1.203,25
Vergaderingen en reiskosten 4.225,35 - 2.422,19
Vergoeding sprekers 150,00 75,00
Propaganda - 2.953,60 2.016,45
Diatheek 196,99 “ f ” “

Val utakoersversch i I 134,17 -

Diversen 683,01 “ 184,43
Batig saldo - 10.224,81 “ 6.557,92

I f  154,526,11 f 131.565,14

1979

LASTEN
Exploitatie tijdschrift f 135.000,00
Bibliotheek ~ 2.000,00
Porti en bankkosten - 6.000,00
Drukwerk en materiaal - 3.000,00
Vergaderingen en reiskosten - 5.000,00
Propaganda - 3.000,00
Diatheek - 300,00
Vergoeding sprekers - 200,00
Onvoorzien 1.000,00

f 155.500,00



DIATHEEK

Een opgave van het totale bestand aan dia’s in de diatheek is nagenoeg onuitvoerbaar en 
zou tevens regelmatig herzien moeten worden. Aangezien het echter voor de leden en 
afdelingen van Succulenta van belang is om te weten wat er zoal in de diatheek 
opgenomen is, volgt onderstaand een beknopte inhoudsopgave.
In het eerste deel vindt u die cactus en vetplant geslachten, in alfabetische volgorde, 
waarvan tenminste dia’s van 5 soorten aanwezig zijn (per soort kunnen er meerdere dia’s 
aanwezig zijn). Het getal achter de geslachtsnaam geeft het beschikbare aantal soorten 
(uitgezonderd event. variëteiten) aan.
In het tweede deel zijn die geslachten vermeld waarvan het aantal soorten, 1 t/m  4 is.
Voor de naamgeving volgen wij de systemen vlgs. Backeberg resp. Jacobsen aangezien 
hierin nagenoeg alle cactussen en vetplanten vermeld worden. Willen de aanvragers voor 
bepaalde dia’s wel met een zekere levertijd rekening houden, aangezien de gezochte dia’s 
deel kunnen uitmaken van onze standaard series en daardoor niet altijd direkt beschikbaar 
zijn.
N.B.: Leden die dia's w illen schenken, kunnen aan de hand van de overzichten zien welke 
geslachten nog slecht vertegenwoordigd zijn.

Inhoudsopgave deel I

Agave 24 Lithops 50
Aloë 7 Lobivia 44
Aylostera 14 Loxanthocereus 7
Ceropegia 6 Mamillaria 70
Cleistocactus 10 Mediolobivia 5
Conophytum 85 Neochilenia 8
Copiapoa 6 Neoporteria 8
Crassula 6 Notocactus 12
Cylindropuntia 14 Opuntia 49
Echinocereus 13 Parodia 8
Echinofossulucactus 10 Pseudolobivia 11
Echinopsis 7 Rebutia 13
Euphorbia 21 Stapelia 10
Ferocactus 6 Sulcorebutia 29
Gymnocalycium 19 Tephrocactus 20
Haageocereus 20 Trichocereus 5
Heurnia 8

Inhoudsopgave deel II.
Acanthocalycium Caralluma Echinocactus Glottiphyllum
Akersia Carpobrotus Echinomastus Grusonia
Alluaudia Cephalocleistocactus Encephalocarpus Gymnocactus
Anacampseros Chamaecereus Epithelantha Hamatocactus
Ancistrocactus Clistanthocereus Eriocactus Haworthia
Aporocactus Consolea Eriocereus Helianthocereus
Arequipa Coryphantha Eriosyce Heliaporus
Argyroderma Decabelone Escobaria Hildewintera
Ariocarpus Delosperms Erytchorhipsalis Homalocephala
Arrojadoa Delosperma Espostoa Hoodia
Astrophytum Didierea Faucaria Horridocactus
Aztekium Dyckia Fenestraria Hoya
Azureocereus Dinteranthus Frailea Hylocereus
Blossfeldia Diplocyatha Frithia
Bolivicereus Dolichothele Furcraea
Borzicactus Dudleya Gasteria
Brasilicactus Echeveria Gibbeum



Islaya Neobuxbaumia
Kalanchoe Neodawsoria
Krainzia Neogomesia
Lemaireocereus Neoraimondia
Leuchtenbergia Nopalxochia
Lophocereus Obregonia
Lophophora Ophthalmophyllum
Malacocarpus Oreocereus
Mamillopsis Oscularia
Matucana Pachyphytum
Mila Pachypodium
Monadenium Pediocactus
Monanthus Pelecyphora
Morawetzia Peniocereus
Muiria Pfeiffera
Myrtillocactus Piaranthus
Neobessya Pilosocereus
Neobuighamia Pittosporum

CACTUSKWEKERIJ

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

Regelmatig uitbreiding 
van ons assortiment

GEOPEND:

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

Pleiospilos Submatucana
Portulaca Tacuiga
Pseudoespostoa Testudinaria
Pseudolithos Thelocactus
Pyrrhocactus Titanopsis
Racphioneum Toumeya
Reicheocactus Tradescentia
Rhipsalidopsis Turbinicarpus
Schwantesia Uebelmannia
Sedum Vanheerdia
Selenicereus Weberocereus
Sempervivum* Weingartia
Senecio Werckleocereus
Seticereus Wilcoxia
Seti-echinopsis Zygocactus
Solisia
Stephanocereus
Strombocactus

K E E S  E N  M A R T I N E  B O S X

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

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 ƒ 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. ________________________________



VRAAG EN AANBOD

Nog steeds leverbaar: Backeberg, Kakteen- 
lexicon (geen andere!). Bestellen door 
f 50,-- te storten op mijn girorekening 
1401427 of door middel van internationale 
postwissel (géén Bank!). J. Theunissen, 
Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastel. 
Tel.: 01651-1943.

Te ruil aangeboden: Krainz, die Kakteen 50 
t/m  63 tegen oude jaargangen Succulenta 
of KuaS. S.v.p. postzegel voor antwoord in
sluiten. J. Theunissen, Vierschaarstraat 23, 
4751 RR Oud-Gastel. Tel.: 01651-1943.

Gevraagd: Kontakt met leden die geïnteres
seerd zijn in het geslacht mamillaria. Ook 
mam. zaden te koop gevraagd. R. Tomas, 
Boomgaardstraat 6, 3453 Budingen, België.

Te ruil aangeboden: o.a. Ferocact. Mam. 
Rebutia, Echino, fos. cactussen tegen ge
bruikte ansichtkaarten. Aanbiedingen aan 
W. Driessen, Sandersweg 95, 6219 NW 
Maastricht.

Ik zoek kontakt met leden die geïnteres
seerd zijn in Tephrocact., en andere inte- 
ress. Opuntia’s (o.a. Corijn Opuntia). Te
vens zoek ik een of meerdere stekken of 
een plant van Tephro. malinensis.
Zelf heb ik 40 Tephroc. soorten en stekjes 
te ruil. J.J. Vulhop, Amstelveensweg 201 I.

Aangeboden zaailingen voor beginners. Te
gen portokosten te bevragen of afhalen bij 
Jan Hak. Gevraagd Phyllo stekken. Willem 
Marisstraat 57, Dordrecht.

Wil de juff. die met mij naar Mexico wilde 
alsnog haar adres opgeven? Daar wij a.s. 
herfst met een groep cactusspecialisten 
naar Mexico kunnen.
Welke ent. spec. zou mij in juni of juli een 
dag willen helpen bij het enten van cactus
sen. Reiskosten worden vergoed. Theo Lin
deman, Nachtegaalstraat 34 de Lutte. Tel.: 
04515-201.

Gevraagd: Oningebonden jaargangen van 
"Succulenta” 1970-1971-1972. Aanbiedin
gen aan J. Orlemans, Heemskerkerweg 288, 
1945 TL Beverwijk.

Aangeboden: Woonhuis met grote hobby- 
kas. Woonhuis (2 onder één kap) 829m2 
grond (voor en achter), 3 slaapkamers, kel
der, grote woonkamer met keuken, tevens 
bijkeuken en badkamer met ligbad. CV ga
rage en berging. Tuin met fruitbomen en 
kas van 8 x 5,5 m hoog 3,75 m. Voorzien 
van 6 klapramen. Geheel demontabel van 
alum. Vraagprijs kompleet f 185.000,- kk. 
Kas ook afzonderlijk te koop prijs n.o.t.k. 
H. Verstappen, Rolandstraat 12, Tegelen. 
Tel.: 077-33488.

Gevraagd: Januarinummer van Succulenta 
jaargang 1977. Kosten worden vergoed. 
Aanbiedingen aan J.M. Reynien de Chamil- 
lylaan 33, 5361 LH Grave. (N.Br.). Tel.: 
08860-1932.

Succulenta afd. Almelo en omstr.?

Diegene die geïnteresseerd zijn in 
de oprichting van een nieuwe afde
ling van "Succulenta” voor Almelo 
en omstreken, worden verzocht om 
op 25 april om 20.00 uur aanwezig 
te zijn op de oprichtingsvergade
ring.
Deze zal gehouden worden bij de 
familie C. Tetenburg, Kiefstkamp 
4, Almelo, wijk Schelfhorst. Tel.: 
05490-67581.



NIEUWE LEDEN.

L. van Gijssel, De Finne 34, Tjalleberd.
Frank Hoste, Hof ter Leepslaan 12, 3009 Winksele, Bel

gië.
J. Bierman, El Schoutenstraat 31, Sassenheim.
Mevr. M. Binnendijk-v. Wijk, p/a Schaapherdershoek 

15, Rijnsburg
R.G. Blokdijk, Wibantstraat 166, Zaandam.
J.H. Vet, Vondelstraat 19, Wormerveer.
R. Ploeger, Aalsmeerderdijk 494, Rijsenhout.
J.S. Siersma, Badweg 6, Oudehaske.
H.J. Preuter, Welleweg 43, Rijssen.
Mevr. M. Lainert-Verbrugge, Zandfort 66, Hoogerheide. 
C. Tetenburg, Kieftskamp 4, Almelo.
Mevr. Wltteveen-Steffens, Roelantstraat 138, Alkmaar. 
Marcel De Wel, Bylokstraat 174, 3020 Herent, België.
A. TerWengel, Wiedenbroeksingel 79, Haaksbergen. 
Mevr. Vandenbroeck-De Wolf, Kerkplein 29, 3041 Pel

lenberg, België.
Mevr. H. van Ast-Kleyn, Groene Zoom 12B, Alblasser- 

dam.
Ed. van Hoofstadt, Kasteellei 111, Wynegem, België. 
Mevr. van Loon-Langerwerf, Dulderpark 6, Geertruiden- 

berg.
R.W. Offerman, Dr. Schaepmanlaan 4, Bladel.
H. Kooistra, Mesdaglaan 13, Alkmaar.
Mevr. N. Dalmolen-Hoeksema, De Haanstraat 7, Roden. 
Hubert Juveyns, Overwinningsstraat 5, 3200 Kessel-LO, 

België.
Mej. H.M. de Loos, De Tol 495, Leldschendam.
Mevr. Kieft, Pr. Hendrikstraat 64, Eist (Gld.).
C.J. Juyn, De Vroedschap 8, Krimpen a/d IJssel.
Atie Roos, Mesdagstraat 9, Schagen.
A. van Beers, Piuslaan 127, Eindhoven.
Mevr. M. Verheyen-Dijkgraaf, Dorpsstraat 241A, Scher

penzeel.
Gert Jan Reeskamp, Blokzijlerweg 3, Marknesse.
L. Bedijn, Clusiusweg 100, Noordwijk.
J.H. van Hensbergen, R. Dodoenstraat 5, Noordwijk. 
A.J. v.d. Biggelaar, Deken Franssenstraat 13, Veghel.

José van Verseveld, Kamelenspoor 211, Maarssenbroek. 
A. Den Baas, Janzenstraat 39, Den Helder.
J. Baten, Achter De Heggen 27, Nieuwenhagen.
Mej. P. Pronk, Wieringsestraat 90, Den Haag.
J. Kooymans, Pine Ridge, New Beith RD, Greenbank 

4124 South Wales, Australië.
Informa Clamer, Aresa, Casella Postale 27, 2002 Via Dei 

Tiali 32/A.
W.C. Keen, 8 Stonehouse, Clcubbington, Learnington 

SpacV32 7LP, Engeland.
Franz Jozef Pies, Markusstrasse 1, 5144 Wegberg 

(B.R.D.).
Mej. M.J. Kloot, A.J. de Graafstraat 43, Sommelsdijk. 
Mevr. E. Lutameten-Luytjes, Volkerakstraat 16, Middel

burg.
Mej. I. van Loo, Nw. Vlissingseweg 444, Middelburg. 
Mevr. G. Hoop, Sam. v. Houtenstraat 219, Amsterdam. 
J. Snoey, Abeelstraat 17, ’s-Gravenzande.
J.H. Houweling, Miltonstraat 9, Rotterdam.
Jolanda Ooms, Langbroekerdijk A 65, Langbroek.
Anita Jacobs, Kerkstraat 16, Cuyk.
Erwin Helsmoortel, Waranda8, 8938 Elverdinge, België. 
Jeanne v.d. Goor, Waatskamp 23, Ospel.
Jef van Gooi, Nadorststraat 46, 2360 Oud Turnhout, 

België.
Marnix, Vandendriessche, Wijnendalestraat 55, 8160 

Diksmuide, België.
Wilfried Verhe, Jaargetijdenlaan 1, 1050 Brussel, België. 
Roger Saelens, Oude Markt 27, 3000 Leuven, België. 
Hans Lagendijk, Seringenstraat 50, Ridderkerk.
Mevr. J. de Boer-Hiemstra, Noard 105, Workum.
Mej. W. den Besten, Tielerwaardlaan 3, Tiel.
Mevr. E. van Asch, Oud Eemnesserweg 9, Eemnes.
Mevr. T. Schaper, Kanaalweg 10, Smilde.
Fr. Strous, Ryterveld 7, Swalmen.
Mare Laceur, Sinaaidorp 71,9190 Sinaai, België.
T.M. Sterrenburg, Uitwijksdijkje 6, Uitwijk.
Paul Mollevanger, Cannablchstraat 58, Tilburg.

VERANTWOORDING GIFTEN 
BUININGSFONDS

f 100,00 Afd. Delfzijl en omstr. Succulenta 
f 539,29 Deutsche kakteengesellschaft

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



GEACHTE LIEFHEBBERS VAN ASCLEPIADACEAE
(Aasbloemen Stapelia enz.).

Uit contacten is duidelijk geworden dat velen eigenlijk te weinig asclepiadaceae-liefheb- 
bers kennen om hun hobby verder uit te bouwen. Teneinde hierin verbetering te brengen 
wilde ik U vragen of U er mee accoord gaat dat Uw naam op een adreslijst komt, die ik dan 
alle deelnemers wil versturen.
Wilt u mij voor dat doel zo spoedig mogelijk laten weten of U het gewenst vindt dat Uw 
naam op die lijst komt.
Ik stel me voor dat we hier in Nederland kunnen komen tot een studiegroep als een soort 
onderafdeling van de engelse asclepiad-society. Het ligt niet in mijn bedoeling om op oer- 
nederlandse wijze een vereniging met bestuur (en contributie) op te richten, maar wel de 
persoonlijke kontakten uit te breiden en b.v. enkele keren per jaar een studiebijeenkomst 
te organiseren.

Voor wie lid wil worden van de engelse vereniging volgen hier verdere bijzonderheden: 
Membership Secretary & Treasurer:

Colin C. Walker,
ARC Unit of Nitrogen Fixation,
University of Sussex,
Brighton BNI 9QJ 
England.

Kosten £ 2,50 per jaar, waarvoor U 4 keurig uitgevoerde tijdschriften per jaar ontvangt, met 
minstens één echte kleurenfoto. Verder hebt U toegang tot de zaadbank en kunt U dia’s 
ruilen.
Betaling van de contributie is het goedkoopst door een eurocheque per brief naar Colin te 
sturen. Een aantal oudere nummers kunt U daarmee tevens bestellen.
Gaarne zou ik van U antwoord willen hebben vóór het eind van deze maand, zodat we van 
het hele seizoen kunnen profiteren. De ervaring heeft geleerd dat het niet gemakkelijk is 
om ruilmateriaal wat na augustus verkregen is goed de winter door te brengen.

C. v.d. Wouw, Maricollenweg 63, 5971 AT Grubbenvorst. Tel.: 077-62350



NOTOPHIELEN OPGELET!

De eerste oproep in Succulenta leverde een teleurstellend aantal reakties. Misschien is het 
ook niet helemaal duidelijk geweest wat de bedoeling is: we willen een internationale 
groep vormen, die zich speciaal met Notocactussen bezig gaat houden. Natuurlijk is het 
plezierig als je dan kunt rekenen op de medewerking van zoveel mogelijk leden, maar het 
is geenszins een plicht om bijdragen te leveren. We hopen alleen, dat U ervan overtuigd 
bent, dat we alleen samen iets waardevols kunnen maken. Ook is het niet de bedoeling U 
vertaalwerk in handen te spelen, en als U eens een bijdrage hebt, dan zullen we best 
iemand vinden, die het in het duits wil vertalen, want de voertaal zal het duits zijn. 
Inmiddels beschik ik over een aantal exemplaren van de eerste brochure. Het is een door 
J. Neduchal samengestelde lijst van soorten, variëteiten, vormen, synoniemen en veld- 
nummers van het geslacht Notocactus. Omdat deze uitgave in eigen beheer moet plaats
vinden is de prijs misschien wat hoog, maar de geïnteresseerde liefhebber vindt er wel een 
grote hoeveelheid informatie. Het zijn 19 blz. op A4 formaat, de prijs DM 6 of / 6,60 plus 
f 1,20 porto. Geïnteresseerden kunnen de brochure bestellen door f 7,80 op mijn giro
rekening 1401427 te storten.

Sjef Teunissen, 
Vierschaarstraat 23, 

4751 RR Oud-Gastel

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.

karlheinz uhlig - kakteen
053 KERNEN i.R. (Rommelshausen)

W.-Duitsland LILIENSTR. 5

Nachtrag zur Pflanzenliste 1978/79
Conophytum hallii, pardicolor, piriforme, 

elishae, luisae, violaciflorum, 
puberulum, uvaeforme, trunca
tum, ficiforme, minutum, scitu
lum, leviculum, obcordellum 
v. multicolor, polyandrum, 
ernianum, lambertense, flavum, 
wilhelmii DM 3-4,--

Unsere Samenliste 1979 ist soeben erschienen!

NATUUR & BOEK
Uitzonderlijke Boeken
Succulenten

Elandstraat 58 Bromelia’s
2513 GT Den Haag Over diverse onderwerpen Cactussen

070 - 64.62.77 Exotica Aloes
Kamerplanten Coniferen
Epifyten Tillandsia’s



OOSTENRIJK

FROHNLEITEN : Alpengarten Franz Mayr- Melnhof, (A. en Arboretum), A8130 
3 geopend: dagelijks van maart - october 7 a.m. - 7 p.m.

GRA2 : Botanischer Garten der Universitat Graz, Holteigasse 6. 
geopend: april - october, dagelijks.

INNSBRUCK : Botanischer Garten der Universitat Innsbruck, (O.A.), 
Sternwarterstrasse 15, A-6020.

KLAGENFURT
geopend: dagelijks 7 a.m. - 5 p.m.

: Botanischer Garten des Landes Karnten, (A.) Klinkstrasse 6. 
geopend: dagelijks. 9 a.m. - 6 p.m.

LINZ : Botanischer Garten und Arboretum der Stadt Linz,
(C.O.W. en Tillandsia.) Bancalariweg 41.
geopend: october - maart 8 a.m. - 5 p.m., april en september.

ST: VEIT : Alpengarten Rannach, Correspondentie: Botanischer Garten der 
Universitat A-8010Graz, Holteigasse 6, Austria. (a). 
geopend: april - october.

WENEN : Botanischer Garten der Universitat Wie, (S.O.), Rennweg 14. 
geopend: april - october.

WENEN : Verwaltung der Bundesgarten, (C.O.S.) Schönbrun. 
geopend: kassen 9 a.m. -6  p.m., tuin ’s winters 6 a.m. -6  p.m., 
zomers 6 a.m. - 9 p.m.

WENEN : Alpengarten im Oberen Belvedere der Verwaltung der Bundesgarten, 
(A.) Prinz-Eugen-Strasse 27, Wenen.
geopend: april - juni 9 a.m. - 6 p.m., ju li - september 9 a.m. - 5 p.m., 
behalve zaterdags en zondags.

ELIMAKI

FINLAND

: Arboretum Mustilla, spec. coniferen, rhododendrons. (T) 
geopend: dagelijks.

HELSINKI : The Botanical Garden, University of Helsinki, Unioninkatu 44. 
geopend: 8 a.m. - 9 p.m.

JOENSUU : The Botanical Garden, University of Joensuu, 80101 Joensuu 10. 
geopend: dagelijks.

OULU : Botanical Garden, University of Oulu, (W, alpenplanten), 
geopend: tuinen 8 a.m. -10 p.m., kassen 8 a.m. -4  p.m.

TURKU : Botanical Garden, University of Turku, Sf-20500 Turku 50. 
geopend: tuinen 8 a.m. - 6 p.m., kassen 8 a.m. - 3 p.m.

BELGRADO

JOEGOSLAVIË

: Botanical Institute and Garden, Takovska43, Belgrado, 
geopend: geen gegevens.

DUBROVNIK : Biological Institute, Botanical Garden "Lokrum” , P.O. Box 39. 
(C.S.W.) geopend: tuin 8 a.m. - 6 p.m., kas 9 a.m. -1 p.m.

LJUBLJANA : Botanicni vrt univerze v Ljubljana, spec. Inheemse planten, 
geopend: werkdagen 7 a.m. - 5 p.m.

RADOMLJE : Arboretum Volcji potok, Slovenia. 
geopend: gehele jaar.

SKOPJE-
GAZIBABA
ZAGREB

: Botanie Garden of the Botanie Institute, University of Skopje, Box 439 
Macedonië, geopend: gehele jaar.

: Boanickl vrt Prirodoslovno-matematickog fakulteta u Zagrebu, 
Marulicevtrg 9a. spec. Balkanflora en Nelumblum luteum in bulten 
vijvers, geopend: dagelijks 7 a.m. - 7 p.m. van 1 april - 31 oktober.



G y m n o c a ly c iu m  v a tte ri Buin.

D it door onze oudvoorzitter Buining beschreven, uit Rio Grande, Córdoba, 
Argentinië, afkom stige exemplaar is om meer redenen een interessante soort 
om in cu ltuur te hebben.
Aanvankelijk heeft elk areool een drietal, stijve doorns. Bij het ouder worden 
van de plant worden de twee zijdelings staande doorns niet meer aangemaakt, 
zodat alleen de naar beneden wijzende doorn overb lijft. Een enkele maal ve r
g ist de plant zich wel eens, maar dat behoort to t de uitzonderingen. In 1977 
ving d it proces met het teruggebracht aantal doorns aan met mijn toen v ijf jaar 
oude exemplaar. Op bijgaande foto van de planteschedel is dat goed waar te 
nemen.

maar wel

(vervolg blz. 94)
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Het is een buitengewoon gemakkelijke en fraaie bloeier. De bloem wordt ge
makkelijk tot 50 mm lang en 40 mm in 0 . De bovenste bloembladen zijn wit, 
terwijl de keel rood van kleur is. Bij warm weer slaan de bloembladen geheel 
terug waarbij de meeldraden met hun gele helmknopjes goed in het zicht 
komen. In cultuur een gemakkelijk te houden soort.
Teksten en foto’s: Th. Neutelings

vervolg van blz. 91

luridus en speciosus, wellicht zijn alle soorten dat, maar door onbekendheid 
met enkele andere soorten kan ik dit niet zeggen. Na kunstmatige bestuiving 
ontwikkelt zich de 1,5 a 2 cm in doorsnede, gevleugelde vrucht, welke 2 
zaden bevat. Na rijpheid verdrogen de vruchten en vallen van de plant of kun
nen geplukt worden.
De kern van de vrucht met de zaden is vrij hard. Men kan de vrucht in zijn 
geheel in de grond stoppen, maar dan duurt het vrij lang eer de zaden kiemen. 
Zelf knip ik de vleugels van de vrucht af om zoveel mogelijk schimmelvorming 
tegen te gaan en stop dan de harde kern in vochtige grond. Na ± 2 a 3 weken 
zijn de kernen dan geweekt en zachter geworden, waarna ik de zaden eruit 
haal, opnieuw zaai en met ±  5 mm grond bedek. Ze komen dan na ongeveer 
4 a 5 dagen op.
In de literatuur wordt meestal aangegeven, dat het wintergroeiers zijn, maar 
men kan de planten gemakkelijk omwennen en er zomergroeiers van maken. 
De planten bloeien dan vanaf ongeveer het einde van de lente de hele zomer 
door. De cultuur is niet zo moeilijk, als men zich maar houdt aan een strenge 
rustperiode in de winter en de planten droog houdt bij ongeveer 15° C. Bij de 
hernieuwde groei in het voorjaar, welke men ook kan helpen opwekken door
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Pterodiscus speciosus

af en toe licht te nevelen, wordt er geleidelijkaan —  afhankelijk van de groei —  
meer water gegeven. Eenmaal goed aan de groei kunnen ze wel wat water 
verdragen, wat niet inhoudt dat ze constant nat mogen blijven staan. Ze ver
langen een zandige, maar wel een voedzame, goed water doorlatende aarde 
in de groeitijd bevorderlijk om het verdrogen van bloemknoppen en bladeren 
tegen te gaan. Al met al zijn het decoratieve planten waar men veel plezier 
van kan hebben.
Mr. Heemskerkstraat 24, Ridderkerk.

Het kweken van Euphorbia’s in Zuid-Afrika (Slot)

P. V. BRUGGEN en P. v.d. WAAL

Nazorg.
Men heeft nu heel wat moeite gedaan om de Euphorbia’s goed geplant te 
krijgen. Nu moet niet alles ongedaan raken door zichzelf geluk te wensen en 
zelfvoldaan achterover te gaan zitten. Zij zijn onderhevig aan aanvallen van 
allerlei ongedierte. Houdt geregeld inspectie en roei blad-, dop- en schildluizen 
uit. Blijf in de aanval. Men moet niet wachten tot je door hen in de verdediging 
gebracht wordt. Voorkomen is beter dan genezen. Of er tekenen zijn van ziek
ten of niet, loop al je planten elke twee maanden na met Rogor E en men is 
verzekerd van ziekte-vrijheid. Een besmetting met dopluis, hoe hevig al, kan 
gemakkelijk onderdrukt worden met General Protekta, Kill Fungi o.i.d. Strooi 
het poeder er dik overheen, bedek zonodig de hele plant en je komt er vanaf. 
Later kun je de neten eraf borstelen, want ze vallen er niet vanzelf af. Dopluis 
schijnt een voorkeur te hebben voor soorten als E. aggregata, enopla, ferox,
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heptagona, horrida, polygona (kussenvormende planten). Van al die plagen, 
die een Euphorbia kan krijgen, is er een die w erke lijk  e rgerlijk  is en dat is de 
rode spint. Hij is een verschrikk ing met een m icroscopische gestalte en je 
w ord t zijn aanwezigheid pas gewaar, als je zijn ve rde rfe lijk  handwerk gade
slaat: een roodbruine vlek, gew oonlijk  aan de top van jonge loten. De vlek 
droogt uit en vorm t een korstachtig  letsel, wat de plant permanent b lijft dragen. 
Hij is een sapzuiger, die tege lijke rtijd  de plant een g if-inspu iting geeft, die, als 
men hem niet vern ietig t, de plant radicaal zal doodmaken. De bestrijd ing is niet 
gemakkelijk. Hij bouwt een weerstand op tegen alles wat we kennen. D.D.T. 
voorziet hem van een ideale broeikas. Hij w ordt door de wind meegevoerd en 
dus moeten we een besmette plant afzonderen en hem om de v ijf  dagen met 
iets anders behandelen, laten we zeggen om de beurt met Rogor E, Kelthane, 
Tedion V-18, M etasystox en Malathion, to t we zijn sporen niet meer zien. 
Wanneer je een kannetje spu its to f hebt klaargemaakt, kun je het net zo goed 
leegmaken op de andere planten met nieuwe loten. Vele van de genoemde 
middelen moeten wat zwakker dan de aangeduide sterke zijn. W anneer je ze 
pas gekregen hebt, moet je je planten in de toekom st in de lente en de zomer 
goed in de gaten houden, omdat de rode-spinteieren niet door je spuitspul 
vernietigd worden. Hij sch ijn t op zijn bedrijv igst te zijn gedurende warme, 
droge tijden. De vraag is: waar komt hij e igen lijk  vandaan? Hij kan van je 
buurman overgewaaid zijn, maar d it is onwaarschijn lijk, want je naaste buurman 
die de soort planten heeft is kilom eters ver weg.
Groentje heeft in 1971 voo r de eerste keer in 25 jaar kennis met hem gemaakt 
door een ingevoerde Euph. hypogaea. De rode sp in t hield toen huis op alle 
Euphorbia's met jonge loten. Het kostte een volhardende strijd . Ze schijnen 
nu bedwongen te zijn. De zomer van 1972-73 moest uitmaken of zij overw on
nen hadden. H ieru it va lt een les te leren: onderzoek alle aanwinsten zeer 
nauwkeurig; als er een roodbruine v lek is, kan d it de normale kleur van een 
nieuwe loot zijn maar als het wat schimmelachtig uitziet, begin dan je offensief. 
Nazorg betekent niet vluchtig  bekijken. Je inspectie moet zich verder u its trek
ken: het betekent letten op de groei; ook slechte groei o f onnatuurlijke groei 
bezien, betekent het. V erloopt alles naar verwachting, dan ben je op het goede 
pad. A ls een plant echter na een jaar of w at geen tekenen van groei vertoont, 
moet d it een oorzaak hebben: slechte voeding of verkeerde voeding. O nder
grondse narigheid kan het niet zijn, anders zou hij al ve rro t zijn. Zo 'n plant 
moet opnieuw gepot worden. Denk na over zijn vindplaats en bekijk  o f je hem 
een grondsoort kan geven, die hem gelukkig maakt. Denk echter a ltijd weer 
eerst om de ontsm etting. Je Euphorbia moet er natuurgetrouw uitzien en niet 
op een ander soort plant lijken. Overmatige w eelderigheid en een onnatuurlijke 
en afw ijkende heldergroene kleur verschaft je m isschien veel genot en te 
vredenheid, maar het duidt op een kortstondige levensduur. Ergens is er een 
overijverige stimulans die hem tenslo ttte  doet opbranden. Laat zo'n plant ge
rust dorst lijden, al is het een heel jaar als hij het met zijn w eelderigheid vo l
houdt en geef hem daarna wat m inder water.
Als een goed gewortelde plant tekenen van verval toont, duidt d it gew oonlijk 
op te natte grond gedurende lange tijd. Haal hem eruit, want hij zal evenmin 
als men met de hand de hemel kan aanraken, vanzelf herstellen. Men kan 
hem redden. Men zal ste llig  ontdekken, dat de drainering ontoereikend is, met 
als gevolg een beschimmeling van het w orte lste lse l, wegvreten van de wortels 
en stamnerven en een invasie van aaltjes, die ju is t op zulke toestanden ge
wacht hebben. Het kan ook zijn, maar we zijn het maar weinig tegengekomen, 
dat w orte laaltjes de overhand gekregen hebben. Deze dringen de w orte ls bin-
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Euphorbia stellaespina 

Foto: Groentje

nen en veroorzaken knobbeltjes op de w ortels. A ls deze afgesneden worden, 
de plant op de beproefde wijze behandeld w ord t en w eer naar behoren ge
plant, zal hij gauw herstellen. (Tussen haakjes: zulke w orte ls moeten verbrand 
worden en niet in de tuin gestrooid worden. O ok de grond w aaruit de plant 
gehaald w ord t niet rondstrooien.)
Nu w illen we de stoute schoenen aantrekken en met W hite, D yer en Sloane 
onze krachten meten. Z ij beweren, dat door aaltjes besm ette w orte ls van 
Euphorbia’s ontsm et kunnen worden door de w orte ls 20 minuten in w ater van 
56 graden te laten staan. Tegelijkertijd  verm elden zij, dat de belangrijke fijne 
voedingsw orte ls daardoor vern ietigd worden. Ik durf beweren, dat als zij van 
staaldruppels en m erthiolate geweten hadden, zij het warme w ater hadden 
kunnen laten staan.

Besluit.
Terloops is gezegd, dat Euphorbia’s zo behandeld moeten worden, dat ze er 
natuurgetrouw uitzien. D it houdt ook een herschepping van hun natuurlijke 
omgeving en atm osfeer in. In de rotstuin is dat niet m oeilijk. Een pot vraagt 
een beetje meer vaardigheid, maar een tweetal stenen (waar m ogelijk) zal 
bijdragen to t de ontplooiing van het karakter van een plant. E. knobeli en E. 
perangusta, om er maar twee te noemen, doen het goed tussen grote schuin- 
liggende rotsstenen. In een rotstuin kunnen zulke toestanden gem akkelijk 
nagebootst worden, zelfs in zekere mate ook in een pot.
Ze houden van een dergelijke w ijze van planten, omdat ze van een regel
matige klamheid houden, maar niet van een teveel aan w ater; het beetje 
w ater wat in de aarde dringt langs schuinliggende stenen, zorgt voor een 
constante vochtigheid diep onder de steenlaag, waar hun voedingsw orte ls 
thuis horen. Nog een voorbeeld: E. vanderm erwei houdt ook van schuin ge
plaatste rotsstenen en daarbij is hij sociaal ingesteld en gesteld op gezel-
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schap. Hij staat haast nooit alleen. Hij sluit altijd vriendschap met polgrassen 
en andere gewassen in zijn omgeving en heeft een grote voorliefde voor de 
bobbejaanstaart (Barbacenia retinervis) en het mosachtige plantje Selaginella. 
Maak dat E. vandermerwei zich thuisvoelt en geef hem zijn gezochte gezel
schap. In tegenstelling tot eerstgenoemde twee, verdraagt deze jongen geen 
berijping (bedekking met ijs). (Terloops opgemerkt: als men eraan denkt om 
deze drie uit de grond te gaan halen, laat dan de pikhouweel en graafwerk- 
tuigen maar staan - alles wat nodig is, is een flinke lading dynamiet!). 
Sommige soorten behouden de droge resten van dode bloeistengels gedu
rende jaren, (vandaar de naam van b.v. E. restituta). Andere, zoals E. monteiroi 
hebben lange, stakerige takken, die jaarlijks uitdrogen en volhardend aan 
de plant blijven. We kennen vijf vormen van E. monteiroi. Een van deze vor
men heeft een manier om zich helemaal omhelzend en beschermend te bedek
ken met zijn gedroogde resten. Deze uitgedroogde takken maken deel uit van 
zijn specifieke soort en habitus en moeten nooit afgesneden worden. Men 
zal dan ook niet doen zoals een oude lieve tante, die me jaren geleden een 
E. grandicornis stuurde en netjes alle grote doorns had afgeknipt.

Euphorbia
neohumbcrtii

Foto: P. v.d. Waal

Je veld-uitrusting moet o.a. bestaan uit een fles water (om te drinken) en een 
fles merthiolate. Een derde fles is absoluut onontbeerlijk: petroleum (en een 
oude handdoek). Het melksap van Euphorbia’s is giftig en kan heel wat on
gemak veroorzaken als men onverschillig is. De graad van melksapscherpte 
wisselt van soort tot soort. Een partij soorten doen haast geen kwaad. (Op
zettelijk noemen we geen namen, want het is veiliger om ze allemaal als 
potentiële ergenis-veroorzakers te behandelen.) Hoe het ook zij, bij de eerst 
gelegenheid moeten de handen goed in petroleum gewassen worden. Dit is 
de gemakkelijkste manier om alle sporen van melksap te verwijderen. Op
passen met spetten op gevoelige lichaamsdelen. Als spetten niet dadelijk van 
zulke delen verwijderd worden, kan er een lelijke jeukende uitslag ontstaan. 
Zorg dat je nooit Euphorbiamelk in de ogen krijgt anders gaat men een lesje 
opzeggen door de brandende pijnen. Een permanente beschadiging van het 
oog is niet uitgesloten. Je moet zelfs nooit het zweet van het voorhoofd af
vegen met een hand waaraan Euphorbiamelk zit, zelfs niet als de melk opge
droogd is, want de eerste zweetdruppel, die je ogen kan bereiken is al genoeg
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om je een voorproefje  te geven van de mogelijkheden. Een goede boereraad 
is: bet de ogen dadelijk  in beestemelk. Deze verm aning moet niet al te veel 
afschrikken. Er is niet het minste gevaar, als men maar niet doet als iemand 
die een E. ingens-tak met een kapmes afhakte en een m elkspat midden in zijn 
oog kreeg. In een kwarteeuw van Euphorbiabehandeling heeft de schrijver iets 
ergers gekregen dan de zweetdruppel en uitslagongem ak en dan nog omdat 
hij toen nog niet beter w ist.

Samenwerken.
De schrijvers van het boek The Succulent Euphorbiaceae (South A frica )’ stellen 
onomwonden, dat de geheimen van d it p lantengeslacht voor een g roo t deel 
onopgehelderd zijn en dat vele opwindende m ogelijkheden op de onderzoeker 
wachten. Dat deze ste lling waar is, lijd t geen tw ijfe l. A ls men zekere soorten 
verge lijk t, w ord t men getroffen door de overeenkom st: E. meloformis, obesa, 
symmetrica, valida, franckiana, ledienii, nesemannii, pillansii, E. clandestina, 
clava, cylindrica, E. bubilana, tugelensis en andere. Ergens, diep verborgen, 
lig t een verm iste schakel, die gevonden zal worden als het probleem naar 
verdienste en doelgericht aangepakt zal worden. Ik ben er van overtuigd, dat 
E. knobelii niets anders is dan een afscheiding van E. perangusta. Maar over
tu ig ing en vastste lling zijn m oeilijk  verzoenbare standpunten als zij niet be
hoorlijk  en fe ite lijk  gestaafd kunnen worden. De m oeilijkheid is dat pro fes
sionele plantkundigen zich niet doelbewust en met volhard ing op het gebied 
van de evo lu tie leer beijveren, te rw ijl de tijd s fac to r en het nodige gerie f bij 
de amateur ontbreken. De gewone plantenverzamelaar bemoeit zich niet met 
zulke diepgaande dingen.
Hij is gew oonlijk  lichtgelovig en aanvaardt zonder meer alles wat de geleer
den vaststellen. Dat is jammer, want als hij zo nu en dan een vraagteken 
plaatste en d it rustigweg op de achtergrond uitkiende, zou hij op de lange 
duur een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Daarom vragen w ij om samen 
te werken. K ritiek en toevoegingen zijn altijd welkom.

Rembrandtlaan 100. 7242 DE Lochem - Henri Duantweg 61, 7242 HE Lochem

Krainzia guelzowiana (W erd.) Backbg.
S. KOOIJ jr.

Krainzia guelzowiana gold voor enkele jaren terug als zeldzaam. D it zeldzame 
is er nu wel een beetje af, want bij iedere kw eker die zich toe leg t op de parti
culiere verkoop, is deze gewilde plant nu in groten getale vertegenwoordigd. 
Het is een plant die veel lijk t op de bekende Mam. bocasana, doch wanneer 
deze plant b loeit ziet men het verschil met Mam. bocasana zeer duidelijk.
De Krainzia guelzowiana b loeit met sierlijke , grote bloemen en is zeker wan
neer hij b loeit een prachtig en waardevol juweel in de kas.
De verzorging is op eigen wortel m oeilijker dan geënt op E. jusbertii. Op 
eigen wortel is deze plant bijzonder gevoelig voor natte voeten en een natte 
wortelhals. Het beste kan men de plant daarom enten op eerder genoemde 
onderstam.
Krainzia guelzowiana is een kogelvorm ige plant die 7 cm hoog en 6 cm in 
doorsnede wordt. Op latere leeftijd  gaat deze plant spruiten maken en daar
door uitstoelen to t mooie groepen. Het plantelichaam bevat een waterig sap. 
De axillen zijn kaal, de areolen geel. Randdoorns heeft deze plant in grote 
hoeveelheden, to t ongeveer 80, haarachtig en borstelvorm ig, to t 1,5 cm lang.
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Krainzia guelzowiana Foto L. van Dijk

Tegenover de hoeveelheid randdoorns staat maar één middendoorn; deze is 
haakvormig, geel tot roodbruin. De bloemen zijn 5 cm lang en tot 6 cm in door
snede. Kleur rozerood. De bloem blijft 4-5 dagen geopend. De vrucht is lang
werpig rond en heeft een helrode kleur. Zaad bijna donkerzwart, met kleine 
witte arillus.
Vindplaats: Durango, Mexico.
Literatuur: Das Kakteenlexikon, C. Backeberg.
van Dijckstraat 34, De Lier.

M am m illa ria  d u o fo rm is Craig & Daws

Sj. van MAESTRICHT
Als iemand naar de pen grijpt om enthousiast een verhaal over een cactus te 
schrijven, dan gaat het steevast over een exemplaar, waar wat meer eer aan 
te behalen valt. Maar de gewone, bijna alledaagse exemplaren lopen daar
door de kans amper of niet voor het voetlicht geplaatst te worden. En dan te 
bedenken dat wij als liefhebbers in de meeste gevallen met zulke exem
plaren begonnen zijn, juist omdat ze zo gemakkelijk te cultiveren waren, pro
bleemloos als ze zijn.
Zo bijvoorbeeld ook deze duoformis, die het in de natuur bepaald niet ”ge- 
makkelijk” heeft. Immers in de staat Puebla groeit deze op de droge hellingen
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M. duoformis (links) M. hamata (rechts)

Mammillaria hamata Foto’s van de schrijver.



van lava-achtige heuvels langs de snelweg van Puebla naar Oaxaca. En daar 
staan ze te groeien en te bloeien in de hete zon. Daarom heeft mijn exemplaar 
in mijn kas de zonnigste en warmste plek gekregen. In de maanden mei to t en 
met ju li b loe it hij overdadig met helder karm ozijnrode bloemen. O ok de be- 
doorning ontw ikke lt zich in zulke kweekomstandigheden optimaal. En dan 
mag in die periode de w ate rg ift gerust rijke lijk  zijn. Craig en Dawson be
schreven d it exem plaar in 1948.

Naast deze duoform is heb ik nog een ander exemplaar dat er erg veel op 
lijk t en ik destijds verkreeg onder de naam Mammillaria hamata Lehm. Deze 
soort werd in 1837 door Lehmann onvolledig beschreven. Benevens is er ook 
een M. heeriana Backbg. nom. nud., waarvan Backeberg ze lf zegt dat het mo
gelijk  een vorm van de hamata is. Anderen houden deze voor de duoform is. 
Tenslotte bestaat e r nog een tw ijfe lachtige soort door Heinrich in 1958 gepu
bliceerd, nl. M. rossiana. O ok hiervan is de oorsprong zeer vaag. Men houdt 
het erop, aldus David Hunt, dat het hier om duoform is gaat. Mij is deze plant 
overigens onbekend.
M jn  beide, van 1972 daterende duoform is- en hamataplanten heb ik op ve r
schillen en overeenkom sten vergeleken en kon daardoor to t de opstelling van 
de navolgende lijs t komen:

M. hamata: M. duoform is:

Plantelichaam: hoog: 10 cm, 0  4 cm, 
sterker spruitend aan de 
basis, halfglanzend groen

hoog: 15 cm, 0  51/2 cm, 
m inder sterk spruitend aan 
de basis, matgroen

Tuberkel: 7 mm lang, 7 mm breed 
aan de basis

10 mm lang, 9 mm breed aan 
de voet

Areool: 3 mm 0 , m inder w itte  wol, 
afstand van areool to t areool 
spiraalsgew ijze gezien: 8 mm

4 mm 0 , veel w itte  wol, 
afstand van areool to t areool 
spiraalvorm ig: 10 mm

Randdoorns: 17-19 stuks, w it met soms 
een zw art puntje, maximaal
5 mm lang, bijna niet 
overlappend

18-19 stuks, w it, onderste 
max. 7 mm lang, sterk 
overlappend met naburige

M iddendoorns: 4 waarvan 1 gekromd, 
gekrom de 9 mm lang, overige 
to t 7 mm lang, 
zwartbruin, vanaf midden to t 
basis donkerbruin to t bruin

4 waarvan 1 gekromd, 
gekrom de 10 mm lang, 
overige to t 11 mm lang, 
zwartbruin, vanaf midden to t 
basis via lichtbruin to t vuil 
w itgeel

Axille: met wol, ±  -7 stuks 
doornachtige borstelharen, 
to t 7 mm lang

met wol en ±  8 stuks 
doornige borstelharen, 
max. 8 mm lang

Bloem: volwassen bloem knop iets 
korte r en d ikker (meer 
buikvorm ig) 
kleur: scharlakenrood 
afm.: 13 mm lang 0  11 mm 
buikig-klokvorm ig 
bloembladen teruggeslagen 
stem pel: 5 lobben, geelgroen 
meeldraden violetroze, 
helm hokjes lichtgeel

volwassen bloem knop is
langer en slanker
kleur: karm ijnrood
afm.: 15 mm lang, 0  12 mm
klokvorm ig
bloembladen niet te rug
geslagen
stempel: 5 lobben, geelgroen 
meeldraden violetroze, 
helm hokjes lichtgeel
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Mammillaria duoformis

Als je als liefhebber zo’n overzichtje opgesteld hebt, dan kom je inderdaad 
tot de overtuiging dat beide zeer nauw aan elkaar verwant zijn. En daarbij kun 
je je afvragen of de hamata, waarvan de beschrijving niet geldig is, als soort
naam behouden moet blijven. Naar mijn mening moet er in elk geval gezien 
de waar te nemen verschillen die constant blijken een onderscheid gehand
haafd blijven. Helaas is de vindplaats van de hamata onbekend, zodat een 
goede herbeschrijving uitblijft. Op grond van de (in cultuur) waargenomen 
verschillen kan voorlopig het beste m.i. de hamata als een vorm of zo mogelijk 
als een variëteit van de duoformis gehanteerd worden. Men weet dan ten
minste dat er verschillen zijn tussen beide planten, dat voorts beide nauw 
aan elkaar verwant zijn (en daardoor voor beginners vooral spoedig te plaat
sen), en tevens is het een goede gelegenheid om niet-officieel geregistreerde 
namen niet meer te hanteren. Mocht de aldus bijv. voor te stellen duoformis 
var. hamata nom. prov. (=  voorlopige naam) alsnog in de natuur aangetroffen 
worden, dan kan men vervolgens tot een officiële beschrijving met naamgeving 
en deponering van de typeplant bij een wetenschappelijk herbarium overgaan. 
Er blijkt nog een officiële variëteit te zijn, nl. M. duoformis var. rectiformis 
Craig ex Daws., waarbij de gekromde middendoorn van de typeplant evenwel 
hier recht is. (rectiformis = recht van vorm, duoformis = tweevormig). 
Voor mij is bovenstaande een "studie" geweest die mij als liefhebber sterk 
heeft geboeid. Van een Engelse club betrok ik verleden jaar zaad onder de 
ongeldige naam M. heeriana. De plantjes ervan zijn nu nog te klein om ze, als 
studiemateriaal voor op te stellen waarnemingslijsten, te laten meedoen.
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M am m illa ria  b e n e ck e i Eh enbg.

H. J. M. SCHOENMAKERS

Als er een cactussoort bestaat die vanwege een indrukwekkende reeks van 
verschillende benamingen de nodige verwarring sticht, dan is het toch wel 
deze, in 1844 door Ehrenberg beschreven cactus. De aanleiding tot deze ver
zuchting is het feit dat ik bij een beginnende amateur drie exemplaren onder 
even zoveel verschillende namen op de steeketiketten in de verzameling zag, 
ondanks het feit dat ze op elkaar leken. Zijn verweer bestond hieruit dat hij 
deze planten op naam gekocht had bij een ervaren kweker.
Daarom hieronder eerst een rijtje van al de namen, die nog steeds veelvuldig 
voor die een en dezelfde cactus voorkomen:
(a) Mamm. aylostera Werd. (1938)
(b) Mamm. balsasensis Boed.(1931)
(c) Mamm. balsasoides Craig (1942)
(d) Mamm. colonensis Craig (1942)
(e) Mamm. guiengolensis Bravo (& MacDongall) (1966)
( f ) Mamm. nelsonii (Br. & R.) Boed. (1933)
(g) Dolichothele beneckei (Ehrenbg.) Backbg.
(h) Mamm. barkeri Shurly ex Backbg. (1961)
( i ) Oehmia nelsonii (Br. & R.) Buxb. (1951)
Laat ons eerst eens nagaan waar deze cactussoort in de vrije natuur voor
komt. En dan valt enigermate te begrijpen hoe vanwege het grote versprei
dingsgebied de namenverwarring is kunnen ontstaan. Het natuurlijk versprei
dingsgebied strekt zich namelijk uit langs de westkust van Mexico, vanaf de 
Kreeftskeerkring ( = noorderkeerkring) tot aan de Isthmus (=  landengte) van 
Mexico. En ook oostwaarts, dwars door het Sierragebergte, heeft dit plantje 
zich verspreid. De reden van deze migratielust is gelegen in het feit, dat dit 
bolcactusie erg gemakkelijk spruit. En deze zijspruiten laten vrij eenvoudig 
los van het moederlichaam, temeer daar de areolen ervan van een stevige, 
gehaakte middendoorn voorzien zijn. Het valt dan licht te begrijpen dat zulke 
kleine zijbolleties de pels van dieren als een ideaal reismiddel zien, totdat het 
desbetreffende beest het moe is die blinde passagiers verder te transpor
teren en ze met behulp van schuren langs struiktakken van hun gepelste lijf 
schudden. Het is dan ook geen wonder dat in het zelfs nog nabije verleden 
menig verzamelaar te velde dacht een nieuwe soort aangetroffen te hebben! 
Deze wijze van voortplanting noemen we de vegetatieve wijze. Met de ge
slachtelijke wijze van voortplanting is het echter schamel gesteld. Ook in 
het wild bloeit deze soort, welke zich kenmerkt door zijn relatief grote zaden, 
bepaald niet overvloedig. Iets wat vele veldverzamelaars parten gespeeld 
heeft, reden dat vaak noch de vrucht noch het zaad in hun beschrijvingen zijn 
opgenomen. Maar komt de beneckei tot bloei, dan ziet men de bijzonder grote 
(20 mm lang, ruim 30 mm in 0 ), geeloranje bloem, waarbij de lange bloem- 
buis tevens zeer typerend is. Dit bloemuiterlijk verklaart dan de naam ayloste
ra, genoemd naar het gelijknamige, Rebutia-achtige geslacht.
Gaan wij wat dieper in de literatuur duiken en beginnen we met de Mammil- 
lariaspecialist Craig, dan vinden we bij hem als aparte soorten vermeld: M. 
beneckei met als synoniem (b) en (f). Craig vermeldt M. balsaoides als een 
aparte soort, die hij in 1942 aantrof bij de Balsarivier langs de autoweg tussen 
Taxco-Alcopulco, in de staat Guerrero, Mexico. Wel noteert hij daarbij dat
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M am m illa r ia  benecke i: op  het ee rs te  g e z ich t lijk t de vo rm  op  d ie  van m en ige  Pa rod ia . Le t o ok  
op  de w o ld raad je s  d ie  z ic h  op  de oudere  tub e rke ls  hebben a fgeze t. D e  tw ee z ich tb a re  z ijsp ru iten  

v ie le n  na aanrak ing  d ire c t af.
F o to ’s van de sch r ijve r

naar zijn mening dit exemplaar erg veel op de beneckei lijkt, maar meent toch 
de volgende verschillen als relevant te mogen constateren: borstels in de 
axillen, randdoorns 10-11 stuks in plaats van 13-15, bloembladen met gave 
rand in plaats van gezaagd, de buitenste bloembladen helder groen en niet 
violetroze, 3 stempellobben in plaats van 5.
Als verspreidingsgebied voor beneckei geeft hij op de staten Guerrero en Mi- 
choacan, met als typevindplaatsen respectievelijk Balsas en La Salada. Zeer 
terecht merkte Craig op dat (b) en (f) identiek zijn op grond van de zaad- 
gegevens, welke hij wel registreerde. Dit in tegenstelling met andere oudere 
schrijvers als Britton & Rosé en Boedeker. Als gevolg daarvan verzucht Craig 
dan ook dat dergelijke onvolledige beschrijvingen een bron van misverstan
den zijn. M aar... zelf publiceert hij in 1942 M. balsasoides (c) met in zijn 
diagnose de notitie "fructus et semina ignota” (=  vrucht en zaad onbekend)! 
Van de naam aylostera (a) zegt hij in zijn standaardwerk (Mammillaria Hand- 
book, 1945), dat deze niet tot het geslacht Mammillaria hoort, maar mogelijk 
tot Dolichothele met vraagteken, iets waarop Backeberg inhaakt zoals wij 
verderop zullen zien. En met M. colonensis (d) gaat hij ook fout met zijn be- 
schrijvingsnotitie: "vrucht en zaad onbekend” . Zijn echtgenote vond dat 
exemplaar bij de plaats Colonia, gelegen aan de Balsarivier, langs de weg 
van . . . Taxco naar Alcopulca, staat Cuerrero.
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De synoniemen (e) en (h) kon hij niet in zijn werk vermelden, omdat deze na 
zijn overlijden ontstonden.
De Duitse schrijver Backeberg heeft beneckei bij het genus Dolichothele 
ondergebracht (g); en (a) ziet hij als een synoniem voor deze; (b) beschouwt 
hij als synoniem voor Dol. nelsonii (Br. & R.) Backb. en (c) als Dol. balsa- 
soides (Craig) Backbg. Wel ziet hij colonensis (d) weer als een Mammillaria! 
Met deze schrijver komen we dus niet verder. In feite neemt hij Craig over, 
na alle volgens hem niet synoniem zijnde exemplaren, op één na, bij Dolicho
thele ondergebracht te hebben.
In 1951 bracht Buxbaum beneckei onder het door hem gecreëerde geslacht 
Oehmea, waarbij hij argumenteerde dat deze soort afkomstig zou zijn van een 
Hamatocactusvoorvader, in tegenstelling tot de andere Mammilaria’s die hij 
van een Ferocactusvoorvader afkomstig acht. Hij noemt hem dan ook Oehmia 
nelsonii (i), een zienswijze welke door Cullmann wordt gedeeld.
In 1961 beschreef Bravo een uit de Cerro de Guiengola, staat Oaxaca, Mexico, 
afkomstig exemplaar als Mamm. guiengolensis (e). Maar ook hier laat de 
schrijver vrucht zowel als zaad onbekend. Algemeen wordt aangenomen, heden 
ten dage, dat het een beneckei betrof.
Huidige, gezaghebbende Mammillariaspecialisten gelijk Hunt en Glass o.a. 
brengen beneckei onder bij geslacht Mammillaria.
Tenslotte nog enige cultuurnotities uit eigen waarneming:
Mijn exemplaar meet 45 mm hoog met een doorsnee van 50 mm. De tuberkels 
zijn ca. 6 mm lang en aan de basis horizontaal gemeten tot 8 mm breed. 
Randdoorns: 10-13, ongelijk lang, tot ca. 8 mm, wit met vaak een klein zwart 
puntje, bij ouder worden tot grijsbruin verkleurend. Middendoorns: 3-4, de 
onderste tot 13 mm lang met gekromde punt, alle zwartbruin, aan de voet wat 
lichter; de niet gekromde zijn tot 7 mm lang. De jonge areolen bevatten ta
melijk veel wol, welke later afvalt en zich op de tuberkels vastzet. Dit ver
schijnsel is op de elders geplaatste foto duidelijk waar te nemen. De jonge 
axillen bevatten een beetje wol en vaak doornachtig borstelhaar tot ca. 6 mm 
lengte.
De kleur van het plantelichaam is in de schedel frisgroen; de rest, vooral op 
de bovenzijde van de tepels, donker paarsrood als gevolg van zonnestraling. 
Bloei heb ik (helaas) tot dusver niet mogen beleven, hetgeen gezien boven
staand verhaal ook niet zo verwonderlijk is.
Hij gedijt goed op eigen wortel, doch groeit langzaam. De zijspruiten vallen 
door licht aanraken vrij gemakkelijk af. Deze wortelen redelijk snel in een 
warmvochtige atmosfeer, maar zijn dan ook gemakkelijk te enten. Het over
winteren moet beslist boven 10° C geschieden, anders sterft deze onher
roepelijk, zoals ik zelf eertijds moest ervaren.

Kloosterberg 1A, Bunde (L.)

Mesembryanthemaceae (XX)

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

17. Wegens technische redenen zal dit nummer later behandeld worden.
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18. BROWNANTHUS
(ter ere van Dr. N. E. Brown)

Deze eigenaardige, min of meer ver- 
houtende struikjes komen weinig in de 
cultuur voor. De blaadjes zijn klein en 
verdrogen al snel. Samen met Psilo- 
caulon (zie onder) zijn dit dan ook de 
enige stamsucculenten in de gehele fa
milie. Bloempjes eindstandig, wit of 
roodachtig. Korte groeiperiode in de 
zomer. Verlangen vrij veel warmte.
Het geslacht is nauw verwant aan Psi- 
locaulon en wordt, nadat Friedrich het 
hierin had opgenomen, ook als beho
rend tot Psilocaulon beschouwd.
Het voornaamste verspreidingsgebied 
is het westen en zuidwesten van Zuid- 
Afrika alsmede de kustgebieden van 
Zuidwest-Afrika en Kaapprovincie.

19. BIJLIA
(ter ere van mevr. D. van der Bijl)

Van de vele monotypische mesemge- 
slachten is Bijlia er één. Bijlia cana is 
- indien goed gekweekt - een compact 
groeiend plantje dat op latere leeftijd 
zich vertakt en dan een groepje vormt 
van korte, scheef-knotsvormige, dikke 
bladeren. Deze bladeren zijn min of 
meer driehoekig in doorsnede en heb
ben een duidelijk naar voren uitsteken
de kin aan de onderzijde van de bla
deren.
Het behoort tot de groep der zgn. ultra- 
succulenten en is verwant aan het ge
slacht Hereroa. In de cultuur levert het 
weinig moeilijkheden op. Het verlangt 
wel een zeer zonnige standplaats en 
een goed doorlatende potgrond. Het is 
echter moeilijk om een goede, gedron
gen groeiwijze te bereiken aangezien 
Bijlia cana een wintergroeier is. Het 
licht en met name het zonlicht is in 
onze contreien ’s winters helaas slechts 
in geringe mate beschikbaar en dit 
heeft tot gevolg dat bij ons de planten 
wat ijl opgroeien en groen blijven. In 
de natuur en onder zeer gunstige om
standigheden kunnen de bladeren 
prachtig blauwgrijs-groen met een pur
perachtige waas verkleuren.

Tekening A. de Graaf

Bijlia cana Foto: A de Graaf
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De gele bloemen kunnen to t 3 cm 0  
worden; bij ons echter meestal belang
rijk  kleiner.
Het plantje is afkom stig van Prince A l- 
bert in het zuiden van de Kaapprovin
cie.
Regelmatig w ord t er zaad van aan

geboden dat v rij snel kiemt (3-5 da
gen); het opkweken in zandige grond 
verloopt voorspoedig en reeds in het 
derde jaar is de plant bloeibaar. B loe i
tijd  in het najaar/w inter, afhankelijk  van 
de standplaats en de hoeveelheid zon
neschijn.

Bijlia  cana Foto: Fr. Noltee

(w ordt vervolgd)

Essenberg 77, Dordrecht 
F inlandplein 5, Nieuwe Tonge
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MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING 

VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Mammillaria sphaerica A. Dietz Foto: Th. Neutelings
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Een begin...

Hier is dan ons blad in zijn nieuwe gedaante. Voorlopig is de voornaamste 
verandering de tweede kleurenplaat. Misschien dat er langzamerhand andere 
wijzigingen komen. Bij voorbaat biedt de redactie zijn verontschuldigingen aan 
voor de onvermijdelijke fouten die bij deze overgang zullen voorkomen. Het 
is uw blad, niet het blad van de redactie. Daarom leest het kritisch en verzuim 
niet uw op- en aanmerkingen aan de redactie te sturen. Niet alles is mogelijk, 
maar misschien kan met uw wensen rekening gehouden worden. Moge dit 
blad een bijdrage zijn aan ons aller liefhebberij.

De Redactie

Mammillaria sphaerica A. Dietz

TH.M.W. NEUTELINGS

Door het sterke vermogen om te spruiten, vormt deze plant in de natuur 
grote klompen, welke een omvang van ca. 5 dm kunnen bereiken. De indi
viduele plant is enigszins bolvormig, waaraan het zijn soortnaam te danken 
heeft. Het kan een doorsnede van 5 cm bereiken. De typische, lange tepels 
zijn wat slap, vooral in het (droge) rustseizoen. Hun vorm is conisch tot cylindrisch. 
De lengte wordt tot 16 mm en de diameter 6 mm. De kleur is bleekgroen. De 
axillen zijn licht wollig. De middendoorn wordt tot 6 mm lang, is recht en 
puntig en geelachtig van kleur. De randdoorns staan straalvormig ingeplant 
in een aantal van overwegend 14 stuks, zijn wit van tint, fijn en puntig. De 
grote bloemen, zoals de foto duidelijk laat zien, zijn geel van kleur en kunnen 
een doorsnede halen van 70 mm! De vrucht is groenig tot purperachtig, 
10-15 mm lang en verspreidt een aangename geur. Het zaad is zwart.
De vindplaats van deze schitterend bloeiende cactus bevindt zich bij de kust 
nabij de stad Corpus Christi, gelegen in de staat Texas. Voorts komt deze soort 
voor in Mexico, in Tamaulipas, ten zuiden van de stad Ciudad Mier.
Sommige schrijvers beschouwen deze soort als een variëteit van Mamm. longi- 
mamma, hetgeen Brandegee (1900) en Benson (1969) als hun mening geven. 
Ook kunnen we vaak, vooral in de Duitse literatuur de geslachtsnaam Doli- 
chothele tegenkomen, door Schumann in 1891 ingevoerd. Als reden voor deze 
afscheiding van het geslacht Mammillaria gaf men op, dat de tuberkels niet 
systematisch gerangschikt zijn volgens het zo voor Mammillaria’s typische 
patroon. Tegenwoordig hebben de moderne, Angelsaksische schrijvers het 
geslacht Dolichothele weer teruggebracht onder het geslacht Mammilaria. De 
naam Dolichothele is voor deze groep nog behouden gebleven als een ver
zamelnaam (sectie) binnen het geslacht Mammillaria.
Het valt mij op dat deze cactus toch niet zo dikwijls voorkomt in diverse 
verzamelingen. Hetgeen beslist jammer is, alleen al vanwege de grote, prachtig 
gele bloemen, die redelijk lang open blijven en vaak in betrekkelijk groten getale 
verschijnen. Tot in de herfst toe, mits deze een vrij zonnig karakter blijft be
houden, wat wel eens wil voorkomen. De cultuur van deze plant is beslist 
niet moeilijk, mits men even op de volgende puntjes wil letten.
De plant vormt dikke penwortels, die vooral aan het halsgedeelte vrij gevoelig 
voor rot zijn. Het beste is de plant in een diepe pot te zetten. Op de bodem 
ervan een laagje grove, gebakken kleikorrels, daarop een mengsel van pot
grond, kleine, gebakken kleikorrels en as, tot op tweederde hoogte. En tot
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slot rondom de hals en de bovenste delen van de penwortels alleen grove 
kleikorrels.
Wat ook zeer belangrijk is, laat u zich in het voorjaar niet verleiden, al schijnt 
de zon nog zo uitbundig, de gieter veelvuldig te hanteren. De slappe, gerim
pelde tuberkels mogen u dan wel een bezorgde voorhoofdsrimpel bezorgen, 
maar..., niet gieten, wel nevelen. Pas, als de eerste rozekleurige bloemknoppen 
duidelijk zichtbaar worden, mag men normaal water toedienen. Ook is deze 
plant gevoelig voor tussentijdse verandering van plaats tijdens de bloemknop- 
vorming. De kans is dan groot, dat deze dan niet doorzetten. Verder verlangt 
deze plant een lichte standplaats, maar houdt niet zo van een hete middagzon. 
Wilt u deze cactus vegetatief vermeerderen, dan moet u de zijscheuten, zodra 
ze een vrij behoorlijke omvang gekregen hebben, met een scherp, schoon 
mes vlak langs de stam van de moederplant wegsnijden. De wond van zowel 
de moederplant als van de stek met aspoeder afdichten. Dit om ongewenste 
infectie tegen te gaan. Na een week of twee is het snijvlak goed afgehard 
en kan deze op een zandige grond ter beworteling gezet worden. Een warme, 
vochtige omgeving zonder direct zonlicht zorgt dan voor een spoedige bewor
teling. Men heeft wel eens - en met succes - geprobeerd, losse tepels te 
stekken en het lukte daarbij daaruit volwaardige planten te krijgen. Zelf heb ik 
dit nog niet getest. Enten is een zinloze zaak, daar dit voor dit soort planten 
totaal overbodig is.
In het voorjaar haal ik alle oude, verdroogde tepels weg met een pincet (met 
ronde uiteinden, om prikwonden te voorkomen). Deze afgestorven resten kun
nen bij vochtig worden n.l. gemakkelijk rotten en schimmelen.
De Dolichothelegroep kent nog meer schitterend bloeiende, grootbloemige exem
plaren, die hetzelfde cultuurpatroon kennen. Te weten: Mamm. longimamma 
DC, Mamm. melaleuca Karw., Mamm. uberiformis Zucc. en Mamm. zephy- 
ranthoides Scheidw. De laatste echter onderscheidt zich belangrijk van alle 
vorige, die uitsluitend geelbloeiend zijn. Hij bloeit n.l. met grote, karmijnrode 
bloemen, de tuberkels zijn veel slanker en de middendoorn is gehaakt. Jammer 
dat deze, in tegenstelling tot de andere, zo moeilijk in bloei te krijgen is. Mij 
is het nog nooit in de 4 jaren dat ik hem heb, gelukt. Als waarschuwing moge 
voorts gelden dat deze Dolichotheles erg gevoelig zijn voor spint.
Tenslotte, om het beeld van deze groep cactussen wat meer volledig te maken, 
noem ik nog Mamm. baumii Boed. en Mamm. surculosa Boed. Twee dwerg- 
plantjes in vergelijking met de vorige. Ook de bloemen, geel van kleur, zijn 
wat kleiner. Maar in verhouding met de plant beduidend groot.

Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

Frailea castanea Backbg.

K.H. PRESTLÉ

Deze Frailea werd in 1935 door dhr. Mueller-Melchers in het noorden van Uruguay 
gevonden en ter beschrijving aan dhr. C. Backeberg gezonden.
C. Backeberg en F.M. Knuth beschreven deze Frailea in het "Kaktus-A.B.C.", 
1953 als - Frailea castanea - blz. 248/415.
De Latijnse beschrijving luidt als volgt:
Applanato globosa, vix ultra 1,5 cm diametro, fere subterranea, apice profunde 
depressa, costis 15, in tubercula non divisis, vix 1 mm altis, rectissimis, obscure 
glauco-viridibus, sulcis acutis laetioribus; areolis perparvis, oblongo-rotundis,
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griseo-tomentosis; aculeis primum rubellis postea nigris apice cornu colore, 
marginalibus ca. 8, maximis 1 mm longis, centrali solitario, omnibus basiscopice 
incumbentibus; fructu globoso, rufo, setis, minimis obscuris et pilis minutis 
brunneo-griseis vestito-Uruguay.

Zoals ik reeds in Succulenta 1978/4 blz. 83/84/85 beschreef, heeft deze 
Frailea lange tijd aanleiding tot verwarring gegeven, omdat de beschrijving 
van C. Backeberg meer en meer aan de beschrijving van Frailea asterioides 
aangepast werd; C. Backeberg ”Das Kakteenlexikon’’ 1966 blz. 159/553.
In 1972 zond dhr. H. Schlosser mij 3 Frailea’s, welke hij tijdens een van zijn 
vele studiereizen door het noorden van Uruguay had gevonden. Deze Frailea 
kreeg het Veldnummer: Schl. 61. Pas in 1975 werd mij duidelijk, dat ik met 
deze nieuwe Frailea, de reeds door dhr. Mueller-Melchers gevondene Fr. cas
tanea in mijn handen had.
Tijdens mijn studiereis door Uruguay in de wintermaanden van 1976/77 welke 
ik speciaal aan de studie van de Frailea's in Uruguay had gewijd, bezocht 
ik eveneens in gezelschap van mijn vriend dhr.,H. Schlosser, de oude stand
plaats van de Frailea Schl. 61, maar wij hadden geen succes, aangezien de 
standplaats door het af branden van het terrein vernietigd was. Toch zochten 
wij de hele dag dit gebied systematisch zeer nauwkeurig af en vonden enige 
kilometers verderop een nieuwe vindplaats van Frailea castanea met een iets 
afwijkende habitus en kleur; deze Frailea kreeg het Veldnummer: PR 58.
Het lijkt mij gewenst, deze Frailea thans goed gedefinieerd en van deskundige 
tekeningen voorzien opnieuw te beschrijven.

Frailea castanea Backbg. emend. K.H. Prestlé
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Frailea castanea Backbg. emend. K.H. Prestlé
Corpus applanato-globosum solitarium vertice impresso, vix ultra quam 20 mm dia- 
metiens, obscure glauco-viride ad rufo-viride, ad 30 mm longum, radice rapiformi 
ramosa; costis 16-18 , obsolete et fere totaliter in tubercula applanata divisis; areolis 
ovalibus, in tuberculis positis, circa 1,5 mm longis et 1,2 mm latis, pilis tomentosis 
griseo-brunneis instructis, postea glabrescentibus et canescentibus; spinis duris vitreis 
acicularibus et plus minusve curvatis, irregulariter spectantibus, atro-castaneis, serius 
canescentibus; spinis marginalibus 8-10, 4,5-5 mm longis, radianter dispositis cas
taneis, in basi incrassatis nigris; spinis centralibus 2, 5,0-7,0 mm longis, una sursum 
directa, una oblique porrecta, arto-castaneis, in basi incrassatis nigris; floribus 30-40 mm 
longis latisque infundibuliformibus citrinis; pericarpello 11,5 mm longo, et 7,0 mm 
lato, saetis fulvis 2,0-6,0 mm longis in fasciculis de 3-5 et pilis griseis instructo; 
receptaculo 4,5 mm longo, squamulis acuminatis ad 1,2 mm longis et 1 mm latis 
instructo, in axillis squamulorum 2-3 saetis 7-12 mm longis et pilis brunneo-griseis; 
caverna seminifera ovali, 6 mm longa et 4,5 mm lata, ovulis parietalibus singula
ribus instructa; glandulis nectareis in pede pistilli; foliis transeuntibus lanceolatis acumi
natis, ad 11 mm longis, 3,5 mm latis, margine integris, citrinis, infra olivaceo-brunneo-, 
mediostriatis; foliis perianthii interioribus lanceolatis acuminatis, ad 16 mm longis, 
4,5 mm latis, margine integris et plus minusve undatis, citrinis; staminibus primariis 
in 2 vel 3 coronis pistillum circumdantibus, 8 mm longis luteo-albis, antheribus 1 mm 
longis luteis; staminibus secundanis in 2 vel 3 coronis ad parietem receptaculi 
adpressis, 5 mm longis, antheribus 1 mm longis luteis ad pistillum curvatis; stylo 
22 mm longo, 1 mm lato, viride-luteo, stigmatibus 6-7, 4-5 mm longis albis papillis 
instructis; fructu baccaeformi sicco, pariete tenui, atro-violaceo-brunneo, 23 mm longo,
11 mm lato, subpyriformi, saetis ad 12 mm longis brunneis duris et pilis griseis 
instructo; seminibus galeriformibus magnis, 2,0-2,2 mm longis, 1,6-1,8 mm latis, 
testa nitida atro-castanea nuda, lineamentis reticulatis, pectine bene creato, margine 
hili tuberculis parvis applanatorotundis praedito et introrsum curvato, hilopyriformi 
basali, microphyla a tergo, funiculo cum membrana tenui hilum claudenti coniuncto, 
embryone 1,8 mm longo, perispermio absenti, cotyledonibus vix visibilibus.
Habitat ad Cuchilla de Beien, in parte septentrionale republicae Uruguayanae.
Typus in Herbario Regni, Ultrajecti Hollandia sub. nr. PR 58

Lichaam afgeplat kogelvormig, enkelvoudig, met ingezonken schedel, nauwe
lijks meer dan 20 mm in doorsnede, donker blauwgroen tot rossig groen, tot 
30 mm lang, met vertakte penwortel; ribben 16-18, onduidelijk en bijna ge
heel in afgeplatte knobbeltjes verdeeld;
areolen ovaal, op de knobbeltjes geplaatst, ±  1,5 mm lang en 1,2 mm breed, 
bezet met grijsbruine viltharen, later verkalend en vergrijzend; 
doorns hard, glasachtig, naaldvormig, en min of meer gebogen, onregelmatig 
gericht, donker kastanjebruin, later vergrijzend;
randdoorns 8-10, 4,5-5,0 mm lang, straalsgewijs gesteld, kastanjebruin, aan de 
basis verdikt, zwart;
middendoorns 2, 5,0-7,0 mm lang een naar boven gericht, een schuin naar 
voren, donker kastanjebruin, aan de basis verdikt, zwart; 
bloemen 30-40 mm lang en breed, trechtervormig, citroengeel, pericarpellum 
11,5 mm lang en 7,0 mm breed, bezet met lichtbruine, 2,0-6,0 mm lange 
borstels in bundeltjes van 3-5 en met grijze haren;
receptaculum 4,5 mm lang, bezet met toegespitste, tot 1 -2 mm lange en 1 mm 
brede schubbetjes, in de oksels van de schubbetjes 2-3, 7-12 mm lange 
borstels en bruin-grijze haren;
zaadholte ovaal, 6 mm lang en 4,5 mm breed, bezet met wandstandige al
leenstaande zaadknopjes; 
nectarklieren aan de voet van de stamper;
overgangsbladeren lancetvormig, toegespitst, tot 11 mm lang, 3,5 mm breed, 
aan de rand gaaf, citroengeel, beneden met olijfbruine middenstreep; 
binnenste bloembladeren lancetvormig, toegespitst, tot 16 mm lang, 4,5 mm 
breed, aan de rand gaaf en min of meer gegolfd, citroengeel;
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A
Al
A2
A3
A4
A5
A6 en A7

doorsnede bloem
bloem, een helft ontdaan van borstels en haren 
binnenste perianthbladen 
bovenste overgangsblad 
buitenste perianthblad 
receptaculumschubje met borstels en haren 
borstels en haren op pericarpellum
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=  zaad
= hilumzijde met navelstreng 
= vrucht 
= zaadknop
= boven: embryo, onder: embryo geheel vrij
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primaire meeldraden, in 2 of 3 kransen de stamper omgevend, 8 mm lang, 
geelwit, met 1 mm lange gele helmhokjes;
secundaire meeldraden in 2 of 3 kransen tegen de wand van het receptacu
lum aangedrukt, 5 mm lang, 1 mm breed, groengeel, met 6-7, 4-5 mm lange 
witte met papillen bezette stempels;
vrucht besvormig, droog, met dunne wand, donker violet-bruin, 23 mm lang, 
11 mm breed, enigszins peenvormig, bezet met tot 12 mm lange bruine, harde 
borstels en grijze haren;
zaden helmvormig, groot 2,0-2,2 mm lang, 1,6-1,8 mm breed, met glanzende, 
donker kastanjebruine, kale testa en met netvormige lijntekening, met goed 
gevormde kam, hilumrand voorzien van kleine afgeplat-ronde knobbeltjes en 
naar binnen gebogen;
hilum peervormig, basaal, met de micropyle aan de rugzijde;
funiculus met een dun, het hilum afsluitend vlies verbonden;
embryo 1,0 mm lang, perisperm afwezig, met nauwelijks zichtbare cotyledonen.
Standplaats : Cuchilla de Beien, in het noordelijke deel van Uruguay.
Tekeningen : A.J. Brederoo
Lat. diagnose: J.A. Huijsson
Type in Rijksherbarium te Utrecht onder typenummer PR-58

Vijverweg 12, 5461 AL Veghel

Curacao, een koninkrijksdeel met cactussen (III)

C.A.L. BERCHT

De enige cactus van Curacao, die op iedereen toch wel indruk maakt, is 
de Melocactus. De Melon di Seroe (— de bol van de berg) zoals de inheemse 
naam luidt, komt nog steeds in grote aantallen op het eiland voor. Nog steeds, 
want de export nam soms zulke vormen aan, dat de regering zich genood
zaakt heeft gezien de uitvoer te verbieden. Echter, controle bij vertrek is vrijwel 
nihil. Vanwege het uiterlijk worden alleen volwassen exemplaren met een rede
lijk ontwikkeld cephalium aan de natuur onttrokken en juist deze planten heb
ben meestal niet meer de mogelijkheid om een nieuw wortelstelsel op te 
bouwen. Het oorspronkelijke wortelstelsel met enkele dikke wortels recht naar 
beneden - als daar tenminste gelegenheid voor is - en horizontale wortels 
met een lengte tot meer dan 10 m gaan bij de "oogst" verloren. Dus, laat 
ze staan daar waar ze horen, in de natuur.
Op Curacao heb ik naast verspreid voorkomende exemplaren grote aantallen 
gevonden op de rotsen bij het landhuis Koraal Tabak, op de heuvels rond 
de vuurtoren bij Westpunt, bij de St. Christoffelberg en op het terrein van Santa 
Barbara.
Over de wetenschappelijke benaming is veel geschreven. De naam Melocactus 
macrocanthos is thans algemeen aanvaard. De moeilijkheid was namelijk de 
enorme variabiliteit van deze soort. Die is zelfs zo groot, dat rond 1900 door 
Suringar en Valckenier Suringar1) meer dan 80 species voor de drie Neder
landse eilanden beschreven zijn. De variatie-rijkdom van deze Melocactus wordt 
in de eerste plaats veroorzaakt door de groeiplaats. De planten op de rotsen 
aan de kust zijn, het cephalium niet meegerekend, meer hoog dan breed, 
terwijl de planten op de met meer aarde bedekte heuvels meer breder dan 
hoog zijn. Vervolgens kan men een grote kleurvariatie in de bedoorning waar
nemen, die niet direct plaatsafhankelijk is. Zo zag ik dicht naast elkaar staan
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Melocactussen nabij de vuurtoren op het noorden van het eiland.

De Melon di 
Seroe
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Melocactus macrocanthos

Foto's van de schrijver

De Tafelberg, gezien vanuit het noorden.
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planten, waarvan de dorens roodbruin, bleekgeel en geel met roodbruine punten 
waren. Sommige Melo’s hadden 1 middendoren, de meeste echter 4. Ook 
het cephalium verschilt nog wel eens. Behalve het normale cephalium, witte 
wollige haren en bruinrode borstels, heb ik ook cephalia gezien met een zeer 
compacte haardos en ook enkele zonder borstels.
Om het verhaal over het uiterlijk van de Melocactus macrocanthos volledig te 
maken, volgt hier een beschrijving van de exemplaren zoals ze voorkomen 
op de heuvels. Lichaam platrond, zonder cephalium 14 cm hoog en een dia
meter van 30 cm, aantal ribben 15 tot 20, kleur groen. Aantal dorens 20, 
roodbruin; de randdo.rens gespreid, plat op het lichaam, 4 cm lang, de meestal 
4 krachtige middendorens staan kruisgewijs en zijn 7 cm lang. Het cephalium 
is tot 15 cm hoog. Het is bedekt met wit wollig haar en bróinrode borstels. 
De kleine bloemen komen niet boven het wollige haar uit en zijn paarsrood 
gekleurd. De omgekeerd conische vruchten steken boven het cephalium uit 
en zijn 3 bij 1 cm, paarsrood. De zaden zijn glanzend zwart en kleiner dan 
0,5 mm.
De inhoud van de vrucht wordt door de inlandse bevolking gegeten en als 
zeer smakelijk bevonden.
Aansluitend op het relaas van de Melon di Seroe kan de andere bolvormige 
cactus genoemd worden die op het eiland voorkomt. In tegenstelling met alle 
andere cactussen van Curacao, die of ook op de andere eilanden of aan de 
kust van het nabijgelegen Venezuela voorkomen, is Mammillaria simplex alleen 
op dit eiland gevonden. Dit cactusje is zo onopvallend dat er niet eens een 
inheemse naam voor bestaat. Het komt eigenlijk maar op twee plaatsen voor, 
namelijk in het gebied tussen landhuis Rif en Cas Abao en op de Tafelberg. 
Nu de naam Tafelberg gevallen is, verdient dit even extra aandacht. De Tafel
berg is een zich uit het landschap verheffend plateau met een hoogte van 
190 m. Deze is gesitueerd op het landgoed Santa Barbara op het zuidoostelijk 
deel van het eiland nabij het Spaanse water. Reeds in de vorige eeuw werd 
ontdekt dat een overgroot deel van de berg bestaat uit fosfaat. Dit voor vele 
toepassingen geschikte materiaal komt voor met een gehalte van soms meer 
dan 60%. Het is zeer gewild daar het fluorgehalte, vaak een storende factor, 
uitermate laag is. De exploitatie in dagbouw is thans in handen van de Mijn
maatschappij, tevens de eigenaar van het landgoed Santa Barbara. Behalve 
de weg naar Barbara Beach, een prachtig strand, en de directe omgeving hier
van is de rest van het terrein niet voor publiek toegankelijk. Met de welwil
lende medewerking van de directeur der Mijnmaatschappij heeft het hoofd 
van de bewakingsdienst mij meer dan twee uur over het terrein rondgereden. 
Wat dan onmiddellijk opvalt is de reinheid van het terrein, dit in tegenstelling 
met de rest van het eiland dat bezaaid ligt met lege bierflesjes, hetgeen 
komt door de mentaliteit van de bevolking en omdat er geen statiegeld op zit. 
Behalve de al genoemde Melocactussen die op de glooiingen aan de zuidkant 
van de Tafelberg voorkomen, groeit boven op het nog niet ontgonnen deel 
Mammillaria simplex. Net zoals op de andere vindplaats groeit deze op de 
rotsen en ligt vrij los op de grond. Ik heb wel eens horen vertellen dat men 
in de natuur nauwelijks jonge cactussen vindt, maar op de Tafelberg zag ik 
vele Mammillaria’s van hooguit 1 jaar oud.
De Mammillaria's van de Tafelberg verschillen enigszins van die gevonden op 
de andere plaats te weten de Daaibooibaai. Bij de beschrijving staan de ver
schillen voor de laatste tussen haakjes vermeld. Mammillaria simplex is bol
vormig tot kort cylindrisch, 5 cm in diameter, soms clustervormend. De plant 
is lichtgroen (dof donkergroen) met op de kop een paarsviolette gloed. De 
tuberkels, gerangschikt in 16 (13) spiralen, zijn 1 cm lang. De axillen zijn
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VERENIGINGSNIEUWS Mei 1979

"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van lief
hebbers van cactussen en andere vetplanten "Succulenta” .

DAGELIJKS BESTUUR:
Voorzitter', wnd: L. van Kampen, Koolmeeslaan 6, Leidschendam, tel.: 070-275153. 
Vice voorzitter: Ir. G.E.M. Uil, Cuperstraat 3, 6681 AR Bemmel.
Secretaris: wnd: Mevr. E. Verduin-de Bruyn, Koningsweg 2, Beekbergen, tel.: 05766-1840. 
Penningmeester: G.W. Leive, Prof. F. Andreaelaan 93, 3741 EK Baarn. Postrek. 680596 
t.n.v. Succulenta te Baarn resp. Bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland 
(ABN) t.n.v. Succulenta te Amersfoort. Voor Belgiè: rek. ‘nr. 000-11.41.809-22 van de 
Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Amersfoort.
2e Penningmeester: vacature
Alg. Bestuurslid: J.H. Vostermans, Schoolweg 55, 5916 PK Venlo, tel.: 077-18627.
Alg. Bestuurslid: Mevr. J. Smit-Reesink, Pr. W. Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom, 
tel.: 08389-7551.
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland t 30,--, voor leden in België Bfrs. 450,-- en 
voor leden in het overige buitenland f 35,—. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f 5,—, in 
België Bfrs. 75,-.

BELANGRIJKE ADRESSEN:
Ledenadministratie: P. Dekker, St. Pieterstraat 27, 4331 ET Middelburg, propaganda- 
folders, aanmeldingskaarten voor het lidmaatschap en nummers van de lopende jaargang. 
Redacteur: J.H. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw, tel.: 01658-1692.
Wnd. redacteur: Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal, tel.: 01650-36081. 
Buiningfonds: A. de Graaf, Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge.
Advertentie’s en Vraag en aanbod: J. Vostermans, Schoolweg 55, 5916 PK Venlo. 
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen, postgiro-1345616. Katalogus 
f 1,50.
Clichéfonds: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Diatheek: H.M.S. Mevissen, Dinantstraat 13, 4826 LH Breda, tel.: 076-875076.
Ruilen z. Huilen: H. Leusink, Griftweg 15, 6745 XD Ede, De Klomp-post, tel.: 08387-1794. 
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 G. Uil; Vetplanten: de heer S.K. Braven
boer, Kwartellaan 34, 3135 KC Vlaardingen.

SLUITINGSDATA:
Kopij voor het juli nummer moet uiterlijk 1 juni bij de redactie zijn.
Mededelingen voor het verenigingsnieuws uiterlijk 15 juni bij het secretariaat.
Advertentie’s en Vraag en Aanbod uiterlijk 15 juni bij de heer Vostermans.

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 LIDMAATSCHAPS-NUMMER TE 
VERMELDEN.

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 t 3,50 voor leden en f 4,50 voor niet-leden. Afdelingen betalen bij een 
bestelling van 10 stuks en meer f 2,50.
Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op 
giro-rekening 3742400 van Succulenta afd. Verkoop, J.H. Vostermans, Schoolweg 55, 
5916 PK Venlo, tel.: 077-18627, met vermelding van de bestelde artikelen.



BIJZONDERE MEDEDELING VAN HET BESTUUR:

Onder de leden van het Dagelijks Bestuur is meningsverschil ontstaan over de wijze 
waarop een door het D.B. verkoren a.s. voorzitter van het H.B. moest worden gepresen
teerd. De bedoeling was dat betrokkene, de heer Noltee, eerst een jaar als "gewoon” D.B.- 
lid zou meelopen, en vervolgens in de Algemene Ledenvergadering van 1980 als voorzitter 
van de vereniging zou worden voorgesteld.
In de H.B.-vergadering van 10 maart zou hij als bestuurslid worden gekozen. De be
doelingen van het D.B. zijn door de voorzitter blijkbaar onvoldoende naar voren gebracht, 
als gevolg waarvan een tegencandidaat, mevrouw Smit, kansen kreeg. Zij werd inderdaad 
gekozen.
Deze gang van zaken gaf aanleiding tot een brief van de heer Noltee aan de heer Braven
boer, met copieen aan de afdelingen, in welke brief hij zich verbaasd en gekwetst toonde 
door de ondergane behandeling, waarvoor hij de verantwoordelijkheid op de voorzitter 
legde. Hij legde al zijn functies, officiële en niet officiële, neer.
De secretaresse, mevrouw Boender, die de ongelukkige gang van zaken eveneens aan het 
gedrag van de voorzitter toeschreef, meende dat zij onder deze omstandigheden niet 
langer lid van het Dagelijks Bestuur kon blijven en legde haar functie met onmiddelijke 
ingang neer.
Uit solidariteit met de heer Noltee schreef de heer De Graaf een brief waarin hij zich 
verbijsterd en gekwetst toont over de behandeling van zijn vriend en nauwe medewerker 
aangedaan en waarin hij aankondigt zijn functies met een enkele uitzondering te zullen 
neerleggen.
Tenslotte trok ook de tweede penningmeester, de heer Orlemans, zich uit zijn functies 
terug.
Van de laatstgenoemde drie brieven werden copieen naar de H.B.-leden gezonden. Daarop 
werd door drie hoofdbestuursleden (het statutair vereiste aantal) verzocht een bijzondere 
hoofdbestuursvergadering bijeen te roepen. Deze vergadering had plaats op 31 maart.
Een paar dagen vóór deze vergadering legde ook de heer Bravenboer zijn functies neer.
Op de vergadering van 31 maart werd de heer van Kampen met het voorzitterschap belast. 
Deze betoogde dat de vergadering bijeen was gekomen om het voortbestaan van de 
vereniging te verzekeren. Hij drong er op aan dat we niet zouden onderzoeken wat er alle
maal fout gedaan is. We maken immers allemaal fouten. Bovendien had het Hoofdbestuur 
ook fouten gemaakt door niet voldoende op zijn rechten te staan, en daardoor allerlei 
dingen heeft laten lopen.
Uit de vergadering kwamen stemmen op waaruit bleek dat de tegencandidatuur niet tegen 
de heer Noltee persoonlijk gericht was. Integendeel, indien de vergadering beter ware 
geïnformeerd geweest zou de stemming geheel anders verlopen zijn.
Het overleg over de opvulling van het hiaat in het bestuur leidde ertoe dat het tijdelijk 
voorzitterschap werd opgedragen aan de heer van Kampen, die ook de a.s. Algemene 
Vergadering zou presideren. Het tijdelijk secretariaat werd opgedragen aan mevrouw 
Verduin.
De niet afgetreden bestuursleden bleven in functie, t.w. de heer Uil (die wegens lichame
lijke conditie het voorzitterschap niet kon waarnemen), de heer Link (aftredend) en de heer 
Vostermans, die de werkzaamheden van de heer Orlemans zal overnemen, en voorts 
mevrouw Smit.
Het aldus geformeerde Dagelijks Bestuur kreeg de speciale opdracht mee zo spoedig 
mogelijk te zorgen voor een definitieve voorzitter en een definitieve secretaris.

De afgetreden leden van het Dagelijks Bestuur

Drie leden van het Dagelijks Bestuur hebben hun functies neergelegd. Het zijn: 
de heer S.K. Bravenboer, 
mevrouw A. Boender-van der Molen, 
de heer J.M.M. Orlemans.
Alle drie hebben zich in en buiten het Dagelijks Bestuur zeer verdienstelijk gemaakt en 
daarmede tegelijk belangrijke diensten aan de vereniging bewezen.
Dat zij meenden zich uit hun functies te moeten terugtrekken vermindert in genen dele 
onze waardering voor wat zij voor de Vereniging hebben gedaan. Ook het neerleggen van



hun functies deden zij in het belang van de Vereniging, zoals dit op dat moment in hun 
ogen het meest juiste voorkwam.
Hun aftreden maakt het noodzakelijk met een nieuwe start te beginnen, onbelast met 
blijkbaar bestaande geschillen uit het verleden. Dat zij dit door hun aftreden mogelijk 
maakten geeft ook reden tot dankbaarheid.
Het is jammer dat hun aftreden moest plaatsvinden in een crisissfeer; we hadden het 
graag anders gezien en het hun ook anders gegund. Dit neemt niet weg dat we van ganser 
harte onze dank uitspreken voor alles wat zij voor de Vereniging en voor de succulenten
hobby zijn geweest en hopenlijk nog zullen zijn. Zulke actieve en toegewijde leden kunnen 
we moeilijk missen.

L. van Kampen.

AFDELINGSNIEUWS 

Afdeling I.Jsselsireek
25 mei in zaal de "Klokkenkamp” te Goor, een lezing over inheemse planten die in Zuid- 
Afrika voorkomen. Deze lezing zal worden gegeven door mevr. Verduin en de heer Hoog
vliet die in Zuid-Afrika geweest zijn. In de pauze is er een verloting van meegebrachte 
planten. Aanvang lezing 20.00 uur.
15 juni in het D.W.K. gebouw te Zutphen, praatavond. Aanvang 20.00 uur.
15 augustus in de Hanzehof te Zutphen, wederom voor iedereen toegankelijk de tradi
tionele "SUCCULENTENBEURS van het OOSTEN” . Voor dit jaar heeft de beurscommissie 
beslag weten te leggen op de grote zaal van de Hanzehof, zodat in tegenstelling tot het 
vorig jaar de beurs kan plaatsvinden in één grote zaal. Deze zaal gaat niet eerder open dan 
13.00 uur. Dus aanvang beurs 13.00 uur!
Een restaurant in het gebouw is aanwezig, dit restaurant is wél de gehele dag geopend.

Namens de Afdeling IJsselstreek, 
M.P.M. van den Berg (secretaris).

Afdeling Zuid-Limburg
Deze organiseert op zaterdag 26 en zondag 27 mei a.s. van 10 tot 18 uur, in de kassen van 
de Bilogische School, Heldevierlaan 12 te Heerlen, een Succulenten Tentoonstelling, 
annex ruilbeurs.
Tijdens de expositie zal aandacht besteed worden aan groei- en zaai proces, enten en 
verspreidingsgebieden van verschillende planten.

Secr. A. Gielen, Tulpenstr. 7, 6531 BS Bocholtz.

Afdeling Tilburg
TENTOONSTELLING 25 EN 26 MEI 1979.
Dat de afd. Tilburg bruist van energie behoeft geen betoog. De maandelijkse bijeen
komsten worden in de regel goed bezocht, hier komen regelmatig gastsprekers of eigen 
leden die over onze hobby uitwijden, vaak worden er door de leden zelf gemaakte dia’s van 
bloeiende planten vertoond, er is een loterij, een zaaiwedstrijd en jaarlijks een excursie 
naar kwekers in binnen- en buitenland.
Dit jaar organiseren de bijna 50 leden bovendien een tentoonstelling om zo ook belang
stellenden deelgenoot te maken van de schoonheid van onze succulente planten.
Naast vele honderden volwassen planten zullen er ook zaailingen aanwezig zijn. Omdat de 
bloei meestal maar kort duurt wordt er doorlopend een diaserie van planten in volle bloei 
vertoond.
De beide dagen waarop de tentoonstelling wordt gehouden zullen er leden aanwezig zijn 
om eventuele vragen te beantwoorden en het geven van uitleg.
De tentoonstelling wordt gehouden in het Tuincentrum "Rozenhof” , Kap. Hatterasstraat 
(industrieterrein Loven) te Tilburg.
Openingstijden: vrijdag 25 mei 10.00 - 17.00 uur, zaterdag 26 mei 10.00 - 17.00 uur.
Een bezoek aan onze tentoonstelling kan uitstekend worden gecombineerd met een 
bezoek aan het Tuincentrum "Rozenhof” waar men uit een groot assortiment tuin- en 
kamerplanten een keuze kan maken.
Voor de situatie van het Tuincentrum "Rozenhof” zie onderstaande schets.



SCHETS "ROZENHOF”

RECTIFICATIE BOTANISCHE TUINEN
In afwijking van het gestelde in het februari-nummer van ons maandblad is het Arboretum 
van Kalmthout geopend van mei tot augustus elke woensdag, donderdag en zaterdag van 
13 - 19 uur, op zon- en feestdagen van 9 - 1 9  uur. In september en october alleen elke 
zaterdag en zondag van 13-17 uur.

Op zaterdag 25 augustus 1979 houden wij weer onze traditionele

SUCCULENTENBEURS VAN HET OOSTEN
deze keer in de grote zaal van de Hanzehof "de Buitensociëteit”, gelijkvloers, 
Coehoomsingel te ZUTPHEN. Zaal open 13.00 uur. Einde 17.00 uur.

TOEGANG VRIJ GROTE VERLOTING TOEGANG VRIJ GROTE VERLOTING

Abusievelijk werden in het vorige nr. van Succulenta verouderde openings
tijden vermeld van Hortus ”de Wolf” Botanische Tuin van het Biologisch 
Centrum der Rijksuniversiteit Groningen. Volledigheidshalve hieronder de 
juiste tijden:

De Hortus is geopend:
op werkdagen van 13.30 tot 16.45 uur; 

zaterdags van 9.00 tot 16.45 uur; 
zondags van 14.00 tot 16.45 uur;

Op werkdagen is de kas na 15.30 uur soms geheel of gedeeltelijk gesloten 
wegens dringende werkzaamheden.
Op 1e Paasdag, 1 e Pinksterdag, 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag is de Hortus 
gesloten. Op andere feestdagen is de Hortus geopend als op zondagen.



Zaterdag 2 juni 1979 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!’

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

Succulententuin H. VAN DONKELAAR 
Laantje 1a - Werkendam. Tel. 01835-1430.
De sortiments- en zaadlijst nr. 15 met de aanvullingen blijft ook in 1979 gehand
haafd en wordt u toegezonden na storting van f3,50 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.

Ariocarpus fissuratus 0 4-12 cm
Ariocarpus trigonus 0 10-12 cm
Ariocarpus furfuraceus 0 10-14 cm
Peniocereus greggii
Astrophytum  asterias 0 5-15 cm
Astrophytum  coahuilensis h 10-30 cm
Astrophytum  Capricorne h 12-15 cm
Astrophytum  ornatum h 20-30 cm
Coryphanta echinus 0 5-8cm
Backebergia m ilitaris h 50 cm

■ met cephalium
Echinocereus fendleri clusters 0 30 cm
Echinocereus dasyacanthus h 15-25 cm
idem clusters 2-6 koppen 0 20-30 cm
Echinocereus chloranthus h 10-20 cm
Echinocactus horizontalonius 0 10-15 cm
Ferocactus wizlizenii 0 15-35 cm
Ferocactus pringleri 0 15-20 cm
Ferocactus latispinus 0 15-30 cm
Ham atocactus hamatacanthus 0 15-30 cm
Hamatacanthus uncinatus h 10-25 cm
Homalocephalo texensis 0 15-25 cm
Mammalaria candida clusters 0 30 cm
Mammalaria celsiana clusters 0 25-35 cm
Mammalaria parkinsonii idem 0 20-35 cm
Lophophora williamsii 0 5-7 cm
Thelocactus nidulans 0 20-25 cm
Thelocactus b ico lo r S chotti h 8-15 cm
Agave victoria  regina 0 25-35 cm

Inlichtingen
C.N. Klijn

Nieuwstraat 47
Leiden 071-121386

karlheinz uhlig - kakteen
053 KERNEN i.R. (Rommelshausen)

W.-Duitsland LILIENSTR. 5

Nachtrag zur Pflanzenliste T978/79
Conophytum hallii, pardicolor, piriforme, 

elishae, luisae, violaciflorum, 
puberulum, uvaeforme, trunca
tum, ficiforme, minutum, scitu
lum, leviculum, obcordellum 
v. multicolor, polyandrum, 
ernianum, lambertense, flavum, 
wilhelmii DM 3-4,-

Unsere Samenliste 1979 ist soeben erschienen!

CACTUSKWEKERIJ

"LAKERVELD”
Lakerveld 89 - Lexmond 

DE KWEKERIJ VOOR DE LIEFHEBBER
Gezonde planten tegen redelijke prijzen en 
regelmatige uitbreiding van ons assortiment.

GEOPEND: Zaterdags van 8 to t 17.00 uur 
Ma. to t en met vrijd. alleen na 
tel. afspraak, 
tel. 03474-1718 
zondags gesloten.



CACTUSKWEKERIJ

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

Regelmatig uitbreiding 
van ons assortiment

GEOPEND:

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

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.

KEES EN MARTINE BOS ___________________ X

PLANTENHANDEL A. H. Abels.

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

Singel-Bloemmarkt t/o 494-496. 
Amsterdam. Tel.: 020-227441.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

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

's Zondags gesloten

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



VRAAG EN AANBOD

Wegens vervroegde pensioenering biedt vi
tale cactusliefhebber (53 j.) zich aan om op 
een kwekerij te assisteren (free lance basis) 
in bezit van stationcar. R. Ploeger, Aals- 
meerderdijk 494, Rijsenhout. Tel.: 02977- 
27733.

Gevraagd: Stekken van verschillende soor
ten grootbloemige Epiphyllum (alle bloem- 
kleuren). R. Roda, N. Maesstraat 1, 8932 LT 
Leeuwarden. Tel.: 05100-34910.

Aangeboden: BACO aluminium Tuinkas, 
incl. glas 247 x 195 cm. ± 2 m. hoog, 2 
jaar oud. t 650,--. J.H. Bruseker, Laan van 
Avegoor 8, 6955 BE Ellecom. Tel.: 08330- 
20146.

Gevraagd: Succulenta jaargang 1974: nrs. 
1, 2, 6, 7, 8; 1975: 1, 5, 6, 7, 10; 1977: 1. 
G. Schneider, Calslaan 44B - 64, 7522 ME 
Enschede. Tel.: 053-894872.

Te koop: Aluminium broeikas 3.17 x 2.56 m 
geheel demontabel, merk Qualcast, schuif
deur, 2 st. ventilatieramen in dak, met dak
goten op 1.37 m, nokhoogte 2.32 m. K. v. 
Driel, Nieuwe Plantage 67, Delft. Tel.: 015- 
120337.

Gevraagd: Zaailing of jonge planten van 
Lophophora williamsii, Mammillaria schie- 
deana, Copiapoa cinerea. H. de Ruiter, 
Meidoornlaan 25, 2612 TM Delft. Tel.: 015- 
134984.

NATUUR ft BOEK
Uitzonderlijke Boeken
Succulenten

Elandstraat 58 Bromelia’s
2513GT Den Haag Over diverse onderwerpen Cactussen

070 - 64.62.77 Exotica Aloes
Kamerplanten Coniferen
Epifyten Tillandsia’s



Vervolg Botanische Tuinen

BOLOGNA
GAGLIARI
CAMERINO
CATANIA

COGNE
FERRARA
FIRENZE

GENOVA
MESSINA
MODENA
NAPELS
PADUA

PALERMO
PALLANZA

PARMA
PAVIA
PIZA
ROME
SAN BERNARDINO
Dl TRANA
SASSARI
SIENNA
TRENTO
TRIESTE
URBINO
VENTIMIGLIA

STREZA
TREMEZZO
MALTA

GÖTENBURG
HELSINGBORN
HEMSON
LUND
STOCKHOLM
UPSALA

BAZEL
BERN
CHAMPEX LAC
FRIBOURG
GENÈVE

GRUENINGEN

ITALIË

: Inst. Bot. dell Univ. Via Irenerio (C.S.)
: Orto Bot. dell Univ. Via Ie Fra Ignazio de Laconi 13, (Sardinië) (S)
: Orto Bot. dell Univ. (W, A)
: Inst. et Orto Bot. dell Univ. Via Antonino Longo 19. Sp. planten 

van Sicilië, open op aanvraag.
: Parco Nat. Gran Paradiso VALMONTI (Aosta) (A)
: Inst. et Orto Bot. dell Univ.
: Societa Italiana dell Iris, Via Lamora 4 

Orto dell Inst. Bot. dell Univ. Via Lamora 4 (W)
: Inst. et Orto Bot. Corso Dogali, toegang op aanvraag 
: Inst. dell Bot. Via Castellii
: Inst. et Orto Bot. Viale Caduti in guerra 127, toegang op aanvraag 
: Inst. et Orto Bot. toegang op aanvraag
: Orto Bot. dell Univ. Via Orto Botanico 15. Sp. Iris, planten van 

O. Alpen
: Inst. Bot. et Giardino Coloniale, Via Lincoln (C.E. Mesem.)
: Villa Taranto Botanie Gardens, Pallanza Lago Maggiore, grote 

fraaie siertuin
: Inst. et Orto Bot. Via Farini 90 (A)
: Inst. et Orto Bot. dell Univ. Via Epifario 14. Sp. rozen 
: Orto Bot. dell Univ. Via L. Ghini 5, open op aanvraag 
: Inst. dell’ Orto Bot. Wella Univ. Largo Cristina di Svezia 24 (C.S)
: (Torino) Giardino Bot. (A)

: Inst. Bot. dell Univ. Via Murroni 25 (W)
: Inst. Bot. dell Univ. Via PA Mattioli 4 
: Gardinio Bot. Alp. Via Rosmini (W) flora Dolomieten 
: Civico Orto Bot. Via Carlo Machesetti N2 (W)
: Orto Bot. Kruidentuin, Via Bramanti 28. med. planten 
: Gardino Botanico Hanbury La Mortola (C.S) prachtige belangrijke 

tuin, dicht bij MENTON F
: (Lago Maggiore) Borromeische eilanden (per boot)
: (Como Meer) Villa Cariotta, vooral in het voorjaar Rhododendron 
: Floriana Argotti Bot. Grdn. (C.S)

ZWEDEN

: Göteborgs Botaniska TradgOrd (O, A)
: Botanie Garden S. Storgatan 31 (W en genetische collectie)
: Arboretum Drafle, sp. Coniferen
: The Botanical Garden 0  Valgatan 20, spec. kruidachtige planten 
: Hortus Botanicus Bergianus
: The Botanical Garden Villavagan 8, grote belangrijke tuin

ZWITSERLAND

: Botanischer Garten der Universitat, Schennheinstr. 6 (O, A)
: Inst. et Jardin Bot. de l’Univ. (A)
: Alpine Garden „Floreaipe” (A) (T)
: Bot. Garten der Univ. 3 Rue Albert Cockel (A)
: Conservatoire et Jardin Bot. Chemin de l’lmperatrice (A), veel 

cultivars
Jardin Alpin d’Aclimatation „Floraire” , 50 Ave. Petit-Senn, Chêve 
Bourg (A)

: Arboretum und Bot. Garten (A) Tillandsia’s



Mammillaria sim plex boven op de Tafelberg.

Mammillaria simplex, afkomstig van de rotsen nabij de Daaibooibaai.
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behaard. De middendorens zijn soms moeilijk van de randdorens te onder
scheiden. Aantal randdorens 10 (12 tot 15), tot 8 mm lang; middendorens 
2 tot 4 (3 tot 5), 10 (8) mm lang. De kleine witte bloem komt nauwelijks 
boven de tuberkels uit. De 5-lobbige stempel is geel. De conische rode vruchten 
zijn 2 cm lang en 8 mm breed. De donkerbruine zaden zijn 0,75 mm groot.

Literatuur:
') Publicaties van W.F.R. Suringar en J. Valckenier Suringar, zie N.L. Britton and J.N. Rosé, The Cactaceae Vo

lume III, p. 222.

Renesselaan 37, De Meern (wordt vervolgd)

Opuntia fragilis (Nutt.) Haw.

F.J. VANDENBROECK

In juli 1978 reisde ik door Brits-Columbië, Canada’s meest zuidwestelijke 
provincie, alsmede door een klein gedeelte van de aangrenzende provincie 
Alberta. De tocht werd voornamelijk ondernomen met het oog op een kennis
making met de flora en fauna van dit gedeelte van het Noordamerikaanse 
continent. Zowel in de Cascade Mountains als de Rocky Mountains vonden 
we op midden- en op grote hoogte een unieke flora, die zich vaak open
baarde in ongelooflijk prachtig bloeiende hellingen. In andere gebieden werden 
bos- en moerasplanten onderzocht. Wel enigszins verwonderlijk was de con
frontatie met een aantal planten van Europese oorsprong, die we echter slechts 
aantroffen op door menselijk ingrijpen verstoorde terreinen en die zich hier 
uitstekend thuis bleken te voelen. Het ging er dus duidelijk om typische, ruderale 
planten. Zo kwam bijv. de koningskaars (Verbascum thapsus) en het duizend
blad (Achillea millefolia) op wegbermen soms in grote massa’s voor.
In de streek rond Osoyoos, een stadje in het uiterste zuiden van Brits-Columbië, 
vlak nabij de grens met de staat Washington in de Verenigde Staten, was het 
uitermate dor en droog en troffen we uitgestrekte woestijngebieden aan. Dit 
gebied is in feite de noordelijke uitloper van een woestijngebied dat zich via 
Nevada en Arizona tot in de Sonora-woestijn in Mexico doorzet. Naar we ver
namen kwam hier een cactussoort voor en na enig speurwerk stootten we op 
talrijke laagblijvende (tot zowat 10 centimeter hoogte), zich uitstoelende groepjes 
cactusplanten. Het ging hier duidelijk om een kleine Opuntia-soort. De leden 
zijn eivormig, soms enigszins afgeplat, twee tot drie centimeter in lengte en tot 
anderhalve centimeter breed. De plant vertakt zich. Wanneer een reeks leden 
een zekere lengte krijgt gaat deze al spoedig liggen, slechts de jongste leden 
zijn rechtopstaand. De liggende leden vormen op hun beurt wortels, waarbij 
de oudste afsterven en de plant aldus uitstoelt. De nieuwgevormde doornen 
(met weerhaakjes) zijn tot 1 cm lang en lichtbruin van kleur. Deze kleur gaat 
later over in lichtgrijs tot wit. Volgens ter plaatse aangeschafte literatuur aan
gaande de lokale flora zou het hier gaan over de soort .Opuntia fragilis (Nutt.) 
Haw. (fragilis =  gemakkelijk breekbaar), vermoedelijk zo genoemd, omdat de 
leden inderdaad bij de minste aanraking afbreken. Alhoewel mei en juni werden 
opgegeven als bloeimaanden van de planten, kon ik zo goed als geen sporen 
van voorbije bloei ontdekken, noch in de vorm van bloeiresten noch als vruchten. 
Kennelijk is de vegatieve vermenigvuldiging bij deze planten even belangrijk 
of misschien zelfs belangrijker dan de geslachtelijke. Een aanwijzing in die zin
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vonden we in het feit dat, toen we opnieuw de begane weg betraden, onze 
schoenen vol Opuntia-hoofdjes hingen. Volgens Backeberg heeft de plant een 
groot verspreidingsgebied: naast Brits-Columbië ook de staten Washington, 
Oregon, Nevada, Arizona en Noord-West Texas, m.a.w. de woestijngordel waar
over reeds sprake was.
De habitat (= groeiplaats, Red.) van deze planten is typisch woestijnlandschap. 
In het onderzochte gebied leven de planten samen met massaal voorkomende 
droogtestruiken, voornamelijk Purshia tridentata die bij grote hitte en droogte, 
om de verdamping tot een minimum te beperken, zijn blaadjes oprolt en met 
de bij aanraking zeer aromatische en grijsviltige soorten Artemisia tridentata 
(sagebrush) en Chrysothamnus nauseosus (rabbitbrush). Tot onze verbazing 
troffen we er ook twee soorten aan van het geslacht Rhus, nml. de Rhus 
glabra (een plant die wel eens in onze siertuinen voorkomt) en de Rhus

Opuntia fragilis op zijn natuurlijke standplaats. Foto van de schrijver

radicans (poison ivy), een plant waarvoor we werden gewaarschuwd dat ze 
bij aanraking ernstige huidirritaties kan veroorzaken. Dat deze planten met een 
toch groot groen bladoppervlak (verdamping!) in dit gebied konden gedijen 
scheen ons onverklaarbaar toe. Tevens troffen we op bepaalde plaatsen veel 
voorkomend een mooie conifeer aan, de Pinus ponderosa, een dennesoort 
met extreem lange naalden.
Opuntia fragilis groeit op de standplaatsen in lemig zand, soms vermengd 
met wat humus, en is meestal blootgesteld aan een gloeiende zonnehitte. 
’sWinters ondergaat de plant temperaturen van minus tien graden Celsius. 
Doordat de plant klein in omvang blijft lijkt ze wel geschikt voor onze verza
melingen, temeer daar ze zou bloeien met een aantrekkelijke gele bloem 
van ongeveer vijf centimeter doorsnede. Aangaande de groei- en bloeiwilligheid 
van de plant in ons klimaat beschik ik echter over geen ervaring.

Van Akenstraat 66, 1850 Grimsbergen (B)
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Mammillaria wilcoxii Toumey ex K. Schum.

TH.M.W. NEUTELINGS

Deze cactus, klein en voorzien van haakdoorns, doet op het eerste gezicht 
niet vermoeden, dat het zulke, prachtige, grote bloemen (tot 40 mm in door
snede) kan voortbrengen. De bloemen ervan lijken veel op die van Coryphantha’s 
of die van Mamm. guelzowiana.
De eerste beschrijving is afkomstig van Schumann, maar noch bloem, noch 
vrucht werd door hem beschreven. In 1902 gaf Toumey wel deze gegevens 
op. Als vindplaats vermeldt hij Congress en Benson, in de staat Arizona.
De zienswijze van de Mammillariaspecialist Craig is dat Mamm. wilcoxii niet 
meer is dan een geografische variant van Mamm. wrightii Engelm. (1856). De 
vrucht van deze laatste is purperkleurig en ei- tot bolvormig. Die van wilcoxii 
daarentegen scharlakenrood en knotsvormig. De nauw verwante Mamm. viridi- 
flora Br. & R. (1923) ziet Craig als een groenbloeiende variant van Mamm. 
wilcoxii.

Hunt heeft veel aandacht aan deze verwantschappen besteed, maar wij zul
len ons meer gaan bepalen tot het plantje zelf. Het is klein, bolvormig tot 
enigszins gerekt en kan tot 10 cm hoog worden. Geënt wordt het plantje 
sterk cylindrisch. Het spruit naar mijn ervaring vrij gemakkelijk. De tuberkels 
zijn helder tot donker, glimmend groen en conisch/cylindervormig. De midden- 
doorns zijn qua aantal variabel, n.l. 1-3 tot 5-6, glad tot vederachtig, waarvan 
een of meer van een haak voorzien. De kleur is variabel, maar overwegend 
roodbruin, later wat lichter wordend. De lengte bedraagt 20-30 mm. De rand- 
doorns zijn dun, borstelachtig, wit met bruin puntje. Het aantal wisselt sterk, 
van 14-22 en meer.

De bloemen worden 35 mm lang en 40 mm breed. De purperkleur contras
teert prachtig met de lichtoranje helmhokjes, de witte meeldraden en de licht
groene stamper. De cultuur ervan behoeft geen al te grote problemen op 
te leveren. Mits men het plantje maar tegen teveel vocht beschermt. De 
hals boven de wortels is er vrij gevoelig voor. Door deze goed in gebakken 
kleikorreltjes in te bedden (bij elk tuincentrum te verkrijgen) wordt het toege
diende water gemakkelijk naar beneden afgevoerd. Beter nog is, indien moge
lijk, van onderen begieten.

Het hier elders afgebeeld plantje had ik gezaaid in 1976. Het bloeide vorig 
jaar voor het eerst en bezit vier zijscheuten. De vijfde ervan had ik vorig 
jaar geënt op een jusbertii-onderstam van 4 cm hoog. De ent groeit sneller 
dan het moederplantje zelf. Het houdt voorts van een zeer zonnige stand
plaats in de verzameling, 's Winters kan het goed temperaturen van ca. 5° C ver
dragen, mits de grond waarin het staat, droog is. Voor de liefhebbers die een 
verzameling van dit soort plantjes willen opzetten, noem ik alsnog de reeds 
vermelde, sterk verwante M. wrightii en M. viridifiora. Verder, met soortgelijke 
grote bloemen, vermeld ik M. microcarpa Engelm., M. microcarpa var. auricarpa 
W.T. Marshall, M. grahamii Engelm. en M. oliviae Orcutt. Allemaal soorten die 
de zich specialiserende liefhebber veel vreugde bereiden kunnen. En veel 
ruimte nemen ze niet in.

Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal
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Mammillaria wilcoxii Foto van de schrijver

Congres Succulenta 78
E. VERDUIN-DE BRUYN

Van 1 7 tot 22 juli 1978 werd in Pretoria, Zuid-Afrika, een congres gehouden 
over succulenten, georganiseerd door de Suid-Afrikaanse Aalwijn en Vetplanten 
Vereniging.
Bekende sprekers uit verschillende landen hielden voordrachten. Deze wer
den gehouden in de Senaats Hal van de Unisa (Universiteit van Zuid-Afrika, 
een groot, modern gebouw). Onder de sprekers en toehoorders bevonden zich 
mensen uit de V.S., Duitsland, Madagascar, Frankrijk, Chili, Peru en Neder
land. De voertaal was het Engels, hetgeen het soms wel wat moeilijk maakte 
de lezingen te volgen.
Na de aanmelding op maandagochtend, waarbij ieder een naamkaartje ont
ving alsmede een rode tas met definitief programma, lijst van deelnemers, 
etc., bracht Prof. L. Mitich de wensen van de Amerikaanse Succulent Society 
over voor het welslagen van dit congres. Hij hield daarna een lezing over de 
Saguaro met vele interessante beelden en mooie opnamen van deze koning 
onder de cactussen, die officieel Cereus giganteus wordt genoemd.
Na een korte theepauze werd de lezing over Conophytum, taxonomie en ver
spreiding, die oorspronkelijk door de heer Rolf Rawè zou worden gehouden, 
gebracht door de heer H.F. Glen. Wat de taxonomie betreft blijft de indeling,



zoals gegeven in de boeken van Jacobsen, gehandhaafd. Ook hier weer vele 
mooie dia's en interessante gegevens.
De heren Groenewald en Koeleman gaven vervolgens een uiteenzetting met 
lichtbeelden over het gebruik van cultures van stukjes blad of wortel voor de 
vermeerdering en mogelijke kruising van Aloe’s en verwante planten. Door 
proeven met stukjes blad, opgekweekt in steriele kolven met een bepaalde 
voedingsbodem, o.a. agar, was het hun gelukt op deze wijze plantjes te kweken. 
Na een onderbreking voor een heerlijke lunch, geserveerd in de ontvangsthal, 
hield Prof. Cole een lezing over Trichocaulons. Deze, bij mijn weten moeilijke 
planten, althans voor ons in Nederland, komen in verschillende vormen voor. 
Het geheel was een leuk gebrachte, duidelijk lezing.
David Hardy tenslotte eindigde deze eerste dag met een diavertoning over 
de succulente flora van de Soutpansberg. Hier verdwijnen steeds meer ende
mische species, o.a. Aloë soutpanbergensis.
Hierna volgde de officiële opening van dit congres door de Minister van Land
bouw, die een korte toespraak hield en ons veel succes toewenste.
’sAvonds vond er nog een erg gezellige welkomstreceptie plaats in de City 
Hall, waar ook de heer Hans Herre aanwezig was.
Op dinsdag brachten eerst de heren Hilgert en Supthut de wensen over van 
resp. de Deutsche Kakteen Gesellschaft en het I.O.S. Daarna opende John 
Lavranos de rij met een leuk gebrachte lezing over zijn recente ontdekkingen 
in Jemen, een zeer dun bevolkt, droog en moeilijk toegankelijk gebied. Niet 
alleen de planten werden in beeld gebracht doch we kregen ook opnamen 
van stadjes, moskeeën, e.d.
Omdat enkele sprekers verstek hadden moeten laten gaan kwam Prof. Sauer 
met een lezing over het geslacht Dinteranthus. Dit kleine geslacht bestaat 
volgens hem uit 4 soorten, nl. wilmotianus, pole-evansii, microspermus en 
vanzylii alsmede 4 sub-species. De verschillen tussen de soorten werden dui
delijk getoond, waarbij Dinteranthus vanzylii uit de toon viel; die lijkt qua uiter
lijk meer op een Lithops.
Dr. Boom was de volgende spreker. Hij gaf een uitvoerig overzicht van wat 
wij in Nederland met de succulenten hebben gedaan. Gememoreerd werden 
o.a. de heren Uitewaal (Haworthia's) en de Boer (Lithops). Bij het I.V.T. te 
Wageningen zijn vele proeven genomen met o.a. Kalanchoe en verschillende 
soorten Crassula, in een poging een handzame plant voor de kwekers te 
verkrijgen. Deze pogingen zijn slechts tendele gelukt.
Hugh Glen hield hierna een lezing over het geslacht Lampranthus. Veel dia's 
van zaden, waaruit de verschillen naar voren zouden komen, doch waaruit hij 
ook opmaakte dat verschillende, thans nog bestaande geslachten in feite bij 
Lampranthus behoren.
Na de lunch werd een bezoek gebracht aan het Botanical Research Institute. 
Ik heb voornamelijk de kassen bezocht, waar vele mooie en bijzondere planten 
te zien waren.
Op woensdag sprak Dr. Tolken over variaties en taxonomie bij het Cotyledon 
orbiculatacomplex. Volgens de spreker zijn verschillende planten hier van afge
splitst, voornamelijk t.g.v. verschillen in bladvorm en bloemlengte.
De heer Plowes toonde geen diaserie over de Aloe’s in Rhodesia doch over 
de Stapelia’s. Sinds het boek van White en Sloane over dit geslacht zijn er 
120 nieuwe soorten beschreven.
Dr. Weisser gaf daarna een lezing over de verspreiding van enkele cactus
geslachten in Chili. Ook hier weer mooie beelden.
De heer Leach eindigde deze ochtend met een lezing over Stapelia’s, waarin 
volgens zijn opvatting 5 nieuwe genera moeten worden opgenomen. Helaas
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een wel wat lang durende lezing.
’s Middags vond een bezoek plaats aan de kwekerij van het Departement van 
Natuurbescherming van Transvaal, waar Cycaden worden gekweekt. Deze 
zeer oude plantesoort heeft manlijke en vrouwelijke planten; de bevruchting 
vindt door de wind plaats, de rijping van de zaden duurt zeer lang. Op de 
kwekerij wast en droogt men de zaden, laat ze daarna verder rijpen in warme, 
vochtige lucht. Als men meent dat ze rijp zijn worden ze geweekt; de loze 
zaden gaan drijven. Men poot ze in een doorlatende, humusbodem en ze wor
den vochtig gehouden tot ze gaan kiemen. Dit hele proces duurt maanden! 
Als de planten, na jaren, groot genoeg zijn worden ze aan liefhebbers ver
kocht, met een certificaat. Dit om het weghalen uit de natuur tegen te gaan. 
’sAvonds werd een bezoek gebracht aan de succulentenshow, die Engels 
van opzet was wat de opstelling van de soorten betreft. Er waren vele mooie 
planten te zien, o.m. waren er veel grote Aloe’s opgesteld. Ook was er 
een mogelijkheid om planten, zaad en boeken te kopen. De lezing van de 
heer Moffet ging over Sarcocaulon en het Gariep Centrum. Dit centrum ligt aan de 
monding van de Oranje Rivier en is zeer rijk aan succulenten. Van het geslacht 
Sarcocaulon bestaan thans 14 soorten. Deze planten hebben meestal stekels, 
doch een enkele maal slechts wat knobbels. Bloeien en zaad zetten terwijl 
er geen bladeren aan de plant zitten is mogelijk. Sarcocaulon groeit makkelijk
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uit zaad, zeer moeilijk van stek.
Uit de hierna volgende lezing van Dr. Visser over het ontkiemen van Din- 
ranthuszaaü kreeg ik de indruk, dat licht belangrijk is, dus niet bedekken met 
aarde maar het zaad direct aan het zonlicht blootstellen. Ook zouden de zaden 
van Dinteranthussoorten een zeer hoge grondwarmte behoeven, willen ze tot 
ontkieming komen. In de Nederland hebben wij hier weinig moeite mee.
De heer Jankowitz sprak vervolgens over een van de meest gezochte planten 
in Zuid-West Afrika, n.l. Pachypodium namaquanum. Deze planten groeien in 
een gebied met winter- én zomerregens terwijl er ook mist voorkomt. De grond 
is zanderigleemachtig en alkalisch.
Over de lezing van Dr. Albers inzake chromosoomstudies bij Stapelia’s kan 
ik niets zeggen, omdat ik deze lezing heb overgeslagen. Je kunt ook teveel 
over Stapelia’s horen!
De Heer Venter tenslotte hield nog een voordracht over Frithia pulchra. Op 
de groeiplaats valt de regen 'szomers, in de vorm van onweer. Heel weinig 
van het vocht trekt de grond in. Wel is er veel mist. De temperatuur wisselt 
van 34-37°C in de zomer tot ’s winters van +5° tot -5°C. Bestuiving vindt 
diep in de bloem plaats. Aangeraden wordt de planten in ondiepe potten te 
poten in zandige, doorlatende grond met een pH van 5,5-6. Na verplanten is 
het beter de plant 2 weken droog te houden.
Van de vrije middag maakten enkele aanwezigen gebruik om een bezoek te 
brengen aan de Lithopscollectie van Prof. Cole. De planten staan in de grond 
van hun vindplaats en zijn omringd door gesteente daarvandaan. Een pracht 
collectie, zoals wij ze in Nederland nauwelijks kunnen kweken. De ontvangst 
was zeer hartelijk. Eerst werd nog de landkaart met vindplaatsen bewonderd. 
Veel moet nog onderzocht worden, alle tips worden nagetrokken.
De laatste dag werd geopend door de heer Bayer van de National Botanical 
Gardens, met een diaserie over de Karoo. Wat zijn daar nog mooie planten! 
Prof. Cole, in reistenue, sprak daarna over mimicry bij de Lithops. Dit vermogen 
om op te gaan in de achtergrond komt ook bij dieren voor, o.a. sprinkhanen 
en hagedissen. Sommige Lithops hebben de kleur van de grond waar ze in 
staan, andere hebben de tekening van de hen omringende stenen. Dit alles 
werd toegelicht met prachtige dia’s.
Dr. Weisser gaf een lezing over de Chileense cacteeën. Ook weer mooie 
opnamen. De lezing eindigde met verschillende dia’s over Chili en de planten 
onder begeleiding van Chileense muziek.
David Hardy en Alfred Razafindratsira sloten de lezingen af met een diaserie 
over planten in Madagascar, voornamelijk diverse Euphorbia’s, Pachypodiums 
en Didiera’s.
Tot slot werden de winnende dia’s van de diawedstrijd getoond. Zeer mooie 
opnamen van verschillende plantengeslachten.
In de avond vond een "braai’’ plaats, aangeboden door de Verecunda-tak van 
de Suid-Afrikaanse Aalwijn Vereniging. Een uitermate gezellig samenzijn.
Op zaterdagochtend hebben de heer Hoogvliet en ik nog een bezoek gebracht 
aan de heer Vermaak, die voornamelijk Euphorbia's kweekt doch ook enkele 
andere succulenten, zoals Aloe’s en Cyphostemma in zijn tuin had staan. 
Enkele Euphorbia's stonden onder een afdak, beschut tegen de regen.
Als officieel einde van dit congres was er zaterdagavond nog een ontvangst 
met diner door de heer en mevrouw Brink, Deputy Administrator of the Trans
vaal. Hiermede was een eind gekomen aan een zeer interessante en leerzame 
week.

Koningsweg 2, 7361 TB Beekbergen.
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Diefstal in het Succulentarium

W.J. RUYSCH

Wie kan het succulentarium helpen aan wat zaailingen of planten van Lopho- 
phora williamsii? Daar stonden 15 prachtige planten in de verzameling, er 
waren zelfs planten bij die al 20 jaar oud waren. Maar in de avond of nacht 
van 2 öp 3 augustus zijn deze planten allemaal gestolen, het succulentarium 
bezit geen enkele Lophophora williamsii meer. Door het inslaan van een ruit 
in de deur, is men in de kas gekomen.

Ik wil graag een beroep doen op onze leden van Succulenta om de lege 
plaats weer op te vullen met Lophophora's; heeft u wat zaailingen over of 
planten, deze zijn van harte welkom; de planten kan men opsturen naar het: 
Succulentarium I.V.T., Dr. S.L. Mansholtlaan 15, Wageningen.
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Boekbespreking
The lllustrated Encyclopedia of Succulents, geschreven door Gordon Rowley (met medewer
king van Charles Glass). Dit werkelijk prachtig uitgevoerde boek (uitgave van Salamander Books 
Ltd., 1978) heeft naar onze smaak een wat wijdloopse benaming (encyclopedie) gekregen, wat 
het beslist niet is. Niettemin is het een waardevol werk, niet alleen vanwege de ruim 300 schit
terende kleurenfoto's en de goed uitgevoerde, ruim 65 illustraties waarvan de meeste in kleur. 
Juist de opzet en de indeling ervan verschaft zowel de serieuze beginner als de meer gevorderde 
een hanteerbare wegwijzer in de veelheid van succulente plantenfamilies en hun geslachten, 
welke onze wereldbol bevolken.
De logische opbouw van dit boek, dat in 21 hoofdstukken is opgesplitst, zal de lezer zeker 
aanspreken. Het eerste hoofdstuk handelt over de succulente leefwijze in de natuur, waarin onder
meer duidelijk uit de doeken gedaan wordt het hoe en waarom van het succulente karakter 
van dit soort planten. Het 2e hoofdstuk bespreekt de leer der vormen. Hoofdstuk 3 vraagt aan
dacht voor begrippen zoals spreiding en ecologie van cactussen en andere vetplanten. In het 
4e hoofdstuk wordt diepgaand ingegaan op de geslachtelijke voortplanting, terwijl het 5e de 
aspecten als erfelijkheid en evolutie voor zijn rekening neemt. Hoofdstuk 6 gaat over het kweken, 
buiten in de volle grond, binnen in huis of in de kas, het kweken uit zaad, het enten, etc. Hoofd
stuk 7 probeert een blik in de toekomst te geven: zullen wij erin slagen een natuur met succu
lenten te behouden en wat daaraan (nog) te doen. Het 8e hoofdstuk schetst op een begrijpe
lijke wijze hoe de naamgeving van planten tot stand komt alsmede de daan/oor geldende regels. 
Vervolgens worden de succulente families besproken: zo behandelt hoofdstuk 9 eerst de blad- 
succulenten. In hoofdstuk 10 komen de Crassulaceae aan de orde. In 11 de familie der Mesem- 
bryanthemaceae. Zoals overigens geldt voor alle hoofdstukken, willen wij speciaal bij dit hoofd
stuk vermelden dat de bijzonder fraaie en vaak grote kleurenfoto's alleen al een goed inzicht 
geven in de talrijke geslachten van deze erg interessante plantenfamilie. In het 12e hoofdstuk 
wordt de familie der Portulacaceae, in het 13e de succulente lelie-achtigen en in het 14e de 
agave-achtigen besproken. Hoofdstuk 15 geeft informatie over de stamsucculenten en de familie 
der cactussen komen in hoofdstuk 16 aan de orde. In het 17e de Didierea-achtigen, in het 18e 
de Apocyna-achtigen, in het 19e de Asclepiadaceae-achtigen, in het 20e de Euphorbia-achtigen en 
in het 21 e de caudiforme succulenten.
Achterin is een vrij uitvoerige lijst opgenomen van vaktermen, die in duidelijke (Engelse) taal 
nader worden uitgelegd dan wel omschreven. Vele ervan treffen we overigens ook in Nederlandse 
publicaties aan.
Kwalitatief is dit boek (formaat 31,5 x 22 cm, 256 bladzijden) zeer goed uitgevoerd. Alleen al 
vanwege het fotomateriaal is het de prijs waard. Voor f 37 ,- of 555 Bfr. is dit boek, inclusief 
verpakkings- en verzendkosten, te bestellen bij: Whitestone Gardens Ltd., Sutton-under-Whitestone- 
cluffe, Thirsk, Yorkshire Y07 2PZ, Engeland.
Overigens komt er binnenkort een Duitstalige versie van dit werk uit, maar de prijs ervan zal 
belangrijk hoger liggen, n.l. ca. f 70,-.
Als slotopmerking durven wij rustig te stellen dat onder de vele uitgaven over succulente plan
ten het hier een werk betreft, dat ver boven de middelmaat in menig opzicht uitsteekt, afgezien 
nog van de zeer gunstige prijs.
Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

TIJDSCHRIFTEN 

KuaS, januari 1978
Hutchison en Rauh stellen Peperomia trollii, een nieuwe soort uit Noord-Peru voor; Rauh voegt daar 
nog een nieuwe beschrijving van Peperomia dolabriformis var. brachyphylla aan toe. Dat onze 
vetplanten soms ook de gastheer zijn van parasieten en wel van een familielid van cnze maretak 
maakt Thomas Göbel duidelijk in zijn bijdrage over Viscum minimum. Voor de gastronomen is 
ook een recept van Yucca-bloemen opgenomen. Door Alfred Gebauer wordt in een artikel met 
zeer fraaie kleurenopnamen aandacht gevraagd door de Asclepiadaceae. Eberhard Jahn helpt 
de beginnende liefhebber op weg met wat basiskennis over de verzorging en het opbouwen 
van een verzameling. Ervaringen met Hylocereus undatus worden verteld door Eckhard Meier. 
Een opmerkelijke verzameling Mammillaria's en Parodia's bevindt zich in Troisdorf; Günther Fritz 
en Harald Geimer brachten daar een bezoek aan Heinz-Josef Klein. Dat virussen ziekten kunnen 
veroorzaken bij onze planten blijkt uit de bijdrage van Beatrice Potocki.

KuaS, februari 1978
A. Brederoo en J. Theunissen stellen Notocactus linkii var. flavispinus voor, een plant uit de 
nalatenschap van Albert Buining. Onder welke omstandigheden en samen met welke andere 
planten Acanthocereus pentagonus groeit vertelt Ciarence Horich. Een enthousiast artikel is door 
Werner Brügel gewijd aan Echinocereus brandegeei. Uit de vele Mammillaria's wordt een van de 
mooiste, M. herrerae, door Klaus Wagner en Michael Haude onder de aandacht gebracht. Dat 
ook eenvoudige planten als Pseudoiobivia ancistrophora de moeite waard zijn maakt Ewald
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Kleiner ons duidelijk. Een aanvulling op eerdere artikelen over het geslacht Discocactus geeft 
Günther Königs. Op het abusievelijk ontbreken van Parodia weskampiana in de 3e druk van 
het Kakteenlexikon wijst Ulrich Hummel in een aan deze plant gewijde bijdrage. Helmut Geipel 
tipt, dat ook Pby//ocactusbloemen enkele dagen in een drijfschaal goed gehouden kunnen wor
den. Wie interesse heeft in de erfelijkheidsleer vindt de afsluiting van een reeks van 4 over 
dit thema van de hand van Elmar Ohrenberger. Ernst Zecher doet verslag van zijn reis naar 
het groeigebied van Puya raimondii. Wie moeilijkheden ondervindt met zijn Pachypodium geayi 
kan wellicht de richtlijnen van Helmut Broogh eens proberen.

KuaS, maart 1978
Zoals gebruikelijk wordt geopend met een nieuwbeschrijving, deze keer Parodia zecheri van Roberto 
Vasquez. Hoe schadelijk gedierte door middel van warm water bestreden kan worden vertelt 
Beatrice Potocki. Wolfgang Mohring doet een idee aan de hand om geoogste zaden langer 
vers te houden. Korte bijdragen over Frailea obscura en Mammillaria hahniana zijn van de hand 
van Udo Kohier en Günther Fritz.
Dat vinden van nieuwe soorten niet vanzelf gaat vertelt ons AltreeI Lau in een bijdrage over 
Tacitus bellus. Felix Krahenbühl neemt ons mee op bezoek bij Neobuxbaumia polylopha in 
Querétaro. De in januari gestarte serie van Eberhard Jahn wordt voortgezet. Dat Ferocactus 
macrodiscus een zeer gevarieerde soort is blijkt uit het goed geïllustreerde artikel van Gottfried 
Unger. Tenslotte brengt T. Hewitt Euphorbia suzannae wat meer binnen onze gezichtskring.

KuaS, april 1978
Korte bijdragen worden gewijd aan Neochilenia floccosa, Rhipsalis species en Cereus peruvianus 
door Erich Haugg, Philipp Grünewald en Ewald Kleiner. Gerhard Frank beschrijft de nieuwe 
Echinocereus laui. Brigitte en Jörg Piltz nemen ons mee naar het Andesgebergte in Argentinië 
op zoek naar verschillende cactussen. Dat ook bij cactussen wel eens atavismen, d.w.z. het 
terugkeren naar vroegere vormen, voorkomen demonstreert Detlef Peukert aan de hand van 
Epiphyllum chrysocardium. In een bijdrage uit de industrie wordt een toestel voorgesteld, waar
mee zaaien nog maar kinderspel is. Notocactus tenuicylindricus wordt als een interessante, zij 
het niet gemakkelijke soort aanbevolen door Maurizio Capponi. Karl-Heinz Jedinski slaagt erin 
de geestelijke roerselen van een beginneling onder woorden te brengen. Zeer interessant is de 
bijdrage van Wilhelm Klaus over de vermeerdering van de drieribbige Astrophytum myriostigma. 
Hanne Wiedenmann brengt de verzameling van Elio Mengarelli in het Italiaanse Laigueglia onder 
de aandacht. Een diepgaand artikel wordt door Jürgen Reiss gewijd aan Anacampseros rufescens. 
In een bijdrage vanuit Ecuador wordt door Claus Dotfin Rodolfo Wagenknecht aan de lezers 
voorgesteld.

KuaS, mei 1978
Walter Rausch opent dit nummer met de nieuwbeschrijving van Rebutia carmeniana. De serie 
van Eberhard Jahn krijgt zijn 3e aflevering. Heidi Wilken levert een bijdrage over de succulenten 
van Zuid-Afrika. Korte bijdragen over Diplocyatha ciliata, Echinocereus ferreianus, Pyrrhocactus 
umadeave en Mammillaria albicans zijn van de hand van Ron Ginns (posthuum), Dietrich Supthut, 
Wolfgang Heyer en Raimund Czorny. Helmut en Christiane Broogh vertellen van de lente die 
zij in november meemaakten op de Canarische eilanden. Hoe we het gietwater klaar moeten maken 
doet Wolfgang Ostermöller uit de doeken. Hans Schreger haalt Selenicereus als een bijna ver
geten onderstam weer naar boven als zeer geschikt medium voor het enten van zaailingen en 
kleine stekken.
J. Theunissen, Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud Ga stel

The National Cactus and Succulent Journal, Vol. 33, no. 4
Dit Engels kwartaaltijdschrift zal voortaan ook in Succulenta besproken worden. Gordon Rowley 
licht onder titel: "Caudex and Caudiciform” deze begrippen nader toe, voor de liefhebbers ervan 
een wetenschappelijk verhaal.
P. Stacey vertelt over Mammillaria armillata, afkomstig uit Nedercalifornië. D.C. Speirs bespreekt 
de in Westelijk Canada groeiende cactussen, t.w.: Coryphantha vivipara, Opuntia potyacantha en 
Opuntia fragilis.
Marjorie E. Shields heeft het over Sedums, met name de rozetvormende exemplaren. Voorts wordt 
stilgestaan bij het overlijden van de Japanse Mexicaan, professor Eizi Matuda, een expert op 
het gebied van succulenten, die op hoge leeftijd (83 jaar) nog aan zware, uitputtende expedities 
deelnam. E.W. Putnam bespreekt Mammillaria longiflora. Helmut Broogh brengt een artikel over 
het fotograferen van cactussen. Tony Morris vraagt aandacht voor Edithcolea grandis, een succu
lent verwant aan Caralluma. Tenslotte voert John Martin soorten van het geslacht Oreocereus 
ten tonele.

The Journal of the Mammillaria Society, Vol. XVIII, nr. 5
Op de voorplaat van dit tweemaandelijks verenigingsblad prijkt een bloeiende Mammillaria beneckei. 
Jim Lawrence beschrijft uitvoerig zijn kweekervaringen met Mammillaria's. D.R. Hunt geeft een
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20-tal Mammillariasoortnamen op die z.i. dienen te verdwijnen. Mrs. B. Maddams schrijft in haar 
vaste rubriek "Among our Mammillarias" over haar kaservaringen.
Het is een korte bespreking geworden, waarvan de reden in hoofdzaak ligt in het feit dat deze 
club een beetje aan bloedarmoede lijdt door geen behoorlijk- aanbod van copij. Overigens een 
latent gevaar waaraan elke redactie van een verenigingsblad bloot staat.

The Journal of the Mammillaria Society, Vol. XVIII, No. 6
W. Maddams, redacteur van dit tweemaandelijks verenigingsorgaan wijdt o.m. enige aandacht 
aan de nieuwe beschrijving van M. haudeana, voor de meesten bekend onder Lau 777. Hij heeft 
daar zijn bedenkingen over, tezamen met anderen, die de mening zijn toegedaan dat het om een 
tussenvorm van M. qoldii en M. saboae gaat. Verder vermeldt hii de recent nieuw beschreven 
M. meridiorosei, die tot de M. wrightii/wilcoxii-groep behoort.
S.C. Woolcock behandelt het kweken van de Cochemieasoorten in het Ver. Koninkrijk; van de 4 be
kende soorten is het hem gelukt C. poselgeri in 1977 en 1978 in bloei te krijgen. Een bepaalde 
groep leden hebben hun zaadbeswaarnemingen van diverse soorten Mammillaria ingezonden, 
welke aldus gebundeld - naar groep en soort - overzichtelijk in dit nummer gepubliceerd zijn. 
Daarbij wordt gelet op tijd van vruchtbesvorming, kleur en besafmetingen.
B. Maddams behandelt de gebruikelijke rubriek inzake eigen cultuurbelevenissen en maakt voorts 
melding van de twee nieuwe beschrijvingen, t.w. Coryphantha indensis en Cor. grandis.

The Journal of the Mammillaria Society, Vol. XIX, nr. 1
Het eerste nummer van dit tweemaandelijks tijdschrift heeft een wat ander jasje gekregen. De 
gebruikelijke voorplaat - een zwartwitafbeelding van Mammillaria-achtigen - is verdwenen en heeft 
plaats gemaakt voor een pentekening voorstellende Mammillaria albicans. Mrs. B. Maddams ver
haalt uitvoerig hoe zij haar verzameling door het winterweer in het zuidoostelijk deel van Enge
land geloodst heeft. Verliezen ervoer zij met M. pennispinosa en M. solisioides. Inderdaad naar 
mijn persoonlijke ervaring twee exemplaren, die beter binnenskamers in droge lucht kunnen over
winteren. John Pilbeam behandelt een viertal Mammillaria's, met daarbij afgebeeld - en dit voor 
het eerst in de geschiedenis van dit tijdschrift - de bijbehorende zwartwitfoto's. Deze zijn rede
lijk van kwaliteit. Dit fenomeen is dan ook de tweede facelift van dit periodiek. De schrijver 
behandelt met name M. aureilanata, M. herrerae, M. senilis en M. solisioides. Wat M. senilis 
betreft, komt daarbij M. diguetti ter sprake, welke daaraan nauw verwant is. Waarneembare ver
schillen tussen beide zijn o.m. dat senilis witte bedoorning en oranjegele bloemen heeft, terwijl 
diguetii strogele doorns en roodgekleurde bloemen kent. De bloemen van laatstvermelde zijn 
voorts beduidend kleiner dan die van senilis.
Bij dit nummer zit weer de gebruikelijke jaarlijkse zaadlijst met zeer interessante Mammillaria's, 
Coryphantha's, Thelocactussen e.d. Mr. W. Maddams wijdt aan al de aangeboden zaadsoorten 
ruime aandacht in zijn artikel.

The Cactus and Succulent Journal of Great Britain, Vol. 40, nr. 3:
In dit per kwartaal verschijnend orgaan van onze Britse zusterorganisatie wijzen wij gaarne op 
de navolgende artikelen.
De Haworthia- en Mamm/Mar/a-specialist John Pilbeam geeft zijn eigen cultuurervaringen over 
het geslacht Haworthia weer. Voor de liefhebbers onder ons van dit geslacht is dit een zeer 
interessant artikel, dat verder voorzien is van een redelijk groot aantal zwart-witfoto s.
David Hunt licht zijn eigen kweeksysteem toe dat geënt is op de filosofie van maximale persoon
lijke afwezigheid in de kas.
Voor een wetenschappelijk artikel zorgt Arthur Gibson, waarbij een studie over de houtige skeletten 
van cactussen het onderwerp is. Goede tekeningen en foto's maken deze interessante studie 
nog meer duidelijk.
N.a.v. het Frailea-artikel van Ray Pierce in dit tijdschrift no. 1, 1978, reageerden diverse lezers, 
waarbij de bloeivoorwaarden van dit merendeels kleistogaam bloeiend (d.w.z. de bloemen be
vruchten zichzelf zonder zich te openen) geslacht het hoofdthema is.
Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal
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Melocactus maxonii (Rose) Guerke

J.G. EERKENS

Reeds tientallen jaren is er een Melocactus bekend, die bovengenoemde 
naam geheel ten onrechte draagt. Daarom is het zeer gewenst de juiste Melo
cactus maxonii eens voor het voetlicht te halen.
Het is vaak onbegrijpelijk hoe hardnekkig verkeerde namen zich alsmaar blij
ven handhaven. Een goed voorbeeld daarvan is ook Haworthia fasciata en 
Gymnocalycium platense. En zo nog wel meer. Melocactus maxonii is reeds 
een oude bekende, die omstreeks 1885 door E. von Tuerckheim vanuit Guata- 
mala in een paar honderd exemplaren naar Europa werd verzonden. Pas 
nadat deze soort in 1905 nog eens bij El Rancho en Salama werd verza
meld door W.R. Maxon, volgde de beschrijving in 1907 door Dr. J.N. Rosé 
als Cactus maxonii. De beschrijving van de planten, die ik hier in Suriname 
van deze soort in de verzameling heb, luidt als volgt:
Plantelichaam ca. 13 cm 0  en ca. 14 cm hoog (zonder cephalium), enigs
zins cylindervormig. Jonge planten zijn echter platrond. Aantal ribben van 10 
tot 16, ongeveer 1 1/2 cm hoog, maar aan de basis van de plant praktisch 
plat. Ietwat ronde ribben, die een weinig golvend en onregelmatig verlopen 
en tussen de areolen aan de zijkanten soms zelfs gegroefd.

Melocactus maxonii 
in een 
23 cm pot
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Jonge planten 
van Melocactus 
maxonii

Foto's van de 
schrijver

Areolen ongeveer 5 a 7 mm 0, rond en bij jonge areolen iets wollig, op 
ca. 2 a 2 V2 cm afstand van elkaar en een weinig ingezonken in de ribben. 
Oudere areolen hebben geen wol meer en verdwijnen langzamerhand. 
Bedoorning: jonge doorns oranjeachtig bruinrood. Bij nog niet volwassen 
planten, waarvan de oudere doorns goed vochtig zijn, hebben de randdoorns 
een oud-ivoorkleur en de middendoorn is dan wat donkerder lichtbruinachtig. 
Later wordt de bedoorning bruinachtig grijs en verweert langzamerhand. Rand
doorns ca. 8 a 9 met soms 1 of 2 bovenste korte bijdoorns, iets naar de 
plant toegebogen en ca. 2 cm lang. Middendoorn 1 en wat langer, onge
veer 2 '/2 cm. Tot het midden van de plant loodrecht op de ribben staand. In 
het bovendeel van de plant is deze middendoorn naar boven gericht.
Cephalium ongeveer 5'/2 cm 0  met vuilwitte wol doorgroeid met bruine, 
nogal zachte borstels. Aan de rand van het cephalium staan deze borstels 
wat dichter bij elkaar, uitgroeiend tot 7 a 10 mm.
Bloem: Bij een goed geopende bloem is deze wel 2 cm 0  en groeit een 
11/2 cm boven het cephalium uit (!!) Bloemblaadjes 2 mm breed en spits 
uitlopend met een rozerode kleur. Totale lengte van de bloem 3'/2 cm. Vrucht
beginsel omgekeerd driehoekig, wit, 4 mm breed en 5 mm hoog. Bloembuis 
wit, naar boven roze, 5 mm 0  en ca. 15 mm lang. De vele geelachtige 
meeldraden staan dicht opeen over een lengte van 10 mm in het bovenste 
deel van de bloembuis en diep onderin de bloem. Stijl van de stamper draad
achtig, stempels ca. 8 en 2 mm lang, zeer dun. De stamper steekt niet boven 
de meeldraden uit.
Vrucht: Omgekeerd kegelvormig, de lengte varieert tussen 2 a 3 cm met 
verdroogde bloemresten, bovenste deel 1 cm 0. De kleur is glanzend karmijn
rood naar beneden toe in rozerood verlopend, overgaand naar bleekroze en 
dan eindigend in een witte punt. Vrij veel zaden, 1 mm 0, zwart. Deze soort 
is zelffertiel.
Habitat: Guatamala bij El Rancho en Salama.
Melocactus maxonii is erg variabel in afmeting en vorm. Zelfs wordt mel
ding gemaakt, dat deze soort wel tot 30 cm doorsnee gaat en ook platrond 
van vorm kan zijn. Gezien de afmetingen heeft deze soort een zeer grote

135



pot nodig. Pas nadat ik mijn planten in 25 cm potten had verplant, begonnen 
zich de cephalia te vormen. Bovendien is M. maxonii een snelgroeiende soort. 
De Melocactus, die onjuist als M. maxonii bekend is, is een 10 cm grote 
plant met 9 a 10 scherpe ribben. Het cephalium is zeer dicht begroeid met 
korte, zachte borstels. De bloem is ca. 4 mm 0  en krijgt men alleen te zien 
aan de rand van een iona gevormd cephalium. Daarna ziet men geen bloemen 
meer, maar wel de kleine bleekroze vruchtjes (2 cm lang en een '/2 cm 0  
bovenaan), die dan vaak in ringen (zoals bij Mammillaria) uit het cephalium 
te voorschijn komen. Dit wijst dus op een overvloedige bloei ineens. Bij de 
echte M. maxonii zijn dit hoogstens 3 bloemen. De bedoorning van de valse 
M. maxonii is donkerbruin, later vaalbruin. Deze onbekende soort wordt ook 
wel als M. bahiensis verbreid en de laatste tijd zelfs als M. neryi. En is 
ook reeds lang in de verzamelingen aanwezig. Helaas is het tot nu toe nog 
steeds niet gelukt deze soort te identificeren.
Zo langzamerhand heb ik wel een 25 soorten onbekende Melocactussen in 
de verzameling. Wel een bewijs, dat er nog heel wat onderzoek nodig is.

Bloeiend 
cephalium van 
Melocactus 
maxonii

Apropos, de liefhebbers, die gaarne de echte Melocactus maxonii wensen, 
moeten bij de kwekers en zaadhandelaren Melocactus ruestii bestellen!! Krijgt 
men dan toch M. ruestii Schumann te pakken, dan heeft men iets zeldzaams.
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Een volgende keer zal ik U dan de juiste Melocactus ruestii Schumann voorstellen.

Samenvatting:
Melocactus maxonii (Rosé) Guerke

Grote planten
Kan veelribbig zijn, rondachtig 
Jonge doorns rozeroodbruin 
Cephalium vrij spaarzaam met 
borstels, aan de rand dichter

Bloem groot en 1 Vfe cm uit het 
cephalium. Weinig bloemen per 
keer
Vrucht groot, rood 
Wordt als M. ruestii verbreid

Literatuur:

Valse M. maxonii en onbeken
de soort.
Kleine planten, ca. 10 cm 0  
Alleen 9 a 10 ribben, scherp 
Jonge doorns zeer donkerbruin 
Over het gehele cephalium zeer 
dicht met heel korte en zachte 
borstels
Bloem heel klein en blijft in het 
cephalium steken. Gezien vrucht- 
dracht, overvloedige bloei 
Vrucht klein, lichtroze 
Wordt ook verbreid als 
M. bahiensis en laatste tijd zelfs 
als M. neryi 

blz. 227-228 en afb. 239 
C VI d 1.XI.1956

Britton & Rose: III 
Krainz: Die Kakteen

Plantage Sorgvliet, District Commewijne, Suriname

Pseudopilocereus flavipulvinatus Buining et Brederoo 
species nova

A. BREDEROO EN J. THEUNISSEN

Pseudopilocereus flavipulvinatus Buining et Brederoo
Corpus columnare arboriformiter ramosum 4-5 m altum est; rami 8 cm diametiun- 
tur, subvirides acumine aliquo caerulescenter griseo-viridi, radicibus ramosis. Costae 
7-8 rotundiores et obtusiores ad 13 mm latae et altae sunt; inter areolas rugula 
minima est, utrimque ad 7 mm deorsum idcirco non usque in infimam rugam inter 
costas. Areolae rotundae et pulvinatae ad 7 mm diametiuntur, in costa ad 15 mm 
inter se distant, primo tomento flavescenti, postea minores ad 3 mm diametientes 
tumque tomento griseo ad atro-griseo instructae; huic speciei pili in areolis non sunt. 
Spinae primo flavescentes, deinde canescentes, tenues, aciculares et rectae sunt; 
marginales ad 10 et interdum in summa vel infima parte pulvinaris areolae spinula 
minima ad 8-9 mm longa; in pulvinare 4-5 centrales sunt, longissima oblique deor
sum 28 mm longa, deinde 2 magis in latera directae et 15 mm longae, quae tres 
crassiores sunt tenuibus marginalibus, postremo etiam altius in marginem areolae
1 -2 centrales sunt paulo minus validae crassaque et ad 12 mm longae; et omnes 
centrales aciculares, rectae et pungentes sunt. Flores late campanulati sunt, ad 63 mm 
longi et 25 mm lati pariete crasso et multis cellulis muciferis; pericarpellum 10 mm 
longum, nudum et subviride est; receptaculum 40 mm longum latitudine maxima 
18 mm est, nudum, subviride et squamulis 4-14 mm longis, 2-10 mm latis, carnosis 
et unguiformibus obtectum quarum acumen tenuissime dentatum est et quae sub
virides sunt; folia perianthii transeuntia 14 mm longa, 8 mm lata, obtuse ovalia, 
crassicarnosa, subviridia et desinentia in acumen tenue margine irregulariter undato; 
folia perianthii exteriora 16 mm longa, 8 mm lata, oblonga, maxime carnosa praeter 
nervum medialem et alba sunt margine irregulariter undato; interiora 14 mm longa, 
6,5 mm lata, oblonga, aliquo crassata praeter nervum medialem, ceterum tenuissima, 
alba sunt margine irregulariter paulum undato; caverna seminifera 5 mm longa, 7,5 mm 
lata, semi-orbiculata ovulis parietalibus et arboriformiter ramosis; camera nectarea 
18 mm longa, 9 mm lata, glandulis nectareis parietalibus et in acumen desinentibus 
instructa, pars suprema camerae angustata est crassatione anuliformi parietis in qua
2 coronae staminum primariorum insitae sunt; stamina primaria 15 mm longa, alba,
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antheris 2 mm longis ex auro flavis et in stylum directis instructa; secundaria in 
minime 7-8 cornis, infima 15 mm longa et in stylum directa, suprema 6 mm longa 
et ad parietem receptaculi adiacentia; stamina omnia alba sunt, antherae 2 mm longae 
et ex auro flavae sunt; pistillum 50 mm longum est, 1,5 mm diametitur, cremeo-album 
est stigmatibus 12 quae 6 mm longa et papillosa sunt instructum. Fructus 38 mm 
diametitur, 22 mm altus, applanate globosus, violaceus et in reliquias floris rugosus 
est. Semen galeiforme, 1,4-1,5 mm longum et 0,9-1 mm latum est; testa badia 
ad atra loculis rectangularibus ad sexangularibus et concavis qui praeter marginem 
hili minimi sunt instructa est; loculis margines costiformes et atri sunt et scrobiculi 
rotundi ubi inter se tangunt; pecten non ecrescitur, hilum basale ovale ad 0,5 mm 
longum demersum est, irregulariter piriforme margine rugoso micropylam funiculumque 
continens; textura hili flavo-alba est; embryo hamatum est, perispermium deest, coty
ledones vix discernuntur. Habitat ad Simplicio Mendes, Piaui, Brasilia, in altitudine 
350 m in catinga vasta. Holotypus in Herbario Rheno-Traiecti sub nr. H 471.

Pseudopilocereus flavipulvinatus: detailfoto met vruchten



Plant: zuilvormig, boomvormig vertakt, 4-5 m hoog, takken 8 cm in doorsnee, 
licht groen, top iets blauwachtig grijsgroen; met vertakte wortels. Ribben 7-8, 
vrij rond en stomp, circa 13 mm breed en hoog, tussen de areolen bevindt 
zich in de rib een zeer klein groefje, aan elke kant circa 7 mm omlaag, dus niet 
tot onder in de groef tussen de ribben. Areolen rond en kussenvormig1) tot 
7 mm in doorsnee, circa 15 mm van elkaar op de rib, eerst met geelachtig 
vilt, later kleiner tot circa 3 mm in doorsnee en dan met grijs tot donkergrijs 
vilt; bij deze soort komen geen haren op de areolen voor. Doorns eerst geel
achtig, later vergrijzend, dun, naaldvormig, recht; circa 10 randdoorns met onder 
en boven in het areolenkussen soms een heel klein bijdoorntje van ongeveer 
8-9 mm lengte; op het areoolkussen 4-5 middendoorns, de langste schuin 
naar beneden, 2,8 cm lang, dan 2 meer zijwaarts gericht van 1,5 cm lengte; 
deze 3 zijn dikker dan de fijne randdoorns; vervolgens staan er meer naar 
boven in het areool naar de rand nog 1 -2 middendoorns die iets minder krachtig 
en dik zijn en circa 1,2 cm lang; alle middendoorns zijn eveneens naaldvormig, 
recht en stekend. Bloemen breed klokvormig, circa 63 mm lang en 25 mm 
breed, kaal, dikwandig met veel slijmcellen; pericarpellum 10 mm lang, 14 mm 
breed, kaal, lichtgroen; receptaculum 40 mm lang, grootste breedte 18 mm,

')  flavipulvinatus = met gele kussens

Pseudopilocereus 
flavipulvinatus 
in zijn natuurlijke 
omgeving
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en A 1 doornareolen 
oude areool
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1

B = bloemsnede, 1 -4 bloembladeren en schub; s = secundaire meeldraden; p = primaire meeldraden; 
n =  nektarkamer; g =  nektarklieren; m = slijmcellen; ó  =  zaadbolle

kaal, lichtgroen, bedekt met 4-14 mm lange en 2-10 mm brede, vlezige, 
nagelvormige schubben, waarvan de top uiterst fijn getand is en die lichtgroen 
van kleur zijn; overgangsbloembladeren 14 mm lang, 8 mm breed, ovaal, dik- 
vlezig, bladrand onregelmatig golvend, eindigend in een fijn puntje, lichtgroen; 
buitenste bloembladeren 16 mm lang, 8 mm breed, langwerpig, het vlezigst 
langs de middennerf, bladrand onregelmatig golvend, wit; binnenste bloembla
deren 14 mm lang, 6,5 mm breed, langwerpig, langs de middennerf iets ver
dikt, verder vliesdun, bladrand onregelmatig licht golvend, wit; zaadholte 5 mm 
lang, 7,5 mm breed, halfcirkelvormig, zaadknoppen wandstandig en boomvormig 
vertakt; nektarkamer 18 mm lang, 9 mm breed, met wandstandige en spits 
uitlopende nektarklieren, de bovenzijde van nektarkamer is vernauwd door een 
ringvormige verdikking van de receptaculumwand, waarop 2 kransen primaire 
meeldraden zijn ingeplant; primaire meeldraden 15 mm lang, wit, met 2 mm 
lange goudgele en naar de stijl gerichte helmknopjes; secundaire meeldraden 
in minstens 7-8 kransen, de onderste 15 mm lang en naar de stijl gericht, de 
bovenste 6 mm lang en tegen de receptaculumwand aanliggerld; alle helm- 
draden zijn wit, de helmknopjes zijn 2 mm lang en goudgeel; de stamper is
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c =
C1 =  
C2 = 
C3 = 
C4 =

C5 =

zaad
hilum; m = micropyle; f = funiculus (navelstreng) 
verschillende zaadvormen 
detail testacellen
links: embryo geheel vrij gemaakt; co = cotylen; p = worteltop 
rechts: embryo met binnenste zaadhuid en lege perispermzak 
boomvormig vertakte zaadknoppen

Tekeningen: A. Brederoo
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Vrucht van
Pseudopilocereus
flavipulvinatus

Foto's: A.F.H. Buining

50 mm lang, 1,5 mm in doorsnee, crême-wit, met 12 stempels die 6 mm lang 
en met papillen bezet zijn. De vrucht is 38 mm in doorsnee, 22 mm hoog, 
platrond, blauw, rond de bloemrest gegroefd. De zaden zijn helmvormig, 
1,4-1,5 mm lang, 0,9-1 mm breed; de testa is kastanjebruin tot zwart, opge- 
bóuwd uit rechthoekige tot zeskantige holle vlakjes, langs de hilumrand zeer 
klein, met ribvormige zwarte randen en waar deze elkaar raken ronde kuiltjes; 
kam niet ontwikkeld, hilum basaal, ovaal, circa 0,5 mm lang, verdiept onregel
matig peervormig met geplooide rand, micropyle en funiculus omvattend, hilum- 
weefsel geel-wit; embryo haakvormig, perispermium ontbreekt, cotylen nauwelijks 
zichtbaar. Standplaats bij Simplicio Mendes, Piaui, Brazilië, op 350 m hoogte 
in de uitgestrekte catinga.
Deze plant werd door Buining en Horst gevonden tijdens de laatste studiereis 
die onze oud-voorzitter in 1974 maakte. De meest opvallende kenmerken van 
deze soort zijn wel, dat de areolen geheel onbehaard zijn in tegenstelling tot 
andere tot nu toe bekend geworden Pseudopilocerei evenals de gele, kussen
vormige areolen, vooral in het jeugdstadium.

Gillis Steltmanstraat 38, 1067 NP Amsterdam 
Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud Gastel

En gij... buitenslands wonende leden!

R. NAUTA

Een volgende aflevering.
De vorige keer kwam ik tot reacties gedateerd t/m april 1978. Daarna kwamen 
er nog een viertal binnen.
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30-4-78: Johnny van Huet, 6180 =h 1 Road, Richmond, BC, Canada.

Een man die na bijna 30 jaar wonen en leven in het Engelstalige Canada 
nog een brief in keurig Nederlands schrijft. Hij woont aan de Canadese west
kust, vlak bij Vancouver, dicht bij de grens van de Verenigde Staten. De wereld 
waar hij woont doet denken aan het platte Hollandse landschap, storm en regen, 
maar ook veel zon in de zomer. Men heeft daar een plaatselijke club van onge
veer 30 leden, die eens per maand een bijeenkomst houden. Deze man heeft 
een tienjarige ervaring met planten, bezit ongeveer 3000 planten, voor het 
merendeel cactussen. Het klimaat vraagt om een broeikas. Blijkbaar is er wel 
ruimte rondom het huis, want zijn kas beslaat een oppervlakte van 119 m2, 
oftewel 7 x 1 7  meter!

30-5-78: Herman A. Kortink, 28 Akatarawa Road, Upper-Hutt, Nieuw-Zeeland.

Een reactie vanuit het andere eind .van de wereld. Was het ooit een der 
Succulenta-leden bekend wat voor activiteiten er zijn in Nieuw-Zeeland? U 
weet toch waar dit eiland ligt! Eigenlijk een eilandengroep, met Noordeuropees 
weer. Volgens bovenstaande correspondent is hij het enige Succulenta-lid 
in N.Z. Deze man is 30 jaar geleden uit Enschede geëmigreerd.
Er bestaat daar een New Zealand Cactus and Succulent Society, met maar 
even 17 afdelingen, met eenmaal per maand een vergadering en verder nog 
andere activiteiten. Men geeft een eigen blad uit. Maar er is ook vruchtbaar 
contact met andere wereld-verenigingen, wegens de noodzaak van zaadruil, 
plantenimport en lectuurvoorziening. Onze correspondent heeft nogal wat con
tacten met Zuidafrikaanse instellingen en zijn plantencollectie liegt er niet Cm 
Zijn kassen zijn twee maal 15 m2 groot.

21-8-78: Jan Stassen, Wittebolstraat 50, B-3020, Wijgmaal, België.

Twee jaar in de liefhebberij met als resultaat, een 400-tal soorten planten: 
Gymno's, Noto’s, Lobivia’s, Euphorbia’s en Senecio’s.
Hij heeft zich eens serieus in het grondmengselprobleem verdiept en kwam 
tot de conclusie dat er niet te veel bosgrond of ander humus toegevoegd 
moet worden. Liever een merendeel van klei en/of leemgrond. Ja, inderdaad. 
Overweeg maar eens waar onze planten in hun oorspronkelijke groeiplaatsen 
van moest leven, of beter gezegd, waar ze óp moesten leven.
Verder heeft hij problemen met mosvorming in zijn zaailingcultuur. Ik weet het 
niet, maar sterilisatie van de grond en koken van water zal toch vele euvels 
op dit gebied doen voorkomen.

17-9-78: C. Gijsberts, Hermelijnlaan 18, 5581 CJ Waalre, Nederland.

Een leuke kennismakingsbrief vergezeld van een foto. Als ik goed lees is hij 
een echte cactusliefhebber, gezien het assortiment wat zijn speciale belangstel
ling heeft. Ongeveer drie jaar is hij bezig. Ja, dat is een goed begin om veel 
te zaaien en daaruit te sorteren. Toch zal het goed zijn om langzamerhand 
een of twee speciale geslachten compleet te maken.

Willowweg, erf 109, Penhill Eersterivier-7100, Zuid-Afrika.
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Curacao, een koninkrijksdeel met cactussen (IV)

C.A.L. BERCHT

Als men van Willemstad naar Westpunt gaat, dat wil zeggen in noordweste
lijke richting, dan betreedt men het minder bevolkte en tevens groenere deel 
van het eiland. Aan de westelijke kust liggen verschillende mooie baaien waar 
het heerlijk zwemmen is. Een ieder kan ik hier aanbevelen om te gaan snorke
len in het kristalheldere water. Het is net of je in een tropisch aquarium rond
zwemt. Iets meer het binnenland in liggen een aantal landhuizen zoals Dokters-

De kadoesji di poesji aan de voet van de Tafelberg



De St.-Christoffelberg met links Pilosocereus lanuginosus en rechts Ritterocereus griseus

tuin, Savonet, Knip, San Juan, Rif, Jan Koek waar een restaurant in is onder
gebracht en het lieflijk pastelroze Papaya. Grote delen van vier voormalige 
landgoederen, te weten Savonet, Zorgvliet, Knip en Zevenbergen zijn thans 
samengevoegd tot één nationaal park, het Christoffelpark. Dit park, dat zijn 
voltooiing in 1978 nadert, is genoemd naar de op het terrein liggende St. Chris- 
toffelberg, met zijn 372 m de hoogste berg van Curacao.
De flora en fauna van de Christoffelberg en naaste omgeving is zeer bijzon
der. Hoewel zelf niet gezien, moet hier het Curacaose hert nog voorkomen. 
De witstaartbuizerd (Buteo albicaudatus) heeft hier zijn nest evenals de wara- 
wara (Carcara cheriway). Op de flanken van de berg groeien sabal-palmen 
en in de dalen staan zadelbomen en "evergreens”.
Een belevenis apart is het beklimmen van de Christoffelberg. Hoewel tot onge
veer 300 m hoogte het pad goed begaanbaar is, kom je toch tot op je vel 
toe doorweekt van het zweet boven aan, ook al doe je het zoals ik ’s morgens 
even na zonsopgang. De hitte in combinatie met het stijgen aan de windloze 
zijde van de berg is zeer afmattend. Boven aangekomen is het echter heerlijk 
de verkoelende wind te voelen en het uitzicht is fantastisch. Nagenoeg het 
hele eiland is te overzien en bij zeer helder weer moet de kust van Venezuela 
te zien zijn.
Tijdens het klimmen is niet vergeten de flora van de berg te bekijken. Op som
mige plaatsen is de bodem bedekt met Bromelia’s (Bromelia lasiantha) terwijl 
het lijkt of de Tillandsia’s met kwistige hand in de bomen zijn rondgestrooid.

Foto's van de schrijver De blauwe top van de Pilosocereus lanuginosis -*
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Cristaatvorm van de 
Pilosocereus lanuginosus
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Verschillende, alleen hier voorkomende orchideeën huizen in de holten van de 
bomen. Tevens moet hier genoemd worden de enige Aloë die het eiland rijk 
is, de Aloe vera. Nu hoor ik al vragen, zijn er geen cactussen te vinden op 
de berg? Voor een cactusliefhebber is het als de room op de pudding of 
hier de wonderschone wereld van de cactussen op de berghellingen. Hoe mooi 
was het niet de gele en wollige koppen te zien van de Pilosocereus en hoe 
magistraal was het, aangekomen op de top van de berg, juist daar voor het 
eerst de bloem van Opuntia elatior te kunnen bewonderen.
De Pilosocereus lanuginosus komt vooral rond en op de hellingen van de

De Toena spanjool, gefotografeerd op de top van de St.-Christoffelberg
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Detailopname van Opuntia elatior

Foto's van de schrijver

De rozerode bloem van Opuntia elatior
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St. Christoffelberg voor. De inheemse naam is treffend voor zijn uiterlijk name
lijk Kadoesji di poesji oftewel de kadoesji met de poesjes(l). Het is een 
boomachtige plant, meestal van onder vertakkend. De rechtopstaande takken 
zijn 8 cm dik, hebben 10 tot 12 ribben en zijn groen of blauw van kleur. De 
areolen staan ongeveer 1,5 cm van elkaar en zijn bezet met 2 cm lange haren. 
De 10 tot 20 dorens zijn eerst geel en worden later grijsachtig wit met een 
iets donkerder punt. Bij het zien van de vooral jonge takken is de gele kop 
vanwege de dorens opvallend. De randdorens zijn 2 cm lang, de meestal 
1 tot 5 soms moeilijk te onderscheiden middendorens kunnen tot 5 cm lang 
worden. De bloeirijpe areolen zijn bedekt met dichte haardotten. De bloem, 
die slechts 1 nacht open staat, is 6 cm lang. Ze is roomkleurig of iets 
groen en heeft 400-500 meeldraden. De stempel is geelgroen met 10-15 
lobben. De bloem heb ik zelf helaas niet kunnen bewonderen. De Kadoesji 
di poesji was volledig uitgebloeid en zelfs de vruchten waren op één na ver
dwenen. Die vrucht was vlakrond, 3,5 bij 5 cm, groen met restdelen van de 
bloem. De platte zaden zijn zwart met een diameter van 1,5 mm.
De Opuntia elatior is een plant die voornamelijk op het noordelijk deel van 
het eiland voorkomt. Ze staat meestal alleen of in kleine groepjes, maar is 
nooit overheersend in de flora. De inheemse naam is Toena spanjool, waarbij 
opgemerkt kan worden dat Toena een minder gebruikte naam is voor Opuntia 
wentiana. Beide inheemse namen zijn waarschijnlijk van het Venezolaanse 
vasteland overgenomen. De fors uitziende plant wordt 5 m hoog. De groene, 
grijsblauw berijpte enigszins ovale schijven zijn tot 25 cm breed. De areolen 
dragen geen glochiden. De 8 tot 10 dorens zijn tot 5 cm lang en lichtbruin 
van kleur. De roze tot rozerode bloem is 5 cm breed, de groene stempel 
is 5-iobbig. De groene peervormige vrucht is 5 bij 3 cm. De areolen van de 
vruchten zijn bezet met kleine glochiden. De platte zaden zijn 4 mm breed. 
Ofschoon niet genoemd komen op de Christoffelberg ook Ritterocereus griseus, 
Subpilocereus repandus (vooral met de groene vruchten), Opuntia wentiana 
en Melocactus macrocanthos voor. Eén cactus die op het eiland juist alleen 
hier voorkomt is nog niet vermeld. Dat is Acanthocereus tetragonus. Die be
waren we voor de volgende aflevering.

Renesselaan 37, De Meern (wordt vervolgd)

Een vreemd verschijnsel
A.C. DE VRIES

Deze zomer werd mijn aandacht getrokken door een verschijnsel aan een 
van mijn planten, waaromtrent ik in de literatuur nog niets had vernomen. Een 
telefoontje met de heer Neutelings overtuigde me ervan dat het de moeite 
waard is daarop in te gaan.
Het deed zich voor aan een Mammillaria seideliana, een plant die 16 april 
1976 gezaaid is en 5 mei 1978 de eerste bloemen vertoonde. Daaraan was 
nog niets bijzonders te zien. Anders was het in augustus d.a.v., toen een tweede 
ronde van de bloei begon. Naast de gewone knoppen ontwikkelden zich een 
drietal afwijkende. Onder "gewone” zijn dus te verstaan bloemen die de nor
male afmetingen hadden en zich op de normale plaats, dus in de axillen 
ontwikkelden. Daarnaast kwam een drietal mini-knoppen tot ontwikkeling. Toen 
zij volgroeid waren schatte ik de grootte op ± 'A  van die van de normale
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Mamm. seideliana: 2 bloemknoppen, waarvan de kleinste staand op een areool.
Foto H. Ruinaard

knoppen. Het meest bijzondere was echter, dat zij niet voorkwamen in de axillen, 
maar op de areolen. De juiste plaats van inplanting was niet het centrum van 
het areool, maar precies erboven. Opmerkelijk was het dat de mini-knoppen 
voorkwamen naast normaal ontwikkelde en geplaatste knoppen. Een en ander 
is duidelijk te zien op de hierbij geplaatste foto, waarop ook de verhouding 
tussen de afmetingen goed tot uitdrukking komt.
De foto is genomen toen de knoppen zich ontwikkelden. Ze zagen er, ook al 
door de enigszins doorzichtig-zilverige van een bruinige middenstreep voor
ziene buitenste bloemblaadjes uit alsof zij bezig waren te verdrogen. Dat was 
echter maar schijn; zij ontwikkelden zich tot volledige - zij het kleine - bloemen: 
dus voorzien van vruchtbeginsel met stempels en meeldraden. Daar op dat 
moment geen tweede bloeiende plant aanwezig was, werd - overigens tever
geefs - gepoogd door zelfbestuiving zaad te verkrijgen van de afwijkende 
bloemen.
Zoals gezegd was mij dit verschijnsel uit de literatuur niet bekend. Ook de 
heer Neutelings kende het niet. Van bevriende zijde werd echter mijn aandacht 
gevestigd op een publicatie in "Kakteen und andere Sukkulenten’’ (augustus 
1976). Het artikel van de hand van Marizio Capponi beschrijft hetzelfde ver
schijnsel, voorkomende bij Mammillaria hirsuta. De schrijver wijst erop dat 
M. hirsuta verwant is aan M. bocasana, scheihasei, sanluisensis en seideliana. Het 
is opvallend dat het verschijnsel voorkomt bij 2 soorten uit deze groep. Naar 
mijn mening kan dit geen toeval zijn.
Maar wat dan wel? De schrijver vermoedt dat de oorzaak gelegen kan zijn 
in een sterke bemesting. "Eigenlijk bemest ik mijn cactussen nauwelijks” schrijft 
hij, "maar tweemaal per jaar dien ik mijn planten in het gietwater een bestrij
dingsmiddel toe (in de lente en in de herfst). Verscheiden planten met veel 
wol of haren krijgen een extra grote dosis. Om hun mooie voorkomen te be-



schermen worden ze nooit bespoten. Het is bekend dat de bestrijdingsmiddelen 
onze pleegkinderen beschermen tegen rode spint, wol- en wortelluis en ander 
ongedierte, maar tegelijkertijd ook als kunstmest werken"
Afgezien van het feit dat dit laatste mij niet bekend is moet ik stellen, dat 
mijn M. seideliana noch bemest noch ooit behandeld is met een bestrijdings
middel. Ik kan me voorstellen dat bemesting tot extra lengte- en extra dikte- 
groei leidt, dat planten daardoor deformeren en zelfs scheuren, of meer dan 
normaal gaan spruiten, maar dat een bloemknop zich daardoor zou verplaatsen 
kan ik moeilijk aannemen.
Ik meen dat eerder gezocht moet worden in de genetische eigenschappen van 
de planten. Dat is mooi gezegd, maar verder kom ik ook niet. Natuurlijk, er 
zijn legio cactussen die bloemen voortbrengen uit de areolen, maar hoe liggen 
de verwantschappen met deze groep Mammilaria’s? Is het een incidentele 
terugval naar het verleden? Is het een in de genen nog niet gebruikte mogelijk
heid, een knipoogje naar de toekomst? Zegt het iets over de ontwikkelings
geschiedenis? Zijn overeenkomstige verschijnselen bekend bij andere planten- 
families, de verplaatsing van bloemknoppen, okselstandig naar eindstandig? 
In ieder geval hebben wij te maken met een boeiend verschijnsel, dat meer 
vragen oproept dan antwoorden geeft. Wie - en dat is de laatste vraag - heeft dit 
verschijnsel meer opgemerkt en/of kan hierover zijn licht laten schijnen?

Minstreellaan 10, Utrecht.

Reis door Zuid-Afrika
E. VERDUIN-DE BRUYN

De Suid-Afrikaanse Aalwijn- en Vetplantvereniging had niet alleen een congres 
georganiseerd afgelopen zomer maar ook nog twee rondreizen, waarvan ik 
de laatste heb meegemaakt.
Op zondag, 23 juli 1978, gingen we vroeg op stap, via Johannesburg naar 
Potchefstroom. Tussen Pretoria en Johannesburg was veel gras afgebrand, 
soms hele velden. Of dit met opzet werd gedaan of per ongeluk gebeurd 
was is me niet duidelijk geworden. Het landschap is licht golvend met hier 
en daar enkele bomen. Het gras was geheel verdord, hetgeen een wat trieste 
indruk maakte. In de buurt van de steden waren vaak Aalwijne aangeplant, 
vele stonden in bloei.
Na de lunch in het Rob Ferreira Miniraalbad, gelegen bij een natuurreservaat, 
werd de Vaal-rivier overgestoken. Kort daarop mochten we uitstappen en onze 
eerste Lithops gaan zoeken. Dat viel niet mee, hoewel ik er toch vaak genoeg 
over had gelezen. Tussen doornige struikjes en verdord gras stonden ze. Het 
was werkelijk een sensatie om zelf je eerst Lithops te vinden. Aan andere 
planten stonden er nog struikmesems, Anacampseros, Aalwijne, e.d.
Het landschap is hier wijds, met in de verte soms wat "koppies”, rotsachtige, 
niet al te hoge bergen met weinig begroeiing, wat gras, lage struikjes (Acacia), 
veelal erg dor omdat het hier winter is.
Overnacht werd in de diamantstad Kimberley, waar we de volgende dag een 
bezoek brachten aan de De Beer's Mines. Hier konden we op foto’s zien, 
hoe de diamanten gezocht worden alsmede de stadia van bewerking en de 
toepassingen. Ook was hier een oud mijnwerkersdorpje opgebouwd van authen
tieke huisjes met originele meubels, en oude winkels met originele spullen. 
Een korte rit door Kimberley werd besloten met een bezoek aan het Alexander
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Wildepaardehoetpas

McGregor Gedenkmuseum, waar veel te zien is over de verschillende oorspron
kelijke bevolkingsgroepen van Zuid-Afrika door middel van fotos, kleding, huis-

’s Middagsemaakten we de opening van de succulenten-show van de afdeling 
Kimberley mee. Ook deze tentoonstelling was Engels van opzet de planten 
stonden per soort opgesteld. Er was een wedstrijd aan verbonden voor de 
mooiste plant in elkegroep. En mooie planten waren er zeer zeker te bewon
deren. Tevens bestond er gelegenheid tot het kopen van planten, van welke 
moaeliikheid druk gebruik werd gemaakt.Op9diisdag ging het weer verder. We begonnen met een ontbijt buiten in 
Cambell vlak naast een veld met Aloë hereroensis. Ze stonden al volop in btoei 
Op deze dag kwamen we voor het eerst het rode Kalahari-zand tegen. Ook 
zaqen we Sarcocaulons en grote Euphorbia’s.
In Griekwastad werd gestopt om het slijpen van stenen te bewonderen en even
tueel wat tijgerogen (— geslepen half-edelstenen) of andere stenen te kopen. 
Langs de weg naar Keimoes waren veel Aloe's claviflora te zien, een enkele 
zelfs al in bloei. Ook zagen we daar de eerste kokerbomen, Aloë dichitoma,

Veel dieren zijn ê  onderweg niet te zien, een enkel rotskonijn, een secretaris
vogel en ook de grote nesten van deze sociale vogel. Deze nesten kunnen 
zo groot worden dat de takken waar ze aan hangen afbreken.
Vlak voor Keimoes staken we de Oranje-rivier of Gariep over.

Het landsdtap tussen Steinkopf en Viooldritt
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Woensdagochtend hebben we de zon zien opgaan op een koppie in de buurt 
van Keimoes. Ook dit was een ongelooflijke belevenis. Zo’n zonsopgang gaat 
onvoorstelbaar snel. Er was een mooi uitzicht over de vlakte waar de Gariep 
doorheen stroomt.
Na het ontbijt op weg naar het Augrabis Natuur Reservaat. Een korte wande
ling door zand en over rotsen bracht ons bij de enige waterval in de Oranje
rivier. Enkele jaren terug was, na hevige regenval, de Oranje-rivier buiten de 
oevers getreden, zodat grote delen van het natuurreservaat onder water kwamen 
en het restaurant van de buitenwereld was afgesneden.
De weg van Keimoes naar Springbok was zeer slecht: een veredelde zandweg, 
die wel regelmatig geveegd werd, d.w.z. de meeste stenen werden er afge
veegd. Stof was er dan ook overal.
Vlak voor Pofadder werd halt gehouden voor de lunch, een braai, door chauf
feur Klaas en helpers verzorgd. Wij mochten weer planten zoeken, d.w.z. be
kijken en/of fotograferen. Wat een verscheidenheid, tenminste als het je een
maal gelukt was ze te ontdekken. Verschillende soorten Anacampseros, Gib- 
baeum, Conophytums, Sarcolaulon, Lithops en ga zo maar door. Sommige 
soorten groeiden in rotsspleten, b.v. Conophytum en Sarcocaulon, andere tussen 
de stenen, soms vrijwel bedekt met aarde. Deze aarde was los van structuur, 
zanderig, uiteraard droog op dit moment, met nogal wat stenen ook in de grond. 
Het is werkelijk onvoorstelbaar dat er zoveel planten nog kunnen groeien (en 
soms ook al bloeien) in zo’n droog klimaat. Iedereen was enthousiast over 
zoveel schoons en vrijwel niet meer in de bus te krijgen. Maar we moesten 
nog verder, naar Springbok.
Op donderdag werd een bezoek gebracht aan de omgeving van Steinkopf. 
Hier bezochten we een groeiplaats van Cheiridopsis peculiaris. Die plant te 
vinden viel niet mee. De meesten van ons gingen de heuvel op, waar wel 
enige struikmesems en Cotyledons groeiden. De Cheiridopsis echter bleek 
onderaan de heuvel tussen de stenen in een rotsspleet te groeien. De kleur 
van de Cheiridopsis kwam erg overeen met de kleur van de stenen waar de 
plant tussen groeide. Dit was de enige dag dat het koud en in de ochtend 
mistig was. Deze laaghangende mist zorgde voor wat vocht voor de planten. 
Verder ging het, richting Vioolsdrift. De grote weg werd verlaten om in het 
veld te gaan kijken naar Hoodia gordonii(?) en Euphorbia namaquensis. De 
Hoodia’s hadden volop zaad. Het veld was vrij vlak, kaal, zanderig met slechts 
weinig vegetatie. Een eind verderop werden de eerste Pachypodiums nama- 
quanum waargenomen. Tijdens onze lunchpauze konden we ze uitgebreid be
kijken. Grote, statige, zeer stekelige planten. Ook groeiden hier nog enkele 
soorten Euphorbia’s (degreana?), mesemsoorten, Sarcocaulon, Stapelia en 
Senecio(?). Het is en blijft ongelooflijk om te zien hoe deze planten in de 
kleinste groeven en gaatjes kunnen groeien. Onderweg werd nog gekeken 
naar Euphorbia virosa, een erg giftige plant.
We passeerden de grens met Zuid-West Afrika, via een brug over de Oranje
rivier per bus. De vele rotsen zijn hier erg kaal en schijnen ook in de zomer 
weinig of geen begroeiing te hebben.
De volgende ochtend was het opnieuw mooi, zonnig weer, hoewel er 's nachts 
nachtvorst was geweest: rijp op rots en planten. Na het ontbijt werd eerst 
een Natuurreservaat bezocht. Hier worden verschillende soorten planten gekweekt 
en voor een deel weer uitgeplant in de vrije natuur. In de kwekerij waren dan 
ook vele mooie en interessante planten te bewonderen. Bij het afscheid kregen 
alle aanwezigen van de beheerder van het reservaat een enveloppe met zaden 
van planten uit Namaqualand. Niet alleen zaad van succulente planten bleek 
erin te zitten maar van alles en nog wat.
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Toen via een hobbelige weg met veel mooie vergezichten naar Garies. Lunch
pauze op de Wildepaardehoefpas, waar we ook weer interessante planten zagen. 
Wat is het overal uitgestrekt, wijds, stil ook. Vogels zijn er weinig, bomen al 
evenmin. Je kwam de hele dag vrijwel niemand tegen.
Ook al zag je, zeker vanuit de bus, weinig succulente planten, want die moet 
je feitelijk op je knieën zoeken, het landschap was fantastisch. Nogal heuvelig, 
weinig begroeiing, soms een bewerkt stuk veld temidden van de eenzaamheid. 
Het meeste land wordt gebruikt om schapen te laten grazen.
Overnacht werd in Vredendal. Het zijn allemaal kleine plaatsjes die we aan
deden, waar niet veel te beleven viel. Voor mijn gevoel erg rustig, soms wat 
ouderwets aandoend.
De zaterdag werd begonnen met een bezoek aan een kwekerij in Van Rhyns- 
dorp. Eigenlijk handelt hij alleen in zaden, maar voor ons werd de mogelijk
heid geopend planten te kopen. Niet alleen in de kassen maar later ook op 
zijn farm "Quaggaskop”. Deze lag een eindje buiten Van Rhynsdorp, een zeer 
uitgestrekt gebied, vrij vlak met veel stenen. Het heet hier de Knersvlakte, 
omdat als je er loopt de stenen onder je voeten knersen. En hier barstten 
we los, hier mochten we de plantjes zelf uitgraven met een schopje, een mes, 
of wat je ook maar had, desnooas je vingers! Er was een overvloed aan 
planten, je liep er soms op dat kon niet anders, zoveel stonden er. Diverse 
soorten Argyroderma, Dactylopsis, Conophytums, Oophytums, Crassula's, en noem 
maar op. Hoe langer je, liefst op je knieën gezeten, keek hoe meer planten 
je zag. Het opgaan in de omgeving is echt geen fabeltje. Sommige plantjes 
zag je werkelijk eerst als je op je knieën lag, om een foto te maken b.v. 
De Conophytums en Oophytums waren in rust, dus de oude plant was opge
droogd tot een witachtig velletje, zodat ze van normale kijkhoogte vrijwel niet 
opvielen tussen de eveneens witachtige stenen. Sommige Crassula's groeiden 
onder struikjes; ze waren ook vrij doods, wat roodbruin. De Argyroderma’s 
zaten met de nieuwe hoofdjes verscholen tussen oude, grijs-witte bladresten. 
Ook een krekel verraadde zich door te bewegen, anders had ik hem niet 
gezien, zo leek hij op een keitje. Ondanks de extreme droogte (de droogste 
winter sinds 70 jaar, zo werd ons verteld, en de vorige winter was ook al 
droog geweest) bloeiden er toch al enkele planten. Het is hier het land van 
de winterregens maar tot nu toe was er nog geen druppel gevallen. Het kostte 
ons natuurlijk moeite om afscheid te nemen van deze unieke plek, maar we 
moesten nog afrekenen op de kwekerij en door naar Williston, een hele ruk. De 
chauffeur had het wel moeilijk met ons!
De rit vanaf Van Rhynsdorp voerde eerst over de Knersvlakte naar de bergen, 
waar we via een mooie weg ±  1000 m moesten stijgen. Wat een uitzicht! 
En wat een verandering in vegetatie toen we op de hoogvlakte kwamen. 
Bomen, veel Protea's, meer groen, kleinere boerderijen en meer bebouwde 
velden met o.a. graan.
De laatste dag, zondag 30 juli, voerde ons via een zeer stoffige weg (raampje 
open achterin, a.u.b.) naar Upington. Onderweg nog een enkele stop, de laatste 
kokerbomen. De begroeiing hier was wisselend; meestal laag, veel gras, soms 
opeens rotsige koppies. Later wat meer stenen en meer begroeiing, o.a. Acacia. 
Enkele springbokkies hipten angstig weg. Ondanks de droogte waren er toch al 
wat bloemen langs het pad. Voorbodes van de komende lente?
Tijdens congres en rondreis heb ik veel gezien en veel geleerd over de succu
lente planten, die in dit deel van Zuid-Afrika groeien. Het was een ervaring 
om nooit te vergeten.

Koningsweg 2, 7361 TB Beekbergen
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TIJDSCHRIFTEN

Kakteen und andere Sukkulenten 
Juni 1978
Rudolf Oeser brengt de nieuwbeschrijving van de oranje bloeiende Weingartia trollii. Dat het 
zoeken naar cactussen in het wild niet zonder problemen gaat belicht Felix Krahenbühl in zijn 
reisbeschrijving; ergens in Mexico stootte hij vrij onverwacht op Mammillaria varieaculeata. Korte 
bijdragen volgen over Rebutia fulviseta van Günther Fritz, Austrocylindropuntia vestita van Erich 
Fiaug en een bericht van Werner Reppenhagen over de standplaats van Mammillaria tetracantha. 
Even wordt stilgestaan bij het overlijden van de ex-voorzitter Wolfgang Schiel. Belang voor prak
tische toepassing heeft de bijdrage van Wolfgang Mohring over het bewaren van pollen (stuifmeel) 
indien men zeldzame soorten om een of andere reden niet direct kan bestuiven. Werner Rauh 
begint met een beschouwing over het al dan niet succulent zijn van Bromelia’s. De bijdrage 
van Wolfgan Ostermöller over het gereed maken van gietwater wordt afgesloten. Walter Weskamp, 
Parodia-specialist, besteedt aandacht aan de door Jörg Piltz teruggevonden Parodia catamarcensis.

Juli 1978
Nol Brederoo en S/ëf Theunissen stellen de nieuwe Pseudopilocereus juarensis Buin. et Bred. 
voor. Korte bijdragen volgen er van Udo Kohier over Frailea carminifilamentosa, Werner Brügel 
over een roodbloeiende variëteit van Pelecyphora pseudopectinata, Maurizio Capponi over Mam
millaria barbata. Heinze Wery meldt dat zijn Astrophytum capricorne v. minor in 1973, 2 ge
vulde bloemen bracht, daarna echter niet meer. Flans Schreger werpt alle theorieën opzij die 
zeggen, dat bij enten de kernen minstens moeten raken; hij past de ent aan bij de doorsnee 
van de onderstam en de rest komt vanzelf goed. Wolfgang Fleyer bespreekt het geslacht Escobaria. 
Hoe wortelluis tegen alle verdrukking in zich vermenigvuldigde, doch d.m.v. een warmwaterbad 
werd uitgeroeid, vertelt ons Beatrice Potocki. Werner Rauh sluit zijn in het vorige nummer be
gonnen beschouwing af.

Augustus 1978
Dit nummer bevat een reeks van korte bijdragen over verschillende soorten. Mammillaria insularis 
wordt onder de loupe genomen door Günther Fritz en Fteins-Josef Klein, Opuntia microdasys v. 
rufida door Ewald Kleiner, Ferocactus glaucescens door Gottfried Unger, Neobesseya asperi- 
spina door Klaus Wagner en Michael Flaude, Crassula susannae door WC. Keen en Astroloba 
spiralis door Flelmut Broogh. Manfred Flils bespreekt een plant die waarschijnlijk een hybride 
is tussen Rebutia heliosa en Aylostera albiflora, terwijl Kart Augustin Weingartia hediniana en 
W. lanata met elkaar vergelijkt en tot de conclussie komt, dat het hier waarschijnlijk om een en 
dezelfde soort gaat. Klaus Schuhr bericht over de zuiver wetenschappelijke instelling "Interna
tional Succulent Institute Ine.” kortweg ISI genaamd, die jaarlijks via het Amerikaanse blad ook 
een plantenaanbod doet. Welk een belang de Agave als nutplant heeft in Tanzania vertelt ons 
Horst Pfennig in een uitgebreide reportage. Hans Schreger beveelt het middel "Pirox” aan dat als 
stuifmiddel zowel tegen ongedierte als tegen schimmels ingezet kan worden. Hoe onze liefhebberij 
in Australië beleefd wordt horen we van Helmut Broogh. Rudolf Oeser werpt een stuifmeel- 
balletje op door de geur van bloemen als kenmerk om soorten te determineren ter discussie 
te stellen. Van de hand van Eberhard Jahn is de 4e aflevering over richtlijnen voor beginners.

September 1978
Van de hand van Lothar Diers is de nieuwbeschrijving van Coleocephalocereus estevesii. In enkele 
korte bijdragen vragen Urs Eggli, Felix Krahenbühl, Udo Kohier en Karl Eckert aandacht voor 
respectievelijk Sedum hispanicum (muurpeper), Mammillaria varieaculeata, Pelecyphora aselliformis 
en enkele schitterende Tr/cbocereus-hybriden. Karl Augustin doet verslag van zijn pogingen om 
door middel van een schok planten tot cristaatvorming te prikkelen; zijn schokkende proeven haal
den niets uit. De HU-lijst wordt aangevuld door Sjef Theunissen. Hoe Nematoden (wortelaaltjes) 
bestreden kunnen worden horen we van Franz Strigl. Heimo Friedrich deelt de lezers mee, wat 
er zoal gebeurde tijdens het 15e IOS-congres (waarom vinden wij nooit zo'n verslag in Succu
lenta van onze eigen talrijke lOS-leden??). Rattan S. Serohi verslaat een speurtocht naar succu
lenten in de Himalaya.

Oktober 1978
Als nieuwe telg in de cactusfamilie wordt Parodia hummeliana ten doop gehouden door Alfred 
Lau en Walter Weskamp. Nauwelijks uitgestreden tegen wortelluis moet Beatrice Potocki nu de 
strijd aanbinden tegen wolluis. Van de hand van Udo Kohier is een korte bijdrage over Neopor- 
teria rapifera. Iets meer over minerale zouten en hun betekenis voor onze planten vertelt ons 
Elmar Ohrnberger. Hanne en Rolf Wiedenmann brachten een bezoek aan de cactusfarm Thie- 
mann in het Marokkaanse Marrakesh, terwijl Jan Riha ons vertelt hoe Mammillaria xaltianguensis 
op de standplaats groeit. Met een reeks impressies van het Caribisch gebied start Werner Rep
penhagen. Het geslacht Arrojadoa wordt geïnventariseerd door Pierre Braun.
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November 1978
Alfred Lau en Klaus Wagner stellen de nieuwe Mammilaria haudeana voor en vergelijken deze 
met M. saboae en M. goldii. In een korte bijdrage besteedt Holger Dopp aandacht aan Mam
millaria surculosa. Ewald Kleiner geeft goede raad aan degenen die succulenten winter, .ard 
willen kweken. Medargalpoeder wordt door Rudolf Oeser aanbevolen als middel om wonden te 
desinfecteren, bijvoorbeeld bij enten. Eberhard Jahn besluit zijn serie richtlijnen voor beginners. 
Ernst Zecher besteedt aandacht aan de 50e verjaardag van de bekende verzamelaar Walter 
Rausch. Beatrice Potocki slaagt erin om haar wolluis en ander ongedierte de genadestoot te 
gevèn, terwijl Walter Weskamp de nieuwe indeling van het geslacht Parodia door Brandt onder 
de loupe neemt.

December 1978
Een nieuwe, niet geel bloeiende Notocactus wordt door Hugo Schlosser en Nol Brederoo voorge
steld als Notocactus roseiflorus. Korte bijdragen vinden we over Edithcolea grandis van Willi 
Rihm, Coryphantha vivipara v. radiosa van Hanne Wiedenmann en diverse Agaven van Jürg 
Rau. Elmar Bachthaler brengt een uitgebreid artikel over de variabiliteit van Schlumbergera trun
cata. De onlangs gestorven Hermann Jacobsen wordt herdacht door prof. dr. Herben Straka. 
Hoe het zaaien in plastic zakjes verliep, daarvan doet Rudoil Blaha verslag. Tenslotte vertelt 
Clarence KI. Horich hoe hij op Costa Rica Winfa amazonica opnieuw ontdekte.

Sief Theunissen, Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastel

Arbeitskreis für Mammillarienfreunde No. II/77-IV/78
No. II/77: P. Schatzle vervolgt zijn Mexicaans reisverslag waarbij hij o.m. verhaalt over het zoeken 
naar de vindplaats van M. meissneri en M. crucigera M. Capponi vertelt over M. hamata, M. 
duoformis, M. pseudorekoi en M. erylhrocatyx. R. Pillar wijdt een artikel aan M. species Ojuelos, 
waarvan hij zicht afvraagt of dit een vorm is van M. fuscohamata.
No. I/78: P. Schatzle verhaalt verder over zijn Mexicaanse reis, nu o.m. betreffende de vindplaat
sen van M. meissneri, M. viperina e.a. H. Berk spreekt over zijn ervaringen met de determi- 
neertabel voor Mammillaria's volgens de methode van E. Shurley. Hierbij wordt uitgegaan van de 
diverse bedoorningstypen. Op 2 bladzijden staat de gehele tabel afgedrukt. W. Peiler bericht 
ons over een studie aangaande M. albicans en M. slevinii, twee nauw aan elkaar verwante soorten. 
No. II/78: P. Schatzle's reisverhaal handelt nu over M. esperanzaensis en M. haageana. W. Feiler 
spreekt over M. Lau 1044 en meent tot de conclusie te mogen komen dat het gaat om M. jaiiscana. 
M. Fiedler wijdt aandacht aan M. iitoralis, die door sommige schrijvers als een synoniem voor 
M. mazatlanensis gezien wordt. M. Capponi heeft het over M. monancistracantha en M. nana. 
No. III/78: Het vervolgreisverhaal van P. Schatzle bericht nu o.m. over zijn bezoek aan A. Lau en 
voorts over diverse Mammiilariavindplaatsen. M. Fiedler licht het verschijnsel van dichotome deling toe 
(groeipunt van schedel splitst zich in tweeën). I. Adamczyk heeft het over de betekenis van licht 
en temperatuur bij de bloemvorming van Mammillaria’s.
Nr. IV/78: I. Adamczyk geeft in dit nummer een uitgebreid wetenschappelijk artikel over licht 
en kunstlicht in het raam van cactuscultuur. M. Fiedler heeft als onderwerp M. gracilis Van alle 
naamgevingen blijven er twee vormen over: M. gracilis var. gracilis (type) en M. gracilis var. 
pulchella (variëteit). M. Capponi verhaalt over zijn ervaringen omtrent het enten van Mammillaria’s.

Arbeitskreis für Mammillarienfreunde, V/78
Het wetenschappelijk vervolgopstel over de betekenis van het licht en het kunstlicht bij de verzor
ging van cactussen van Ingo Adamczyk gaat ditmaal over de vegetatieve groei en de bloemvoortbrenging. 
Siegfried Rodenheber herdenkt het 200-ste sterfjaar van de beroemde botanicus Linnaeus. Het 
is de grote verdienste van deze Zweed geweest voor o.m. het plantenrijk het principe van de 
Latijnse geslachts- en soortnaam in te voeren. M. Capponi schrijft over twee vormen van M. zahniana, 
n.l. de geel- en de roodbloeiende. M. Fiedler verhaalt over M. beneckei, terwijl KJ. Schur over 
de onlangs herontdekte M. carmenae schrijft.
In de vaste discussierubriek gaat het ditmaal over winterbloeiende cactussen, zaaien, gehaakte 
middendoorns, grond en waterhuishouding, enten en gieten. Rainer Pillar behandelt Mamm. species 
nova Jacala (— M. centricirrha?) en Mamm. species nova Tocula (— M. fera rubra?).

Arbeitskreis für Mammillarienfreunde, No. VI/78
J. Adamczyk besluit zijn vervolgserie over de betekenis van licht en kunstlicht voor de cactus
cultuur en zoals de vorige maal in deze rubriek vermeld, een vrij sterk wetenschappelijk artikel.
K. W. Beisel behandelt de door hem ontdekte Mamm. sp.n. BK 100, die volgens hem tot de groep 
rond M. knippeiiana hoort. (Overigens, Craig en Hunt menen dat deze laatste een vorm is van 
dan wel identiek is aan M. karwinskiana). Breedvoerig wordt door vele, schrijvende leden inge
gaan op M. haudeana (— M. sp.n. Lau 777). Duidelijk tracht men te maken dat M. laui weer wat anders 
is (moet overigens nog officieel beschreven worden), maar deze bijdragen werken naar mijn 
smaak nog meer verwarrend.
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R. Pillar brengt Mamm. spec. Johnson ter sprake. En zo doet W. Feiler met M. pseudoditrichae, 
mogelijk een vorm van M. parkinsonii. M. Fiedler gedenkt dat het 50 jaar geleden is dat de 
beroemde cactoloog en schrijver J.N. Rosé overleed.

Cactus and Succulent Journal (U.S.), Vol L, no. 3:
De omslag van dit zeer lezenswaardig tijdschrift toont ons een mooie kleurtekening van Euphorbia 
proballyana, die vroeger voor een vorm van de E. waterbergensis aangezien werd.
Bryan R. Adams en R.W.K. Holland behandelen het geslacht Sarcostemma groeiend in Oost- 
Afrika. Twee nieuwe soorten passeren de revue: S. subterranea en S. stoionifera. Voorts wordt 
er een determineertabel voor dit geslacht gegeven.
R A. Dyer behandelt Brachystelma perditum en Ceropegia mafekingensis.
Pierre Braun is een artikelreeks begonnen over het geslacht Discocactus. En daarin proeven wij 
de grote verdiensten van Buining.
Werner Rauh verhaalt in deel 7 over de xerofytische plantengroei op zuidwestelijk Madagascar, 
nu handelend over de geslachten Ailuaudiopsis en Decaryia, beide behorend tot de familie der 
Didiereaceae. Van belang voor de lezer is te noteren, dat in dit artikel gesteld wordt dat er 
geen verwantschap bestaat tussen deze familie en die der Cactaceae. Want in een ander artikel 
- mede van de hand van dezelfde schrijver Rauh - wordt namelijk het tegenovergestelde beweerd! 
Hans Fittkau wijdt een uitgebreid artikel aan Cereus trigonodendron (—drieribbige boom), die 
hij in 1965 in het oerwoud van het Amazonegebied herontdekte.
Alfred B. Lau bevindt zich in deel 3 van zijn interessante reisverhaal in Peru, waarbij o.m. Sub- 
matucana's en Matucana's een belangrijke rol spelen.
C. Glass en R. Forster schrijven over Epiphyllumhybhden die zij als orchideecactussen betitelen. 
De mooie kleurenfoto's helpen de lezer zich daarvan te overtuigen.
Zeer interessant is het artikel van Werner Rauh en Werner Dinklag over een nieuwe methode 
om Didiera madagascariensis te vermenigvuldigen. Dit is n.l. zeer actueel geworden, omdat de 
republiek Malagasy (het vroeger geheten Madagascar) zeer strenge wetten heeft uitgevaardigd, 
waarbij het o.m. verboden is planten, ja zelfs zaden, uit te voeren. En dat is dan een probleem, 
vooral als deze plant in cultuur nauwelijks of niet tot bloei geraakt. Zo entte men met veel 
succes die genoemde plant en zo ook Ailuaudiopsis marnierana op cactusonderstammen van 
Pereskia of Pereskiopsis. Blijkens de daarbij afgedrukte foto's groeien deze als kool. Deze ent- 
lingen nu horen tot de familie der zoeven al genoemde Didiereaceae en nu komt voor de lezer 
de verrassing. Als slotalinea staat er te lezen: "Deze experimenten tonen .wederom de grote ver
wantschap tussen de beide families Didiereaceae en Cactaceae aan!"
Er is een nieuwe Coryphantha beschreven door L. Bremer, t.w. C. grandis, afkomstig uit de vallei 
van de Nazasrivier, ten oosten van El Palmito (Mexico). Het is 1975 ontdekte exemplaar werd 
aanvankelijk als een C. longicornis aangezien.
Bruce Hargreaves heeft een interessant reisverhaal over de Kalahariwoestijn, weergevend hoe 
diverse inheemse planten door de autochtonen voor allerlei doeleinden aangewend worden.
In een diverse-rubriek van C. Glass en R. Forster staat dat zij experimenteerden door een tuber- 
kel van Mammillaria melaleuca te enten. Tot hun verbazing, naar zij zeggen, kwam er een spruit, 
niet uit het areool, maar uit de zijkant van de tepel. Dit experimenterend duo vertelt verder hoe 
zij een (zeldzame) Echinocereus primolanatus in mootjes als gold het een banaan gesneden 
hadden. Al deze schijfjes werden geënt zonder verdere problemen en sproten daarop gemakkelijk. 
Reid Moran voert weer het geslacht Cremnophila in voor C. nutans en C. linguifolia, de eerste 
als een Sedum en de tweede als een Echeveria tot dusver bekend.

Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal.
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MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING 

VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Lobivia aurea var. albiflora Rausch var. nova Foto: W. Rausch
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Lobivia aurea var. albiflora Rausch var. nova

WALTER RAUSCH

Paulum proliferans, ad 20 cm alta et 6 cm diametiens, laete-viridis, radicibus aequis; 
costis 11-13, recte adscendentibus; areolis 8-10 mm inter se distantibus, rotundis 
5 mm diametientibus, albotomentosis; aculeis marginalibus 10, divaricatis ad 
patentibus, ad 10 mm longis; aculeis centralibus 4-5, patentibus, ad 35 mm 
longis; aculeis omnibus subulate-pungentibus, cornus colore, basi obscuriore 
incrassatis, Floribus 75 mm longis et 50 mm diametientibus, ovario ovali ad pyri- 
formi et receptaculo olivaceo, squamis brunneis et pilis ac setis longis, brunneis 
tecto; phyllis perigonii exterioribus lanceolatis, roseo-albis, medio-olivaceo-fusco-striatis; 
phyllis perigonii interioribus spathulatis, serratis, tenui-acuminatis, albis, medio-clare- 
roseo-striatis; fauce, filamentis, stylo, stigmatibus (10) clare-viridibus. Fructu seminibus
que Lobiviae aurea (Br. et R.) Backbg. modo.
Patria: Argentina, Cordoba, Piedrita Blanca, 500 m ait.
Typus: Rausch 710, depositus in Flerbario Collectionis Plantarum Succulentarum 
Municipali Turicensi, Flelvetia.

Groeit in kleine groepen, lichaam tot 20 cm hoog en 6 cm diameter, fris 
groen, met vlakgroeiende wortels, 11-13 ribben, verticaal aangebracht, areolen 
8-10 mm van elkaar verwijderd, rond, 5 mm diameter, witviltig; 10 randdoornen, 
spreidend tot afstand, tot 10 mm lang, middendoornen 4-5, afstand, tot 35 mm 
lang, alle doornen priemvormig stekend, hoornkleurig met verdikte, donkere voet. 
Bloem 75 mm lang en 50 mm 0, vruchtbeginsel (ovaal- tot peervormig) en 
bloemhuis olijfgroen met bruine schubben en lange, bruine haren en borstel
haren, buitenste bloembladen lancetvormig, wit met roze tint en olijfbruine 
middenstreep, binnenste bloembladeren spatelvormig, gezaagd met fijne spits, 
wit met lichtroze middenstreep, keel, meeldraden, stijl en stempellobben (10) 
lichtgroen. Vrucht en zaad zoals van Lobivia aurea (Br. et R.) Backbg.
Vaderland: Argentinië, Cordoba, Piedrita Blanca op 500 m hoogte.
Typeplant: Rausch 710, gedeponeerd in de Stedelijke Succulentenverzameling 
te Zürich, Zwitserland.

Enzianweg 35, A 1224 Wenen, Oostenrijk

Vertaling: J. Defesche /  Th. Neutelings

Een stukje cactusgeschiedenis (I)

R. BREGMAN

De geografische verspreiding van planten in het algemeen en van cactussen 
in het bijzonder heeft mij reeds lang gefascineerd, misschien wel omdat ik 
wat nostalgisch van aard ben. Om iets van de achtergronden van de plan
tengeografie te kunnen begrijpen, moeten we namelijk in het verleden duiken. 
We stappen dus in de tijdmachine van "professor Barabas” en gaan enkele 
tientallen miljoenen jaren terug in de tijd.
Onderstaande beschouwing is samengesteld uit een groot aantal literatuur
gegevens, waarin wat meningen van mijzelf zijn verwerkt. Het betreft hier echter 
voor een deel hypothesen, veronderstellingen die niet met harde bewijzen te 
staven zijn maar die wel door de steeds meer geperfectioneerde methoden 
van onderzoek erg aannemelijk klinken. Ik wil dan ook beslist niet pretenderen 
dat het in werkelijkheid precies zo is gegaan als ik beschrijf.
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Iedereen weet wel dat de familie der Cactaceae van nature thuis hoort in 
Amerika. Niet iedereen weet dat deze regel niet voor 100% opgaat. Zoals 
meestal met regels het geval is, kent ook deze regel uitzonderingen. Van het 
geslacht Rhipsalis komen namelijk enkele soorten ook in de oude wereld voor. 
Barthlott (1) noemt 3 soorten, Backeberg (2) noemt er zelfs een stuk of 8. De 
eerste gedachte naar de oorzaak hiervan is natuurlijk dat de mens deze soor
ten wel uit Amerika meegenomen zal hebben. Dit mag dan wellicht het geval 
zijn geweest met R. baccifera, die zowel in Zuid- en Midden-Amerika als ook 
in Afrika, op Madagascar en op Ceylon voorkomt, maar toch zeker niet met 
R. horrida en R. fasciculata die volgens Barthlott alleen op Madagascar voor
komen en in Amerika onbekend zijn. Backeberg noemt naast deze twee ook 
nog R. coralloïdes en R. saxicola die door Rauh op Madagascar zijn gevonden. 
De vraag dringt zich uiteraard nu direct op: wat is hiervan de oorzaak? Waar
om komt slechts één cactusgenus buiten Amerika voor en waarom juist Rhipsalis? 
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, moeten we een stuk geologische 
geschiedenis van de aarde ophalen.

Kikkenstein 295, 1104 AM Amsterdam (Wordt vervolgd)

Aantekeningen over Anacampseros (I)
JAAP Ml ER AS

1. EEN EERSTE KENNISMAKING
In de familie der Portulacaceae, waartoe o.a. de ons welbekende postelein 
(Portulaca oleracea hybr.) behoort, vinden we het uit uitsluitend succulente soorten 
bestaande geslacht Anacampseros.
Hoewel de planten klein zijn - een voordeel voor kleinbehuisden, waartoe 
nagenoeg alle succulentenliefhebbers behoren, tenminste, je hoort juist hen 
'klagen’ over plaatsgebrek! - en het kweken in veel gevallen zonder al te grote 
problemen kan geschieden, zijn ze in onze verzamelingen schaars te noemen. 
De reden daarvoor is meervoudig: Sommige cactusliefhebbers kijken neer op 
wat zij spottend als 'vetplantjes' betitelen1), anderen raden de teelt zelfs af: 
"De bladsucculenten van de sectie Anacampseros zijn voor de liefhebber 
minder interessant" is een uitspraak van een autoriteit op succulentengebied, 
nl. van prof. Rauh2). Dat ik het hiermee oneens ben zal duidelijk zijn. Men schrijft 
in dit tijdschrift nu niet direct om anti-propaganda te maken voor succulente planten! 
De belangrijkste reden, waarom in verzamelingen het geslacht Anacampseros 
vrij zeldzaam is, is naar mijn mening de onbekendheid ermee van de verzamelaar. 
Immers, bij het doorbladeren van de op dit moment vrij talrijke boeken over 
succulente planten komt Anacampseros er (mogelijk door plaatsgebrek?) zo karig 
af, dat weinigen daarin een stimulans zullen vinden om een Anacampseros- 
collectie op te gaan bouwen. Ook ons maandblad laat hierin de laatste decennia 
verstek gaan, evenals trouwens dg buitenlandse tijdschriften. Een eerste kennis
making met het geslacht als geheel is dan ook niet misplaatst.
Anacampseros bestaat uit kleine tot zeer kleine halfstruikjes met een meer 
of minder dikke, soms vertakte stam, die bedekt is met vlezige bladeren en 
perkamentachtige, schubvormige of in haren verdeelde nevenbladeren. De bloe
men, die alleen of in een kleine tros staan, hebben 2 kelkbladen en 5, meestal 
rood- of witachtig gekleurde kroonbladeren. Het aantal meeldraden varieert 
van 5 tot 60, er zijn 3 stempels en de zaaddoos, die aan de meeste planten
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Een voorbeeld van een Avonia: Een plant uit het 
Succulentarium, waarschijnlijk goed geëtiketteerd 

als A. albissima Marl.

Het bekendste voorbeeld
uit het ondergeslacht Anacampseros,
1 ca. 8 jaar oude
A. rufescens (Haw) Street.

Geopende Anacampserosbloem: 
A. lanceolata (Haw.) Sweet.

Foto's van de schrijver
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'vanzelf' ontstaat - de meeste soorten zijn evenals b.v. Frailea’s cleistogaam, 
d.w.z. dat ze zelfs in gesloten toestand zichzelf kunnen bevruchten! - is lang
werpig of bolvormig en bevat vele tientallen, aanvankelijk zeer kiemkrachtige 
zaden, die in de natuur door de wind worden verspreid.3)
Het geslacht wordt onderverdeeld in een viertal ondergeslachten4):
1. Avonia E. Mey.5) De bladeren zijn niervormig, zeer klein en geheel of groten

deels verborgen onder de grotere perkamentachtige, schubvormige neven
bladeren. De eindstandige bloemen ontstaan meestal afzonderlijk. Er worden 
21 soorten onderscheiden.6)

2. Anacampseros L. ex Sims.7) De bladeren zijn veel groter dan bij Avonia, 
vlezig, soms met spinnewebachtig haar bedekt. Nevenbladeren zijn in talrijke, 
soms vrij lange haren verdeeld. De bloemen staan meestal in kleine trossen. 
Er worden 31 soorten onderscheiden.

3. Rosulatae Dtr. Lijkt op de vorige groep, maar heeft een zeer korte stam. Er 
is één soort bekend, nl. A. dielsiana.

4. Tuberosae v. Poelln. Lijkt ook op het ondergeslacht Anacampseros, maar 
onderscheidt zich daarvan door de vrij grote ondergrondse knollen en het 
feit, dat het bovengrondse deel ’s winters grotendeels afsterft. Ook hiervan is 
slechts één soort beschreven, nl. A. australiana.

Met uitzondering van A. australiana en de tot Avonia behorende A. somaliensis 
komen alle tot nu toe beschreven soorten voor in zuidelijk Afrika.

(wordt vervolgd)

Voetnoten:
') Zoals de heer v.d. Broek in "Succulenta" van november 1978 op blz. 254.
2) In: "Wondere wereld van cactussen en vetplanten" blz. 223.
3) De beschrijving is grotendeels ontleend aan: H. Merxmüller, H.W. Giess (hrsg.) - Prodromus einer Flora von 

Südwestafrika. 29. Portulacaceae (1967), blz. 2.
4) Door K. von Poellnitz in Engler's "Botanische Jahrbücher" 65  (1933) blz. 383, met wijzigingen vlgs. H. Ja- 

cobsen - Lexicon of Succulent Plants (1974) blz. 103.
5) Vlgs. Ed. Fenzl. in zijn "Monographie der Mollugineen" in "Annal. Wiener Museum” 2 (1839) blz. 295.
6) Vlgs. von Poellnitz en Jacobsen, op. cit. Dit geldt ook voor de andere ondergeslachten.
7) Bij v. Poellnitz (l.c.) nog het ondergeslacht Telephiastrum Dill. Deze naam is gebaseerd op een naam uit 

1732 (Hort. Elth. p. 375-377). Aangezien dit van voor Linnaeus’ "Species plantarum" (1753) is, is de benaming 
ongeldig.

Het Zwanevlot 87, 7206 CE Zutphen

Een Brand(t)end probleem

J. THEUNISSEN

Bij het bestuderen van de eerste jaargang van "Literaturschau Kakteen” en de 
eerste 2 nummers van 1978 stuitte ik herhaaldelijk op de naam van de heer 
Fred Brandt, die inmiddels een zekere reputatie op heeft gebouwd met betrekking 
tot het geslacht Parodia. Fred Brandt moet iemand zijn, die bepaald geen geringe 
kennis heeft vergaard op dit terrein en die een schitterende verzameling Parodia’s 
moet hebben. Zijn vroegste publicatie die ik heb kunnen vinden dateert reeds 
uit 1967, toen hij samen met Weskamp Parodia dichroacantha publiceerde. 
Daarna heeft hij in diverse organen een stortvloed van nieuwbeschrijvingen van 
Parodia's geleverd, aanvankelijk in tijdschriften met een groot verspreidingsgebied 
zoals "Kakteen und andere Sukkulenten", daarna in kleinere tijdschriften zoals 
"Stachelpost", "Cactus", "der Frankfurter Kakteenfreund”, "Kakteen- und Orchi- 
deen-Rundschau", "Kaktus" en "Kaktusz Vilag”. Opvallend is, dat vele tijd
schriften na verloop van tijd zijn bijdragen niet meer opnemen, waarna hij zijn
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toevlucht zoekt tot weer een nieuwe publiciteitsmogelijkheid.
Zijn zijn bijdragen dan niet goed? Steeds levert hij een zeer behoorlijke Latijnse 
diagnose, terwijl ook de tekeningen van een grote vakkundigheid getuigen. 
Wat is dan het probleem? Wel, de oplossing voor deze vraag is niet zo ge
makkelijk, maar moet waarschijnlijk toch gezocht worden in het feit, dat het 
werk van Brandt niet wetenschappelijk genoeg is. Dit behoeft nadere toelichting, 
want is het niet juist een verdienste van deze man, dat hij zoveel nieuwe soorten 
Parodia’s heeft beschreven? Op het eerste gezicht zou je zeggen: "Ja, hoe 
meer er beschreven is en zwart op wit vastgelegd, hoe meer duidelijkheid wij 
hebben. Er is immers al onduidelijkheid genoeg.”
Wij hebben allemaal al wel eens horen praten over soorten, variëteiten en 
vormen en we denken allemaal, dat we precies weten, wat daaronder verstaan 
wordt. Gaan we daar dan eens wat dieper op in, dan blijkt het helemaal niet zo 
gemakkelijk te zijn en we moeten daarbij niet uit het oog verliezen, dat het aantal 
liefhebbers onder ons, dat botanisch onderlegd is en dus met enig gezag iets 
over onze planten kan zeggen, zeer klein is. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, 
dat bijna de hele "cactologie” door leken bedreven wordt en dat brengt enorme 
problemen met zich mee. Aangezien wij niet door kennis gehinderd worden, 
kunnen we allemaal met evenveel recht zeggen, dat ONZE zienswijze de enig 
juiste is. Het behoeft geen nader betoog, dat dit een heilloze weg is, die alleen maar 
onoverzichtelijkheid met zich meebrengt.
Ik weet niet of de heer Brandt botanisch onderlegd is; éénmaal heb ik gepro
beerd om bezwaren tegen bepaalde zaken aan hem duidelijk te maken. Hierop 
heeft hij niet rechtstreeks gereageerd, wel heeft hij bepaalde namen die hij 
aan enkele "nieuwe" soorten wilde geven en die taalkundig niet klopten, ver
anderd. Dat is voor mij ook het enige bewijs, dat hij mijn schrijven wél heeft 
ontvangen. In de eerste 6 nummers van "Literaturschau Kakteen" worden 29 
Parodia’s van Brandt opgenomen die alleen al in 1975 en 1976 in 4 ver
schillende tijdschriften zijn gepubliceerd. Dit is een aanzienlijk aantal en ver
moedelijk zou dit aan de aandacht van het merendeel van de liefhebbers ont
snapt zijn zonder "Literaturschau”. Ik acht de kans zelfs vrij groot, dat slechts 
een enkeling onder U in de genoemde jaren een van deze publicaties onder 
ogen heeft gekregen. De enorme verdienste van "Literaturschau” nu is, dat al 
deze beschrijvingen ter inzage liggen en dus ook vergeleken kunnen worden. 
Het wordt een stuk gemakkelijker om te beoordelen, wat de heer Brandt nu 
eigenlijk uitvoert. Het is immers zo, dat deze beschrijvingen voldoen aan de 
gestelde eisen en dus geldig zijn; daarom ook neemt "Literaturschau” ze op, 
al bestaat er bij de lezers van deze periodiek, zoals ik uit schriftelijke mede
delingen heb kunnen constateren, enige weerstand tegen de publicaties van 
Brandt. De redactie heeft duidelijk gesteld, dat zij geen stelling wenst te nemen 
in vragen over de juistheid van een beschrijving. Dit lijkt mij ook het enig juiste 
standpunt, als je tenminste als redactie objectief wilt blijven.
Wat echter is nu het geval? Naast de opsomming van nieuwbeschrijvingen 
laat "Literaturschau” ons ook elke keer nog iets proeven uit vroegere literatuur. 
Nu wil het toeval (of moeten we hierin toch een hint in de richting van de heer 
Brandt zien?), dat in het laatste nummer van 1977 en het eerste van 1978 een 
bijdrage van Friedrich Ritter is opgenomen, die handelt over de systematische 
categorieën van soort, variëteit en erfelijke vorm. Dit artikel werd voor het eerst 
gepubliceerd in Taxon 1966, blz. 295-306. Wanneer je dit artikel leest en je 
plaatst het tegenover de nieuwbeschrijvingen van Brandt, dan rijzen er toch 
wel veel problemen.
Ritter is een naam, die wij allen wel kennen, hij heeft jarenlang in Zuid-Amerika 
gewoond en dit continent te voet bereisd op zoek naar cactussen. Diverse
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nieuwe soorten zijn door hem reeds beschreven, onder andere in ons eigen 
blad Succulenta. Velen wachten op publicatie van zijn 4-delig grote werk. 
Ritter weet waar cactussen groeien en hoe ze er in de praktijk uitzien. Hij breekt 
als bioloog een lans voor het beschrijven van planten uit het wild, met aangifte 
van de variatiebreedte, waarbij hij er op wijst, dat het uiterlijk van een plant be- 
invloed wordt door standplaats, bodemvochtigheid, voeding, temperatuur, zonne
schijn of gebrek aan licht, luchtvochtigheid en nog vele andere factoren. In de 
natuur worden telkens geografisch min of meer geïsoleerde populaties aange
troffen, welke populaties ongeveer als een ketting aaneengeschakeld zijn, soms 
overlappen de territoria elkaar ook min of meer. Zolang deze populaties onder
ling tot vermenigvuldiging in staat zijn, spreekt men van ras of variëteit. Pas 
als die populaties duidelijke verschillen hebben en deze ook erfelijk zijn, spreekt 
men van een nieuwe variëteit. Hieruit volgt natuurlijk een vrij grote variatie
breedte per variëteit.
Als soort beschouwt Ritter alle planten, die na opheffing van de isolatie onder
ling kunnen vermenigvuldigen; de variëteiten zouden dan op de duur volledig 
in de soort opgaan. In het grensgebied van 2 soorten kunnen zich ook wel 
natuurhybriden voordoen, waarbij het dan erg moeilijk kan zijn om aan te geven 
bij welke soort ze ondergebracht moeten worden.
Aan de hand van Notacactus linkii maakt hij dan duidelijk, dat er in het ver
leden duidelijke fouten zijn gemaakt bij de studie van cactussen. Hij verklaart deze 
fouten uit het feit, dat de aroeiplaatsen nooit door veldonderzoeken met enige 
ervaring bezocht worden. Hij stelt dan ook, dat wetenschappelijk onderzoek 
zonder veldonderzoek en zonder ervaring met dit soort onderzoek geen orde 
zal kunnen brengen in de systematiek der soorten. Ook benadrukt hij, dat het 
niet geoorloofd is verschillende varianten op een en dezelfde standplaats als 
variëteiten te beschrijven, omdat daarvoor een geografische of ecologische af
zondering nodig is. Het is onmogelijk om zonder ervaring in het veldonderzoek 
van achter de schrijftafel te beoordelen of een plant al dan niet een eigen soort 
of variëteit is. Indien dit toch gebeurt, bereikt men daardoor slechts een grotere 
verwarring en geenszins de zo nodige duidelijkheid.
Daar komt nog bij, dat planten dikwijls dimorfisme aan de dag leggen, dat wil 
zeggen, dat een en dezelfde plant 2 verschillende vormen kan hebben, bijvoorbeeld 
een jeugd- en een ouderdomsvorm. We kennen allemaal het verschijnsel, 
dat Echinofossulocactussen in hun jeugd sterk aan Mammillaria’s doen denken, 
doordat ze in plaats van de lamellen duidelijke tepeltjes hebben. Bekend is ook, 
dat zaailingen van b.v. Echinopsis eyriesii lange, dunne doorns hebben, terwijl 
de volwassen plant korte, krachtige doorns heeft. Indien zo’n volwassen plant 
gaat spruiten, lijkt het ook alsof er een totaal andere plant naast staat. Enkele 
jaren geleden liet de heer Braamhaar tijdens een studiedag in Hoekelom een 
door hem in Brazilië gevonden Melocactus zien, die ook een van de moeder
plant totaal afwijkende spruit had. Soms kan dit dimorfisme zelfs bij zaden 
geconstateerd worden.
Gaan we nu eens om ons heen kijken, of wij het met Ritter eens kunnen zijn. Om
dat wij bij gebrek aan biologische vorming moeilijk de wetenschappelijke waarde 
van Ritters stellingen kunnen beoordelen, moeten we ons beperken tot bekende 
gegevens. Indien we ergens een min of meer groot aantal mensen bij elkaar 
brengen kunnen we constateren, dat er geen 2 gelijk zijn: we zien grote en kleine 
exemplaren, we zien er zonder, met zwarte, met bruine of met blonde haren, 
sommige hebben bruine ogen, andere blauwe en zo zouden er nog vele andere 
kenmerken opgesomd kunnen worden. Komen wij als blanken in Afrika of in 
China, dan zullen wij geneigd zijn om te zeggen, dat alle Afrikanen en Chinezen

(Vervolg op blz. 169)
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Notocactus ottonis var. vencluianus Schütz

J. THEUNISSEN

In het juni-nummer van Succulenta 1977, blz. 158 e.v. is deze plant door mij 
uitvoerig besproken. Inmiddels is de soort via ruilbeurzen en zaadleveranties van 
het Clichéfonds en Köhres in vele verzamelingen aanwezig. Telkens weer verrast 
de plant ons met zijn rijkelijk verschijnende, oranjerode tot rode bloemen. Hoe
wel er inmiddels al meer dan 10 niet-gele bloeiers onder de Noto’s zijn, valt deze 
kleur wel bijzonder op door zijn warme tint. De oorsprong van deze soort zal 
voorlopig nog wel raadselachtig blijven, hoewel onze landgenoot Dirk van Vliet 
tot zijn verrassing tijdens het vorige bloeiseizoen in Brazilië onder zijn ottonis- 
vormen ook enkele in het wild verzamelde exemplaren met roodgele bloemen 
getooid zag. Deze plantjes waren als kleine exemplaren door hem verzameld 
en gaven nu pas te kennen iets aparts te zijn. Enkele jaren geleden ontving 
ik van een liefhebber in de omgeving van München twee importplanten onder 
de nummers WO 88 en WO 89. Behalve door hun typische dunne, bruine be- 
doorning en het geringe aantal ribben (7 en 8) vielen de planten ook op door 
de slanke, spitse en vrij dun beklede bloemknoppen, waaruit zich bloemen 
ontwikkelden, die duidelijk oranje getint waren. Hieruit moge blijken, dat ook 
Wilhelm Klein en Oswald Knoll, die deze planten vonden, waarschijnlijk een 
onvermoede vondst deden. Weliswaar lijken de planten niet op onze vencluia
nus, maar de mogelijkheid, dat Moeder Natuur inderdaad zelf voor dit juweeltje 
heeft gezorgd is weer wat groter geworden.
Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastel
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op elkaar lijken, maar dat zeggen zij ook van ons. Afrikanen verschillen waar
schijnlijk minstens evenveel van elkaar als blanken en Chinezen. Passen we de 
theorie van Ritter toe, dan horen wij allen tot de SOORT mens. Alle individuen 
immers kunnen onderling voortplanten. Erfelijke eigenschappen als sluik haar, 
kroeshaar, een donker pigment enz. maken uit tot welke variëteit we horen. 
Als het om de mens gaat heeft waarschijnlijk niemand moeite met deze theorie. 
Gaan we nu hetzelfde toepassen bij onze cactussen, dan zullen op de eerste 
plaats de specialisten in het geweer komen. Want in die gelederen is het immers 
een eer om de meeste soorten en variëteiten bij elkaar gebracht te hebben. 
Als dit niet zo was, had Brandt waarschijnlijk allang zijn pen neergelegd. Toch 
moeten we constateren dat Walter Rausch in zijn monografie "Lobivia” orde 
op zaken stelt door het grote aantal soorten en variëteiten tot een beperkt 
aantal terug te brengen, waarbij alleen de variatiebreedte van elke soort ruimer 
werd genomen. Dit betekende voor hem, dat hij een aantal door hem zelf be
schreven soorten moest terugbrengen tot synoniemen. Dit vereist zonder twijfel 
moed! Is het toevallig, dat Walter Rausch dit doet, een man, die in de laatste 
10 jaar diverse reizen naar Zuid-Amerika gemaakt heeft en te voet, per fiets 
en met de auto vele duizenden kilometers heeft afgelegd, op zoek naar Lobivia- 
achtigen. Ook Dirk van Vliet, die toch nog steeds geldt als de best georiënteerde 
kenner van het geslacht Notocactus, ziet dit als de enig juiste aanpak. Persoon
lijk hoop ik dan ook, dat er nog eens een vergelijkbare monografie "Notocactus" 
van zijn hand mag verschijnen. Hoe variabel een soort in de natuur kan zijn 
wordt duidelijk in de Friciana-reeks nr. 47, waarin Günther Moser de soorten 
Gymnocalycium paraguayense en fleischerianum bespreekt. Uit dit alles blijkt, dat 
er in het verleden te veel vormen beschreven zijn als eigen soort. Volgens 
sommigen zou ditzelfde ook gedaan zijn door de heer Buining op het gebied 
der Melocactussen. Van hem kan in elk geval gezegd worden, dat hij een 
ervaren veldonzerzoeker was, die alle gegevens grondig bestudeerde alvorens 
tot publicatie over te gaan. Bovendien heeft hij steeds uitdrukkelijk gesteld, 
dat hij alleen heeft willen vastleggen, wat hij als goede soorten en variëteiten 
zag en dat hij er geen enkele moeite mee zou hebben, indien later op grond 
van betere criteria geconstateerd zou worden, dat hij te veel vormen als soorten 
beschreven heeft.
Welke criteria hebben we nu? Het is duidelijk, dat de beschrijvingen van de 
laatste jaren veel uitgebreidere informatie geven dan die van bijvoorbeeld de 
vorige eeuw. Helaas is het ook nu nog wel eens zo, dat er een beschrijving 
gepubliceerd wordt, waar je alle kanten mee op kunt. Erg belangrijk zijn op 
het ogenblik de beschrijving van bloem en zaad. De eerste stoot daartoe, met 
name tot de bestudering van het zaad, werd gegeven door Fric en Kreuzinger 
in het begin van de dertiger jaren. Zeer waarschijnlijk omdat dit werk nadelig 
was voor de omzet van planten indien de zaadstudie zo’n grote waarde zou 
krijgen, heeft met name Backeberg er voor gezorgd, dat het werk van Fric 
en Kreuzinger (die geen van beide Duitser waren) te niet werd gedaan. Immers 
studie van de zaden zou aangetoond hebben, dat vele soorten die Backeberg 
beschreven had in feite niet meer dan vormen waren. Dit wordt door Ritter in 
genoemd artikel bevestigd. In 1973 publiceerde Dr. Michal Ondrej in de Friciana- 
reeks nr. 48 een studie over dactyloscopie van het zaad. Wellicht verdient het 
aanbeveling om de draad van Fric en Kreuzinger weer op te nemen, hetgeen 
met de geperfectioneerde instrumenten, die de wetenschap nu ter beschik
king staan, gemakkelijker en beter moet kunnen. Hetzelfde geldt ook voor de 
pollenstudie (— studie van de stuifmeelkorrel), waarbij de structuur van de 
stuifmeelkorrel vastgelegd wordt. Ik krijg wel eens de indruk, dat men in Oost- 
Europa met deze zaken verder is dan hier. Natuurlijk heeft het iets te maken
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met de manier, waarop de hobby bedreven wordt, dat is hier tamelijk vrij
blijvend. In Tsjecho-Slowakije en Oost-Duitsland werkt men in studiegroepen 
samen en stelt de gegevens ter beschikking aan belangstellenden. Ook weten
schappelijke instituten maken er gebruik van en men legt ook wetenschap
pelijke zaadverzamelingen aan, waarvan de gegevens gepubliceerd worden. Dit is 
natuurlijk ook geen werk voor de eenvoudige liefhebber, het aantal liefhebbers, 
dat een eenvoudige microscoop heeft om het zaad eens te bekijken is wel 
zeer gering, laat staan, dat wij als liefhebbers in staat zouden zijn om de 
stuifmeelkorrels te bestuderen met een raster-elektronen-microscoop!
En toch moet een vereniging met zo’n slordige 4000 leden in staat geacht 
worden om iets meer te doen dan tijdens vergaderingen plaatjes kijken en 
verder maar plantjes verzamelen. Wij, Nederlanders, staan veel te veel op ons
zelf. Wij verwachten van anderen, dat die ervoor zorgen, dat we een aan
trekkelijk maandblad hebben. Over het algemeen echter zijn we te gemak
zuchtig om zelf ook eens een bijdrage te leveren. Waarom maken wij onze 
ervaringen niet bekend aan medeleden? Waarom zijn wij bereid om in de rij te 
gaan staan als het om meewerken gaat, maar willen we persé wel de laatste 
plaats hebben? Als er onder onze leden mensen zijn, die de mogelijkheid en 
lust hebben om middels microscopen de wetenschap en onze vereniging te 
helpen, laten zij dan eens de moeite nemen dit te melden. De rest komt dan 
wel vanzelf. Ik denk hier niet in de laatste plaats aan studenten in de botanie, 
die op deze wijze een maagdelijk gebied kunnen betreden, zeker voor het maken 
van een scriptie en waarschijnlijk zelfs voor een proefschrift.
Dit was natuurlijk even terzijde. We hadden het over criteria ter determinering 
van een soort. De kleur van een bloem is ook volgens veldonderzoekers niet 
maatgevend voor een soort. Bovendien is kleur een tamelijk subjectieve zaak, 
groen en rood zijn niet voor alle mensen hetzelfde, waarschijnlijk zelfs voor 
geen twee. Daarom ware het misschien beter om de kleur aan te geven met 
een cijfer- of lettercombinatie, die met een kleurenschaal overeenkomt. Men 
moet dan wel over de kleujenschaal beschikken, maar dan weet men precies, 
welke kleur bedoeld wordt. Een tweede zeer subjectieve methode om soorten te 
determineren is onlangs in Kakteen und andere Sukkulenten, 1978, blz. 192, 
door Rudolf Oeser ter discussie gesteld. Hij constateerde bij verschillende Sulco- 
rebutia’s een eigen geur. Deze suggestie is overigens onmiddellijk gevold door 
Fred Brandt, die in de Frankfurter Kakteenfreund zijn enthousiasme over deze 
nieuwe methode niet onder stoelen of banken steekt. Niet gehinderd door kennis 
wat geur eigenlijk is, waag ik het te veronderstellen, dat dit criterium vrij 
onbruikbaar zal blijken te zijn. Hier zou misschien hetzelfde kunnen gelden als 
boven reeds gezegd is over de soort mens: we hebben allen onze eigen geur; 
meestal vinden we die van een ander niet lekker. Hebben we echter altijd 
dezelfde geur? Of wordt dat ook beïnvloed door het weer, het voedsel, de 
kleding enz.? En het is toch ook zo, dat een bepaalde geur door sommige 
mensen aangenaam wordt gevonden en door anderen niet?
Het wordt nu wel een beetje tijd, dat ik U ga vertellen, waarom ik in het begin 
van dit verhaal de indruk heb gewekt het niet in alle opzichten met Brandt 
eens te zijn. Zoals reeds gezegd: dank zij "Literaturschau” kreeg ik een duide
lijker inzicht in het handelen van die schrijver. Uit de toelichting, die bij vele 
beschrijvingen wordt gegeven maak ik op, dat Brandt nooit in Zuid-Amerika 
is geweest om daar veldonderzoek te verrichten. Hij ontvangt zijn planten 
van de diverse handelsfirma’s in de Bondsrepubliek en van A. Lau. Van de 
handelskwekers mag niet verwacht worden, dat zij elke plant foutloos thuis 
kunnen brengen, toch zijn er gevallen bekend, waarin het duidelijk is dat planten 
tegen beter weten in onder een verkeerde naam aan de man worden gebracht.
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In dergelijke gevallen beoogt de verkoper meer het belang van zijn beurs dan dat 
van de wetenschap. Ook is het aan te tonen, dat sommige nieuwe soorten 
onder 2 verschillende benamingen in omloop worden gebracht en ook dit 
verhoogt de omzet. De mogelijkheid, dat ook Brandt het slachtoffer is geworden 
van deze taktiek is natuurlijk niet uitgesloten. Overigens treft hem in deze 
vanzelfsprekend geen blaam.
In de toelichting wordt door Brandt in vele gevallen verwezen naar de plaats 
waar de plant gevonden is en naar de vinder. Ook worden er soms nadere 
gegevens toegevoegd over de vindplaats. Dit is bijna uitsluitend het geval 
indien er, naar ik veronderstel, gecorrespondeerd is tussen Brandt en Lau. 
Dat hij de planten niet zelf heeft zien groeien op de standplaats blijkt uit het

Een groep Notocactus crassigibbus Foto: G. Schater

feit, dat de genoemde afmetingen aan de lage kant zijn voor hoogte en door
snee. Het is logisch, dat er geen volgroeide exemplaren naar Europa getranspor
teerd worden, dat zou te duur zijn en de plant heeft een verhoogd risico te 
sterven. Toch is het nog steeds een van de kenmerken van een goede beschrijving, 
dat er aangegeven wordt hoe groot de plant in het wild kan worden.
Kwalijker is het, wanneer Brandt een aantal planten, die de veldonderzoeker 
als één soort ziet en dus onder 1 nummer of andere aanduiding verstuurt, opsplitst 
in diverse soorten, waarbij dan de mogelijkheid aanwezig is dat vormen tot 
soort worden verheven en soorten tot vorm of variëteit. Opvallend is dan ook, 
dat Brandt vrijwel steeds met nieuwe soortnamen komt. Vrij zelden gaat hij 
over tot het beschrijven van een variëteit. Het is, voor mij althans, moeilijk om
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hier iets anders in te zien dan een erg onwetenschappelijke zucht om zoveel 
mogelijk planten aan zijn eigen naam te verbinden. Dit gebeurt des te opvallender 
als die planten beschreven worden in een vrij groot aantal periodieken, ver
schijnend in talen als o.a. het Deens en het Hongaars, die voor de meeste 
liefhebbers en zelfs wetenschapsmensen niet toegankelijk zijn. Als je dan de 
rest ook nog publiceert (of publiceren móet) in tijdschriften met een beperkt 
spreidingsgebied, kun je vrij aardig je gang gaan. Nogmaals lof aan "Literatur- 
schau”, die het ons mogelijk maakt de vinger aan de pols te houden.
Naast Parodia’s ontwikkelt Brandt ook een zekere belangstelling voor Sulco- 
rebutia’s en Weingartia’s, die hij zelfs onder één naam heeft willen samen
brengen door té verklaren, dat de naam Weingartia niet geldig was. Hier heeft 
de I.O.S. stelling genomen en verklaard, dat de naam, Weingartia wel degelijk 
geldig is, waarna Brandt moest inbinden. Misschien zóu het nuttig zijn, indien 
de I.O.S. ook in de Parodiakwestie stelling zou nemen. Ons land kent diverse 
I.O.S.-leden, relatief gezien zelfs vrij veel. Langs deze weg wil ik hen oproepen 
om deze kwestie tijdens de volgende bijeenkomst ter sprake te brengen. 
Tegelijkertijd wil ik de heer Brandt uitnodigen om regelmatig artikelen te schrijven, 
waar wij, liefhebbers, die misschien ook mooie Parodia’s willen kweken, iets 
aan hebben. Ik ben ervan overtuigd, dat hij voldoende kennis heeft en ook 
ervaring om een vaste plaats te verwerven onder de medewerkers van diverse 
tijdschriften. Misschien zou hij ook in navolging van Walter Rausch het ge
slacht Parodia kunnen bewerken tot een overzichtelijk geheel, hoewel daarvoor 
grondige veldstudie onontbeerlijk lijkt.
Om enige duidelijkheid voor mezelf te krijgen in deze ingewikkelde materie, 
heb ik de 29 in de genoemde nummers van "Literaturschau” opgenomen 
soorten in eerste instantie opgesplitst in 2 groepen, Boliviaanse soorten (17) en 
Argentijnse (12). Vervolgens heb ik bekeken in welke provincie of welk depar
tement ze voorkwamen en ze zo geordend. Enkele opvallende bevindingen wil ik U 
niet onthouden, zodat U zelf kunt beoordelen of mijn kritiek terecht is of niet.
In de Argentijnse provincie Salta komen 6 soorten voor, 4 daarvan komen voor 
in de onmiddellijke omgeving van Cafayate, namelijk P. aureispina v. erythrosta- 
minea, P. sanagasta v. saltensis, P. albo-fuscata en P. pluricentralis v. xantho- 
flora. Bij P. sanagasta v. saltensis staat als toelichting, dat de plant in 1969 
door Uhlig onder een B-nummer werd geleverd en hetzelfde is als P. glisch- 
rocarpa nomen nudum (nog niet beschreven), van Ritter. Brandt meldt overigens 
vaker, dat hij planten van Ritter beschrijft; zijn motivering is dan, dat de door 
Ritter gegeven naam onbeschreven is gebleven. Toch weet Brandt van de pro
blemen, die Ritter heeft met de uitgave van zijn werk. Natuurlijk is het niet 
plezierig als je lang moet wachten op een definitieve beschrijving. Ik dacht 
echter, dat het beschrijven van een plant binnen zekere grenzen behoort tot 
het geestelijk bezit van degene die de plant heeft ontdekt. In deze handelt 
Brandt dus geenszins netjes ten opzichte van Ritter. De heer Buining heeft ook 
vele planten gevonden, die Ritter al voor hem vond. Er bestond echter een 
afspraak tussen beiden, dat zij eikaars planten niet zouden beschrijven. Bij 
P. albo-fuscata wordt toegevoegd, dat deze plant door Uhlig en SPI in omloop 
werd gebracht onder nummer B 81. P. pluricentralis v. xanthoflora is in de 
Uhlig-lijst 1969/1970 aangeboden onder nummer B 76-79. Als we deze gegevens 
vergelijken met de theorie van Ritter over soort en variëteit, dan lijkt het toch 
wel erg onwaarschijnlijk, dat we hier inderdaad te doen hebben met 4 afzonder
lijke variëteiten.
In de Boliviaanse provincie Campero vond Ritter 3 planten, die hij de proviso
rische namen P. tredecimcostata, tredecimcostata v. aurea en tredecimcostata 
v. minor gaf. Brandt acht het mogelijk, dat deze planten overeenkomen met
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de door hem beschreven soorten echinopsoides, riograndensis en separata. 
Hier hebben we dus een duidelijk voorbeeld, waarin Brandt er geen been in 
ziet om planten, die een ervaren veldonderzoeker als hoogstens variëteiten ziet, 
als eigen soort te beschrijven.
Interessant zijn ook zijn soorten P. agasta, waarvan meegedeeld wordt dat zij 
ook voorkomt onder de namen P. maassii v. albescens, splendens, ritteri en 
maxima en P. lamprospina, die eveneens onder de naam P. maassii v. albescens 
in omloop is. Beide soorten komen voor in Zuid-Cinti. Wonderlijk ook is P. 
aglaisma, die in de Boliviaanse provincie Mendez voorkomt. Deze soort werd in de 
jaren 1967-1969 door Uhlig aangeboden onder de benaming "Species nova 
Cieneguillas”. Tot zover niets vreemds. In "Stachelpost” nr. 50, blz. 38 echter 
vinden we dan een nieuwbeschrijving van P. andreaeoides Brandt, waarin de 
schrijver ons meedeelt, dat "deze soort” werd opgekweekt uit FR-subtilihamata 
zaad en dat dezelfde plant ook nog later opgekweekt werd uit Uhlig-zaad 
"Sp. nova Cieneguillas". Het is in zo’n geval wel erg moeilijk om als nieuw- 
beschrijver geloofwaardig te blijven. U dient hierbij te bedenken, dat ik mij voor 
dit artikel vrijwel uitsluitend beperkt heb tot de 29 in "Literaturschau" besproken 
planten!!
Het duidelijkste voorbeeld echter dat Brandt niet al te veel last heeft van zelf
kritiek zijn 3 planten uit de provincie Sucre, die mij op dit spoor zetten. Overigens 
gebeurde dit pas, omdat het 2e nummer van "Literaturschau" 1978 van deze 
3 planten ook een kleurenopname bevat. Omdat deze planten zo veel op elkaar 
leken ben ik verder gaan zoeken. Wederom de vraag: is het toeval, dat deze 
3 opnamen in 1 nummer vlak bij elkaar staan of wil de redactie op deze wijze laten 
zien, wat zij ervan denkt? Het gaat om de volgende planten:
1. P. idiosa, gepubliceerd in de Frankfurter Kakteenfreund, nummer 2, 1976. 

De plant groeit in de bergen rond Tarabuco op 3000 m hoogte; ze is in 1971 
door Alfred Lau verzameld onder nr. 990.

2. P. quecha, gepubliceerd in Kakteen- und Orchideen-Rundschau, nummer 1, 
1977. De plant groeit in de bergen rond Tarabuco, zij werd door Alfred Lau 
in 1971 verzameld en door de Firma Uhlig onder de naam P. tarabucina

Wigginsia species Foto’s van de schrijver
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Card. en P. Tarabuco-990 in de handel gebracht. Zelfs het feit, dat de plant 
kennelijk al door Cardenas, nota bene een Boliviaans botanicus, beschreven 
was hindert Brandt niet om er een andere naam aan te geven.

3. P. stereospina, gepubliceerd in Kaktusz Vilag, nummer 1, 1977.
De plant groeit in de bergen rond Tarabuco op 3000 m hoogte, deze soort werd 
in de jaren 1970/71 door A. Lau onder de aanduiding ”Sp. Tarabuco” 
en ”Sp. 990” naar Europa gestuurd.

Duidelijk is, dat er maar erg weinig liefhebbers deze 3 periodieken tegelijkertijd 
zullen betrekken. Duidelijk is ook, dat Lau geen enkele schuld heeft aan deze ver
warring. De standplaatsopgaven kloppen precies en ook aanduidingen van de 
verzamelaar in het veld stemmen overeen. Opnieuw dus een geval, waarin 
de veldonderzoeker slechts 1 soort onderscheidt en daarin niet eens afzonderlijke 
vormen ziet, terwijl Brandt er 3 afzonderlijke soorten van maakt, niet eens 
variëteiten. Dit soort werk kan moeilijk serieus genomen worden en het enige, 
dat bereikt wordt is een enorme wanorde in het geslacht Parodia. Daarom wil 
ik besluiten met nogmaals een beroep te doen zowel op de leden van de
I. O.S. als op de heer Brandt om een einde te maken aan deze heilloze 
ontwikkeling.
Literatuur: Literaturschau Kakteen 1977 en 1978

Taxon, Utrecht 15 (1966) 8, bladz. 295-306 
W. Rausch, Lobivia 1975 
Stachelpost nr. 50, blz. 38 
Friciana nr. 47 en 48
Kakteen und andere Sukkulenten 1978, blz. 192
Der Frankfurter Kakteenfreund 1979, blz. 14
K. Kreuzinger, Revision der Systematik der Kakteen, 1935

Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastel.

Iets over Cereussen

J. T. SCHOUWERWOU

Misschien kunnen de dingen die ik in mijn tuin doe tot verderfelijke gevolgen 
lijden. Ik bezit vele soorten cactussen en sommige zijn volkomen vrij van mijn 
bemoeienissen. Ze kunnen zich proberen aan te passen aan de situaties die 
ontstaan op de plaats waar ze als kleine plantjes in potjes zijn gezet in de grond, 
die indertijd (1952) overkoepeld was door een uit oud hout en glas gefabriceerde 
kas. Het zijn o.a. de Cereussen als Jamacaru, Peruvianus, Harrisia en Cer. 
gonianthus, naast Opuntia leucotricha. De eerste twee staan naast monstrueuze 
vormen van hun soort, die zeer goed gedijen, nadat de "kas" instortte doordat ik 
geen tijd had om deze te onderhouden. Ik werkte ver van huis en kwam alleen een 
op de drie weekenden thuis. De meeste bolcactussen in potjes en blikken kon 
ik later nog redden, omdat ze klein en de wortels niet door de bodem gegroeid 
waren. De Cereussen echter waaronder Pilocereus palmeri waren onverplantbaar 
zo vast zaten de wortels door de gaten in de blikken heen in de grond ver
ankerd. Dat was in 1958 en in 1976 waren ze ±  7 m hoog en 0,60 m breed 
aan de voet. Zelfs de monstrueuze vorm was 8 m hoog.
De eerste bloeiperiode is in november en december, maar al zijn er vele bloemen, 
ze vormen geen zaadbessen. De tweede bloei begint in februari en duurt tot 
in maart ep dan groeien de vruchten zo groot als kippe- en ganzeeieren. Toch 
worden de bloemen door dezelfde bijensoort bevlogen als tijdens de eerste 
bloei. In de eerste tijd oogstte ik zaad en kweekte honderden perfecte ent- 
stammetjes, maar je kunt ook te veel van het goede krijgen. Aldus heb ik sedert 
1970 de bessen en zaden ook aan de elementen overgelaten. Maar nooit vond ik
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een jonge Cereus onder de planten op de grond, waar ik van tijd tot tijd weleens 
wiedde. Ik neem aan dat ze verteerd werden door muizen, slakken, insecten 
en/of bacteriën, virussen of schimmels. Nooit zag ik vogels van de bessen of 
zaden eten, tot op 2 april 1973.
Vanuit ons eetkamervenster hebben we een goed uitzicht op deze grote planten 
en daardoor zag ik enige vogels, "Yellow vented bulbul" (Pycnonotus barbatus) 
rondfladderen op de takken en bessen. Ze vraten de draadachtige pulp waaraan 
de zaden zitten, als sommige mensen spagetti proberen te eten. In 1974 ge
beurde hetzelfde maar nu hadden ze concurrentie van de zogenaamde muis- 
vogels (Colius colius). Die vogels zijn dikwijls een plaag in tuinen, als ze de bijna 
rijpe Pawpaws (papaya), moerbeien en bananen aan- en opvreten. Ze gelijken 
veel op parkieten maar zijn muisgrijs en hebben een kuifje. De lange staartveren 
dienen als steunen, wanneer ze door de takken klauteren of aan de vruchten 
hangen.

Cereussen in de tuin. Let op het luciferdoosje middenhoven als vergelijkingsmaatstaf

Vermoedelijk zijn de bulbuls de ontdekkers van het nieuwe voedsel, want ze 
hebben de gewoonte om alle spinnewebben die tussen takken geweven zijn, 
weg te pikken en te gebruiken als lijm en voering voor hun nestbouw, terwijl even
tuele spinnen en hun prooi gegeten worden. Het kan zijn dat toevallig een 
vrucht beschadigd werd en het vrijkomende aroma ervan insecten aanlokte, 
waarop de vogels jaagden, of direct door de geur of kleur zelf werden aange
trokken.
Op een ±  5 m lager gelegen gedeelte van de tuin staat een schuur 3 x 10 x 3 m 
hoog, aflopend tot 2.50 m van noord naar zuid, bekleed met geribd aluminium 
en het dak gedeeltelijk met geribd fiberglas om licht binnen het vensterloze 
gebouwtje toe te laten. De ernaast groeiende boom (Albizzia adianthifolia) heeft 
lange dikke takken, uitgespreid als een horizontaal scherm, ongeveer vier meter
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erboven. Daarvan vallen vanzelf de blaadjes en oude takjes op het dak, waar 
dat alles tussen de ribbels blijft liggen. Ook zaden van grassen en kruiden 
belanden daar en elk voorjaar ontstaat er zodoende een ruigte die afsterft en 
verdroogt gedurende de droge, zonnige winter (juni-september).
In 1975 echter zag ik kleine, knotsvormige stompjes rechtop staan tussen de 
verwelkte en verdroogde eenjarige planten en niet verdwijnen. Staande op een 
ladder, geleund tegen de zijkant van de schuur telde ik 12 cereusplantjes waar
onder monstrueuze vormen en een Aloesoort. Ze stonden in de humus tussen 
de ribbels van het fiberglas, de wortels verspreid in noord- en zuidrichtingen 
en +  15 cm hoog, zeer goed gevormd en bedoornd. Als ze echter in mijn ver
zameling gestaan hadden zou ik ze water gegeven hebben. Tijdens de voor- 
jaarsstormen (augustus-september) zijn er enige zijwaarts omgewaaid maar na 
de eerste regens en meer warmte in november werden ze weer plomp en 
richtten zich gedeeltelijk op.

Schuurtje met 
jonge Cereussen 
op het dak 
groeiend

Cereuszaailingen 
groeiend tussen 
de dakribbels 
in afgestorven 
planteresten
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Wanneer ze zullen sterven van honger, dorst of andere oorzaak kan ik niet 
voorspellen, maar wel zakt het fiberglas al aardig door. Ze zijn nu, november 
1978, ±  40 cm hoog en al liggen er een paar met gekromde lendenen, toch 
wijzen hun koppen ten hemel.

Ondanks de voorjaarsstormen weten de jonge Cereusplanten zich goed op het dak te handhaven.
Foto's v.d. schrijver

Vermoedelijk hebben de vogels die zo graag op de onderste takken van de 
Albizzia rusten, de zaden gedeponeerd met hun uitwerpselen.
Nu is mijn vraag: Waarom of waardoor vind ik geen jonge plantjes van Cereussen 
op enige plek in de tuin, zelfs niet onder de takken die niet boven de schuur groeien? 
en ben ik schuldig als een ecologieverstoorder, want ben ik niet de persoon die de 
vogels verleid heeft met de zo goedsmakende vruchten?

21 Morrison Road, Escombe, Queensburgh 4093, Z.-Afrika.

Veldnummers van Friedrich Ritter 
voor het geslacht Notocactus
J. THEUNISSEN

De meeste van de oudere leden zullen al wel eens hebben horen spreken 
over het boek, dat Friedrich Ritter zou publiceren over zijn vondsten in Zuid- 
Amerika. Al ongeveer 10 jaar geleden werd hierover gesproken en toen ongeveer 
1 '/2 jaar geleden het boek: ”40 Jahre Abenteuerleben und die wilde Weisheit" 
van dezelfde auteur verscheen, maakte de boekhandel dankbaar gebruik van 
het ongeduld der liefhebbers door dit boek aan te kondigen als het ”met 
spanning verwachte" werk. Deze verkooptruc heeft waarschijnlijk heel wat men-
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sen aan een boek geholpen, dat ze eigenlijk niet wilden hebben, want het 
handelt over de avonturen die de auteur van Mexico tot in Zuid-Amerika heeft 
meegemaakt. Dat hierbij ook wel eens iets over cactussen gezegd wordt, maakt 
het boek natuurlijk niet tot een standaardwerk waarover elke cactofiel dient 
te beschikken.
In verband met de publicatie van enkele door Albert Buining gevonden Noto- 
cactussen die reeds door hem bewerkt waren, nam ik in het voorjaar van 1977 
contact op met de heer Ritter om hem te vragen, welke planten hij van plan 
was te beschrijven in zijn boek. Dit om te voorkomen, dat door het beschrij
ven van bepaalde planten de tekst van het boek gewijzigd moest worden, 
want het heeft natuurlijk weinig zin om een en dezelfde plant eenmaal te 
beschrijven door Buining en nog een tweede keer door Ritter. Dat dit gevaar 
niet denkbeeldig is, is gebleken uit de reeks korte beschrijvingen, die Ritter 
in Succulenta 1977, blz. 63, en in KuaS 1977, blz. 76, publiceerde. Het lijkt 
mij niet uitgesloten, dat dit gebeurde om de in het boek te publiceren planten 
veilig te stellen. Ritter zegt zelf daarvan, dat het resultaat van 20 jaar veldwerk 
in het boek gedeponeerd is en dat door verschillende omstandigheden het 
boek nog niet op de markt is gekomen. Het spreekt vanzelf, dat in dezelfde 
gebieden, waar Ritter verzamelde, na hem verschillende andere verzamelaars 
zijn geweest en dezelfde planten hebben gevonden. Aangezien de planten in 
het veld geen etiket hebben en er zelfs geen vermelding bij staat, welk Fr-nummer 
het betreft, zijn er waarschijnlijk al planten door bijvoorbeeld Walter Rausch 
beschreven, die Ritter ook in zijn boek wilde opnemen. We kunnen voorlopig 
alleen maar gissen, hoeveel soorten dit inmiddels is overkomen. Het is na
tuurlijk ook wel moeilijk om 10 jaar lang te wachten met een beschrijving, 
omdat je weet, dat een ander deze plant in een boek wil publiceren. Tussen 
Buining en Ritter was een stilzwijgende afspraak gemaakt, dat zij elkaar in 
dit opzicht niet in het vaarwater zouden zitten. Vraag is: hoe lang moet zo’n 
afspraak duren? Hoe langer de uitgave van het 4-delige werk van Ritter op 
zich laat wachten hoe groter de kans is, dat er niets nieuws meer in staat op 
het moment van verschijnen.
Als antwoord op mijn brief ontving ik van Ritter een schrijven, waarin hij alle 
Notocactussen sensu Buxbaum opsomde, die hij van plan is in het boek te 
publiceren. Hij noemde er het veldnummer en zelfs de vindplaats bij. In enkele 
gevallen betreft het planten, die reeds een grote verspreiding hebben in onze 
verzamelingen, er zijn echter ook heel wat soorten onder, die nog volslagen 
onbekend zijn. Terwille van de Notofielen zal ik hieronder de lijst publiceren, 
zodat zij weten, wat er te zijner tijd te vinden zal zijn in het werk van Ritter. 
Tevens is aangegeven, tot welk ondergeslacht elke soort hoort: N =  Notocactus, 
Ne =  Neonotocactus, B =  Brasiliparodia, E =  Eriocactus en W —  Wigginsia.

1026 megapotamicus var. 1264 linkii var. guaibensis N
alacriportanus N 1266 laetivirens N

1026b linkii var. buenekeri N 1266c ottonis var. acutangularis N
1027 arechavaletai var. 1269a horstii var. purpureiflorus N

alacriportanus N 1272 leprosorum W
1027a idem N 1274a leninghausii var. minor E
1027b arechavaletai var. 1277a brevihamatus var.

buenekeri N mollispinus B
1027c arechavaletai var. horstii N 1277b brevihamatus forma
1027d arechavaletai var. coniungens B

rubescens N 1284 buenekeri var. intermedius B
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1284a buenekeri forma 1388 globularis N
coniungens B 1389 arechavaletai var. nanus N

1376 glaucinus N 1390 eremiticus N
1376a glaucinus var. depressus N 1397 neobuenekeri N
1377 acutus N 1398 campestrensis N
1377a securituberculatus N 1401a catarinensis B
1378 glaucinus var. gracilis N 1402 neohorstii var.
1379 fuscus N juvenaliformis W
1379a fuscus var. longispinus N 1402a neohorstii W
1379b spinibarbis N 1403 prolifer W
1380 megapotamicus var. horstii N 1403a longispinus W
1380a megapotamicus var. 1414 harmonianus N

vulgatus N 1415 arechavaletai var.
1380b megapotamicus var. limiticola N

crucicentrus N 1455 permutatus Ne
1380c megapotamicus var. 1478 cristatoides Ne

vulgatus N 1479 curvispinus Ne
1484 rubropedatus Ne

Gaarne wil ik tot besluit nog opmerken, dat dit niet bedoeld is als een volledige 
lijst van ALLE Fr-nummers voor het geslacht Notocactus. Het betreft hier alleen 
die planten en nummers, waarvan de heer Ritter meent, dat het goede soor
ten zijn en die hij zal beschrijven. Waar deze lijst niet met eerder gepubliceerde 
overeenstemt, moet aangenomen worden, dat deze lijst correct is, aangezien 
zij van de heer Ritter persoonlijk afkomstig is.

Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastel

LEZERS SCHRIJVEN

Een idee
Van onze Belgische lezer, de heer André Lenaerts, Leiseende 46, 2300 Turnhout, 
ontvingen wij een schrijven, waarbij hij een goed idee ter tafel bracht.

Tekening: Th. Neutelings
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Het bestuiven van bloemen in zijn verzameling placht hij, zoals de meesten 
van ons wel doen, met een penseeltje uit te voeren. Om nu een ongewenste 
bestuiving met andere bloemsoorten te voorkomen, dient zo’n penseel na elke 
bestuiving met alcohol bijvoorbeeld schoongemaakt te worden. Deze toch wel 
erg omslachtige methode bracht de heer Lenaerts op het volgende idee.
Hij nam een uitgewerkte viltstift ter hand, peuterde de inhoud en de stift ervan 
uit, waarbij hij de huls en het lege puntstuk overhield. Vervolgens trok hij door 
het puntstuk een dubbel genomen, dikke wollen draad door de huls heen. 
En zo was zijn apparaat gereed voor het gebruik. Na elke bestuiving knipt hij 
het "lont” over ca. 1 cm lengte af, na deze wat doorgetrokken te hebben.
De redactie vindt dit een simpel, doch geweldig idee, dat beslist de moeite 
waard is in ons maandblad ter kennis gebracht te worden.

ViVoKa 1978
P. DEKKER

Onder deze naam organiseerde de afdeling Zeeland voor de vierde maal zijn 
tweejaarlijkse tentoonstelling, in samenwerking met de aquariumvereniging 
"Barbus conchonius", en de Walcherse kanarievereniging "Onze Zangers". Na 
anderhalf jaar van voorbereiding kon de werkgroep dan op maandag 11 december 
’s avonds om 17.00 uur met de opbouw beginnen, een werk wat met veel 
enthousiasme werd gedaan.
De opening was vastgesteld op woensdag, 13 december om 20.00 uur, en werd 
verricht door het Hoofd van de Gemeentelijke Culturele Dienst te Middelburg, 
waarbij de pers eveneens was vertegenwoordigd.
De ruimte waarin de tentoonstelling werd gehouden, leende zich uitzonderlijk 
voor dergelijke evenementen, het is namelijk een gedeelte van het bekende 
Middelburgse Stadhuis en ook wat ligging betreft - aan de Markt - niet te evenaren. 
Wat de opstelling van het geheel aangaat, van de aquariumvereniging was 
een grote verscheidenheid aan zoet- en zoutwateraquaria te bewonderen, waarbij 
vooral de laatste echte blikvangers bleken te zijn.
De Walcherse Kanarievereniging was nu eens afgestapt van de traditionele 
kleine tentoonstellingskooien, waarbij als voornaamste doel het wedstrijdelement 
gold en kwam nu met enkele grote volières, waarin exotische vogels van allerlei 
vormen en kleuren waren gehuisvest. Zelfs een stand met papegaaien was 
aanwezig en we mochten constateren dat deze afdeling, naast de cactussen 
en andere vetplanten, wel de meeste bezoekers trok.
Wat onze afdeling betrof, een tablet van 18 m lengte en ±  2 m breed vormde 
het middengedeelte van de zaal. Dit was gevuld met een aantal van de mooiste 
en grootste exemplaren uit de kassen van een zestal van onze leden, een 
bijzonder aantrekkelijk en fraai opgebouwd geheel, dat veel belangstelling trok. 
Ook waren er nog een tweetal aparte opstellingen van ±  2 x 2 m, de ene 
gevuld met vetplanten en de andere met Lithops, Conophytums e.d. Direct na 
de entree was een vijver gebouwd omzoomd met groene graszoden, waarin 
een viertal mandarijneendjes rondzwommen. Werkelijk een bijzonder artistiek 
geheel waarbij meestal vrij veel bezoekers werden aangetroffen. Elke vereniging 
had verder zijn eigen stand, waar voorlichting werd gegeven en folders etc. 
werden verstrekt.
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Overzicht van de tentoongestelde cactussen Foto v.d. schrijver

Ook als propagandamiddel was een dergelijk evenement van veel waarde. 
Velen wilden na het bekijken van al het bezienswaardige zich meteen als 
lid opgeven. Onze ervaring is echter dat dergelijke lieden beter eerst een paar 
maal op een afdelingsbijeenkomst kunnen komen, om daarna pas over toe
treding tot onze vereniging te beslissen. Dat voorkomt vaak teleurstellingen 
aan beide kanten.
Leek het er aanvankelijk op dat het aantal bezoekers klein zou blijven, mede 
in verband met de bar slechte weersomstandigheden, de zaterdag en vooral 
de zondag heeft dit meer dan goed gemaakt, zodat bij het afsluiten bleek 
dat in totaal ruim 2.400 betalende bezoekers de tentoonstelling bezocht hadden. 
Ook financieel dus een goed resultaat, zodat we, terugblikkend op dit evenement, 
met dankbaarheid mogen constateren dat ViVoKa 1978 in alle opzichten geslaagd 
genoemd mag worden.
Onze volgende tentoonstelling zal dan, voor de vijfde maal, in december 1980 
worden gehouden. Dat wordt dan tevens het tienjarig bestaan van ViVoKa. 
Vanzelfsprekend zal in verband hiermee daaraan een apart tintje worden ge
geven. De tentoonstellingsruimte is reeds vastgelegd en we zullen dan twee 
volle weekeinden kunnen exposeren.
Hoewel het vele werk aan een dergelijk evenement meestal door slechts 
enkele leden wordt verricht, geeft een goed geslaagd geheel de organisatoren 
toch veel voldoening. Ik geloof dan ook dat we de komende tentoonstellingen 
met een gerust hart tegemoet kunnen zien.

St. Pietersstraat 27, 4331 ET Middelburg

TIJDSCHRIFTEN

The Cactus and Succulent Journal of Great Brittain, Vol. 40, nr. 4:
De voornaamste artikelen uit dit nummer zijn:
Forum Echinofossulocactus, waarbij Ray Pearce verschillende bijdragen gebundeld heeft over dit 
cactusgeslacht. De soorten worden daarin ondergebracht in zes groepen, te weten: 1. E. copto-



nogonus, 2. E. multicostatus, 3. E. phyllacanthus, 4a. E. obvallatus, 4b. £ crispatus en 5. E. 
albatus. Ook wordt aan de cultuur ervan aandacht besteed.
G.J. Swales bespreekt de nieuwe beschrijving Gymnocalcium buenekeri. Buining had eerder dit 
exemplaar ongeldig beschreven onder de naam G. horstii var. buenekeri. Aandacht wordt besteed 
aan een vergelijking tussen G. horstii, G. mostii en het besproken exemplaar.
B.E. Leuerberger verhaalt ons wat er is over gebleven van de voor de tweede wereldoorlog bij 
het Herbarium van Berlijn/Dahlem gedeponeerde type-cactussen.
J.C. van Keppel en Susan Roach behandelen Echeveria agavoides en de mysterieuze variëteit 
corderoyi.

Cactus and Succulent Journal (U.S.), Vol. L, no. 4
Werner Rauh is hierin al toe aan zijn achtste vervolg over de droogteminnende plantengroei 
op zuidwestelijk Madagascar. Als wij het groot aantal foto’s als leidraad nemen, dan gaat het 
deze maal hoofdzakelijk over Euphorbia’s, Moringa’s, Commiphora's e.v.a. geslachten.
Bryan R. Adams en R.W.K. Holland vervolgen met hun deel II het geslacht Sarcostemma in 
oostelijk Afrika, waarin o.m. de nieuwe beschrijving van S. resiliens werd opgenomen. C. Glass 
en R. Forster behandelen in hun rubriek "Wat is nieuw” een gele vorm van Thelocactus conothele 
var. conothele. Echter, zo stellen zij, een afwijkende bloemkleur of een wat afwijkende bedoorning 
mogen geen aanleiding zijn om een nieuwe variëteit in het leven te roepen. Verder komen daarin 
o.m. nog aan de orde: Echinocereus laui en E. leonensis. Problemen rond een verhuizing van 
inclusief de cactusverzameling wordt door Deborah Cote aan de orde gesteld.
In een soort diversenrubriek behandelt Vivienne W. Doney Ariocarpus fissuratus, Aporocactus 
flagelliformis, Echinocereus knippelianus, Aeonium tabulaeforme, Aloë haworthioides en Aloë 
aristata. E.F. Castetter, P. Pierce en K.H. Schwerin geven de nieuwe beschrijving van Mammil
laria meridiorosei, afkomstig uit Nieuw-Mexico. D.C. Speirs verdiept zich in de evolutie van de 
cactussen, een moeilijke zaak, daar er amper fossiele resten van cactussen te vinden zijn. Hij 
acht het waarschijnlijk dat de droogteminnende cactusvormen tijdens het Plioceen zijn ontstaan. 
(Het Plioceen is in de geologische schaal een periode van de wordingsgeschiedenis van de aarde 
ruim een miljoen jaren geleden.) De zeer boeiende en onderhoudende verteltrant van Alfred B. 
Lau verhaalt ons over diens herontdekking van de groeiplaats van Mammillaria carmenae. Vele 
andere interessante Mammillaria’s komen daarbij voorts aan de orde. C. Glass en R. Forster blijven 
aan het herzien. Zo wordt het geslacht Epithelantha monotypisch, d.w.z. kent het geslacht maar 
één soort. De andere zijn tot de status van variëteit teruggebracht. G. Frank en E. Zecher geven 
de nieuwe beschrijving van Echinomastus laui, afkomstig uit zuidelijk San Luis Potosi (Mexico). 
In "Overzicht van het geslacht Discocactus”, deel II, behandelt Pierre Braun alfabetisch een aantal 
D/scocactusexemplaren. Daarbij wordt slechts de Engelse vertaling van de Latijnse diagnose in 
hoofdzaak gegeven, naast overigens een aantal fraaie foto's. Bruce Hargreaves, tenslotte, vervolgt 
zijn serie over het menselijk gebruik van succulenten in Kanye, zuidelijk Afrika. Aan de beurt 
zijn de Crassulaceae, Portulaceae, Aizoceae en Compositae.

Cactus and Succulent Journal (U.S.), Vol. L, no. 5
J.J. Lavranos en R.M.I. Frandsen beschrijven een nieuwe Caralluma uit Zuidelijk India. Het betreft 
Caralluma sarkariae. Een tweetal kleurenfoto's tonen duidelijk dat de bloemen variabel van grootte 
en kleur kunnen zijn. Het is verwant aan Car. adscendens en Car. stalagmifera.
Kathryn Sabo geeft een verslag van haar reisverhaal, waarbij zij de opdracht had de cactussoort 
Ancistrocactus tobuschii in de buurt van de plaats Vanderpool, Texas, terug te vinden. Hetgeen 
haar dan ook gelukte.
E.F. Andersen en M.E. Ralston wijden een studie aan het geslacht Thelocactus (1e deel), in samen
hang met het zeer nauw verwante geslacht Gymnocactus. Als kenmerkende verschillen schetsen 
zij dat de Gymnocacti kleiner zijn dan de Thelocacti. De eerstgenoemde hebben voorts goed 
ontwikkelde, meer verlengde tuberkels, geplaatst op duidelijk zichtbare ribben. De groef op de 
tuberkel is gewoonlijk kort en minder V-vormig. Voorts is de bedoorning qua kleur lichter en zachter. 
De bloemen van de Thelocacti zijn betrekkelijk groot en spreiden de bloemdekbladen ervan zich 
wijd uit. Het vruchtbeginsel is bedekt met talrijke blaadjes (schubben), welke geleidelijkaan naar 
boven toe in bloemdekbladen overgaan. Gymnocacti kennen dit niet; het vruchtbeginsel is kaal 
(— gymnos, Gr.). In dit vrij wetenschappelijk artikel worden voor de liefhebbers van deze cactus
geslachten meer interesante karakteristieken kenbaar gemaakt.
Werner Rauh beëindigt zijn artikelreeks over de droogteminnende plantengroei op zuidwestelijk 
Madagascar. Daarin zeer duidelijke detailfoto's o.m. van bloemen van Stapelianthus decargi, St. 
montagnacii, St. madagascariensis en St. insignis. En voorts van Cynanchum rossii, Ceropegia 
armandii en Cer. dimorpha. Ook maakt de schrijver in dit deel van de wereld gewag van zinloze 
vernietiging: Wouden van AHuaudia procera worden gekapt, om o.m. als brandhout en omheining- 
materiaal verkocht te worden.
Fred Kattermann geeft een reisbeschrijving door noordelijk Chili. Kleurenfoto's van de cactussoorten 
Rodentiophila megacarpa en Copiapoa cupra en zwartwitplaten o.m. van Eriosyce ceratistis,
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Copiapoa desertorum en Cop. cinerea verluchten zijn interessant reisverslag.
C. Glass en R. Forster geven een nieuwe beschrijving met een kleurenplaat van Coryphantha 
laredoi, gevonden in het zuidoosten van Coahuila, Mexico. Het is praktisch zeker dat deze soort 
reeds beschreven was door C. Backeberg onder de naarS Escobaria rigida. Als subgenus houden 
deze schrijvers Escobaria aan. Waarmede zij hun eigen inzichten geweld aandoen, daar zij Esco- 
baria als een apart geslacht erkennen.
Pierre Braun vervolgt zijn overzicht van het geslacht Discocactus, met prachtige zwartwitfoto's. 
Bruce Hargreaves vervolgt zijn verhaal over het gebruik van succulentên door inboorlingen in Kanye, 
Zuidelijk Afrika.

Cactus & Succulent Journaal (U.S.), Vol. L, nr. 6
Op de voorplaat van dit Amerikaans tijdschrift prijkt een Astrophytum capricorne, in een zwartwit 
pentekeninguitvoering.
W. Rauh geeft de eerste beschrijving van Euphorbia cap-saintemariensis var. tulearensis, een 
dwergachtig plantje, dat hij in 1961 in het zuiden van Madagascar vond. Tekeningen en foto's 
geven een goed inzicht omtrent deze nieuwe vondst.
Fred Kattermann is aan het tweede deel van zijn Chileense reis toe.
Myron Kimnach bericht over een nieuwe Selenicereus, t.w. Sel. atropilosus, gevonden in Jalisco, 
Mexico.
Met deel 4 vervolgt Pierre Braun zijn overzicht van het geslacht Discocactus. Voorzien van duide
lijke foto's. Alleen van de 3 laatste is de tekst weggevallen.
Alfred B. Lau's interessant reisverslag handelt in deel 4 over Peru.
C. Glass en R. Forster geven de nieuwbeschrijving van Gymnocactus subterraneus var. zaragosae, 
een geelbloeiende variëteit, groeiend op de verticale gedeeltes van de kalkrotsen in de buurt 
van Zaragosa, Nuevo León. Van hetzelfde geslacht geven zij de nieuwbeschrijving van Gymno
cactus viereckii var. major. Deze onderscheidt zich van de typeplant door een zuiver witte bloem 
en door een beduidend groter plantelichaam.
In de rubriek "Notities over Mammillaria’s" behandelen C. Glass en R. Forsters Mammillaria humboldtii. 
Reid en Jorge Meyran geven de nieuwbeschrijving van Echeveria prolifica, afkomstig uit het grens
gebied van Hidalgo/Puebla.
Allan D. Zimmerman behandelt Coryphantha robbinsorum, een combinatio nova, welke hiervoor 
tot het in 1976 door Earle in het leven geroepen geslacht Cochiseia behoort. Overigens is de 
schrijver de mening toegedaan, dat geslachten Cochiseia, Escobesseya, Neobesseya, Escobaria 
en Coryphantha als één geslacht beschouwd dienen te worden. En de oudste naam van deze 
reeks, nl. de laatste, wordt daartoe verkozen. Voorts geeft hij een tabel, waarbij deze nieuwe com
binatie wordt vergeleken met Cor. missouriensis (typeplant van Neobesseya), Cor. ziiziana (een 
Escobaria, door sommigen ook Neobesseya genoemd) en Cor. duncanii.

Arbeitskreis für Mammillarienfreunde, 1/79
In dit tweemaandelijks, Duits tijdschrift voor Mammillarialiefhebbers lazen wij voor u de volgende, 
lezenswaardige artikelen.
K. Schreier behandelt Mamm. wolfii, die behoort tot het complex van M. wrightii/wilcoxii/viridiflora 
en zich onderscheidt vanwege zijn buitengewoon grote, witte bloemen. Deze plant is afkomstig 
uit de hoogvlakte van de staat Chihuahua.
N. Capponi behandelt de interessante vertegenwoordigers uit de groep van Mamm. dioica.
Een vertaald artikel van Edward F. Custetter geeft o.m. de nieuwbeschrijving weer van Mamm. 
meridiorosei, oorspronkelijk gepubliceerd in C. & S.J. (U.S.), Vol. L, nr. 4.
R. Pillar behandelt Mamm. species Rio Amajac, een soort die veel lijkt op de door Hunt in twijfel 
getrokken soort Mamm. pyrrhocephala, eveneens uit Hidalgo, Mexico, afkomstig.

Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49. 4706 KL Roosendaal.
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Digitorebutia nazarenoensis Rausch spec. nova

WALTER RAUSCH

Simplex vel paulum proliferans, globosa, ad 3 cm diametiens, glauca, radice rapiformi; 
costis recte adscendentibus vel paulum tortis, sulcis transversis in gibberes 3-4 mm 
longos divisis; areolis ovalibus, fusco-tomentosis; aculeis marginalibus 10-12 et 1 
deorsum directo, ad 6 mm longis, accumbentibus, vitreo-albis; aculeo centrali 1, ad 
5 mm longo, fusco. Floribus 30 mm longis et 35 mm diametientibus; ovario et recep
taculo, albido-roseo, squamis fuscis, perpaucis setis et lana alba tecto; phyllis perigonii 
exterioribus rotundis, tenui-acuminatis, albido-roseis, medio-fusco-striatis; phyllis peri
gonii interioribus rotundis et serratis, aurantiacis; fauce 20 mm longa, dimidiata cum 
stylo connata, albida; filamentis albidis, stylo et stigmatibus viridibus. Fructu seminibus
que Digitorebutiae modo.
Patria: Argentina, Santa Victoria, prope Nazareno, 3.350 m ait.
Typus: Rausch 484, depositus in Herbario Collectionis Plantarum Succulentarum Muni
cipali Turicensi, Helvetia.

Alleen of in kleine groepen staand, kogelvormig, tot 3 cm 0, grijsgroen met een 
penwortel, ribben recht of licht gedraaid, door dwarsinkepingen in 3-4 mm lange 
knobbels opgedeeld; areolen ovaal, bruinviltig, 10-12 randdoorns en een naar 
beneden staand, tot 6 mm lang, aanliggend, glasachtig wit; 1 middendoorn, 
tot 5 mm lang, bruin.
Bloem 30 mm lang en 35 mm 0, vruchtbeginsel en bloembuis witachtig roze 
met bruine schubben, met zeer weinig witte wol en borstelharen, buitenste bloem
bladen rond met fijne spits, witachtig roze met bruine middenstreep, binnenste 
bloembladeren rond en gezaagd, oranje, kelk 20 mm lang en tot op de helft 
met de stijl vergroeid, witachtig, meeldraden witachtig, stijl en stempel groen
achtig; vrucht en zaad zoals van Digitorebutia.
Vaderland: Argentinië, Santa Victoria, nabij Nazareno, op 3350 m hoogte. 
Typeplant Rausch 484, gedeponeerd in de Stedelijke Succulentenverzameling 
te Zürich, Zwitserland.
Deze vorm is sterk verwant aan Digitorebutia mudanensis Rausch, die echter 
veel verder naar het zuiden te vinden is. Zij onderscheidt zich van deze plant 
door grovere knobbels, groter aantal middendoorns en donkeroranjekleurige 
bloem.
Enzianweg 35, A-1224 Wenen, Oostenrijk

Vertaling: J. Defesche /  Th. Neutelings

Een stukje cactusgeschiedenis (slot)
R. BREGMAN

Het aardse verleden wordt gebruikelijk verdeeld in een aantal perioden zoals 
in de tabel is weergegeven.
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Tijdvak Aantal miljoenen jaren geleden

Kwartair
(Holoceen
(Pleistoceen

0,01 - heden 
1 - 0,01

(Plioceen 10 - 1
(Mioceen 10 - 1

Tertiair (Oligoceen 25 - 10
(Eoceen 55 - 35
(Palaeoceen 70 - 55
(Krijt 135-70

Secundair (Jura 180-135
(Mesozoïcum) (T rias 220 - 180

(Perm 270 - 220
(Carboon 350 - 270

Primair (Devoon 400 - 350
(Palaeozoïcum) (Siluur 440 - 400

(Ordovicium 500 - 440
(Cambrium 600 - 500

De familie der Cactaceae behoort tot de Angiospermae (bedektzadigen). Door 
ouderdomsbepaling van fossielen weten we, dat de Angiospermen zich in het 
krijt uit de Pteridospermales (zaadvarens, nu uitgestorven) hebben ontwikkeld. 
Tegenwoordig wordt algemeen aangenomen dat de continenten vroeger op 
een andere plaats moeten hebben gelegen. Reeds in 1912 heeft de Duitse 
meteoroloog Alfred Wegener de zogenaamde continentale-drifttheorie opge
steld. Deze theorie gaat ervan uit dat alle continenten in het Perm één super- 
continent (Pangea) vormden. Door spanningen in de aardkorst ontstonden in 
het Trias hieruit twee brokstukken, een noordelijk deel (Laurasia), bestaande 
uit Noord-Amerika, Europa en Azië, en een zuidelijk deel (Gondwanaland), 
bestaande uit Zuid-Amerika, Afrika, Antartica, India en Australië. In de loop 
der tijd zijn Laurasia en Gondwanaland op hun beurt in een aantal stukken 
uiteen gevallen en is elk stuk "aan de wandel gegaan". Dit proces gaat heden 
ten dage nog steeds door; zo "drijven” b.v. Noord- en Zuid-Amerika enkele 
centimeters per jaar in westelijke richting. Dit uiteendrijven wordt veroorzaakt 
doordat aan weerszijden van de Mid-Atlantische rug (een onderzeese bergrug 
in het midden van de Atlantische Oceaan die loopt van Groenland tot Antartica) 
uit het binnenste der aarde gesteenten worden afgezet en daardoor als het 
ware de continenten uitelkaar duwen. Dat deze continentale drifttheorie zeer 
aannemelijk is, blijkt uit recent onderzoek van de bodem van de Atlantische 
Oceaan die in het zuidelijk deel nergens ouder dan het Krijt blijkt te zijn (3). 
Voor ons cactusliefhebbers is het nu vooral interessant om te weten wat 
Zuid-Amerika vroeger heeft "uitgespookt", want het is wel zeker dat daar de 
eerste cactussen zijn ontstaan, o.a. op grond van het voorkomen van de meest 
primitieve*) vormen zoals Peireskia, Rhodocactus en Maihuenia in Zuid-Amerika. 
180 miljoen jaar geleden (eind Trias, begin Jura) zat Zuid-Amerika nog aan 
Afrika vast (zie fig. 1) maar was al los van Noord-Amerika. Bovendien lag 
het op een zuidelijker breedte dan nu het geval is. Het klimaat was er gelijk
matig warm en vochtig met kleine seizoensverschillen. In die tijd zijn de zoog
dieren ontstaan, die aanvankelijk nog in de schaduw van de Dinosauriërs bleven 
maar die na het uitsterven van deze reptielen in het Krijt een stormachtige 
ontwikkeling doormaakten.
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Fig. 1:

Zuid-Amerika en Afrika "passen opvallend goed aan elkaar", vooral wanneer men de grenzen van het conti
nentale plateaus (buitenste lijnen) erbi/ betrekt

Fig. 2:
Ligging der continenten tijdens het einde van het Jura tijdperk (ca 135 miljoen /aar geleden)

Fig. 3:

Ligging der continenten tijdens het einde van het Krijt. (ca. 70 miljoen jaar geleden).
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Ongeveer 135 miljoen jaar geleden (eind Jura, begin Krijt) ontstond de breuk
lijn tussen Zuid-Amerika en Afrika. Enkele miljoenen jaren later ontwikkelden 
zich de eerste groepen Angiospermen, die gemakkelijk door de wind, door 
zeestromingen of door vogels en reptielen over de continenten verspreid kon
den worden omdat de onderlinge afstanden tussen de continenten nog relatief 
klein waren.
In het eind-Krijt (ca. 70 miljoen jaar geleden) begon er een klimaatverandering 
op te treden. Het werd droger en vooral de seizoensverschillen werden groter 
door een begin van gebergtevorming. We moeten ons nu voorstellen dat in 
deze tijd de eerste cactussen ten tonele zijn verschenen. Ze ontwikkelden zich 
in de tropische gebieden van Zuid-Amerika uit de Phytolaccaceae, de Kar- 
mozijnbesfamilie. Buxbaum (4) heeft frappante overeenkomsten tussen de 
Phytolaccaceae en primitieve Cactaceae vastgesteld.
We kunnen slechts speculeren hoe deze eerste cactussen eruit gezien moe
ten hebben. Waarschijnlijk waren het Phytolacca-achtige planten voorzien van 
doorns en areolen, op grond waarvan we ze "cactussen” mogen noemen. 
Dat zou dus betekenen dat de ontwikkeling van doorns en areolen eerder 
heeft plaats gehad dan de ontwikkeling van succulentie. Deze redenering lijkt 
logisch wanneer men bedenkt dat de oorspronkelijke funktie van doorns 
bescherming tegen diervraat is. Zou er eerst succulentie zijn opgetreden, dan 
waren deze oercactussen een smakelijk hapje geweest voor de in die tijd 
sterk opbloeiende vegetarische zoogdieren zoals geiten, herten, schapen e.d. 
Het feit dat de Peireskia's nauwelijks succulent zijn te noemen, pleit ook voor 
deze stelling. Het kan m.i. geen toeval zijn dat kort na het ontstaan van vraat
zuchtige herbivoren (= graseters) plotseling ook gedoomde planten verschij
nen. Het één is ongetwijfeld een gevolg van het ander. Van het Palaeoceen 
tot het Mioceen (65-30 miljoen jaar geleden) ontwikkelden zich de oercactussen 
ten gevolge van de oecologisch verschillende omstandigheden tot verschil
lende vormen. In die tijd bestond het Andesgebergte nog niet en de enige 
bergstreken bevonden zich in Brazilië en de Guyana’s. Door reductie en ten
slotte door verlies van bladeren konden de oercactussen deze berggebieden 
koloniseren terwijl in de lager gelegen streken de bladeren behouden bleven. 
Zo ontstonden dus verschillende vormen die zich eerst over het oostelijk deel 
van Brazilië verspreidden en daarna via vogels ook Noord-Amerika bereikten. 
Onder invloed van het droger wordende warme klimaat ontstonden de eerste 
succulente vormen, waarvan een ”oer-Rhipsalis" er één geweest moet zijn. 
Dit genus had inmiddels door zijn epifytische groeiwijze (= op boomtakken 
e.d. groeiend) veel minder last van diervraat dan de terrestrische (— op aard- 
vlak groeiend) soorten en daardoor grotendeels zijn dorens al weer verloren. 
(Nutteloze zaken verdwijnen in de natuur snel!). De vlezige cactusvruchten wij
zen op zoöchorie (= verspreiding van zaden door dieren) en vermoedelijk 
hebben de in het begin van dit verhaal genoemde Rhipsalis-soorten via vogels 
Afrika bereikt, dat toen op een voor vogels nog te overbruggen afstand lag. 
Buxbaum daarentegen gelooft dit niet. Volgens hem zijn de in Afrika voorko
mende Rhipsalissoorten dermate hoog ontwikkeld, vooral wat betreft bloem- 
bouw, dat deze pas veel later moeten zijn ontstaan. Hij is dan ook van mening 
dat Engelse Oost-lndiëvaarders deze Rhipsalissen hebben meegenomen ter 
vervanging van de maretak, waar ze op het eerste gezicht wel wat op lijken. 
Toch zijn er argumenten tegen Buxbaums opvatting aan te voeren. In de 
eerste plaats natuurlijk het feit dat enkele Afrikaanse Rhipsalissoorten niet in 
Amerika voorkomen, tenzij ze daar inmiddels zijn uitgestorven (of uitgeroeid) 
hetgeen niet erg waarschijnlijk is. In de tweede plaats het feit dat in het Eoceen 
de kortste afstand tussen Zuid-Amerika en Afrika ca. 1000 km bedroeg. Dit
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is een voor vogels overbrugbare afstand. De Galapagos-archipel ligt op eenzelfde 
afstand van Zuid-Amerika. En vogels zijn al lang geleden in staat gebleken 
om daar cactuszaden naar toe te brengen, getuige de verschillende endemische 
(= inheems) cactussoorten die op de Galapagos voorkomen. De archipel is 
van vulkanische oorsprong en behoort niet tot het continentale plat van Zuid- 
Amerika. Deze eilanden hebben dus nooit dichter bij de kust gelegen. De 
bloemen van de in Afrika voorkomende Rhipsalissen mogen dan hoog ontwik
keld zijn, dat wil nog niet zeggen dat deze bloemontwikkeling niet in Afrika 
kan hebben plaats gehad. Het milieu waarin Rhipsalis in Zuid-Amerika groeit, 
verschilt oecologisch (oecologie =  de betrekking tussen een bep. soort en zijn 
millieu) niet zo veel van dat in Afrika zodat een min of meer gelijk gerichte 
ontwikkeling best mogelijk is (convergente evolutie). Buxbaum noemt de kleine, 
gereduceerde bloemen van Rhipsalis en de zygomorfe kolibri-bloemen van 
Zygocactus (verwant aan Rhipsalis) als tekenen van een hoge graad van ont
wikkeling. Convergente evolutie t.a.v. bloemreductie heeft in vele andere plan- 
tenfamilies plaats gevonden, dus waarom niet bij de Cactaceae, en zygomorfe 
kolibri-bloemen komen in Afrika niet voor, domweg omdat er geen kolibri’s 
voorkomen. Zygomorfie is inderdaad een recent ontstaan kenmerk, maar dat 
is geen argument om te stellen dat Rhipsalis niet ouder kan zijn dan het 
verschijnsel zygomorfie.
Men kan zich afvragen waarom niet andere primitieve cactussen, b.v. Peireskia, 
Afrika bereikt hebben. Waarschijnlijk zullen Peireskiazaden Afrika bereikt hebben, 
maar kennelijk waren de oecologisch omstandigheden niet geschikt. Oerwouden 
lijken oecologisch veel meer op elkaar dan b.v. steppengebieden, vandaar 
dat Rhipsalis zich in Afrika kon handhaven en Peireskia niet.
We zijn nu in het Mioceen aangeland. Dit is voor de plantengeografie een 
uiterst belangrijke periode geweest. Het landschap onderging grote verande
ringen door het oprijzen van het Andes-gebergte en de Rockymountains en door 
het kouder worden van het klimaat. De tropische flora werd naar de evenaar 
teruggedrongen en er ontstonden uitgestrekte grasvlaktes. Een belangrijk ge-

Erythrorhipsalis pilocarpa
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volg van het ontstaan van de Andes is de aansluiting met Noord-Amerika 
via de landengte van Panama. De door deze gebergtevorming ontstane ver
scheidenheid van het milieu is er de oorzaak van geweest dat er een groot 
aantal nieuwe cactusvormen zijn ontstaan. Uit het laat-Mioceen dateren waar
schijnlijk de eerste min of meer bolvormige cactussen. We hebben gezien dat 
de eerste cactussen eenvoudig gezegd bedoornde stengels waren, die ten ge
volge van droogte succulent werden. Bolvormen zijn het best aangepast aan 
omstandigheden op grote hoogte. Een bolvorm heeft de meeste gunstige opper- 
vlakte/inhoud-relatie waardoor de verdamping tot een minimum beperkt wordt.

Rhipsalidopsis
rosea

Foto's:

Diatheek

Succulenta

De meest ingrijpende gebeurtenis in het Plioceen is het ontstaan van het 
Amazone-bekken. De grote waterafvoer van de Andes deed een enorm regen
woud over vrijwel de gehele breedte van Zuid-Amerika ontstaan, hetgeen voor 
vele cactussoorten een barrière voor verdere verspreiding vormde. Het areaal 
werd a.h.w. in twee delen gesplitst, die zich daarna onafhankelijk van elkaar 
ontwikkelden. Dit verklaart de grote verschillen tussen de cactusflora van Noord- 
Amerika en die van Zuid-Amerika.
Het klimaat werd intussen steeds kouder en bereikt zijn dieptepunt in de vier 
ijstijden van het Pleistoceen. De (sub)tropische flora had het moeilijk, stierf 
in Europa grotendeels uit doordat de oost-west lopende gebergten een vlucht 
naar warmere streken blokkeerden. In Amerika lopen de gebergten noord-zuid 
en konden vele tropische soorten zich naar de evenaar terugtrekken om de 
barre tijden te overleven. De Noord-Amerikaanse cactussen vonden in Midden- 
Amerika geschikte refugia (toevluchtsoorden), de Zuidamerikaanse hadden min
der problemen omdat de koude vooral op het noordelijk halfrond heerste. In 
de (sub)tropen wisselden natte en droge perioden elkaar af. In de droge pe
rioden kromp het Amazone-oerwoud sterk in en vormde een geschikt refugium 
voor de cactussen van de Zuidamerikaanse steppengebieden. Bovendien ont
wikkelden allerlei aanpassingen aan droogte zich verder, zoals haren, dichte 
bedoorning en extreem bolvormig plantelichaam. Na de ijstijden brak er weer
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Rhipsalidopsis rosea 

Foto: Diatheek Succulenta

een belangrijke tijd aan in de ontwikkelingsgeschiedenis. Nieuwe gebieden wer
den door vele soorten gekoloniseerd, er vond hybridisatie plaats, er trad po- 
lyploïdie op (= verdubbeling van het chromosomenaantal, waardoor hybriden 
niet meer steriel zijn), er heerste een andere selektiedruk, er traden mutaties op, 
kortom een explosie van nieuwe soorten was het gevolg. Zo .zijn we tenslotte 
in het Holoceen terecht gekomen, het tijdperk van de laatste 10.000 jaar 
waarin de mens zijn invloed liet gelden. De evolutie gaat nog steeds door. 
Parodia’s b.v. schijnen nu een opmerkelijke ontwikkeling door te maken.
Evolutie is een proces dat nooit zal stoppen zolang er leven op aarde moge
lijk is. De enige spelbreker zou kunnen zijn (is het eigenlijk al): Homo sapiens. 
Soms vraag ik mij af waar de "sapiens" op slaat. De manier waarop de mens 
de laatste tijd met de natuur omspringt, kan toch onmogelijk als wijs betiteld 
worden. Laten we hopen dat hij binnenkort zijn soortnaam werkelijk eer aan doet.
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Aantekeningen over Anacampseros (II)

JAAP MIERAS

2. ANACAMPSEROS NAMAQUENSIS PEARSON & STEPHENS 
Ann.S.Afr.Mus. 9(1912) blz. 30

Deze uit het grensgebied tussen Zuid- en Zuidwest-Afrika afkomstige (zie kaart), 
en naar een deel van dat gebied - Namaqualand - ook genoemde soort, be
hoort tot het ondergeslacht Anacampseros, en binnen dat ondergeslacht tot de 
groep, waarvan de bladeren zijn bedekt met spinnewebachtig haarvilt. Deze 
plant is - tenminste onder de hieronder aangegeven naam - in onze verzame
lingen echt wel zeldzaam te noemen. De meeste exemplaren, voor zover ze 
in verzamelingen aanwezig zijn, staan bij ons bekend als A. baeseckei. Dat 
is echter een later gegeven naam') voor dezelfde plant, genoemd naar de 
spoorweginspecteur Baesecke uit Klein Karas in (toen nog) Duits Zuid-West- 
Afrika, die de door hem gevonden plant doorgaf aan de gouvernementsbotanicus 
Dinter.

Voorkomen van A. namaquensis, naar gegevens van v. Poellnitz (l.c.). De stippellijn is de lijn van 125 mm 
neerslag per jaar (gemiddeld).

Al in zijn monografie over het geslacht Anacampseros schrijft Karl von Poellnitz over 
A. namaquensis2): "De soort gelijkt volledig in haar habitus op A. baeseckei", 
om verderop te vermoeden dat "de gegevens van de oorspronkelijke beschrij
ving” (van Pearson) "onnauwkeurig zijn en dat A. namaquensis met A. baeseckei,
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die niet al te ver van Pearson’s vindplaatsen verzameld werd, samenvalt.” Ook 
de sterke overeenkomsten, die bestaan tussen het zaad van beide planten 
wordt door von Poellnitz vermeld3).
Houdt von Poellnitz beide soorten - onder bovenvermeld voorbehoud - nog 
gescheiden, in een recentere gezaghebbende publicatie wordt A. baeseckei 
al gerekend als synoniem van A. namaquensis4).
A. namaquensis5) vormt tot 10 cm hoge, vertakte plantjes, waarvan de takjes 
dicht bezet zijn met bijna kogelronde, tot 5 mm lange, dicht met wit, later grijs 
spinnewebachtig haarvilt bedekte blaadjes. De nevenbladeren zijn verdeeld 
in een aantal iets gekrulde, meest vuil-wit gekleurde haren, die niet of nauwelijks 
langer worden dan de bladeren. Aan de met enkele vliezige schutblaadjes 
bedekte bloemsteel komen slechts enkele karmijnrode bloempjes. De kroon- 
bladen zijn slechts zo'n %cm lang, vrij spits en naar de rand toe lichter 
gekleurd, zelfs tot witgerand toe. Er zijn zo'n 20, enkele mm lange meeldraden; 
stijl en stempels zijn wit en ca. 2 mm lang.
Na de bloei - die men overigens gedurende slechts enkele middaguren kan 
waarnemen, en dan alleen nog maar als het warm en zonnig is!6) - ontstaat na 
enige weken een tot 8 mm lange, wat kegelvormige zaaddoos, die uit een 
aantal, aanvankelijk nog met elkaar verbonden, in de lengte lopende vezels be
staat. Hierbinnen bevinden zich enige tientallen kleine zaden. Bij rijpheid vallen 
die uit de zaaddoos, doordat deze ombuigt naar beneden en de vezels iets 
uiteengroeien. In de natuur worden dan bij elke windvlaag wat zaadjes uit de 
zaaddoos geschud. Als er voldoende vocht aanwezig is zullen deze zaadjes bin
nen enkele dagen al kiemen.

Anacampseros namaquensis Foto van de schrijver

Hoelang ze hun kiemkracht bewaren is onvoldoende bekend. In het algemeen 
is de kiemkracht niet al te lang bevredigend te noemen, al kunnen 6 jaar oude
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zaden van sommige soorten nog een goed zaairesultaat opleveren7). Toch 
moet ik aanraden om zo vers mogelijk zaad van Anacampseros te gebruiken, 
als men planten uit zaad wil kweken. De meeste ervaringen met overjarig 
zaad zijn echt wel teleurstellend te noemen.
Na 2 tot 4 jaar mogen we van cultuurexemplaren van A. namaquensis en 
aanverwante soorten de eerste bloei verwachten.
Bij het kweken van deze planten moeten we ons goed realiseren onder welke 
omstandigheden ze in de natuur leven8). De zomers zijn er warm, de winters 
gemiddeld rond de 10° C. De neerslag is er bijna overal onder de 125 mm 
per jaar (zie kaart). In de meest noordelijke delen van het groeigebied van deze 
plant - de Grote en Kleine Karasbergen - ligt de jaarlijkse neerslag zelfs op 
ca. 75 mm9), evenveel dus als bij ons in één zomermaand! In sommige delen 
van het groeigebied van A. namaquensis valt de weinige neerslag grotendeels 
’szomers, in andere delen ’s winters. Voor onze kweekwijze maakt dat niet veel 
uit. De planten laten zich, zeker als het om cultuurexemplaren gaat, gemakkelijk 
aanpassen aan onze seizoenen. Wel belangrijk is op te merken, dat een deel 
van het groeigebied samenvalt met de mistzone langs de kust. Over de cultuur 
van planten uit dergelijke zones heb ik reeds eerder een en ander vermeld10). 
A. namaquensis groeit, als vele andere viltige Anacampserossoorten, vaak onbe
schut door struikgewas. Hoe meer licht wij dergelijke soorten kunnen geven, 
hoe liever het de plant zal zijn. Vrij vaak wordt in de natuur de plant gevonden 
tussen kwartsblokken, tenminste, als je die witte "wolpluisjes" tussen de witte 
kwarts kan vinden. Een heel mooi voorbeeld hiervan vinden we bij Rawé11). 
In onze verzamelingen kunnen we de plant het mooist kweken in een grond, 
die arm is aan organisch materiaal; trouwens, ook de minerale rijkdom van de 
grond laat in de natuur - zeker in de kwartsvelden - nogal eens te wensen 
over. Rijke grond, vooral organisch rijk, is vaak verantwoordelijk voor uitgerekte, 
wanstaltige planten, die niets meer gemeen hebben met de fraaie gedrongen 
witviltige plantjes, zoals we ze van nature kennen.
Mocht men, een kwekerij of ruilbeurs bezoekend, ooit A. namaquensis tegen
komen - hoe klein dan ook, en onder welke naam dan ook - als men de plant 
een maximum aan licht kan bieden loont het zeer zeker de moeite de plant 
aan te schaffen.

(wordt vervolgd)

Voetnoten:
') door K. Dinter in "Neue und wenig bekannte Pflanzen Deutsch-Südwestafrikas” (1914) blz. 1 5.
2) K. von Poellnitz - Anacampseros L. Versuch einer Monographie. In: Engler's "Botanische Jahrbücher" 65  (1933) 

blz. 426.
3) op cit., blz. 400.
*) H. Merxmüller, H.W. Giess (hrsg.) - Prodromus einer Flora von Südwestafrika. 29 (1967) blz. 6.
5) De hierna volgende beschrijving is gebaseerd op von Poellnitz (op. cit., blz. 426 -42 7 ) en Merxmüller (op.

cit. blz. 4).
6) Precieze voorwaarden voor bloei geeft Ph. Grünewald voor A. rufescens in "Der Frankfurter Kakteen-Freund"

6,1 (1979) blz. 20-21 (enigszins beknopt ook weergegeven in "Kakt. u.a. Sukk." 30,2 (1979 ) blz. 29). M.i.
zijn deze voorwaarden voor een niet onbelangrijk deel voor veel soorten van het geslacht Anacampseros
noodzakelijk als men bloeiende planten wil zien.

0  von Poellnitz, op. cit., blz. 400.
8) R. Rawé - Succulents in the veld (1968), vooral de kaarten op blz. 29-32.
9) K. Dinter - Succulentenforschung in Südwestafrika. Beiheft 23  zu: Fedde - "Repert. spec. nov. reg. veg.” 

(1923) blz. 71.
'0) In "Succulenta” 57,4 (1978) blz. 90-92.
n) Op. cit. blz. 63, fig. 20. Rawé noemt de plant A. tomentosa; ik ben ervan overtuigd, dat hij zich hierin vergist. 

De genoemde foto geeft overduidelijk A. namaquensis aan.

Het Zwanevlot 87, 7206 CE Zutphen
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Chamaecereus silvestrii Br. et R.

Dit bij uitstek voor beginners geschikte plantje heeft kleine vingerdikke stammetjes, 
die zich sterk vertakken. De rode bloemen verschijnen in het voorjaar massaal 
aan de plant.
Dit plantje is een kampioen onder de bloeiers te noemen. Zo heeft het hier 
afgebeelde exemplaar bij mij in 1978 zo’n 200 bloemen gegeven.
De plant komt op grote hoogte voor in Argentinië. Om deze reden is een droge 
en zo koel mogelijke overwintering voorwaarde voor een goede bloei. Wat 
betreft de overige verzorging stelt dit plantje weinig eisen. Het enige waar men 
wel op moet letten is aantasting door rode spint, waarvoor deze plant zeer 
gevoelig is.

▼
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Foto's: Th. Neutelings

maar wel

Lophophora williamsii Coult.

Deze plant dankt zijn bekendheid aan het feit, dat ze een aantal alkaloiden bevat, 
waarvan het mescaline de belangrijkste is. Mescaline is wat werking betreft te ver
gelijken met het "L.S.D.” en roept visioenen en een vervaging van de werkelijkheid 
op. Om deze reden wordt de plant al sinds vele jaren door indianenstammen in 
Amerika en Mexico gebruikt bij feesten e.d. De plant is ook bekend onder de 
inheemse naam "Peyotl".
Deze cactus is afkomstig uit Mexico en de zuidelijke staten van Amerika. Het 
is een weekvlezige, platronde cactus met een sterke penwortel. De plant heeft 
behaarde areolen en dorens ontbreken. De epidermis is blauwgroen. De kleine 
bloemen zijn lichtroze en verschijnen aan de top.
Geënt geeft deze plant weinig problemen bij de teelt. U moet hem koel en 
droog overwinteren. Wil men de plant op eigen wortel kweken, dan moet men 
zorgen voor een minerale, goed doorlatende grond. De plant heeft ’szomers 
matig vocht nodig en heeft een hekel aan zgn. "natte voeten”.

G. Olsthoorn, K.L. Woerdlaan 15A, Naaldwijk
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Enige notities over Sempervivum calcareum Jordan
B. ZONNEVELD

Status
Het is opvallend dat in Succulenta alle mogelijke en soms onmogelijke vet
planten aan de orde komen, maar dat de Europese vetplant die we hebben 
in de Sempervivum of huislook zelden genoemd wordt. Toch is het een groep 
van planten die een redelijke variatie heeft in de ongeveer 50 soorten die be
schreven zijn. Bovendien kunnen de cultivars wat kleurengamma betreft wed
ijveren met bijv. Echeveria. Daar komt dan nog als geweldig voordeel bij, 
dat ze winterhard zijn en dus geen kas nodig hebben. Ze komen voor in de 
Alpen, Pyreneeën, Balkan-gebergten via Turkije tot in Perzië toe. Men kan ze 
dus heel gemakkelijk zelf in de natuur gaan opzoeken en het kombineren 
met een vakantie voor de rest van het gezin.
Er zou nog veel meer over te zeggen zijn, maar ik wil me hier verder beper
ken tot één soort en wel Sempervivum calcareum. Deze soort is sedert hij 
in het begin van de vorige eeuw door Jordan als soort was beschreven ver
schillende malen als ondersoort of slechts als variëteit van S. tectorum be
schouwd. Deze soort bloeit zelden, maar vorige zomer was ik in de gelukkige 
omstandigheid om een aantal verschillende bloeiende planten te krijgen. Ik 
wil dan ook D. Smit van de Vrije Universiteit van Amsterdam, de alpenplanten- 
kwekerij T. Ploeger (de Bilt) en J. Moerkerk (Bennebroek) voor hun giften bedanken.

Links de roze bloem van S. tectorum, rechts de lichtergekleurde bloem van S. calcareum
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Ik zal eerst enige verschillen noemen voorzover die in de bloemen te vinden 
zijn. Het eerste dat opvalt is de tamelijk korte bloemsteel, nl. 11-15 cm op 
het moment dat de bloei begint. Tegen de tijd dat de zaden rijp worden valt 
op dat de zijtakken rechtop staan, waar ze bij S. tectorum horizontaal zijn. 
De bloemen zijn ook kleiner, van 1,8-2,2 cm en met slechts 11 petalen. Meer 
opvallend echter is de bloemkleur, hetzelfde in de klonen (Kloon =  al de 
planten die ongeslachtelijk uit een plant zijn ontstaan) die ik heb bestudeerd 
(fig. 1). De achterzijde van een petaal (= bloemblad) is lichtgroen met een

Hg. 2

Een donkere vorm 
van S. calcareum

Foto's 
van de 
schrijver

Fig. 3

Een lichtere vorm 
van S. calcareum 
van Bourdeaux
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witte rand. Aan de voorzijde zien we een ivoorkleurige achtergrond, waarop 
enkele kleine rode streepjes, ten hoogste 2 cellen lang. Dit in tegenstelling 
tot S. tectorum, die roze petalen heeft met lange rode strepen. In Sempervivum 
calcareum vinden we alleen cilia (= fijne haartjes) in de bovenste helft van een 
petaal en niet langs de hele petaal zoals in S. tectorum. De filamenten (= helm- 
draad) zijn onbehaard en de antheren (— helmhokjes) zijn meer oranje. Verdere 
verschillen zijn het feit dat de carpellen (= vruchtbladen) onbehaard zijn in 
S. calcareum en dat de stijl groen is. Deze eigenschappen zijn in S. tectorum 
resp. behaarde filamenten, meestal rode antheren, carpellen die vaak behaard 
zijn en voorzien zijn van rode stijlen. Als de plant niet bloeit, wat zoals gezegd 
meestal het geval is, is de blauw-grijze kleur van de bladeren, voorzien van 
een scherpe rode tot zwarte punt, een goed kenmerk (fig. 2, fig. 3). In tegen
stelling tot wat L. Praeger beweert in zijn 'An account of the Sempervivum 
group’ (1932), en overeenkomstig met wat Jordan beweerde vond ik in negen 
van de tien klonen enige haren en wel ongeveer 1-2 per mm2. Belangrijk 
is ook dat S. calcareum een beperkt groeigebied heeft, nl. Zuid-Frankrijk en 
aangrenzend Italië. Tenslotte kan opgemerkt worden dat S. calcareum diploid 
is met 2n — 38 en S. tectorum tetraploid met 4n =  72. Het schijnt dus 
terecht om S. calcareum species status te geven, wat trouwens ook gedaan 
is in de Flora Europae.

Fig. 4

Een natuur-opname van S. calcareum genomen bij Guillaumes.

Vindplaatsen
Deze zomer heb ik met mijn gezin in Zuid-Frankrijk doorgebracht (niet geheel

200



toevallig) en daar verschillende vindplaatsen van S. calcareum bezocht. O.a. 
bij Guillaumes en bij de Col de la St. Michelle groeiden ze in grote aantallen. 
Op de eerstgenoemde plaats in een soort rode gravel en op de tweede plaats 
tussen de stenen en het lage struikgewas (tig. 4). Ook in de Gorges supe
rieur du Cians waren ze te vinden maar minder gemakkelijk bereikbaar dan 
op de andere twee plaatsen. De variatie op de vindplaatsen was niet zo 
groot. De voornaamste verschillen waren in de kleur en uitgebreidheid van de 
donkere tip en in de aanwezigheid van een meer of minder blauwe waas. 
Bij Gap vond ik een plant, die misschien een hybride is met S. tectorum, 
wat bijzonder zou zijn omdat, in tegenstelling met andere soorten, S. calcareum 
zelden kruist in de natuur. Een redelijk aantal van de planten was in bloei 
en bevestigde nogmaals dat de bloemkleur zeer uniform is en verschillend 
van S. tectorum.

Kuituur
S. calcareum groeit in elke redelijke grond. Ik gebruik meestal tweederde pot
grond en één-derde grof zand, al of niet met toevoeging van kalk. Ze kunnen 
langdurige droogte uitstekend verdragen en moeten voor minstens de helft 
van de dag zon kunnen krijgen.
Er zijn twee benoemde klonen in kuituur, nl. S. calcareum, ”Sir William Law- 
rence”, en S. calcareum, ”Mrs Giuseppi”, die beiden zeer donkere punten 
hebben waarbij die van de laatste kloon meer rood zijn. Er is ook nog een 
plant in kuituur die soms als Rosularia persica of Cotyledon persicum wordt 
aangeboden, maar niets anders is dan een S. calcareum waarvan de bladeren 
heel curieus zijn opgevouwen. De cultivar-naam van deze plant moet zijn: 
’Griggs Surprise’ of ’Monstrosum'. Tenslotte zijn er nog hybriden bekend met 
S. arachnoideum, met S. tectorum en met de cultivar 'Cleveland Morgan’. 
Dit laatste gaf de zeer fraaie cultivar ’Greenwich Time’.

Naschrift
Nadat ik mijn aantekeningen over S. calcareum had beëindigd vond ik een 
artikel in het Frans-talige tijdschrift Candollea (nr. 28, p. 219-235, 1973) van 
C. Favarger en M. Scherbatoff over ditzelfde onderwerp. Het is veel uitvoeriger 
als mijn aantekeningen. Ze geven bovendien een kaart met alle vindplaatsen. 
Na een lange historische inleiding en een diepgaande bespreking komen zij 
tot dezelfde konklusie, gebaseerd op grotendeels dezelfde argumenten.
De voornaamste extra bevindingen zijn:
1. de bloemsteel is geel-oranje en niet rood zoals in S. tectorum
2. het aantal bladeren in S. calcareum is groter, nl. 80-140 en in S. tectorum 70-100
3. de cilia van het blad zijn dikker en staan dichter opeen
4. zij vonden weinig klonen met haren op het blad
5. zij merken niet op, dat de carpellen altijd kaal zijn aan de buitenkant. 
Zij maken ook de interessante opmerking dat in Nice de planten in kuituur 
regelmatig bloeien. De reden dat ik verschillende bloeiende planten kon be
studeren zou wel eens te maken kunnen hebben met de voorafgaande hete 
zomer van 1976.

P.S. Dit artikel is een bewerking en uitbreiding van een artikel van dezelfde 
auteur in The Sempervivum Society Journal nr. 2 van 1978.

Schubertlaan 196, Leiden
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Jong geleerd...
DOMINIQUE SIMOENS

Op twaalfjarige leeftijd kreeg ik een stekje van een Chamaecereus silvestrii. Ik 
plaatste het voor het venster op mijn kamer en iedere week kreeg het een 
klein beetje water. Tot op een dag mijn vader mij op een zondag naar een 
cactusverzamelaar meenam. Diens serre bleek een juweeltje te zijn. Elke cactus 
was zorgvuldig van de familie- en soortnaam voorzien. Na het bekijken van de 
cactussen en een lange uitleg over de verzorging ervan was het voor mij 
bekeken: Ik zou cactussen gaan verzamelen. Ik vergaarde een aantal plantjes 
en dat was dan het begin van mijn verzameling. Ook werd ik lid van Succu
lenta en Grusonia. Dank zij het maandblad Succulenta en de vergaderingen 
van Grusonia leerde ik geleidelijkaan hoe cactussen te verzamelen en te ver
zorgen, hoewel het in de practijk niet altijd zo best meeviel. Voorts had ik enige 
cactuszaadjes gekregen om eens uit te proberen. Het kiemen ervan ging tamelijk 
goed, maar ik merkte al spoedig dat ze niet zo vlug groeiden als die van de 
andere liefhebbers. Na elk bezoek aan een liefhebber kwam ik thuis met enkele 
exemplaren. En zo groeide mijn verzameling gestaag, al kreeg ik vlug plaats- 
gebrekproblemen, maar toch vond ik voor elk nieuw plantje nog wel een plaatsje. 
Hoewel in de zomer geen enkele cactus gebloeid had stond ik vol verbazing, 
toen ik bloemknoppen in mijn Dolichothele longimamma opmerkte. En elke 
dag werd er naar deze bloemknoppen gekeken. In september kwam de grote 
dag: mijn eerste bloem in miin cactusverzameling ging open! Hij produceerde 
twee brede, kanariegele bloemen. Tijdens de erop volgende winterperiode viel 
er niet veel te beleven. Van mijn zaailingen rotten er af en toe enige en met mijn 
grotere planten had ik ook wel eens een tegenvallertje. Dit kwam waarschijnlijk 
door de te warme overwinteringstemperaturen. Ze stonden tenslotte boven de 
verwarming. Vaak zat ik met de gedachte hoe ik nu mijn exemplaren een betere 
standplaats zou kunnen geven. Het was ir  die winterperiode van 1977-78 dat 
ik het besluit nam om een platte bak op het terras van ons appartement te 
bouwen. Tijdens de paasvakantie maakte ik een houten platte bak. Nadat ik 
het hout volledig wit geverfd had, bevestigde ik er p.v.c.-platen op. In mei daar
opvolgend was het zover; mijn planten zette ik in hun nieuwe behuizing. 
De eerste dagen moest ik wel wat schermen met krantepapier, maar een week 
later stonden alle cactussen in de volle zon. Mijn in maart gezaaide cactusjes 
kwamen ook in de bak. Die hield ik wel afgeschermd tegen de zon. Ik merkte al vlug 
dat door het zonnelicht de temperatuur spoedig tot 40 a 50° C opliep., En ik 
besefte alras dat ik voldoende moest luchten. De cactussen en de zaailingen 
groeiden en bloeiden heel wat beter dan vroeger. Mijn grote Echinopsis bloeide 
met twee bleekroze bloemen. Mijn Chamaecereus silvestrii bloeide met een 
tiental vermiljoenrode bloemen. Mijn Notocactus ottonis kreeg drie mooie, 
gele bloemen, evenald de variëteit paraguensis. Voorts bloeide Oroya iaxiareolata 
v. pluricentralis met vijf piepkleine, rode bloemetjes, waarvan je de stamper 
en de meeldraden maar amper zag. Het was precies alsof deze bloemetjes 
niet volledig wilden open gaan.
Notocactus submammulosus bloeide met zes prachtige, lichtgele bloemen. 
Ook bloeide er een Gymnocaiycium, waarvan ik de soortnaam niet weet. Deze 
plant heeft een bruinachtige kleur en bloeit met lange, roze bloemen. (Misschien 
een Gymnocaiycium mihanovichii var. friedrichii? Red.) Mijn Astrophytum ca- 
pricorne staat nu in knop. Men noemt deze cactus wel eens "bokshoorn- 
cactus”. Deze naam heeft hij te danken aan de lange, warrige, naar binnen 
gebogen dorens, die te vergelijken zijn met de horens van een bok.
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En zo hoop ik dat ik deze hobby nog lang kan uitoefenen om nog meer 
schoonheden uit het rijk der cactussen te ontdekken.

Markt 40, bus 10, 9800 Deinze, België

Nogmaals Euphorbia obesa

JAAP Ml ERAS

Euphorbia
obesa

Naar aanleiding van mijn artikel in "Succulenta” van juli 1978 (blz. 150) over 
een steriel mannelijk exemplaar van Euphorbia obesa - het daar afgebeelde 
exemplaar is overigens helaas ter ziele! - ontving ik een schrijven van de heer 
J.Th. van Dijk uit Amersfoort.
Hij constateerde iets dergelijks als ik, maar dan niet bij een mannetje, maar bij 
een vrouwtjesplant.
Een deel van de vrouwelijke bloemen op een zijner exemplaren van Euphorbia 
obesa vormde, zoals in bovengenoemd artikel ook is vermeld, een in drie 
stempels verdeelde stamper, waaruit na bevruchting drie zaden bevattende 
vruchten ontstonden. In een ander deel van de bloemen ontwikkelden de 
vrouwelijke geslachtsorganen - want dat zijn stampers immers - zich zó on
volledig, dat van een bevruchting beslist geen sprake kon zijn. Een en ander 
zal U duidelijker worden op bijgaande door de heer Van Dijk gemaakte foto.
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Naast "impotente" mannetjes-obesa’s blijken er dus ook meer of minder on
vruchtbare vrouwtjes voor te komen, evenals bij de mens.
Als we die al eerder gemaakte vergelijking met de mens doortrekken, is het 
wachten nu nog op een transseksuele Euphorbia obesa. Of vragen we dan 
te veel van Moeder Natuur?

Jaap Mieras, Het Zwanevlot 87, 7206 CE Zutphen

Waarom ” Zeldzaamheden” ?
PETER MANSFELD

Al in 1973 heeft de I.O.S. op een symposium in Reading richtlijnen opgesteld 
ter bescherming van door uitroeiing bedreigde soorten. Bedreigde soorten 
die vandaag de dag in verzamelaarskringen als "zeldzaamheden" bestempeld 
worden. Welke factoren nu bepalen of een cactus als zeldzaam wordt aange
merkt? Hievoor kunnen zowel subjectieve als objectieve criteria worden aan
gevoerd.
Subjectief zijn:

1. De recente ontdekking
2. Een herontdekking van een plant
3. Modeverschijnselen
4. Ontoegankelijke vindplaatsen
5. Esthetische gronden
6. Een moeilijke vermeerdering

Objectieve factoren daarentegen worden door de natuur zelf opgelegd:
1. De lage produktiviteit van de plant
2. Een geringe kiemkracht van het zaad
3. Het geringe aantal
4. Kleine verspreidingsgebieden

Nagenoeg alle monotypische geslachten zoals Aztekium ritteri, beantwoorden 
ruimschoots aan bovenstaande criteria.

Aztekium
ritteri

Foto:
Th. Neutelings
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Het mag bekend worden verondersteld dat alles wat leeft aan de evolutie- 
wetten onderworpen is. Met andere woorden een soort wordt geboren, ontwik
kelt zich en sterft weer uit. Op aarde komen eeuwige soorten niet voor. Het 
tijdsbestek echter waarbinnen zo'n ontwikkeling zich afspeelt kan alleen in 
miljoenen jaren uitgedrukt worden. Een geslacht dat zeldzaam is kan zich bij
gevolg aan het begin of einde van zijn bestaanscyclus bevinden. Het kan zich 
in een biologisch progressieve (toenemende populatie) of biologisch regres
sieve (afnemende populatie) fase bevinden. En geen mens zal kunnen zeggen 
of onze Aztekium ritteri aan het begin of einde van zijn ontwikkeling staat. 
Helaas is op dit moment echter de mens met zijn verzamel- en ontginnings- 
woede, de grootste veroorzaker van zeldzame cactussen. Op dit moment 
zijn al vele soorten sterk gedecimeerd of volledig uitgeroeid. En de invoering 
van een lijst met in gevaar verkerende soorten, natuurreservaten en beschermde 
verzamelingen kan een verdere escalatie nauwelijks stoppen. Minstens zo belang
rijk is het dat iedere plantenliefhebber begrijpt dat "natuurplanten” thuishoren 
waar ze opgegroeid zijn. De jacht op importplanten moet eindelijk eens een 
halt worden toegeroepen.

Brauergasse 3, 25 Rostock 1, D.D.R.

Vertaling: Peter Melis, Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odiliapeel

Lezers spreken
De heer C. Grootse holten, Vijverberglaan 5, 2675 LC Honselersdijk, schrijft ons 
over vergif: Ik wil toch wel even reageren op het stukje van P. v.d. Bruggen 
en P. v.d. Waal over het grondontsmettingsmiddel methylbromide. Of dit middel 
hier anders werkt als in Z. Afrika, weet ik niet maar hier gaat alles dood inclusief 
zaden, wormen en alles wat leeft, inclusief uzelf als u dit levensgevaarlijke gas 
in uw longen krijgt. Omdat er bij de mensen die beroepshalve met dit middel 
werken al twee doden zijn gevallen wegens het niet tijdig verwisselen van de 
gasmaskerbus, is het nu alleen toegestaan te werken met een zuurstofcylinder. 
Het is niet het enige gif waarmee in onze hobby maar wat wordt aangerommeld o.a. 
ook met Temik. Temik werkt zeer radicaal, met ±  3 weken is alles dood wat er 
in de kas aan levende beestjes aanwezig was. Dit middel heeft een voordeel: 
het is onschadelijk voor de plant. Maar het is zeer schadelijk voor iemand die 
het verkeerd gebruikt. En hoe wordt het soms gebruikt! Ik weet dat er eens iemand 
is geweest die dit middel bij een cactuskweker had meegenomen en het rustig 
op de vensterbank van de kamer had gestrooid en toen kwam klagen dat hij 
hoofdpijn kreeg. Bij ons in het Westland is het bij kamerplantenkwekers een 
verboden middel door de langdurige werking van ca. 4 maanden. Maar er zijn 
ook middeltjes die goed helpen en overal te koop zijn en niet gevaarlijk voor 
onschuldige beestjes en mensen, als u de gebruiksaanwijzing opvolgt. Deze 
middelen zijn meestal te koop in spuitbussen met als werkzame stof dichloor- 
fos onder verschillende benamingen. Bij een kasje is de handelwijze gemakke
lijk: alles goed afsluiten tegen de avond, als de zon ondergaat en de temperatuur 
±  20 C. is. Dan de hoeveelheid die op de bus staat aangegeven in de kas 
spuiten. De volgende morgen alles open zetten en door doorluchten.

205



Senecio pyramidatus (2)

L.E. GROEN

Als antwoord op de vraag van de heer Van de Wouw in het maartnummer 
van Succulenta volgt hieronder de vertaling van de originele diagnose van 
Senecio pyramidatus DC., gepubliceerd door de Candolle in Prodromus in 1837. 
Elalfheester uit Zuid-Afrika, in het Uitenhagedistrict verzameld door Ecklon en 
in de Sneeuwbergen door Drege.
Stengel ±  60 cm lang, aan de basis wat houtachtig-succulent, rechtop, onvertakt, 
onderaan bebladerd, meer naar boven toe kaal, glad tot spinnewebachtig behaard. 
Bladeren aan de voet van de stengel dicht op elkaar zittend, ongesteeld, vrijwel 
rond, vlezig, 7,5 cm lang, 0,4-0,6 cm in doorsnede.
De bloemstengel draagt schutbladeren. Bloeiwijze is een gerekte tros. De straal
vormige bloemhoofdjes tellen ongeveer 60 bloemen, inclusief 12-15 lintbloemen. 
Plet omwindsel is enigszins wollig door de omringende schutbladeren.
De bloemhoofdjes zijn ongeveer gelijk aan die van Senecio doronica. Het type 
staat tussen Senecio speciosa en distinctissima in.
Hieraan kan nog het volgende toegevoegd worden:
Gegevens over Senecio distinctissima zijn niet gevonden, maar de verkorte 
diagnose van Senecio speciosa Willd. in Prodromus (1837) is als volgt:
Plant kaal, kruidachtig, bladeren aan de voet ingeplant, bladeren langwerpig, 
gesteeld, getand. Randharen aanwezig.
Bloemstengel op wortelstok ingeplant, spaarzaam bebladerd, langer dan de 
bladeren, bovenaan weinig vertakt. Elke vertakking draagt een bloem.
Omdat de Candolle geen bloemafmetingen geeft, zijn de volgende gegevens 
van de bloemhoofdjes van Senecio doronica (L.) L. afkomstig uit de Flora 
Europaea.
Bloemhoofdjes 30-60 mm in doorsnede, alleenstaand of tot 4 (-7) in een losse 
tros. Omwindselblaadjes 10-15 mm lang, min of meer spinnewebachtig-wolachtig 
behaard. De lintbloempjes zijn 12-20 mm lang.
Naast de omwindselblaadjes zijn er nog 12-20 schutbladeren aanwezig.

Literatuur:
Flora Europaea, Deel 4, blz. 197, 1976. 
de Candolle A., Prodromus, 1837.

Gen. Foulkesweg 41, 6703 BM Wageningen

Hebt u ook al

zoveel dia’s gemaakt

voor onze diatheek?
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TIJDSCHRIFTEN

The National Cactus and Succulent Journal, vol. 34, nr. 4
L. Glass vraagt om nadere aandacht voor de Tillandsia's. R. Clemence behandelt de bloei van 
Opuntia molinensis. Kommer en kwel als gevolg van ongedierte en schimmels, die het óp cactus
verzamelingen voorzien hebben, worden door W. Tjaden uit de doeken gedaan. J. Betteley schrijft 
over Tacinga funalis. E. Putnam gaat nader in op Mammillaria herrerae, waarvan de variëteit albiflora met 
beduidend grotere bloem bloeit, aldus een daarbij afgebeelde foto. Cactussen die ons mensen 
zinsbegoochelingen kunnen bezorgen, haalt Ph. Evans voor het voetlicht. Goede cultuursuggesties 
voor Discocactus horstii verschaft ons T. Jenkins. Zijn zaaiervaringen vertrouwt J. Statham aan het 
papier toe. Zaaien van bijvoorbeeld Strombocactus disciformis op vochtige turf blijkt volgens hem 
goed te gaan. H. Mays verhaalt over Ferocactussen, gewonnen uit zaad. Ook behandelt hij de 
problemen die de buitenbloemse honingklieren van dit soort cactussen kunnen veroorzaken. Ten
slotte beschrijft D. Speirs merkwaardige kweekervaringen met Sansevieria trifasciata var. laurentii.

Cactus and Succulent Journal (U.S.), vol. 51, nr. 1
Allan C. Beverly verhaalt over Aloë polyphylla, afkomstig uit Lesotho.
Gary Lions gaat uitvoerig in op de aspecten rond de bescherming van succulente planten. Pierre 
Braun is toe aan deel 5 over het geslacht Discocactus, wederom voorzien van goede zwartwit- 
foto's. In de voor hem typische stijl vervolgt Alfred B. Lau zijn Zuidamerikaans reisverslag, deel 4. 
Glass en Forster schrijven over de merkwaardige wijze, waarop Wagner Mamm. haudeana beschreef 
en voorts spreken zij over Thelocactus matudae en Echinocereus pulchellus. Kenneth D. Heil geeft 
drie nieuwe beschrijvingen, te weten Sclerocactus contortus, Sc. terrae-canyonae en Pediocactus 
winkleri. Tenslotte gaat Hernando Sanchez-Mejadora R. in op de invloed van de Mexicaans-ameri- 
kaanse oorlog in de vorige eeuw op de ontdekking van cactussen.

A f M, nr. 2, 1979
B. Bock verslaat zijn reiservaringen in Mexico. M. Capponi behandelt Mammillaria blossfeldiana, 
M. shurliana, M. louisae en M. goodridgii, waarbij hij goed fotomateriaal hanteert. Dale Morrical 
argumenteert, waarom hij de nieuwe benaming Mamm. meridiorosei onjuist acht. Het is gewoon 
een vorm van M. wrightii, een mening die door meer terzakekundigen gedeeld wordt. E. Hieber 
gaat nader in op de door hemzelf gestelde vraag wat M. sanluisensis nu precies voorstelt. Daaraan 
levert H. Bonefaas tevens een bijdrage. Margaret A.T. Johnson's reeds eerder in C.S.J. gepubliceerd 
artikel handelt over diploïde celtypen bij M. prolifera en 3 andere soorten. E. Hieber vertelt over 
zijn cultuurervaringen. Diverse grondsoorten worden besproken door Ph. Grünewald. R. Pillar behandelt 
Mamm. species Guadelupe, een nieuwe soort, die naar zijn oordeel veel lijkt op Mamm. erectacantha.

Kakteen Sukkulenten, nr. 1, 1978
Op de titelpagina staat een mooie kleurenfoto van de roodbloeiende Notocactus uebelmannianus, 
waarvan volgens de schrijver ook nog een geelbloeiende variëteit flaviflorus gevonden werd. Werner 
en Hilde Rauh zijn aan deel 8 van hun reisverslag door Neder Californië toe. Karl Hammer be
schrijft de diverse toepassingen van Opuntiavruchten voor de menselijke consumptie. Gerhardt 
Schater vraagt zich af, of Notocactus nr. 397/68 een nieuwe soort is. Het is een roodbloeiend 
exemplaar, waarvan de habitus weg heeft van N. scopa var. ruberrima. J. Falkenberg en K. Neumann 
behandelen een nieuwe Frailea uit Oost-Bolivië, bekend onder veldnr. EK 4, die zij de provisorische 
naam Frailea klinglerana gegeven hebben. Volgens de zaadkarakteristieken behoort deze tot de 
vormenkring van Fr. grahliana. B. Schütz wijdt een artikel aan de bekende cactuskenner A.V. Friö. 
R. Haun verhaalt nogmaals over Notocactus mueller-melchersii var. gracilispinus. R. Fischer wijdt 
aandacht aan de hydrocultuur van cactussen. Succes heeft schrijver geoogst met diverse soorten 
en beschouwt zijn 6-jarig experiment als geslaagd.

Kakteen Sukkulenten, nr. 2, 1978
Dit Oostduitse kwartaaltijdschrift heeft deze maal als frontkleurenplaat een voorstelling van Cono- 
phytum frutescens, welke plant door W. Spanowsky nader toegelicht wordt. B. Hofman schrijft 
over Submatucana paucicostata. Het 9e deel van het reisverhaal van Werner en Hilde Rauh door 
Neder Californië is voorts verlucht met interessant foto-materiaal. R. Haun heeft als onderwerp 
Rebutia senilis genomen. Alle bekende juiste en onjuiste variëteiten van deze typeplant passeren 
voorts de revue. G. Schater behandelt Notocactus buiningii en vraagt zich af of deze thuishoort onder
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het subgeslacht Malacocarpus. G. Milkuhn schrijft over dwergvormen uit het geslacht Cop/apoa. 
P.-J. Schade geeft tips t.a.v. de verzorging van cactussen welke uit Uruguay afkomstig zijn. V. Dormig 
gaat nader in op de problematiek rond het luchten van de cactuskas.

Kakteen Sukkulenten. nr. 3, 1978
K. Wagner opent dit nummer met een artikel over Gymnocalycium zegarrae. E. Kuhn behandelt 
uit het Mammillariageslacht de reeks Heterochlorae, een groep die verwant is aan Mamm. discolor. 
Onder de lyrische titel "Waar de woestijnroos bloeit” geeft W. Niestradt zijn reisverslag door de 
volksdemocratische republiek Jemen. Het artikel is verlucht met een groot aantal kleurenplaten. 
In deel 3 van zijn serie gaat K. Hammer verder in op het gebruik in nuttige zin van cactussen als 
bron van voedsel, medicamenten, veevoeder e.d. R. Haun behandelt interessante succulente winter- 
groeiers.

Kakteen Sukkulenten, nr. 4, 1978
In dit laatste Oostduitse kwartaaltijdschrift van verleden jaar wijdt K. Wagner aandacht aan Mam
millaria (Mamillopsis) senilis. De woestijnroos bloeit nog steeds in de V.D.R. Jemen, aldus het 
vervolgdeel van W. Niestradt’s reisverslag. En ook ditmaal met een aantal fraaie kleurenfoto's. In 
diens Rebutiaserie gaat R. Haun dieper in op de geelbloeiende Rebutia marsoneri. J. Falkenberg 
en K. Neumann nemen Astrophytum senile var. aureum onder de loupe. G. Milkuhn’s belangstelling 
gaat uit naar enige representanten uit het geslacht Islaya, dit zijn cactussoorten uit Chili en Peru 
afkomstig. F. Kümmel duikt in de geschiedenis en schrijft over de ontdekker van Pelecyphora 
aselliformis, Ehrenberg.

Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal
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Echinocereus purpureus Lahm.

W. STERK

Deze in 1935 beschreven soort, is afkomstig uit Oklahoma en wel uit het 
Wichita National Forest. Dit is het gebied waar Echinocereus baileyi voorkomt. 
Het is dan ook te begrijpen dat deze soort als een variëteit van E. baileyi is 
beschouwd. Het is mij echter een raadsel hoe het dan als identiek met de 
variëteit albispinus of juiste*- als een variëteit van Echinocereus albispinus 
Lahm., of zelfs door Weniger als tot deze soort behorende is gezien. De af
beelding die Weniger hierbij geeft lijkt niet op de veel kortdoornigere plant 
die onder deze naam is beschreven. Bovendien zijn de planten veel langer 
en dunner en hebben ook veel kortere kamvormig staande doorns die zeker 
later niet wit maar zelfs donkerbruin kunnen zijn. Ook is deze soort niet zode- 
vormend of gemakkelijk spruitend. Het kan wel zijn dat er in de natuur over- 
gangen voorkomen, al wordt ook E. albispinus als zeldzaam opgegeven.
Er zal om alle problemen rond het geslacht Echinocereus op te lossen nog 
veel veldonderzoek moeten worden gedaan, en dan liefst door iemand die 
zich speciaal met dit geslacht zou bemoeien. Dit is waarschijnlijk zelfs voor 
deskundigen in Amerika een wel wat kostbare en zware opgave. Het is immers 
meestal herbariummateriaal dat als uitgangspunt voor beschrijvingen en nader 
onderzoek dient. Voor de meeste planten kan dit zeer goed, maar voor cactus
sen en ook voor veel andere succulenten is dit bijna onmogelijk. Gedroogde 
succulenten verliezen nu eenmaal veel aan herkenbaarheid zodat aanvullend 
veldwerk noodzakelijk blijft.
Er is dan ook geen enkele reden om de naam van deze goed herkenbare 
soort te veranderen. Helaas heb ik er maar een plant van zodat ik er nooit 
zaad van kan winnen. Dit zou misschien in dergelijke gevallen wel eens de 
oplossing voor dergelijke problemen kunnen brengen. Zaden hebben meestal 
zeer constante kenmerken, die niet door standplaats of kweekwijze veranderen.

Wevestraat 89, Stiphout post Helmond

Naamgeving van cactussen

P.N. AARSEN

Aanleiding tot het schrijven van dit artikel was de mededeling van Wiesemann 
in Succulenta, 1978, 57 , 248, dat hij soms "zware hoofdpijn" krijgt van de naam
geving van de Mammillaria’s. Hij vraagt zich af wanneer hij te doen heeft met 
een Mammillaria, wanneer met een Chilita, een Krainzia, een Dolichothele, een 
Leptocladodia of een ander geslacht, zoals Pseudomammillaria en Mammil- 
lopsis. Deze mededeling is kennelijk door de redactie van Succulenta verlucht 
met vier foto’s, waarbij de volgende onderschriften zijn geplaatst:
1) Mamm. longimamma, een Dolichothele;
2) Mamm. microhelia var. microheliopsis, een Leptocladodia;
3) Mamm. bocasana var. splendens, een Chilita; en
4) Mamm. ernestii, een "gewone” Mammillaria.
Hoewel deze onderschriften mij volledig onduidelijk zijn, veronderstel ik dat de 
redactie hiermee te kennen wilde geven, dat naargelang welke klassificatie- 
systeem, bijvoorbeeld dat van Backeberg of van een andere auteur, men hanteert,
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een soort, zoals microhelia var. microheliopsis, zowel met de geslachtsnaam 
Mammillaria als Leptocladodia kan aanduiden. Aannemende dat de redactie 
van Succulenta voor het samenstellen van de "Index van plantenamen” een 
systeem gebruikt, zocht ik de bovenvermelde soortnamen op in de index, 
welke in het laatste nummer van het 57ste jaargang is afgedrukt, Het bleek 
echter, dat de eerste soort zowel onder "Dolichothele” als onder "Mammillaria" 
stond gerubriceerd, terwijl de onder 2 en 3 vermelde soorten alleen onder 
"Mammillaria” waren vermeld. Wanneer de redactie de cactussen indeelt volgens 
het klassificatiesysteem van Backeberg, dan mag de aanduiding "Mammillaria 
longimamma” in de index niet voorkomen.
Veel leden van de vereniging Succulenta zullen denken: "Wat kunnen mij die 
namen schelen”. Wiesemann schrijft de verwarring in de naamgeving toe aan 
het feit, dat enkele "hoge heren" het niet kunnen laten de natuur in hokjes te 
verdelen. Deze opmerking is niet gerechtvaardigd. Na de tweede wereldoorlog 
heeft het wetenschappelijk veldonderzoek naar cactussen een enorme sprong 
gemaakt. Dit leidde tot een groot aantal nieuwe vondsten, waardoor een her
indeling van vele oude geslachten, zoals bijvoorbeeld Echinocactus, Echinopsis, 
Lobivia en Pilocereus, dringend noodzakelijk werd. Natuurlijk is elke indeling 
van het plantenrijk, ook als die op natuurlijke verwantschappen berust, mensen
werk en niet door de natuur gegeven. Dit is een opmerking van Cullmann 
in zijn boek "Cactussen”. Hij schrijft verder: "Het is te begrijpén, dat door het 
voortschrijdende onderzoek een onoverzichtelijke hoeveelheid materiaal ontstond, 
dat volgens gemeenschappelijke kentekenen in een nog groter aantal geslach
ten moest worden verdeeld. Dat is dan ook gebeurd en men is in zijn ijver iets 
te ver gegaan. Men heeft meer geslachten dan nodig "gerangschikt", die hier
door iets te weinig omvatten".
Men is volgens mij niet alleen te ver gegaan in een opsplitsing van de ge
slachten, maar ook in de onderverdeling van de familie Cactaceae zelf. Het 
tot op heden door de meeste beroepsbotanici gehanteerde systeem van

Mammillaria longimammia: volgens D.R. Hunt: subgenus ( -  ondergeslacht) Dolichothele

Backeberg is hiervan een typisch voorbeeld. Op grond van de uiterlijke ver
schijningsvormen wordt een familie vaak onderverdeeld in onderfamiiies. Aldus
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heeft Schumann de familie Cactaceae opgesplitst in onderfamilies: Peires- 
kioideae, Opuntioideae en Ceroideae. Buxbaum noemt de laatste onderfamilie 
echter Cactoideae. Iedere onderfamilie omvat een aantal geslachten. Wanneer 
dit aantal te omvangrijk is, en naar uiterlijke verschijningsvorm en ook naar 
fylogenetische verwantschap (fylogenese =  de leer van de ontwikkeling der 
planten uit lagere vormen. Red.) duidelijke verschillende geslachten in één 
onderfamilie zijn ondergebracht, dan is het gemotiveerd om een dergelijke 
onderfamilie weer op te splitsen in zogenaamde tribus (stammen). Een tribus 
omvat dus een groep van nauw aan elkaar verwante geslachten. Soms wordt 
om dezelfde redenen een tribus weer opgesplitst in een aantal subtribus 
(substammen). Backeberg, echter, gaat met zijn opsplitsing in het bijzonder 
van de onderfamilie Cereoideae, nog verder; de meeste subtribus worden weer 
onderverdeeld in zogenaamde "Sippe” en deze weer in "Untersippe” (zie das 
Kakteenlexikon 1977, blz. 17-53). Deze "Untersippe’’ omvatten in veel gevallen 
slechts een geslacht. Naast de vele kritiek op Backbeberg's opvattingen over 
geslachten en soorten (Donald, Succulenta, 1976, 55 , 235), mag ook deze 
irreële opsplitsing van de onderfamilies worden genoemd. Veel rationeler is 
dan ook het systeem van Buxbaum, die de onderfamilie Cactoideae opsplitst 
in negen tribus, waarvan er vijf weer zijn onderverdeeld in enkele subtribus. 
(Zie Cullmann, Cactussen, blz. 60-61).

Mammillaria microhelia 
var. microheliopsis: vol
gens classificatie van 
D.R. Hunt horend tot 
subgenus Mammillaria, 
sectie Hydrochylus, se
rie Leptocladodae

Voorts zijn de namen van de onderscheidene tribus en subtribus in het systeem 
van Buxbaum directer en meer sprekend.
Men zal zich afvragen of iedere botanicus naar eigen goeddunken een klassi- 
ficatiesysteem kan opzetten. Neen, hiervoor zijn internationaal regels opgesteld, 
die zijn vastgelegd in de "International Code of Botanical Nomenclature”, 
kortweg hét ICBN.
De meeste cactusliefhebbers zullen met de directe problematiek van de klassi- 
ficatiesystemen weinig te maken hebben, hoewel zij indirect door de dubbele
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benamingen, zoals bovenvermeld aangehaald, er dagelijks mee worden gecon
fronteerd. Een veel voorkomende reactie hierop is dat men zich niet wil verdiepen 
in de naamgeving. Dit is volgens mij een foutieve en jammerlijke instelling. 
Bravenboer schrijft terecht in Elseviers Cactussenboek (1978), blz. 11: "Als 
wij iets meer over de planten zelf willen weten en er met andere liefhebbers 
over willen praten of corresponderen, of ergens planten gaan bestellen, dan 
kunnen we echt niet buiten die wetenschappelijke namen". De wetenschappe
lijke naam bestaat uit de geslachtsnaam (met hoofdletter geschreven), gevolgd 
door de soortnaam (aangeduid met een kleine letter) en eventueel naam van 
de variëteit, bijvoorbeeld Lobiva densispina, var. rebutioides. Bij een volledige 
beschrijving staat daar ook nog achter de afgekorte naam van de auteur die 
de plant heeft beschreven en benoemd. Als wij voor de naam van de auteur 
nog een afgekorte auteursnaam tussen haakjes plaatsen, dan betekent zulks, 
dat de tussen haakjes staande auteur de plant het eerst heeft beschreven, 
maar dat de plant door de tweede auteur anders werd ingedeeld in het systeem. 
In het onderhavige geval werd Lobivia rebutioides Backbg. het eerst beschreven 
door Backeberg, maar door Rausch ingedeeld als een variëteit van Lobivia 
densispina Werd. De volledige naam luidt dus: Lobivia densispina, var. rebu
tioides (Backbg.) Rausch. Bij de etikettering van onze planten vermelden wij 
de namen van de auteurs meestal niet. Ook in de index van Succulenta worden de 
auteursnamen niet opgenomen.

Mammillaria bocasana var. splendens, volgens indeling Morau: subgenus Chilita 
(Orcutt); volgens Hunt. subgenus Mammillaria, sectie Hydrochylus, serie Stylothelae

Elke beginner die zijn planten van een naam wil voorzien, zal zich afvragen 
hoe hij achter de juiste naam komt. Meestal begint hij door zijn cactus te ver
gelijken met foto’s waarmee vele cactusboeken zijn verlucht. Wanneer deze 
foto’s goed en duidelijk zijn, kan men op deze wijze soms de naam bepalen. 
Helaas worden meestal slechts een beperkt aantal soorten afgebeeld en kunnen 
aan de hand van foto’s die meestal op de bloemen gericht zijn, de meeste 
kenmerken zoals de aantallen ribben, rand en centrale doorns, de kleur en de 
grootte van het lichaam niet worden onderkend. Daar komt nog bij dat het
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uiterlijk aspect van onze cactus naar gelang de kweekomstandigheden sterk 
kan variëren. Toch kan men door het veel zien van foto’s en vooral door het 
waarnemen van zijn eigen plantenbestand en die van anderen, zich een beeld 
vormen van de uiterlijke aspecten van de verschillende geslachten. Aldus leert 
men bijvoorbeeld de vorm van een Lobivia, een Rebutia en een Sulcorebutia 
onderkennen. Wil men echter de soortnaam van de planten navorsen, dan kan 
men het niet stellen zonder een determinatieboekwerk, waarin practisch alle 
cactussen zijn beschreven. In dat geval is men tot op heden aangewezen op 
"Das Kakteenlexikon” van Backeberg, dat ondanks vele fouten, vergissingen en 
onnauwkeurigheden, haars gelijke niet heeft en door vele beroepsbotanici en 
redacties heden ten dage nog steeds wordt gebruikt. Hiermee kan men echter 
niet volstaan. Daarnaast moeten recente monografieën over bepaalde geslachten 
worden geraadpleegd, zoals o.a. "Lobivia” van Rausch, "Die Gattung Sulco-

Mammillaria ernestii: volgens systeem Hunt horend tot: subgenus Mammillaria, sectie 
Subhydrochylus, serie Polycanthae Foto's: Th. Neutelings

rebutia" van Brinkman, "Het geslacht Turbinicarpus (Backbg.) Buxb. en Backbg.” 
van Neutelings in Succulenta (1978). Dit is noodzakelijk om tot een moderner 
en reëler inzicht dan Backeberg inzake de naamgeving te komen. De conse
quentie hiervan is dat, ondanks het gebruik van Backeberg’s standaardwerk 
als richtlijn, helaas de naamgeving niet strikt volgens dit systeem kan geschieden. 
Het zou irreëel zijn om terwille van het handhaven van dit systeem de foutieve 
namen hiervan niet te vervangen door de meer rationele namen. Lobivia rebu- 
tioides (Backbg.) bijvoorbeeld, zal dan ook voortaan Lobivia densispina, var. 
rebutioides (Backbg.) Rausch moeten heten.
Het determineren van cactussen is ongetwijfeld moeilijk. Dit wordt nog extra 
bemoeilijkt door de vele literatuur over naamsveranderingen en nieuwbeschrij- 
vingen, die vaak niet voor iedereen toegankelijk en/of leesbaar zijn.
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Ondanks deze moeilijkheden is het belangrijk dat zoveel mogelijk leden zich 
met het determineren bezig houden om de onbekende planten in hun ver
zameling van de juiste naam te voorzien. Ik vraag mij echter af hoe de drempel 
naar deze bezigheid kan worden overschreden. Een eerste mogelijke stap in 
deze richting lijkt mij dat de afdelingsbesturen pogingen doen om hun leden 
hierin wegwijs te maken. Wellicht zullen er afdelingen zijn die hiermee reeds 
ervaringen hebben; zij zouden van deze ervaringen in Succulenta verslag kunnen 
doen. Een andere stap in de goede richting zou zijn dat het landelijk bestuur 
deze poging zou stimuleren door bijvoorbeeld moeilijk verkrijgbare monografieën 
en publicaties in buitenlandse tijdschriften over bepaalde geslachten aan de 
afdelingsbesturen ter beschikking te stellen. Als tegenprestatie zou zij de afdelings
besturen bij toerbeurt kunnen verzoeken om in samenwerking met hun leden 
van deze monografieën en publicaties verslagen op te stellen voor publicatie 
in Succulenta.

Duinoordstraat 36, Haarlem

Frailea pygmaea var. dadakii Fric, emendatio nova Prestlé
K.H. PRESTLÉ

Caulis parvus applanato-rotundus simplex ad 1,5 cm diamentiens ac 1,2 cm altus 
spurco-viridis rubescens, vertice impresso, radice rapiformi valde conspicua sed bene 
discernendis in tubercula depressa lata divisis; areolis ovalibus 1 mm longis ac 0,3 mm 
latis lana griseo-fulva instructis postea glabrescentibus circa 2 mm inter se distantibus; 
aculeis vitreo-albis mollibus in statu iuvenili subbrunneis omnibus oblique lateraliter vel 
deorsum directis, marginalibus 7-9, 4-6 mm longis vitreo-albis serius canescentibus, 
centrali uno, 6-7 mm longo vitreo-albo male a marginalibus discernendo; floribus 
late infundibuliformis 13 mm longis ac 18 mm latis luteis, pericarpello 4 mm longo 
ac 5 mm lato squamulis minutis obsito in quarum axillis 1-3 saetis brunneis 2-3 mm 
longis et pilis griseo-albis, receptaculo 3,5 mm longo ac 8 mm lato squamulis oblongis 
7 mm longis ac 2,5 mm latis obsito in quarum axillis 2-3 saetis subbrunneis 3-6 mm 
longis acumine interdum hami modo curvatis et pilis suggriseis, caverna seminifera 
2,5 mm longa ac 3,5 mm lata ovulis parietalibus instructa, glandulis nectareis non- 
discernendis, foliis perianthii exterioribus late spathulatis in acumine unguiculo subtili 
praeditis 11 mm longis ac 3,5 mm latis margine irregulariter undulatis et partim 
subtiliter denticulatis, stylo 9 mm longo stigmatibus 4 luteo-albis 3,5 mm longis, 
staminibus primariis 7 mm longis, secundariis in 3 coronis circa 5 mm longis in pariete 
receptaculi insertis, antheribus omnibus 0,5 mm longis; fructu ovali 15 mm longo ac 
10 mm lato areolis cum saetis fulvis in fasciculis de 3 et pilis suggriseis instructo; 
seminibus galeriformibus 1,8-2,1 mm longis ac 1,0-1,1 mm latis nitidis atro-castaneis, 
pectine clare visibili, margine hili tuberculis minutis ovalibus ad orbicularibus concame
ratis praedito, hilo ovali basali, micropyle sub hili margine a tergo, hilo membrana 
tenui clauso, funiculo membranae adhaerenti, embryone cuneato sine perispermio, 
cotyledonibus bene visibilibus. Crescit in monte qui Cerro del Montevideo appelatur 
in parte meridiana rei-publicae Uruguayanae in rupim rimis ac exsiccatissimis.
Typus in Herbario universitatis regni Ultraiecti, Hollandia, sub numero Schl. 50.

Plant: klein, afgeplat rond, enkel, tot 1,5 cm doorsnee en 1,2 cm hoog, vuilgroen 
tot roodachtig aanlopend, met verzonken top en met een sterk ontwikkelde en 
sterk vertakte penwortel, die tot 10 cm lang kan zijn. De plant maakt op de 
vindplaats een enigszins warrige en dicht bedoornde indruk, omdat hij in rots
spleten en op zeer droge plaatsen groeit.
Ribben: 14 tot 18, ca. 20 mm breed, weinig ontwikkeld maar duidelijk zichtbaar, 
in platte, brede, zich nauwelijks verheffende knobbels verdeeld.
Areolen: eivormig, 1 mm lang, 0,3 mm breed, bezet met grijs-lichtbruine wol, 
later kaal wordend. De afstand tussen de areolen onderling is ca. 2 mm.
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Frailea pygmaea var. dadakii Friö emendatio nova Prestlé

Doorns: hyalin- (— glasachtig)' wit, zacht en buigzaam, in de nieuwgroei licht
bruin, iets .van het lichaam afstaand, alle schuin zijwaarts of naar beneden ge
richt; randdoorns 7-9, 4-6 mm lang, hyalin-wit, later vergrijzend; middendoorns 1, 
6-7 mm lang, hyalin-wit, slechts zeer moeilijk van de randdoorns te onderscheiden. 
Bloem: breed trechtervormig, 13 mm lang, 18 mm breed, geel; pericarpellum 
4 mm lang, 5 mm breed, met zeer kleine schubjes, in de oksels 1-3 lichtbruine 
borstels, 2-3 mm lang en grijswitte haren; receptaculum 3,5 mm lang, 8 mm 
breed, met langwerpige schubjes bezet tot 7 mm lang en 2,5 mm breed, op de 
top van de schubjes een klein nageltje, in de oksels 2-3 lichtbruine, 3-6 mm 
lange, aan de top soms haakvormig omgebogen borstels en lichtgrijze haren; 
zaadholte 2,5 mm lang, 3,5 mm breed met wandstandige zaadknoppen; nektar- 
klieren niet zichtbaar; buitenste perianthbladeren breed spatelvormig, op de top 
een fijn nageltje, 1 mm lang, 3,5 mm breed, bladrand onregelmatig gegolfd, 
geel; binnenste perianthbladeren spatelvormig spits uitlopend, 14 mm lang, 
3,5 mm breed, bladrand onregelmatig gegolfd en plaatselijk fijn getand, geel; 
stamper 9 mm lang, stempels 4, 3,5 mm lang geelwit; primaire meeldraden 
7 mm lang, parallel met de stamper verlopend; secundaire meeldraden in 3 
kransen, ca. 5 mm lang staande op de receptaculumwand, alle helmknopjes 
0,5 mm lang, de helmdraden van de primaire meeldraden zijn dikker dan die 
van de secundaire meeldraden; vrucht ovaal met areolen, 15 mm lang, 10 mm 
breed, areolen met lichtbruine borstels in bundels van 3 en lichtgrijze haren; 
zaad helmvormig, 1,8-2,1 mm lang, 1,0-1,1 mm breed, glanzend donker kastanje
bruin met een duidelijke kam, hilumrand met zeer kleine ovaal tot ronde gewelfde 
knobbeltjes, hilum ovaal, basaal; micropyl onder de hilumrand aan de rugzijde, 
het hilum is door een dun vlies afgesloten waaraan de funiculus is bevestigd; 
embryo wigvormig, zonder perisperm, cotylen goed zichtbaar.
Vaderland: Zuid-Uruguay. Vindplaats Cerro del Montevideo. Algemene versprei
ding Zuid-Uruguay in de departementen Maldonado, Colonia en Carnelones, 
waar enige vormen van Frailea pygmaea var. dadakii voorkomen.
Type: gedeponeerd in het Herbarium van de Rijksuniversiteit te Utrecht onder 
het Veldnummer Schl. 50.
Opmerkingen: Frailea pygmaea var. dadakii is een typische bergbewoner en 
komt alleen voor op de bergen van de zuidelijke kuststrook in Uruguay. De 
plant groeit bij voorkeur in de spleten van granietrotsen.
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A — bloem
Al — bloemdoorsnede

217



B B — dorenareool

Close-up bloem 

Foto's van de schrijver

A.V. Fric, de bekende Tsjechische cactusverzamelaar, noemt reeds in 1919 in 
een verslag de naam "dadakii". In 1927 wordt dan in Möllers Deutsche Gartner- 
Zeitung Echinocactus (Frailea) dadakii genoemd samen met de eveneens op 
de Cerro del Montevideo groeiende Notocactus submammulosus var. charrua. 
Van Frailea pygmaea var. dadakii is tot nu toe slechts een korte, in het Duits ge
stelde beschrijving verschenen, die in principe op vele andere Frailea’s betrekking 
kan hebben. Echter, de vermelding van de vindplaats is zo duidelijk, dat alleen 
de zeer geïsoleerd staande Cerro del Montevideo met de daar voorkomende 
Frailea (slechts één soort) door A.V. Fric kan zijn bedoeld.
De korte beschrijving luidt: Lijkend op Frailea pygmaea, maar met 12 ribben, 
doorns 8, boogvormig naar beneden gericht en aanliggend, hyalin-wit, aan
vankelijk bruinachtig.
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C —  zaad
Cl —  diverse zaadvormen
C2 —  vrucht
C3 —  hilumzijde m —  micropyle f —  funiculus
C4 —  links boven: embryo met binnenste zaadhuid, p —  perisperm 

rechts onder: embryo geheel vrij, co —  cotvlen.
C5 —  zaadknoppen
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Deze beschrijving, die voor ’t eerst in "’Kakteen” van A. Berger verscheen, werd 
door C. Backeberg in "Die Cactaceae” letterlijk overgenomen.
De Frailea werd in november 1970 door y. Schlosser op de Cerro del Monte
video opnieuw gevonden en onder het veldnummer Schl. 50 onder de lief
hebbers verspreid. In november 1976 bezocht ook ik deze Cerro en trof er de 
Frailea pygmaea var. dadakii nog slechts zeer sporadisch en verscholen in 
rotsspleten aan, beschermd door een dichte mat van Opuntia aurantiaca. 
Aangezien deze Frailea thans voor de eerste maal zijn bloem heeft getoond 
en bijgevolg een goed gedefinieerde en volledige beschrijving mogelijk maakte, 
schijnt mij het ogenblik gekomen deze Frailea nu officieel te beschrijven.
Deze Frailea werd ook onder de naam Frailea pygmaea var. elegantissima 
nom. prov. verspreid. Nu echter met zekerheid vaststaat, dat het hier om de 
door A.V. Fric verzamelde plant gaat, komt deze prov. naam te vervallen. 
Cultuur: Frailea pygmaea var. dadakii moet in een zeer goed doorlaatbare grond 
gekweekt worden. Men moet er daarbij op letten dat men de gehele wortel tot 
aan de wortelhals ingraaft. De pot moet zo diep zijn, dat de plant zich onge
hinderd tot aan de top in de aarde terug kan trekken, zonder dat daarbij bescha
digingen aan.de wortelpunten kunnen optreden. Enten dient zo mogelijk op een 
korte onderstam van Echinocereus (gentryi) te geschieden. De habitus van de 
Frailea blijft dan het beste bewaard en de bloeiwilligheid neemt toe.
Literatur:
Möllers Deutsche Gartner Zeitung, 1927/23 p. 283-284 

A. Berger - Kakteen, 1929, p. 2 18.
C. Backeberg - Die Cactaceae, III, 1959, p. 1659.

Lat. diagnose : drs. J. Huijsson 
Tekeningen : A.J. Brederoo

Vijverweg \2, 5461 AL Veghel

Curacao, een koninkrijksdeel met cactussen (V)

C.A.L. BERCHT

Acanthocereus tetragonus op de Christoffelberg



Acanthocereus colombianus in de tuin van Dr. E. Monte Foto's van de schrijver

In de vorige aflevering is al toegezegd Acanthocereus tetragonus in ogenschouw 
te nemen. Ik vond de plant voor het eerst precies op de plaats, waar Wagenaar 
Hummelinck') hem 40 jaar geleden ook vond namelijk aan de zuidwestelijke 
zijde van de Christoffelberg op 300 m hoogte. Later trof ik hem ook op twee 
andere plaatsen op de Christoffelberg aan. Alhoewel in vele gebieden erg alge
meen, komt deze Acanthocereus op Curacao slechts op de Christoffelberg in 
het wild voor en dan nog maar op enkele plaatsen. De inheemse naam luidt 
Kadoesji di Koleebra. De plant heeft driekantige leden die 6 m lang worden 
en steun zoeken bij naburige planten. De leden zijn 3 cm breed. De areolen, 
7 mm breed, staan op de naar de top toe gerichte uitbochtingen, 5 cm van 
elkaar. De dorens zijn wit met een zwarte punt en een donkerbruine voet. De 
5 randdorens zijn 10 tot 13 mm lang, de zwaardere recht naar voren staande mid
dendoren is 2 cm lang. Ik heb in de natuur noch bloemen noch zaadbessen 
aan deze plant gezien. De bloem is echter 14 tot 20 cm lang en gaat ’s avonds 
open. Ze is wit en heeft 700-900 meeldraden. De helderrode bedoornde 
vrucht is eivormig en tot 8 cm lang.
Met de bespreking van de Kadoesji di Koleebra is de laatste inheemse cactus 
ten tonele gevoerd. Toch verdienen nog enkele cactussen onze aandacht. De 
beheerder van het Christoffel-park, Dick Hoogerwerf, had mij er op attent ge
maakt, dat er in een tuin in Parrera een prachtig exemplaar van de Acantho
cereus tetragonus stond. Daar gaan kijkend vond ik in een tuin2) inderdaad een 
aantal cactussen. Echter niet de genoemde maar voor een leek daar veel op 
gelijkende, namelijk Acanthocereus colombianus. Deze plant heeft dikkere leden, 
5 cm breed, en is 3- tot 5-kantig. De 10 mm grote areolen staan 3,5 tot 4 cm 
uit elkaar. Op de areolen staan 8 randdorens, 1 tot 3 mm lang, en 1 zwaardere 
middendoren, 5 mm lang. De dorens zijn bruin met een zwarte punt.





In dezelfde tuin stond naast deze Acanthocereus colombianus nog een andere 
cactus, te weten Cereus hexagonus. Deze wordt op Curagao Dama di anochi 
(dame van de nacht) genoemd, een naam die op het eiland aan alle 's nachts 
met een tamelijk grote witte bloem bloeiende cactussen gegeven wordt. Cereus 
hexagonus hoort thuis aan de kust van Venezuela tot Suriname. Andere Dama- 
di-anochi’s die ik in een privé-tuin gezien heb, zijn Hylocereus undatus en 
Epiphyttum oxypetalum.

Opuntia boldinghii foto's van de schrijver

Tot de laatste cactussen die ik aantrof en die nog niet genoemd zijn, behoren 
Nopalea cochenillifera, genaamd de French prickle, waarschijnlijk een over
blijfsel van commerciële aanplant, en Opuntia boldinghii. Van de laatste, de 
Friekampeeuw, vond ik forse exemplaren in de tuin van het museum. Het is 
een dorenloze, roodbloeiende Opuntia met schijven van 20 cm.
Het laatste artikel zal gewijd zijn aan planten die wel tot de succulente flora 
behoren, maar eigenlijk niet gedekt worden door de titel van deze serie. De 
vetplanten zijn op Curacao echter een wezenlijk deel van de plantenwereld, een 
plantenwereld die ons zo na aan het hart ligt.

(slot volgt)
') P. Wagenaar Hummelinck, Notes on the Cactaceae of Curagao, Aruba. Bonaire and North Venezuela, Ree. Trav. 

Bot. Neerl. 1938, 54, p. 42
2) De tuin behoorde toe aan Dr. E. Monte, oud eiland-secretaris, die mij zeer vriendelijk een stek van A. colombianus 

gaf.

Mauritshof 124. 3481 VN Harmelen
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Nieuwe cultivarnamen in x Graptoveria (I)
J.C. VAN KEPPEL

In Succulenta 43/44 (1964/65)* beschreef ik het hybride-geslacht X Grapto
veria (Graptopetalum Rose x Echeveria DC), gevolgd door de beschrijving van 
een viertal cultivars. Hoewel de Fransman Pierre Gossot de naam Graptoveria 
reeds in 1949 voor het eerst gebruikte in Liste de Plantes Grasses, etc. pag. 
27, zonder enige beschrijving van het nieuwe geslacht, heb ik in genoemd 
artikel een definitie van het geslacht gegeven en de vier door mij uit het mate
riaal afkomstig van Gossot geïdentificeerde cultivars besproken en afgebeeld, 
n.l. x Graptoveria ’Acaulis’, ’Caerulescens’, 'Calva' en Titubans’.

Alben Baynes

Medeoprichter van de Engelse cactus- en vetplanten vereniging en winner van de naar hem genoemde en 
andere x Graptoveria's

Andere door hem in Notre Vallée beschreven hybriden die mogelijk ook tot 
X Graptoveria behoren bevinden zich niet meer in cultuur.
Na 1965 maakte ik kennis met een aantal x Graptoveria’s afkomstig uit Enge
land en in de afgelopen jaren zijn ook in Amerika een aantal interessante cultivars 
gewonnen. Daar de uit Engeland afkomstige planten nooit geldig zijn benaamd 
en beschreven, maar wel in vele collecties voorkomen, hetzij onbenaamd of 
met een ongeldige naam, zal ik ze in enkele artikelen beschrijven en van een 
geldige naam voorzien.
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Graptopetalum
paraguayense

Foto van de schrijve r

Ondanks de soortnaam 
niet afkomstig uit 
Paraguay, maar uit 
Mexico, waaruit de 
plant met de verpakking 
van cactussen 
meekwam.
Vormt een s ie rlijke  
hangplant en is  een 
der ouderplanten van 
veel X  Graptoveria's.

X. Graptoveria 
* 'Acaulis'

Foto: Fr. Noltee

(Graptopetalum 
1 paraguayense x 

Echeveria amoena)
Niet geheel "stengelloos” 
zoals de naam zegt, 
maar behoort wel tot 
de kle insten van de 
bekende hybriden.



X Graptoveria 'Caerulescens' Foto: Fr. Noltee
(Graptoveria paraguayense X Echeveria elegans). Vormt stevige middelgrote prachtig 
blauwe rozetten op een kort, dun stammetje. Typisch kenmerk: de toppen van de 
bloemblaadjes blijven zeer lang met elkaar verbonden

X Graptoveria 'Titubans' Foto: Fr. Noltee
(Graptoveria paraguayense x Echeveria derenbergii)
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X Graptoveria 'Titubans' Foto van de schrijver
Blauwe rozetten met een typische derenbergii-achtige bloeiwijze maar met gele iets 
roodgespikkelde bloemen.

Eerst een klein stukje voorgeschiedenis van deze cultivars. De in 1968 over
leden heer Albert Baynes was een vooraanstaand Engels succulentenliefhebber 
en met de heren Roan, Kane en Ives, in 1946 een der oprichters van de National 
Cactus and Succulent Society. Als beroepskweker was hij reeds op jeugdige 
leeftijd geïnteresseerd in succulenten. Helaas was hij door een zwakke gezond
heid reeds vroeg gedwongen zijn beroepswerkzaamheden op te geven. Maar 
zijn liefde voor succulenten heeft hij tot zijn dood behouden en hij heeft veel 
gedaan voor de popularisering van onze hobby, o.a. door het schrijven van aan
wijzingen voor beginners. Daarnaast had hij een geliefde bezigheid: het kruisen 
van Echeveria’s. In de loop der jaren vonden een aantal van zijn hybriden de 
weg naar mijn verzameling via relaties in Engeland. Hoewel zij meestal onder 
de namen Echeveria of Graptopetalum voorkwamen, moesten de meeste 
van zijn hybriden tot X Graptoveria worden gerekend.

* Succulenta 43: (9), 125/27; (11), 166/67; (12), 180/81, 1964; 44: (1). 4/6, 1965

x Graptoveria ’Albert Baynes’ van Keppel nov. cv
Graptopetalum paraguayense x Echeveria sp.?
Synoniem Graptopetalum baynesianum hort., Echeveria baynesii hort., X 
Graptoveria baynesii hort.
Type: van Keppel no. 67127, afkomstig van t  Garnett G. Fuge, voormalig 
eigenaar van de "Uplands Nursery”, Bristol, Engeland, 1967.
Genoemd naar t  Albert Baynes, Shipley, Yorkshire, Engeland, de winner van 
deze hybride. Helaas zijn door Albert Baynes, voor zover mij bekend, geen 
gegevens over de door hem gewonnen hybriden nagelaten, noch wat betreft 
de ouderplanten, noch wanneer zij gewonnen zijn. Het is vrijwel zeker dat voor 
deze en vrijwel alle andere kruisingen Graptopetalum paraguayense is gebruikt. 
De andere ouder kan een van de klonen van E.x rubella zijn geweest, hoewel een 
andere door mij te beschrijven x Graptoveria, veel duidelijker de kenmerken 
van deze hybride vertoont. Theoretisch kan ’Albert Baynes' echter wel tot dit
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X Graptoveria 'Albert Baynes' Foto: Fr. Noltee

complex behoren. Mits goed gekweekt - een factor die uiteraard voor alle 
Echeveria-achtigen geldt - is x Graptoveria 'Albert Baynes’ een cultivar die 
zijn plaats in het huidige sortiment waard is, al zal de verspreiding wel tot de 
meer speciale verzamelingen beperkt blijven.
Korte beschrijving:
Stamvormend; stam ca. 2,5 cm dik, zijscheuten worden gevormd zowel aan 
de basis als hoger aan de stam; bladrozet gedrongen, ca. 15 cm in doorsnee; 
bladeren kaal, omgekeerd eivormig, stomp gespitst, ca. 8 cm lang, 4 cm breed 
in de bovenste helft, 0,5 cm dik, bovenzijde sterk concaaf, onderzijde convex,
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eivormig, scherp gespitst, ca. 10 cm lang, 6 cm breed, 0,5 cm dik; bovenzijde 
diep concaaf, onderzijde convex, gekield; kleur glimmend groen, door dicht 
opeen staande stippels en vlekken bronsrood, onberijpt; bloeiwijze een spaarzaam 
vertakte pluimvormige tros met lichtgele, meer roodachtig gevlekte bloemen 
dan de andere genoemde X Graptoveria's.
Opmerking: vaak treft men bladeren aan die duidelijk recht afgetëkend het rode 
pigment gedeeltelijk missen.

(wordt vervolgd)
Jonkerlaan 14, Wassenaar

A.F.H. Buining, een (mijn) voorbeeld

GÜNTHER KÖNIGS

Terwijl ik deze regels aan het schrijven ben, overvalt mij van de ene kant een 
gevoel van bedroefdheid, een goede vriend, die zich op een hoogtepunt qua creati
viteit bevond en ons al te vroeg ontviel. Maar van de andere kant is er een gevoel 
van dankbaarheid, dat ik tijdens de jaren van onze vriendschap zoveel van hem 
heb mogen leren. Hetgeen mij nu bewoog zijn activiteiten op het gebied van 
de Braziliaanse flora in een beperkte studiekring voort te zetten.

De heer 
Buining 
in zijn 
privé kas



zen deel van de collectie: Uebelmannia’s e.d. Foto’s van de schrijver

Begin 1970 zette hij mij ertoe aan het ook met planten uit Brazilië te proberen. 
Dat had tot gevolg dat ik mij in die richting ging specialiseren, speciaal m.b.t. 
het cactusgeslacht Discocactus. Daaraan gingen evenwel talloze uren ten huize 
van mijn vriend Buining vooraf. We discussieerden, bekeken de plantenverzame- 
ling en vergeleken een en ander, ook met behulp van de toen beschikbare 
litteratuur, e.d. Maar dat alles is nu al weer jaren geleden.
Maar mijn eigen speciale Discoverzameling breidde zich uit, mede door hem 
en andere contacten in binnen- en buitenland, waardoor meer grondige studies 
en vergelijkingen mogelijk werden. Maar het overgrote deel aan planten, fotos 
en teksten heb ik toch op de eerste plaats aan Albert Buining te danken.
Toen hij in 1975 zijn kas met zijn in Brazilië verzamelde exemplaren uitbreidde, 
had ik het genoegen weer eens gedurende een hele dag aanwezig te mogen 
zijn om die kostbaarheden in ogenschouw te nemen en ze op de gevoelige 
plaat vast te leggen. Deze hernieuwde, lange gesprekken, inlichtingen en voor 
alles de nieuwe foto’s die ik daar maakte, brachten mij nog meer ertoe mij 
aan de Discocactussen te houden en te proberen een bijdrage te leveren 
met betrekking tot de opheldering van de vraagstukken rond dit geslacht, zover 
het in mijn macht lag en nog ligt.
De uitgave dit jaar van de monografie over het geslacht Discocactus van de 
hand van A. Buining wordt door onze studiekring met grote verwachting tegemoet 
gezien. Dit zal zeker tot uitbreiding van onze kennis leiden. Zonder overdrijving 
mag ik wel stellen, dat mijn verzameling van Discocactussen wat aantal en soorten 
aangaat, heden wel mede tot de grootste in Europa gerekend mag worden. 
Deze is in beginsel bedoeld als studiemateriaal omtrent dit geslacht voor mij
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Verzameling Buiningexpeditie 1968-1974

en mijn studievriend en medewerker Pierre Braun, die eveneens een uit
gebreide verzameling tot zijn beschikking heeft en het voordeel heeft dit 
jaar een aantal vindplaatsen in Brazilië te bezoeken.
Deze reis zal ongetwijfeld vele problemen, welke wij nog hebben, kunnen op
helderen. Want met bureau- en schrijfwerk alleen zijn die zeker niet op te lossen. 
Zonder kennis van de vindplaatsen kan men geen planten bestuderen. Anders kan 
men het beter maar nalaten. Met alle nauwkeurigheid duurt het dan vaak nog 
de nodige jaren, eer men een plant kan beschrijven. Maar zover zijn wij nog 
niet. De tijd zal dit moeten uitwijzen.
Samenvattend kunnen we stellen, dat mijn vriend Albert Buining mij de stoot 
ertoe gaf. Tezamen met mijn studievriend Pierre Braun hoop ik op grond van 
onze huidige kennis ook in de toekomst een bijdrage te kunnen leveren voor 
een nadere opheldering van het geslacht Discocactus. Over onze verdere resul
taten, speciaal m.b.t. de eigen vindplaatservaringen, zullen wij mettertijd verslag 
doen.

Hammersteinstr. 21, D-4150 Kreteld Vertaling: J. Detesche / Th. Neutelings

Boekbespreking
Titel: GYMNOCALYCIUMS (A. Guide for Growers)
Auteur: E. W. Putman. Uitgeefster: National Cactus and Succulent Society, 1978. Formaat: 
12,3 x 18,4 cm, 74 bladzijden, 1 kleurenfoto op omslag, 37 zwartwit foto's.
Het is bepaald een goed streven geweest van deze Engelse auteur en Gymnocalyciumkenner om 
eens een monografie over dit vrij populaire cactusgeslacht te schrijven. En ongetwijfeld is/zal een
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dergelijke monografie met geestdrift ontvangen worden. Temeer daar ook het merendeel van het 
platenwerk een goed hulpmiddel is bij de naambepaling voor die liefhebbers, die over naamloze 
Gymno's beschikken. De vorm van de planten alsmede de areolen plus bedoorning komen op 
de meeste foto's goed uit. Een nadeel is dat, fotografisch gezien, weinig bloemvormen vastgelegd 
zijn. Als fervent liefhebber van het geslacht Gymnocalycium vind ik dit boekje een waardevolle 
aanwinst.
De opbouw van de inhoud ziet er in hoofdlijnen als volgt uit. De schrijver gaat eerst in op de plaat
sing van dit bolcactusgeslacht binnen de familie der cactussen en bespreekt tevens het versprei
dingsgebied. Hij behandelt de classificatie naar het systeem van Schütz. Ook geeft hij een korte, 
historische terugblik. Aan de cultuuraspecten wijdt de schrijver ruim aandacht, met name ook aan 
ziektes en ongedierte. Voorts aan de vermeerdering, de anatomie, de identificatie en de bena
mingen. Vervolgens wordt elk exemplaar in simpele en duidelijke (Engelse) taal besproken. Niet 
geldige namen en synoniemen worden goed gesignaleerd. Verder wordt ruime aandacht besteed 
aan onderlinge verwantschappen. Ook ervaringen uit eigen waarnemingen geeft de schrijver.
In een apart hoofdstukje aan het einde bespreekt hij nog enige cultuurhybriden. Tevens is het een 
verdienste dat de auteur vele, nog in omloop zijnde, foutieve benamingen herleidt tot de juiste. 
Het boekje is verkrijgbaar bij: Mr. H.D. Mann, 21 Windmill Gardens, Kibworth Harcourt, Leicester 
LE6 OLX, Engeland. De prijs bedraagt inclusief porto- en verpakkingskosten £ 1,25. Betaling kan 
geschieden per zogenaamde "international money order", via het postkantoor te regelen.
Indien er meer exemplaren tegelijk besteld worden, kan reductie op de porto- en verpakkingskosten 
verkregen worden. Misschien een goed idee voor degenen, die gezamenlijk via de afdeling, waarvan 
men lid is, willen bestellen.

TIJDSCHRIFTEN

The Journal of the Mammillaria Society, Volume XIX, 1979
Nr. 2: Dit nummer inleidend meldt de redacteur, W.F. Maddams, dat de strenge winter ook in 
Engeland de nodige, nadelige invloeden heeft uitgeoefend op zijn cactusverzameling. Zijn echt
genote, mrs. B. Maddams, verzorgt de vaste rubriek "temidden van onze Mammillaria's”.
J. Pilbeam bespreekt het kwartet: M. saboae, M. goldii, M. theresae en M. haudeana, waarbij 
van elk een goede zwartwitfoto afgedrukt is. Gewezen wordt ondermeer op de nauwe verwant
schap tussen deze vier cactussoorten.
H. Mays en D.R. Hunt spreken over de zaadvorming van bepgalde Mammillaria's. Tenslotte bespreekt 
de redactie de in 1975 door Glass en Forster beschreven soort M. tayloriorum 
Nr. 3: Gordon Rowley behandelt het onderwerp: M. saboae en haar variëteiten. Hij presenteert 
daarbij nog een determineertabel. M. haudeana, M. theresae en M. goldii krijgen daarbij de variëteits- 
status. Nu doet Rowley precies hetzelfde als het duo Glass en Forster in praktisch dezelfde periode 
deden. Mij persoonlijk lijkt het een ware jacht op nieuwe-naamcombinaties toe. En ik vraag me intus
sen af, wie van beiden met de (twijfelachtige) eer moet gaan strijken?
Mrs. B. Maddams vertelt over haar cultuurervaringen en vanwege het voorjaarsseizoen heeft zij 
nogal wat regels te bieden.
John Pilbeam behandelt een viertal soorten, te weten: M. napina, M. lenta, M. eichlamii en M. 
microthele, waarvan elk een zwartwitplaat gepresenteerd wordt.
Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal
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Lobivia tiegeliana var. uriondoensis Rausch var. nova

WALTER RAUSCH

Simplex ad proliferans, plane-globosa, ad 4 cm diametiens, clareviridis, radice rapiformi; 
costis ad 17, recte adscenditibus, in gibberes 5 mm longos divisis; areolis ovalibus, 
3 mm longis, albotomentosis; aculeis marginalibus 6 paribus et 1 deorsum directo, 
accumbentibus et arcuatis, ad 4 mm longis, albidis, obscurius acuminatis; aculeo 
centrali 0, raro 1, pusillo. Floribus clare-roseis.
Floribus, fructu, seminibus Lobiviae tiegelianae Wessn. modo.
Patria: Bolivia, Tarija, apud Conception.
Typus: Rausch 90, depositus in Herbario Collectionis Plantarum Succulentarum Muni
cipali Turicensi, Helvetia.

Alleenstaand tot spruitend, vlak kogelvormig, tot 4 cm 0, lichtgroen met een pen- 
wortel, tot 17 ribben, verticaal staand, in 5 mm lange knobbels opgedeeld, 
areolen ovaal, 3 mm lang, witviltig, randdoorns tot 6 paren en een naar beneden 
wijzend, aanliggend en gebogen, tot 4 mm lang, witachtig met donkere punt, 
geen middendoorn, soms 1 en dan erg klein;
bloem lichtroze, bloemvorm, vrucht en zaad zoals van Lobivia tiegeliana Wessn. 
Vaderland: Bolivië, Tarija, nabij Uriondo.
Typeplant: Rausch 90, gedeponeerd in de Stedelijke Succulentenverzameling 
te Zürich, Zwitserland.

De vormen van mijn veldnummer R 90 zijn tot nu toe foutief door mij als Lobivia 
tiegeliana var. pusilla (Ritt.) betiteld geworden, echter tientallen jaren studie 
geeft aanleiding tot de volgende correctie. Mijn veldnummer 323 is Lobivia 
pusilla van Ritter’s standplaatstype, die hij als roodbloeiend en met een geel- 
bloeiende vorm beschreven had. De ca. 30 spruiten van verschillende planten, 
welke ik meegenomen had (deze groeit hier zodenvormig), bloeiden echter 
alle geel en zodoende drong zich de vraag op, waar dan de roodbloeiende 
zou groeien? Zo geloofde ik met mijn R 90 de typelant reeds vroeger ergens 
anders gevonden te hebben. Deze heeft ook rechtlopende ribben, is wat groter 
en vertoont slechts roze bloemen. Met een dergelijk, door de groeiplaats 
begrensd verschil beschouwde ik de twee variëteiten, pusilla en flaviflora, als 
een gegeven. Nu geeft Ritter echter beide bloemkleuren op van een vindplaats. 
Door een herhaald bezoeken van de vindplaats en grotere uitzaai doken nu 
werkelijk ook rode bloemen op, zodat wij in feite een roodbloeiende "vorm” 
zouden dienen af te scheiden. Dit echter is niet meer het probleem, daar het 
een feit is, dat Lobivia pusilla Ritt. zowel geel als rood bloeit.
Wat herbergt nu de vindplaats van mijn R 90?
Deze planten hebben ook rechte ribben zoals Lobivia pusilla Ritt., maar worden 
evenwel wat groter, de opperhuid is lichter groen, de bedoorning is niet zo dicht 
en de bloemen zijn zo groot als die van Lobivia tiegeliana Wessn., maar alleen 
lichter of donkerroze. Gezien het verschil met Lobivia tiegeliana, resp. Lobivia 
pusilla, ben ik tot het besluit gekomen, deze vormenkring een nieuwe naam 
te geven.

Enzianweg 35, A-1224 Wenen, Oostenrijk

Vertaling: J. Defesche / Th. Neutelings
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Arrojadoa penicillata (Gürke) Br. & R. emend.
Buining et Brederoo (syn.: Cereus penicillatus Gürke)

A. BREDEROO en J. THEUNISSEN

In Mitteilungen für Kakteenkunde XVIII, p. 70-71, 1908 beschreef Gürke zijn 
Cereus penicillatus als volgt:

Columnaris erectus tamosus, mox se accumbens, costis 12, humilibus abtusis, aculeis 
radialibus 8-12, tenuibus brevibus, centrali 1 validiore longiore; floribus fasciatim 
enascentibus, lana flavida setisque fuscis suffultis, tubulosis brevibus roseis.

De Duitse plantbeschrijving, waarvan hier de vertaling volgt, geeft al heel wat 
meer bijzonderheden:
Plantelichaam cylindervormig, tegen struikgewas aanliggend en klimmend, ver
takt; de takken zijn 1-2 cm in doorsnee. Ribben 12, met afgeronde kanten, 
2 mm hoog. Areolen 1 cm van elkaar verwijderd, rond of iets langwerpig rond, 
1-1,5 mm in doorsnee, van kort geelachtig wolvilt voorzien. Randdoorns 8-12, 
klein, zacht, tamelijk dicht tegen het lichaam aanliggend, enkele naar boven 
gericht en 2-3 mm lang, de meeste naar beneden gericht en 5 mm lang. 
1 Middendoorn, meestal naar" boven gericht, krachtiger en langer dan de 
randdoorns, tot 8 mm lang. Alle doorns zijn grijs.

Arrojadoa penicillata H 443 Foto's: A. Buining

Bloemen in bundeltjes met 3 of meer bij elkaar, zittend op de verbrede uit
einden van de takken en omgeven met dichte, geelachtige wol en tot 3 cm 
lange roodbruine borstels, zodat het geheel er uitziet als een dichte verfkwast;
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ook zijn 'aan het einde van de leden de middendoorns aanzienlijk langer en 
wel tot 2 cm; de bloemen zijn buisvormig, iets gebogen, 25 mm lang en roze. 
Het vruchtbeginsel is omgekeerd tolvormig, 3 mm lang en met gelijke doorsnee, 
aan de buitenzijde aan de bodem wollig behaard. De bloembuis is kaal. De 
bloembladen zijn lancetvormig, spits, 5 mm lang, de buitenste smaller. De 
talrijke meeldraden zijn naar binnen gebogen, zij steken niet boven de bloem
kroon uit. De stamper is 15-16 mm lang met 5 stempellobben. Standplaats: 
in de Catinga bij Calderao in de staat Bahia, Brazilië. (Ule nr. 7052). De soort 
is zeer opvallend door de bloemen, die met meer aan het eind van de takken 
zitten en door een dichte bundel geelachtige wol en roodbruine borstels omgeven 
zijn. Of de enigszins gebogen bloemen in hun organen een duidelijke zygomorfe 
ontwikkeling vertonen, kan aan de hand van het aanwezige materiaal niet met 
zekerheid geconstateerd worden. Men zou de soort ofwel kunnen onderbrengen 
in de ondersoort Cleistocactus ofwel bij Stenocereus, al naargelang de zygo- 
morfie sterker tot ontwikkeling komt of niet. Beide genoemde ondersoorten 
moeten, zoals ik reeds vroeger elders gesteld heb, dichter bij elkaar gebracht 
worden als door Berger is gebeurd. De karakteristieke habitus met de penseel- 
achtige behaarde leden is echter voldoende om voor deze soort een apart 
ondergeslacht te vormen, waaraan ik de naam Penicillocereus geef. Tot zover 
Gürke.
Toen Albert Buining tijdens zijn eerste reis naar Brazilië kennis nam van een 
Arrojadoasoort, die voorkomt in de staat Minas Gerais, en die verzameld was 
onder het veldnummer H(U) 113, ging hij er van uit, dat dit Arrojadoa peni
cillata was, omdat de gegevens van deze soort vrij aardig overeen kwamen met 
de door Gürke beschreven soort. Pas in een later stadium, toen onze oud- 
voorzitter de tijd kreeg om zich wat meer te verdiepen in de literatuur van de 
soorten, die hem speciaal ter harte gingen, rezen er twijfels. Dat was ook de 
reden, waarom hij tijdens zijn laatste reis de door Gürke genoemde stand
plaats bezocht en daar materiaal verzamelde van de daar voorkomende Arro
jadoasoort. Deze soort werd verzameld onder nummer H 449. Vergelijking van 
het studiemateriaal wees al snel uit, dat de soort H 113, die tot dat moment 
voor A. penicillata was gehouden, weliswaar verwant is aan de door Gürke 
beschreven soort, maar toch niet dezelfde is.
Op grond van de door de heer Buining nagelaten uitgebreide gegevens over 
beide veldnummers, mogen wij aannemen, dat het in zijn bedoeling heeft gelegen 
om deze te bewerken. Hoewel de door Gürke beschreven soort zeker in de 
Duitse tekst vrij uitvoerig besproken wordt, menen wij toch, dat een emendatie 
op zijn plaats is, omdat de door Gürke verstrekte gegevens met name be
treffende de vrucht en het zaad tekort schieten. Ook in andere opzichten lijkt 
het gewenst de gegevens van Gürke aan te vullen, zodat het gemakkelijker 
wordt om de diverse soorten op grond van meer uitgebreide criteria te onder
scheiden.

Rami cylindrici ad 2 m longi et ramosi in catinga accumbunt; rami 12-14 mm diame- 
tiuntur, radices ramosae sunt; cephalium in acumine 3-3,5 cm diametitur et instructum 
est lana flavescenti saetisque rubrobrunneis, spinae in margine cephalii ad 30 mm 
longae suggriseae sunt, pili cephalii bombycini succremei sunt et inter eos saetae 
rubrobrunneae ad 30 mm longae sunt.
Costae 11 3 mm latae sunt et inter se distant.

Areolae in costa 13 mm inter se distant, 2 mm diametiuntur, veteres nudae sunt et 
solum in parte suprema aliquos pilos lanosos habent qui alboflavi sunt, novae totae 
intectae sunt pilis tomentosis flavogriseis et in parte infima aliquibus pilis albis et 
10 mm longis.
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Spinae: una centralis 20-25 mm longa oblique deorsum versa vel ad perpendiculum 
distans acicularis est; marginales 8-9 quarum tres minime deorsum versae sunt ad 
7 mm longae, ceterae circum centralem 3-6 mm longae sunt; veteres in pede aliquo 
crassatae, suggriseae sunt; novae non crassatae in pede cornucoloratae sunt acumine 
subbrunneo.
Flores gracile infundivuliformes circa 26 mm longi sunt et ad 14 mm lati (semi-aperti), 
rosei, nudi et in altitudine camerae nectareae ventriformiter crassati,
Pericarpellum 6 mm longum et 5 mm latum, cuneiforme, nudum, subroseum est; 
receptaculum 15 mm longum, ad 12 mm latum, roseum et aliquibus squamulis 
crassis, carnosis, oblongis et praeter parietem decurrentibus, 'h-A'h mm longis et 
'h-2 mm latis instructum; folia perianthii transeuntia 6 mm longa et 2Vi mm lata 
sunt, carnosa, extrorsum convexa, introrsum concava, rosea et papillis tenuissimis 
globosis instructa; folia perianthii exteriora 61/ i mm longa et 3 'h mm lata sunt, 
oblunga, carnosa sed in margine minus carnosa et irregulariter undata et locatim 
tenue dentata, rosea; folia interiora 6 mm longa et 2'h  mm lata, oblonga acumine 
triangulari, tenuissima, locatim tenue dentata, rosea; camera nectarea 3'/2 mm longa 
est, 6'h  mm lata et applanate globosa; glandulae nectareae parietales sunt et 2'h  mm 
longae; caverna seminifera 2'h  mm longa est, 3 'h mm lata et triangularis; ovula 
parietalia sunt in fasciculis de 3 inter se, placentae longiores sunt et nudae; stamina 
primaria vittiformia 7 mm longa sunt et in pistillum accumbunt, analum clausum 
eminentem formant, inter se non concrescunt et cameram nectaream partim claudunt; 
antherae flavae sunt, 1 mm longae et filo tenui cum filamento coniunctae; stamina 
secundaria in 5 vel 6 coronis, infima 6 mm longa et in pistillum directa, suprema 
4 mm longa et in parietem receptaculi adiacentia, antherae 0,75 mm longae flavae 
filo tenui cum filamento coniunctae sunt; filamenta omnia perspicue alba sunt; pistillum 
19 mm longum est, in basi 1 mm diametitur, album est et 7 stigmatibus 3 mm 
longis, alboflavis, linearibus et papillosis instructum.
Fructus bacca est, 15 mm longum et latum, obsolete rubrum pruina brunnescenti, 
reliquiae floris atrae sunt, in maturitate rumpitur.
Semen nitide nigrum est, galeiforme, 1-1,1 mm longum et 0,8-1 mm latum, testa 
componitur e tuberculis rotundis ad ovalibus et planioribus in quorum tactibus fo
veolae altae sunt et praeter marginem hili paene plana; pecten a tergo bene visibile 
est; hilum ovale basale et parvum 0,4 mm longum est, margine dentato, micropylam 
funiculumque includens; hili textura subochrea est; embryo hamatum molle est, 
perispermium deest, cotyledones bene discernuntur.
Habitat in catinga in vicinitate Calderaö, Bahia, Brasilia, in altitudine fere 650 m. 
Haec species lecta est sub nr. H 449.
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A
A1

A2

bloem
bloemdoorsnede, ss =  secundaire meeldraden 

sp  =  primaire meeldraden 
cn = nectarkamer 
gn = nectarklieren 
cs  =  zaadbolle 
pc = cephaliumharen 

links: secundaire meeldraden 
rechts: primaire meeldraden
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o,4ni m

4

8  =  zaad. P = kam
87 = hilumzijde, p = kam, m = micropyle, f = funiculus
B2 = opengesprongen vrucht met bloemrest
83  =  boven: embryo met lege perispermzak

onder: embryo geheel vrij, co = cotylen
84  =  zaadknoppen
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C = jong areool
C1 = ouder areool
C2 = cephaliumborstels en haren
C3 en C4 = dorens en haren langs buitenkant van het cephalium
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C5 = stengellid en cephalium in doorsnede
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RECTIFICATIE:
In het artikel van J.C. van Keppel: Nieuwe cultivarnamen in x Graptoveria in het sep
tembernummer moet blz. 229 vervangen worden door het volgende:

zwak gekield; kleur blauwachtig groen met rode vlekken, later meer egaal in 
rozerood overgaand, vooral aan de bladranden; onder het berijpte oppervlak 
met fijne kristallijnen structuur. Bloemstengels 3-4, stevig rechtopstaand, 20 cm 
lang, met stevige, dikke schutbladen bezet. Bloeiwijze een pluimvormige tros 
met 3-5 schichtvormige zijassen; bloemen geel, buitenzijde iets roze, 1 cm lang, 
bloemslippen aan de top iets omgebogen; kelkbladen aanliggend, kort, vrij 
wel gelijkvormig, groen; vruchtbladen opvallend oranjerood; bloeitijd in de zomer. 
Cultuur: Om een stevige, gedrongen vorm te behouden en een goede verkleuring 
van de bladeren te verkrijgen, verlangen Graptoveria’s een niet al te humusrijk, 
goed doorlatend grondmengsel en een lichte, in de zomer liefst zonnige stand
plaats en veel fisse lucht. Water moet met mate worden gegeven om de planten 
niet uit hun krachten te laten groeien. Vermeerdering door bladstekken of zij- 
scheuten.

Plant: de takken zijn cylindervormig, tot 2 m lang, vertakt en leunend in de 
catinga, ze zijn 12-14 mm in doorsnee, met vertakte wortels; het cephalium 
in de top is 3-3'/2 cm in doorsnee en voorzien van geelachtige wol en rood
bruine borstels, de doorns aan de rand van het cephalium zijn tot 30 mm lang, 
lichtgrijs, de cephaliumharen zijn zijdeachtig, lichtcrèmekleurig met daartussen 
roodbruine borstels tot 30 mm lang; bij het cephalium verdikt de stam zich 
tot 2 V2 cm doorsnee.
Ribben 11, circa 3 mm breed en van elkaar.
Areolen op de rib 13 mm van elkaar, 2 mm in doorsnee, oude areolen kaal 
met slechts op de top wat wollige haren die geelwit van kleur zijn; de jonge 
areolen zijn geheel bedekt met geelgrijze viltharen en aan de onderzijde met enige 
10 mm lange witte haren.
Doorns; 1 middendoorn, 20-25 mm lang, schuin naar beneden gericht of lood
recht afstaand, naaldvormig; 8-9 randdoorns waarvan er minstens 3 naar beneden 
zijn gericht, circa 7 mm lang, de overige rond de middendoorn, 3-6 mm lang; 
de oude doorns zijn aan de voet iets verdikt, lichtgrijs, de jonge zijn niet verdikt 
aan de voet en hoornkleurig met lichtbruine punt.
Bloem slank trechtervormig, circa 26 mm lang en circa 14 mm breed (half 
geopend), rozerood, kaal, buikvormig verdikt ter hoogte van de nectarkamer; 
pericarpellum 6 mm lang, 5 mm breed, wigvormig, kaal, lichtroze; receptaculum 
15 mm lang, circa 12 mm breed, rozerood met enkele dikvlezige, langwerpige, 
langs de wand aflopende schubben die '/2-41/2 mm en 1/2-2 mm breed zijn; 
de overgangsbladen zijn 6 mm lang, 2 '/2 mm breed, vlezig, aan de buitenzijde 
bol, aan de binnenzijde hol, rozerood, de opperhuid bezet met zeer fijne bol
vormige papillen; de buitenste bloembladen zijn 6 V2 mm lang en 31/2 mm 
breed, langwerpig, vlezig, aan de rand minder vlezig en onregelmatig gegolfd 
en plaatselijk fijn getand, roze van kleur; de binnenste bloembladen zijn 6 mm 
lang, 2'/2 mm breed, langwerpig met driehoekige top, vliesdun, plaatselijk fijn 
getand en roze van kleur; de nectarkamer is 3'/2 mm lang, 6 V2 mm breed en 
platrond; de nectarklieren zijn wandstandig, 2'/2 mm lang; de zaadholte is 2>/2
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mm lang, 3Vfe mm breed, driehoekig; de zaadknoppen zijn wandstandig, in 
bundels van 3 bijeen, navelstrengen vrij lang en onbehaard; de primaire meel
draden zijn 7 mm lang, lintvormig, aanliggend tegen de stamper en een ge
sloten vooruitspringende ring vormend, niet met elkaar vergroeid en de nectar- 
kamer gedeeltelijk afsluitend; de helmknopjes zijn geel, 1 mm lang, met een 
fijn draadje met de helmdraad verbonden; de secundaire meeldraden staan in 
5-6 kransen, de onderste 6 mm lang en naar de stamper gericht, de bovenste 
4 mm lang en aanliggend tegen de receptaculumwand, helmknopjes 0,75 mm 
lang, geel en met een fijn draadje aan de helmdraad verbonden; alle meel
draden zijn doorzichtig wit; de stamper is 19 mm lang, aan de basis 1 mm 
in doorsnee, wit; de 7 stempellobben zijn 3 mm lang, geelwit, lijnvormig en 
met papillen bezet.
De vrucht is een bes van 1 5 mm lengte en breedte, matrood met bruinachtig 
waas, de bloemrest is zwart, de vrucht barst bij rijpheid open.
Het zaad is glanzend zwart, helmvormig, 1-1,1 mm lang en 0,8-1 mm breed, 
de testa bestaat uit ronde tot ovale vrij platte knobbeltjes met op de raak
punten diepe kuiltjes en aan de hilumrand vrijwel vlak; de kam aan de rug
zijde is goed zichtbaar; het hilum is ovaal, basaal, klein, 0,4 mm lang, met 
getande rand en de micropyle en funiculus insluitend, het hilumweefsel is licht- 
oker; het embryo is haakvormig, zacht, het perispermium ontbreekt, de coty- 
ledonen zijn goed zichtbaar.
Standplaats in de catinga in de omgeving van Calderaö, Bahia, Brazilië op een 
hoogte van ongeveer 650 m. Deze soort werd verzameld onder nummer H 449. 
(penicillatus — penseelvormig)

Literatuur: Werdermann : Brasilien und seine Saulenkakteen, p. 11 6, 1933 
Ule : Mitteilungen für Kakteenkunde XVIII, p. 19, 1908
Britton and Rose : The Cactaceae II, p. 1 70, 1920 
Berger : Kakteen, p. 159, 1929
Backeberg : die Cactaceae IV, p. 2551-2556, 1960 
Backeberg : das Kakteenlexikon, p. 65, 1 966

Foto: A. Buining 
Tekeningen: A. Brederoo 
Lat. diagnose: J. Theunissen

Gilles Steltmanstraat 38 hs, 1067 NP Amsterdam Vierschaarstraat 23, Oud Gastel

Curacao, een koninkrijksdeel met cactussen (slot)

C.A.L. BERCHT

Het laatste artikel over de Curagaose flora gaat in afwijking van de titel over de 
niet-cactoïde succulenten van het eiland. Alhoewel vele planten zich op de 
één of andere manier gewapend hebben tegen het droge klimaat, zijn er maar 
een paar echte vetplanten. Persoonlijk weet ik minder van deze planten, zodat 
ik er helaas minder diep op kan ingaan.
Om toch iets aan te sluiten op de titel als eerste een plant, die op Curagao 
bekend is onder de naam Surinam cactus. Het is echter helemaal geen cactus 
maar een vetplant en wel Euphorbia lactea. De Surinam cactus is een uit 
Azië ingevoerde plant en wordt veel gebruikt als ondoordringbare haag en als 
windsingel. Ze groeit uit tot een boom van 5 tot 6 m met een stamdoorsnede van 
30 cm. De takken zijn driekantig, 6 cm in doorsnede en bladerloos. Aan de 
top van de uitbochtingen staan 2 afstaande, donkerbruine, 7 mm lange dorens. 
De takken hebben een witte bandtekening in het midden. De plant komt op 
Curacao niet tot bloei, hoewel ze zich in het klimaat prima thuisvoelt.
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Euphorbia lactea Foto's van de schrijver
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Agaven op de Tafelberg

Uitgebloeide 
Agavestengels, 
waaraan de 
bulbillen duidelijk 
te zien zijn.



Als afscheid van Curacao en van de droogte:
een dode Subpilocereus repandus op de vlakte van Hato.

Een andere Euphorbia, die in tuinen is aangeplant en op sommige plaatsen 
is verwilderd, is de potloodplant, Euphorbia tirucalli. Deze uit Afrika afkomstige 
plant groeit uit tot een metershoge boom.
Voor zover ik kon nagaan zijn de 27 inheemse tot het geslacht Euphorbiaceae 
gerekende planten niet succulent. Een bijzondere verschijning hieronder is de
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sterk brandblarentrekkende Bringamosa, wetenschappelijke naam Jatropha 
urens.
Bij de beschouwing van de succulente flora van de St. Christoffelberg is de 
enige vertegenwoordiger uit het geslacht der Liliaceae al even genoemd, de Aloë 
vera. Deze plant, Sentebibu genaamd, is mogelijk niet inheems maar op het 
eiland verwilderd. Ze komt in groten getale voor. Volgens de literatuur bloeit 
ze wel, maar schijnt ze op het eiland geen vruchten te geven.
De familie der Agavaceae is op het eiland redelijk vertegenwoordigd. De planten 
zijn onderling vaak moeilijk onderscheidbaar. Het algemene uiterlijk is: dikvlezige 
bladeren van 25 tot 100 cm lengte, soms voorzien van randstekels en eindi
gend in een stevige stekel. De kandelabervormig vertakte bloeiwijze is 1 tot 
10 m lang. De bloemen zijn geel. De plant bloeit slechts eenmaal en sterft 
dan af. Ofschoon ze zaad vormt, geschiedt de normale voortplanting middels

Detail foto 
van een 
Agave- 
stengel
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bulbillen, jonge plantjes die aan de bloeistengel ontstaan. Als de afgestorven 
bloeistengel omvalt, komen ze op de grond terecht en wortelen. De in de 
natuur voorkomende soorten zijn Agave boldinghiana, A cocui, A. karatto en 
A. vivipara. De laatstgenoemde komt het meest voor. Agave karatto en A. cocui 
zijn mogelijk geen inheemse planten maar verwilderd. Alle agaven worden Pita 
genoemd. Ingevoerde soorten zijn Agave sisalana ten behoeve van de vezel- 
winning hetgeen een mislukking werd, en voor decoratieve doeleinden Agave 
americana. A. angustifolia en de blauwe A. franzosinii.

Tot slot wil ik een plantje noemen, waarvan ik niet zeker weet of het tot de 
succulenten behoort. Het is een kruid uit de familie der Aizoaceae en wel 
Sesuvium portulacastrum. Dit plantje, inheemse naam Banana di rif, groeit 
dicht aan de zeekust zowel in 't zand als op de rotsen. De dikvlezige, rolronde 
bladeren kunnen groen tot rood of paarsrood zijn, 1 tot 7 cm lang en 2 tot 
7 mm dik. De kortgesteelde bloem is 1 cm groot, het bloemdek is aan de 
buitenzijde groen en aan de binnenkant lila, heeft 5 slippen en veel meeldraden. 
De Curacaose inlanders hebben zoals zovele inlandse bevolkingen weinig be
langstelling voor de succulente voortbrengselen van het eiland. Dat toch een 
cactus een centrale plaats in het museum heeft verworven, is verheugend. 
Nog verheugender is het komende besef dat men zuinig moet zijn op wat men 
bezit. De oprichting van nationale parken op Curapao en Bonaire is een goede 
zaak. Mogen zij slagen in het behouden van de toch zo prachtige flora van 
de eilanden in al zijn facetten.

Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen

Aantekeningen over Anacampseros (III)
JAAP MIERAS

3. Wat is Anacampseros crinita Dinter?
Onder de weinige liefhebbers in Nederland, die van het geslacht Anacampseros, 
ondergeslacht Anacampseros, meer soorten hebben dan alleen A. rufescens 
(onder welke naam die ook in de verzameling mag staan!), ziet men zo nu 
en dan een plant die - tenminste blijkens het bijbehorende etiket - A. crinita 
heet. Enige jaren geleden kreeg ik ook zo’n exemplaar te pakken. Het geleek 
als twee druppels water op de enige afbeelding, die ik van de soort kende 1). 
Een bijna even grote gelijkenis was er echter met een tegelijkertijd door mij 
verkregen exemplaar van A. tomentosal Maar aangezien beide planten nog 
jong waren, (nog) niet bloeiden en ze uit - qua naamgeving - betrouwbare 
bron kwamen, had ik geen enkele reden om ook maar aan de naam te twijfelen. 
Verdere observatie van de planten en bestudering van beduidend meer litera
tuur over het geslacht Anacampseros deden mij echter wel twijfelen en tenslotte 
zelfs zeker weten, dat er met die namen iets niet in de haak was. Maar 
laten we eerst de planten zelf eens bekijken:
Anacampseros tomentosa 2), door Alwin Berger, een der grootste allround- 
succulentenkenners van zijn tijd, beschreven 3), vormt meerdere tot 5 cm hoge 
en meer dan 1 cm dikke takjes, die uit een korte stam ontstaan. Deze takjes 
zijn dicht met als dakpannen elkaar overlappende bladeren bedekt. Deze bla-
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deren zijn zo’n 10 mm lang, tot 8 mm breed en tot 5 mm dik, omgekeerd 
eivormig, aan de bovenkant vlak, onderaan gewelfd en op een stompe, recht
hoekig teruggebogen punt toelopend. Deze matgroene, soms door zonlicht wat 
roodachtig gekleurde bladeren zijn met viltige, aanvankelijk witte, maar later 
grijze haartjes bedekt. Het is dit haarvilt, dat de plant haar naam heeft gegeven. 
Uit de bladoksels komen een aantal gekrulde witte haren (eigenlijk zijn dit de 
fijn verdeelde nevenbladeren), die buiten de bladen uit kunnen steken. Aan 
de talrijke bloemstelen, die in de natuur zo’n 5-6 cm lang worden, maar in 
cultuur al gauw de 10 cm kunnen overschrijden, ontstaan 2-3 roodachtig ge
kleurde bloempjes, die zo’n 1 '/2-2 cm 0  bereiken. Enige weken na de kortston
dige bloei verdorren de twee de bloem omhullende kelkbladen en zien we de 
tot 10 mm lange, enkele tientallen zaden bevattende langwerpige zaaddoos 
te voorschijn komen.
Poellnitz onderscheidt naast de typesoort nog twee variëteiten, de var. crinita, 
die meer en langere okselharen heeft, en de var. margaretae, die iets kleiner 
en iets donkerder gekleurd is. Beide variëteiten onderscheiden zich echter zo 
weinig, en op zo weinig essentiële punten, van de typesoort, dat ze later 4) als 
synoniem van A. tomentosa zijn gerekend.
Mijn hierboven vermelde ”A. crinita” voldoet als twee druppels water aan boven
genoemde beschrijving, hetgeen ook op bijgevoegde afbeelding is te zien. 
Ik vermoed, dat er in het verleden een kleine (?) vergissing is gemaakt met 
de etiketten (niet de eerste keer!): het betreft immers niet A. crinita, maar A. 
tomentosa var. crinita; en dat is eigenlijk niet meer dan een vorm van A. tomen
tosa. Deze naamsverwarring wordt ook al eerder vermeld 5).
Hiermee is dan wel het probleem opgelost van de juiste naam van mijn (en 
niet alleen mijn) ”A. crinita", maar blijft de in de titel gestelde vraag ("Wat 
is Anacampseros crinita Dinter”) nog open. Het antwoord hierop kwam in de 
zomer van 1978. Bij een aantal uit Zuid-Afrika afkomstige planten zaten twee 
planten, die met recht het etiket A. crinita mogen dragen (al stond dat er op 
de standplaats natuurlijk niet bij!) Een korte beschrijving van de plant 6) zal 
U dit duidelijk maken:
Takken tot 8 cm lang en 1 cm 0. Bladeren dichtopeen, omgekeerd eivormig, 
ca. 4 mm lang, aan de top wat teruggebogen. Er zijn altijd veel okselharen, 
die tot 15 mm lang zijn, gekruld en - dat is een der duidelijkste kenmerken 
van de soort - geelbruin van kleur (bij de meeste andere Anacampseros-soorten 
wit!). Vooral de jongere bladen zijn met korte viltige haren bedekt, die later 
wat "afslijten". De bloem is karmijnrood gekleurd en weinig meer dan half zo 
groot als bij A. tomentosa. Ook het zaad wijkt duidelijk af van dat van A. tomen
tosa 7).
Ook al hebben de 2 exemplaren bij mij nog niet gebloeid, toch is duidelijk 
dat het hier om A. crinita gaat. Dat wordt nog eens bevestigd door de eerste 
vinder, Kurt Dinter, die schrijft 8) dat de borstelige okselharen de gehele plant 
een bruinachtig harig karakter geven (zoals op afb. 3 duidelijk te zien is), en 
door von Poellnitz 9): ’’De plant gelijkt op A. baeseckii met zeer lange en tal
rijke okselharen”. Vergelijking met de eerder door mij aan U voorgestelde ”A. 
baeseckii" 10) bevestigt deze uitspraak.
A. crinita komt van nature voor in het grensgebied tussen Zuid- en Zuidwest- 
Afrika, langs de Oranjerivier, vaak groeiend in de daar vaak voorkomende kwarts- 
gangen, d.w.z. in een uiterst voedselarm milieu. De gemiddelde jaarlijkse neer
slag bedraagt er zo’n 100-125 mm. Dit zegt echter bar weinig: "de regen 
valt hoofdzakelijk in de winter, maar het is niet ongewoon, dat verscheidene 
jaren achtereen er helemaal geen neerslag valt". 11). Dat betekent dat de planten
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Afb. 1. Anacampseros tomentosa

Afb. 4. A. crinita, in groei al duidelijker
aan het Nederlandse klimaat aangepast. ►
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in cultuur wel wat droogte kunnen hebben, al komt langdurige droogte, vooral 
in warme perioden de plant natuurlijk niet ten goede. Voor verdere cultuuraan- 
wijzingen verwijs ik graag naar mijn vorige bijdrage in deze artikelenreeks.

(wordt vervolgd)
Voetnoten:

1) E. Lamb. - Vetplanten. (1959) blz. 20.
2) Hierbij volgen we zoveel mogelijk de beschrijving van K. von Poellnitz in zijn monografie van het geslacht 

in Engler’s "Botanische Jahrbücher” 65 (1933) blz. 431-432.
3) In: Mesembrianthemen und Portulacaceen (1908) blz. 307.
4) H. Merxmüller, H.W. Giess (hrsg.) - Prodromus einer Flora von Südwestafrika 29 (1967) blz. 6.
5) Door K. von Poellnitz - 2. Nachtrag zu meiner Anacampseros-Monographie. In: Fedde - "Repert. spec. nov. 

reg. veget." 35 (1934) blz. 47.
6) Vlgs. Poellnitz (1933) op.cit., blz. 427.
7) Zie hiervoor K. von Poellnitz, op.cit., (1933) blz. 397-400.
8) Sukkulentenforschung in Südwestafrika II. Teil. 1928) blz. 82.
9) Op.cit. (1933) blz. 427.

10) In het tweede deel van deze artikelenserie, onder de naam A. namaquensis.
11) R. Rawé - Succulents in the veld (1968) blz. 23.

Het Zwanevlot 87, 7206 CE Zutphen

Nieuwe cultivarnamen in x Graptoveria (II)

J.C. VAN KEPPEL

x Graptoveria ’Fred Ives’ van Keppel nov. cv

Graptopetalum paraguayense x Echeveria gibbiflora cv
Synoniem Graptopetalum ivesii hort., Echeveria ivesii hort., Graptoveria ivesii
hort., Echeveria gibbiflora hort. non DC.
Type: van Keppel no. 66104, afkomstig uit de collectie van John Sheehan, 
Cardiff, Wales, 1966.
Gewonnen door A. Baynes, nadere gegevens ontbreken.
Genoemd naar Fred Ives, Shipley, Yorkshire, Engeland, een der medeoprichters 
van de N.C.S.S. in Engeland.
De invloed van een plant met de habitus van E. gibbiflora is duidelijk herken
baar aan de omvang en bloeiwijze van deze cultivar, maar het moet een van 
de cultivars van deze soort zijn geweest daar de "echte” soort ten tijde dat 
Baynes hybridiseerde in Engeland niet (meer) voorkwam.
£  gibbiflora is pas na 1970 weer in Engeland verspreid. De cv 'Fred Ives’ vormt 
vooral vrij uitgeplant een enorme rozet met bloemstengels van meer dan een 
meter lang, die echter vrij slap zijn en zonder steun omvallen of afbreken. Het 
is een der minst interessante x Graptoveria-hybriden, die men het beste zo 
arm en droog mogelijk kan kweken. Waardevol is wel de cristaatvorm van 
deze plant waarvan men in betrekkelijk korte tijd een prachtig exemplaar kan 
kweken.
Korte beschrijving:
Stamvormend met een kort, armbladig rozet aan de top; stam tot 3 cm dik, 
groen, grijsblauw berijpt, later bruin met sterk gezwollen bladmerken; bladrozet 
30-40 cm in doorsnee; bladeren kaal, omgekeer eivormig - langwerpig, ca. 15 cm 
lang, ca. 6 cm breed in de bovenste helft, 0,4 cm dik; vaak met scheve spits;
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X Graptoveria 
'Fred Ives’

Foto: A. Buining

X Graptoveria 
F red Ives 
Cristata’

Foto: F. Noltee
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bovenzijde concaaf, onderzijde convex, gekield, bladtop naar beneden gekromd; 
kleur groen, sterk blauwachtig berijpt, in volle zon roze verkleurend; bloeiwijze een 
sterk vertakte tros met vele lang uitgroeiende zijassen met ieder 5-15 geelachtige 
bloemen; bloemstengel met vele grote schutbladen die tot na de bloei aan
blijven. Kelkbladen lang, ongelijk van grootte.

x Graptoveria „Douglas Huth” van Keppel nov.cv

Graptopetalum paraguayense x Echeveria sp.7
Synoniem Echeveria ’Dr. Huth’s Pink’ hort., Graptopetalum ’Dr. Huth’s Pink’ 
hort., Graptopetalum ’Dr. Huth’s Blue’ hort., Graptopetalum californica hort. angl. 
non hort. am.
Type: van Keppel no. 66107, afkomstig uit de collectie van John Sheehan, 
Cardiff, Wales, 1966.
Gewonnen door en genoemd naar Reverend Douglas Huth, amateur-succulenten- 
liefhebber bij Brighton, Sussex, Engeland. Nadere gegevens ontbreken.
Toen ik in 1966 voor het eerst deze cultivar ontving, beschouwde ik haar als 
een opvallende verbetering van de mij tot dan bekende x Graptoveria’s, af
komstig van Gossot. Het is een middelmatig grote cultivar, die tamelijk dunne, 
korte, maar stevige stammetjes krijgt. Bij goede cultuur verspreidt de roze ver
kleuring, aanvankelijk in onregelmatige vlekken, zich over de gehele bladopper- 
vlakte. Niet zonnig gekweekte planten zijn meer blauwachtig gekleurd, wat een 
verklaring geeft voor de synoniemen 'Pink' en 'Blue'. In tegenstelling tot Grapto
petalum paraguayense zijn de bladeren stevig aan de stengel bevestigd en 
vallen niet af.

x Graptoveria „Douglas Huth' Foto: F. Noltee



Korte beschrijving:
Langzaam kort stamvormend, dun, ca. 1 cm in doorsnee; kort rozet aan de 
top, ca. 14 cm in doorsnee; bladeren kaal, dicht opeenstaand, omgekeerd 
eirond-langwerpig, ca. 6 cm lang, 3 cm breed aan de top, 0,5 cm dik; bovenzijde 
vlak tot iets concaaf, onderzijde convex, gekield, scherpe, vaak scheve spits; kleur 
grijsgroen, blauwachtig berijpt, met rozerode onregelmatige vlekken, lager ge
heel roze verkleurend; bloeiwijze een pluimvormige tros, meest met 3 lang uit
groeiende zijassen (schichten).
Bloemen geelachtig, iets gespikkeld, 1 cm lang; ca. 20 bloemen per as; kelk
bladen gelijk, aanliggend, schutbladen weinig talrijk en spoedig afvallend. 
Bloeitijd: vrijwel het gehele jaar bloeiend.
Opmerking: Hoewel de bloemen de typische Echeveriavorm hebben, kan men 
deze en alle andere X Graptoveria’s met dit bloemtype altijd als x Graptoveria 
herkennen doordat 5 van de 10 meeldraden tussen de bloembladen door naar 
buiten krommen. Dit is het typische kenmerk dat deze hybriden van Grapto- 
petalum hebben overgeërfd.

(wordt vervolgd)
Jonkerlaan 14, Wassenaar

Kasisolatie (I)
H.P. RUINAARD

De zeer strenge vorst- en sneeuwperiode waarmee 1979 begon heeft niet 
alleen in het verkeer voor veel ongerief gezorgd, maar heeft ook veel kasbe- 
zitters voor grote moeilijkheden geplaatst. Het op temperatuur houden van een 
kas of platte bak bij buitentemperaturen van -15°C (en plaatselijk zelfs beneden 
-20°C) en bovendien bij een forse wind, is geen eenvoudige zaak. Veel kas
verwarmingen bleken dan ook niet in staat te zijn om de kastemperatuur boven 
het vriespunt te houden. Afgezien van de schade aan planten die hierdoor kan 
ontstaan (hopelijk is deze toch nog beperkt gebleven), zullen in elk geval voor 
velen de verwarmingskosten beduidend hoger dan normaal zijn opgelopen. 
In dergelijke barre tijden is een goede kasisolatie een uitstekend hulpmiddel 
om de schade aan planten te voorkomen en de verwarmingskosten te beperken. 
Velen isoleren hun kas tegenwoordig door het bespannen met Poly-Etheenfolie. 
Dit geeft al een aanzienlijke verbetering. Er is sedert enige tijd echter een folie 
verkrijgbaar die een veel betere isolatie geeft. Deze folie, die oorspronkelijk 
als verpakkingsmateriaal bedoeld was, bestaat uit twee lagen PE-folie met daar 
tussenin ronde blazen en wordt luchtkussenfolie of noppenfolie genoemd (zie 
figuur 1).
Van deze dubbelgelaagde isolatiefolie wordt geclaimd dat deze, mits hij goed 
is aangebracht, een besparing op de stookkosten van zeker 30% kan opleveren. 
De lichtdoorlaatbaarheid van deze folie is ca. 0,92% en is daarmee maar iets 
minder dan die van 3,8 mm dik glas (deze is namelijk ca. 0,93%). Wanneer 
inderdaad een besparing van 30% op de stookkosten gehaald kan worden, zijn 
de kosten voor het aanbrengen van deze folie (namelijk ca. f 2,--/m2) snel 
terugverdiend.
Daarom besloot ik in november 1978 mijn platte bakken met deze luchtkus
senfolie te isoleren en de besparing op de stookkosten bij verschillende omstan
digheden te meten. Doordat mijn platte bakken (zie foto) elektrisch verwarmd 
worden, is het meten van het energieverbruik en dus ook de besparing hierop 
betrekkelijk eenvoudig.
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De vier afzonderlijke platte bakken (afmetingen per bak: 80 x 80 cm bij een 
hoogte van 20 respectievelijk 40 cm) worden met behulp van hete lucht ver
warmd. De geforceerde luchtstroom, die door een wasemkanaalventilator (ver
mogen 160 Watt) geproduceerd wordt, wordt verwarmd door een ventilator- 
kachelelement dat op een vermogen van respectievelijk 1000 en 2000 Watt

Figuur 1 Foto van de schrijver

geschakeld kan worden. De verwarmde lucht wordt via PVC-regenpijpen in 
de verschillende platte bakken geblazen waarbij de luchthoeveelheid (en daar
mee de temperatuur) van elke platte bak met een klep regelbaar is. In één 
van de bakken is een aquariumthermostaat aangebracht voor het regelen van 
de temperatuur. Deze schakelt via een relais (vanwege de hoge stroomsterktes 
die bij het maximumvermogen op kunnen treden) zowel de ventilator als het 
verwarmingselement aan en uit. Met deze eenvoudige aan/uit-regeling wordt 
onder normale omstandigheden de temperatuur tussen 5 en 10°C geregeld. 
Een kilowatturenteller completeert de verwarmingsinstallatie.
Met behulp van twee thermokoppels werden gelijktijdig de buitentemperatuur 
en de temperatuur in één van de vier bakken geregistreerd op een schrijvende 
meter.
De hier beschreven opstelling van vier gescheiden platte bakken, maakt het 
mogelijk om verschillende isolatiemethoden naast elkaar, of snel achter elkaar 
(bij gelijke weersomstandigheden) te vergelijken.

(slot volgt)
Bergmolen 10, 3481 AD Hameien
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TIJDSCHRIFTEN

Informationsbrief der Zentralen Arbeitsgemeinschaft Mammillarien
Inleidend kunnen we stellen dat deze Oostduitse ZAG Mammillarien in beginsel dezelfde opzet 
kent als de Engelse Mammillaria Society of de Westduitse Arbeitskreis für Mammillarienfreunde. 
In theorie is e.e.a. gegrond op zogenaamde socialistische principes, maar in de praktijk merkt 
men daarvan niet veel, ook al omdat er veel bijdragen zijn uit niet-oostbloklanden.
In Nr. 1, 1978 schrijft K. Klügling over Coryphantha vivipara in buitencultuur, ook in de winter
maanden, met welk experiment hij goede ervaringen heeft opgedaan. V. Dornig behandelt het 
enten van Mammillaria's. In alle nummers overigens kent men een vaste rubriek, waarbij men klassieke 
literatuur over Mammillaria's aan de orde stelt.
In Nr. 2, 1978 behandelt H. Wetzel M. matudae en A. Gebauer M. dixanthocentron. D.R. Hunt 
schrijft over Mammillaria's in de oudere Europese literatuur.
In nr. 3, 1978 heeft A. Gebauer het over M. senilis. D.R. Hunt behandelt de classificatiesystemen 
voor het geslacht Mammillaria in verleden en heden en presenteert voorts zijn eigen systeem. 
In nr. 4, 1978 behandelt H. Topel de vormengroep van de kleinbloemige Mammillaria's met gehaakte 
middendoorns. David Hunt's vertaald artikel over het classificatiesysteem wordt vervolgd.
In nr. 1, 1979 behandelt H. Müller M. magnifica. B. Hofmann duikt in de historie en H. Topel 
vervolgt zijn reeks over de kleinbloemige M.s met gehaakte middendoorns.
In nr. 2, 1979 behandelt E. Kuhn M. polyedra en verwante soorten. H. Topel gaat verder met 
zijn reeks over de kleinbloemige haakdoornexemplaren. B. Hofmann vervolgt zijn historisch graafwerk 
naar Mammillarialiteratuur.
Overigens zij opgemerkt dat deze tijdschriften er goed verzorgd uit zien, hetgeen ook geldt voor 
de zwartwitfotografieën.

Cactus & Succulent Journal (U.S.), Vol. 51, Nr. 2
J.D. Donald schrijft over nieuwe soorten aan de Rio Maranon, departement Amazonas, in Peru. 
Hij verschaft ons daarin de nieuwbeschrijving van Borzicactus (sectie Matucana) krahnii en Borzi- 
cactus (sectie Matucana) tuberculatus.
L.C. Leach behandelt Euphorbia proballyana en Euph. waterbergensis uitvoerig.
Pierre Braun is inmiddels beland bij het 6de deel van zijn bespreking van het geslacht Discocatus. 
En zoals gebruikelijk voorzien van de nodige en meestal goede zwartwitfoto's.
Eileen Makuchan koos een stekelig onderwerp: de areolen van Opuntia’s die de beruchte glochiden 
bezitten. Het aantrekkelijke van haar verhaal wordt mede gevormd door de daarbij afgebeelde 
micro- en SEM-fotografieën.
Inge Hoffmann verslaat haar eerste deel van een reis door het uitgestrekte land Argentinë.
In diens deel 2 over orchideecactussen, waarmee de cultuurhybriden van Epiphyllums bedoeld 
worden, geeft de schrijver Clive Innes voor (beroeps-jkwekers ongetwijfeld een interessant verhaal. 
L. Bremer had in 1976 tijdens een reis naar Mexico bij Jaumave, Tamaulipas, een nieuwe Cory
phantha gevonden. Hiervan geeft hij nu de nieuwbeschrijving zijnde Coryphantha delicata, een geel- 
bloeiend exemplaar, hetgeen overigens duidelijk uit de daarbij afgebeelde kleurenfoto blijkt.
Ed Doak is ervan overtuigd dat hij veel hoofdbrekens gaat wegnemen door een overzicht te geven 
van alle Crassula’s met zowel hun oude als met hun thans geldende namen.
In dit nummer voorts boekbesprekingen en het herdenken van de onlangs overleden cactuskenner 
Franz Buxbaum en succulentenkenner Hans Herre.

Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal
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Rebutia (Digitorebutia) diersiana var. minor Rausch var. nova Foto: W. Rausch
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Voorwoord
Zestig jaar geleden werd "Succulenta" opgericht. Een reden om verheugd te zijn. 
Dat Nederland een bloeiende liefhebberij heeft kunnen ontwikkelen en dat de 
kennis betreffende succulenten in ons land zo sterk verbreid en verdiept is, 
hebben we mede, wellicht zelfs voor een groot deel, te danken aan de op
richters, aan de mannen van het eerste uur.
Jong en oud houdt zich met succulenten bezig en beleeft er vreugde aan. De 
vreemde, soms bizarre planten, welke uit een andere wereld lijken te komen, 
trekken ons aan. Vreemde vormen, waarmede de natuur vecht voor het behoud 
van de soort, spreken ons een taal. Het is ditmaal niet de bloem van Guido 
Gezelle, doch het zijn de doornen die ons een taal spreken die wij verstaan. 
Hoewel we de bloemen zeker niet verwaarlozen. Indien onze vrienden naast 
hun doornen ook hun bloemen tonen zijn we dubbel dankbaar.
We kunnen constateren dat de vereniging met het ouder worden niets van haar 
levenlust heeft verloren. Het ledental staat op een record. Het aantal afdelingen 
is ongekend groot, en nog steeds toenemende. In de afdelingen gonst het van 
leven. De vereniging gaat binnenkort haar eerste grote publicatie uitbrengen 
met het Discoboek, een gedurfde onderneming. De heruitgaaf van het boekje 
van Korevaar staat op het program. Boeken geschreven door onze leden worden 
grif verkocht en zelfs in een vreemde taal vertaald. De kwekers van vetplanten 
verdienen een behoorlijke boterham.
Wanneer we om ons heen kijken lijkt het of we in weelde baden.
In cactusweelde. Laat dit zo blijven.

L van Kampen, wnd. voorzitter.

Rebutia (Digitorebutia) diersiana var. minor Rausch 
var. nova

WALTER RAUSCH

Simplex vel paulum proliferans, brevicylindrica, 20 mm longa et 10-13 mm diametiens, 
glauca, radice napiformi parva; costis 10, recte adscenditibus vel paulum tortis, pla
nioribus; areolis ovalibus, 1 mm longis, peranguste paene se tangentibus, fusco- 
tomentosis; aculeis marginalibus 9-11, 4-5 paribus et uno deorsum directo, 1-2 mm 
longis, accumbentibus, violaceo-tuscis, basi obscuriore incrassatis, postea canescenti
bus; aculeo centrali 0 . Floribus, tructu, seminibus Digitorebutae diersianae Rausch 
modo.
Patria: Bolivia, Cinti meridiana, 3.600 m ait.
Typus: Rausch 630, depositus in Herbario Collectionis Plantarum Succulentarum 
Municipali Turicensi, Helvetia.

Alleen of in kleine groepen staand, kort cylindervormig, 20 mm lang en 10-13 
mm 0, grijsgroen, met een kleine penwortel, 10 ribben, verticaal staand of wat 
gedraaid, tamelijk vlak, areolen ovaal, 1 mm lang, zeer dicht op elkaar staand, 
elkaar bijna rakend, met bruine vilt; 9-11 randdoorns, in 4-5 paren en een naar 
onderen staand, 1-2 mm lang, aanliggend, violetbruin met verdikte, donkerder 
voet, later vergrijzend, geen middendoorn. Bloem, vrucht en zaad zoals bij 
Digitorebutia diersiana Rausch.
Vaderland: Bolivië, Zuid-Cinti, op 3600 m hoogte.
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Typeplant: Rausch 630, gedeponeerd in de Stedelijke Succulentenverzameling 
te Zürich, Zwitserland.
Digitorebutia diersiana Rausch vormt in de groep van de "Pygmeeën” een aparte 
soort, die op verschillende vindplaatsen afwijkend is. Zo treft men ten zuiden 
van Yuquina het geheel witbedoornde type, welke in de richting van Salitro geel- 
tot bruinbedoornd wordt en een donkere opperhuid vertoont, t.w. var. atrovirens. 
En nu tenslotte in een verdergelegen pas zich deze nieuwe miniatuurvorm vertoont, 
de var. minor.
Deze planten behoren tot de kleinste cactussen, die met hun kleurig bruine 
habitus op een kind van een Echinocereus pectinatus lijken.

Enzinanweg 35, A-1224 Wenen, Oostenrijk

Vertaling: J. Defesche /  Th. Neutelings

60 jaar Succulenta (I)
J. DE GAST

Inleiding
In de tijd, dat ik verbonden was aan het sekretariaat van Succulenta werden 
mij nu en dan vragen gesteld, die mij noodzaakten oude jaargangen van ons 
maandblad te raadplegen.
Bij het doorbladeren kwam ik allerlei wetenswaardigs tegen. Nu eens een 
interessante plantbeschrijving, dan weer een stukje geschiedenis of een kweek- 
methode. Na het eindigen van het zoekwerk, al dan niet met goed resultaat 
afgesloten, was wel steeds mijn gedachte: "Jammer, dat zo'n schat van wetens
waardigs vrijwel niet gebruikt wordt." Niemand haalt het immers in zijn hoofd 
tientallen oude jaargangen uit de bibliotheek op te vragen als hij gegevens 
over een bepaalde plant zoekt. Daar komt hij alleen toe, wanneer die jaargangen 
bij hem thuis op de boekenplank staan. Eigenlijk zou je voor dat doel een index 
moeten hebben.
Maar ook de geschiedenis is interessant. Wanneer iemand lid is van een 
voetbalvereniging kent hij alle namen van belangrijke spelers, die voor de club 
gevoetbald hebben en hij onthoudt de jaren waarin zijn club kampioen werd of 
degradeerde. Want de geschiedenis brengt vreugde en leed. Hoeveel van onze 
leden weten er echter iets van het wel en wee uit het leven van Succulenta? 
Het 60-jarig bestaan van Succulenta vormde een goede aanleiding, om de maand
bladen eens voor u door te bladeren en de belangrijkste gebeurtenissen op een 
rijtje te zetten.
Van de vooroorlogse jaren kwam ik een goede geschiedschrijving tegen in het 
nummer van mei/juni 1949, geschreven ter gelegenheid van het dertigjarig 
bestaan van Succulenta. Het was van de hand van de heer G.D. Duursma, 
één van de oprichters van de vereniging. Beter beschrijven dan door deze 
ooggetuige is niet mogelijk. Ik meen dan ook, dit gedeelte letterlijk te moeten 
overnemen. Dat is dan tevens een hommage aan de baanbrekers voor onze 
liefhebberij in Nederland.
In mijn overzicht zullen de oudere leden onder u vele namen en aktiviteiten 
missen; zo is er bijvoorbeeld niets geschreven over Grasheuvelkonferenties, 
studieweekeinden, 3 LK en contactbijeenkomsten.
Ik moest mij beperken en bepaalde mij tot datgene wat in mijn ogen het 
belangrijkste was.
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Overzicht 1919 - 1979
Reeds in oktober 1912 werd door de heren H.J. van den Berg te Giekerk en 
G.D. Duursma te Huizum zowel in het maandblad "Floralia" als in "Onze Tuinen” 
een oproep geplaatst om te komen tot de oprichting van een vereniging van 
cactusliefhebbers. Een dertigtal adhesiebetuigingen kwamen hierop binnen maar 
nadere plannen durfden zij niet uit te werken. Door het plaatsen van populaire 
artikelen in genoemde maandbladen werd getracht meer sympathie voor 
succulenten op te wekken, wat ongetwijfeld niet zonder uitwerking is gebleven. 
Toen dan ook in september 1917 de heer H. Hindriks te Groningen nogmaals 
een oproep in "Floralia” plaatste had dit meer sukses: er reegeerden ca. 80 
belangstellenden. Zij ontvingen allen een ontwerp statuten en huishoudelijke 
reglement ter beoordeling met het verzoek om kommentaar.
Een paar succulentenkwekers in Nederland waren zo vriendelijk een lijst te 
verstrekken van personen, die de laatste paar jaren deze planten hadden gekocht 
en zo konden begin mei 1919 in totaal 182 liefhebbers worden aangeschreven 
voor de oprichtingsvergadering. Floewel slechts 50 personen zich direkt als lid 
opgaven meende het voorlopig bestuur toch door te moeten zetten. Op 16 juni 
1919 werd de Nederlandse Vereniging van Vetplantenverzamelaars opgericht. 
Het bestuur bestond uit de heren H.W. Ferree, voorzitter, G.D. Duursma, sekretaris 
en C.H. Prins, penningmeester.
(Hier begint het citaat uit het verslag van de heer G.D. Duursma).

Op 16 Juni verscheen het eerste nummer van „Succulenta”, slechts 4 bladzijden 
tellend. Het werd verzonden aan 50 personen, die door hun geldelijke bijdrage het ver
schijnen van dit en het tweede nummer mogelijk maakten. Van deze 50 personen zijn 
slechts drie ook nu nog lid, n.l., M.C. Karsten, de heer J.J. Verbeek Wolthuys en 

ondergetekende. Opmerkelijk is het, dat op de eerste bladzijde van het eerste nummer 
reeds aan het oprichten van „onderafdelingen" (kringen) aandacht werd geschonken.
Ook was er toen al een bibliotheek van slechts 4 nummers, maar het begin was er!
Op 16 Augustus 1921 had de eerste bestuursvergadering plaats bij de heer Verbeek 
Wolthuys, te 's-Gravenhage. Het ledental ging steeds vooruit en daarmee ook het 
tijdschrift.
De 4e jaargang telde 90 blz. en de 5e jaarg. 138 blz.; het ledental steeg tot 264. In dit 
jaar begon de heer v.d. Houten met het verstrekken van gratis plantjes aan nieuwe 
leden, tot op heden nog altijd een goed propagandamiddel. De 2e Kerstdag 1922 had 
weer een bestuursvergadering plaats en wel ten huize van de heer v.d. Houten te 
Rotterdam. Bijgaande foto werd dien dag genomen en is ter gedachtenis aan deze on
vergetelijke medewerker hierbij voor het eerst afgedrukt.
Met het 6e levensjaar begint de eigenlijke bloei onzer vereniging. Het aantal leden 
bereikte op 31 Dec. 1924 het getal 396. In dit jaar werd ook de eerste succulententen
toonstelling te 's-Gravenhage (27-29 Juni 1924) gehouden.
De heren Ir. F.H. Esser te Rotterdam en Chr. de Ringh te Hilversum worden per 1 Maart 
1925 aan het bestuur toegevoegd. Eerstgenoemde bedankte echter reeds weer per 
31 December. Heel de succulentenwereld roemt de artikelen van Mej. Karsten in 

de 8e en 9e jaargang over Mesembryanthema, geïllustreerd door eigen zeer duidelijke 
tekeningen, welke deze jaargangen voor de wetenschap van goede waarde doen zijn.
Met ingang van 1 Jan. 1927 trad de heer Verbeek Wolthuys als voorzitter af en kwam 
de heer de Ringh daarvoor in de plaats. In Juni werd het secretariaat door Mej. Karsten 
te Terborg overgenomen, terwijl ondergetekende met Prof. Dr. A.M. Sprenger te 
Wageningen de redactie van het maandblad verzorgde.
Met een enkel woord willen wij hier nog gewag maken van het feit, dat de jaargangen 
1 tot 9 (uitgezonderd de beide eerste nummers van de eerste jaargang) gedrukt werden 
door de heer T. van de Wey te Schrans bij Leeuwarden.
Zo begint dan met de tiende jaargang eigenlijk een nieuw tijdperk. Dank zij het steeds 
toenemende ledental (31 Dec. 1928 ten getale van 692) kon elke maand een nummer 
van 20 blz. verschijnen, dat door de goede zorg van de nieuwe drukker (firma van 
Druten te Utrecht) keurig verzorgd werd.
Op 26 Dec. 1928 overleed de bekende Belgische cactusliefhebber en kweker Frantz 
De Laet, die voor onze vereniging veel gedaan heeft en aan wie wij grote dank 
verschuldigd zijn.
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Num m er 3. 1 Septem ber 1919.

SUCCULENTA
Orgaan van de Nederl. Ver. van V etp lantenverzam elaars  

Secretariaat: G. D. DUURSMA, B 140 HUIZUM bij Leeuwarden.

Liefhebberen
Daar wij allen liefhebbers van cactussen en andere vetplanten zijn, 

is het niet noodig nader te omschrijven wat „liefhebberen” is, doch 
wat mij aangaat, vind ik het niet alleen aangenaam om zelf een goede 
collectie planten te bezitten en te verzorgen, maar is het een mijner 
grootste genoegens ook bij andere verzamelaars zoo nu en dan eens 
een kijkje te nemen.

Ook is er geen beter manier om de liefde tot zijn eigen planten 
aan te wakkeren dan deze. Als men bij den een of anderen kennis 
eens een aardige verzameling beziet, valt ons oog steeds op iets in
teressants dat men zelf niet heeft, en dan denk ik : „kijk dat soort 
valt mij waarlijk mee”, want, al heeft men in speciale boeken over 
vetplanten nog zoo veel gelezen, toch is het beter de planten in na
tura te zien en in vele gevallen is dan de kennismaking frappant. 
Ook valt het ons soms wel eens tegen, want van tamelijk gewone 
planten maken de kweekers meermalen veel ophef, terwijl werkelijk 
prachtige en zeer interessante planten vaak niet eens genoemd worden. 
De oorzaak schuilt vaak in gebrek aan soortenkennis, daar er in de 
bloemenwinkels onzer steden wel cacteen en andere vetplanten verkocht 
worden, door wel bekwame kweekers van gewone kasplanten en snij
bloemen, doch geen kenners van vetplanten. Dit is hun echter niet 
kwalijk te nemen, want het aantal speciale vetplantkweekers is hier 
te lande nog zeer gering, hoewel ik er een paar ken die wel mee 
kunnen doen, doch deze natuurlijk niet te na gesproken.

Dus is het voor den liefhebber allereerst noodig de vereischfe soor
tenkennis op te doen en juist door die kennis, als men weet wat 
mô ois er op dat gebied bestaat, zal de liehebberij zich ontplooien. 
Het lezen van goede werken, maar vooral het bezien van andere col
lecties, is de beste weg om zelf een goede verzameling van mooie 
soorten samen te stellen.

Wat geeft het of wij maar alles wat succulent is verzamelen ? Het 
ware liefhebberen is juist gelegen in het bijeenbrengen van schoone 
soorten, zoowel wat vorm en kleur der plant als bestekeling en bloei 
betreft en zoodoende onze ruimte, welke bij den gewonen liefhebber 
dikwijls zeer beperkt is, zoo goed mogelijk te gebruiken.

Nu zullen wij eens gaan zien wat ons zoo hier en daar bij onze 
kennissen bijzonder is opgevallen en welke soorten bepaald onze 
collectie moeten sieren.

Van alle Cacteën biedt het geslacht Echinocactus ons wel de meest 
aantrekkelijke planten. Zoowel wat de vormen, rijkdom als bestekeling 
en bloei aangaat, vinden wij hier zeer groote afwisseling. Welke lief-
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hebber zou niet gaarne zoo’n groote Echinocadus Grusonii in zijn bezit 
wenschen, zooals ik er laatst in den Leidschen Hortus zag? Een bol 
van wel 35 cM. diameter, rijk bezet met krachtige, lichtgele, hoorn
achtige stekels, een prachtstuk om te zien. Ook zag ik laatst een 
Echinocadus longihamatus, met lange, haakvormige middenstekels van 
wel 10 cM. lang. En plaats daarnaast eens een Echinocadus ingens 
met bieede stekels, dan hebt ge de paradestukken! In een goede 
collectie mogen deze soorten niet ontbreken, zij geven ons juist een 
indruk van echte stekelcactussen en planten van zoo’n 10 cM. diameter 
geven ons juist het ware aspect, ’t welk de jongere planten nog missen. 
Want als men jonge plantjes vergelijkt met tamelijk flinke exemplaren, 
dan zal men zien dat het verschil, wat den totaalindruk aangaat, vaak 
zeer groot is. Sommige cactussen schijnen in h-un jeugd vaak simpele 
plantjes, met onbeduidende vormen en bestekeling, doch zien wij een 
oud exemplaar, dan staan wij vaak verbaasd dat dit dezelfde soort is. 
Zoo had ik dit o.a. eens toen ik een jong plantje van Opuntia tunicata 
gezien had ; ik vond er niet veel aan, doch — daar zie ik later een 
flink ontwikkelde plant en stond er werkelijk versteld van dat dit nu 
eigenlijk Opuntia tunicata was, want die fraaie, helder witte, vrij lange 
stekels maken deze plant voor een cactusvriend werkelijk zeer begeer
lijk en zoo gaat het met veel meer soorten.

Het is natuurlijk niet mogelijk en ook niet aan te raden direct een 
geheele collectie volwassen planten aan te schaffen, want, afgezien 
van het feit, dat wij dan diep in de beurs zouden moeten tasten, is 
het een groot genot kleine plantjes door onze goede behandeling steeds 
grooter te zien worden. Toch is het zeer goed, reeds bij het aan- 
schaffen van kleine plantjes te weten, wat we er van kunnen verwach
ten als ze groot zijn geworden en daarom moeten wij zooveel moge
lijk rondzien, om ze te leeren kennen, zoowel in hun jeugd als in 
hun meer volwassen staat.

Dit is vooral noodig met verschillende Opuntia’s, Echinocactussen, 
“Echinocactussen, Mamillarea’s en Cereussoorten, daar deze over’t alge
meen op ouderen leeftijd pas hun ware gedaante en bestekeling krijgen.

Haarlem. C. H. Prins.

Ceropegia’s.
Dezer dagen een Vetplantenverzamelaar bezoekend, die er een zeer 

fraaie en uitgebreide collectie op nahoudt, zag ik ook een vertegen
woordiger van het geslacht Ceropegia, een aan de Asclepia’s verwante 
vetplantengroep. De plant op zichzelf maakt geen aanspraak op uiter
lijk schoon, maar de bloemen, welke gemakkelijk verschijnen, zijn zoo 
interessant, dat wij eiken verzamelaar, die er een kas op na houdt, 
aanraden zich één of meer Ceropegiasoorten aan te schaffen.

Haar vaderland is Indië of Afrika, waar zij in vereeniging met Or
chideeën en Lianen worden aangetroffen. In een vochtige kas bij een 
muur geplaatst, ontwikkelen zich dan ook spoedig luchtwortels, waar
mee zij zich omhoog werkt. Overigens verlangt zij een zonnig plaatsje, 
droge aarde en een kleinen pot en laat zich door stekken gemakkelijk 
vermeerderen.

Van de 85 bekende Ceropegiasoorten noemen w ij: C rupicola, door 
Deflers in Arabië op 2000 M. boven den zeespiegel ontdekt De 
vingerdikke, vleezige stengels dezer soort zijn met een blauwe waslaag
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bedekt en dragen hartvormige gesteelde bladeren. Terzijde van de 
bladsteel ontwikkelen zich de schermvormige bloeiwijzen, welke een 
tiemal gesteelde, roze, gestreepte bloemen dragen, van een vorm die 
zich moeilijk laat beschrijven. C Sandersonü De Cesne werd in 1824 
uit Oost-lndië naar Europa overgebracht en heeft langwerpige bladeren 
in welker oksels de langgesteelde, donkerviolet gestippelde bloemen 
ontspringen. De bloemen van C elegans Wall, C Candelabrum L en 
C stapeliaeformis Haw gelijken veel op laatstgenoemde soort.

In den catalogus der firma Haage & Schmidt vinden wij nog de 
volgende soorten vermeld : C Brownü, C Gardneri, C gemmifera, C 
Monteiroae, C radicans en C Vvoodü. O. D. D.

Euphorbia Schimperi Presl.
(N aa r  a a n le id in g  e e n e r  v raag ) .

Deze Euphorbiasoort is afkomstig uit Zuid-Arabië en vormt volgens 
den plantenzoëker Schweinfurth in de nabijheid der stad Aden en 
meer landwaarts bij Diobla, dichte, veelvertakte bosschen van ongeveer 
anderhalven meter hoogte.

Dat ze bij ons in de koude kas en dus ook in de gewone huis
kamer gekweekt kan worden, bewijst al direct het feit dat men ze bij 
Amara tot 2000 M. boven den zeespiegel aantrof.

In onze kassen vormt Euphorbia Schimperi onregelmatig vertakte 
struiken van ongeveer twee meter hoogte, met rolronde stengels ter 
dikte van een potlood. De kleine, 1 cM. lange bladeren, zijn smal, 
gespitst en langs den stengel terruggebogen. Aan den top der sten
gels bevinden zich de tot een schermvormige bloeiwijze vereenigde 
bloemen, waarvan de middelste zittend is, terwijl de anderen, ten getale 
van 4 tot 6, gesteeld zijn. Deze bloemen, die evenals van de meeste 
Euphorbiasoorten weinig te beteekenen hebben, verschijnen spoedig 
en zijn van wit bewimperde schutbladen begeleid. De voor Euphorbia’s 
kenmerkende honigklieren zijn bij E Schimperi meestal ten getale van 
4 aanwezig en geel gekleurd.

In onze verzameling ziet men E Schimperi, welke door de Arabieren 
met den naam „er’ err” betiteld wordt, zeer weinig en, hoewel er 
ongetwijfeld mooiere Euphorbiasoorten zijn, toch verdiende zij, wegens 
haar lichten groei en tamelijke hardheid, meer gekweekt te worden.

Ü. D. D.

Personalia.
(D s. L. M. de B o er  f ) .

Ds. L. M. de Boer, predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te Hulst, 
een bekend en kundig cactusverzamelaar, is begin Augustus op 16- 
jarigen leeftijd overleden.

Ontegenzeggelijk was Ds. de Boer een der oudste liefhebbers; een 
halve eeuw lang heeft hij, trots zoo nu en dan gewijzigde begrippen 
met betrekking tot de mode, welke ook in de kamerplantencultuur een 
woordje meespreekt, de sympathie voor zijn gestekelde vrienden niet 
verloren en steeds vol toewijding zijn beschikbaren tijd aan hunne 
verpleging ten beste gegeven.

Als zoodanig heeft hij gedurende een reeks van jaren, dat ae lief
hebberij voor vetplanten in ons land zoo goed als geheel gedoofd 
was, menigeen vol bewondering zijn collectie getoond en zonder twij-
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fel is hij een der weinigen geweest die de vetplantenliefhebberij in 
ons land op het peil van thans gebracht heelt.

Hij ruste in vrede ! G D. D.
Echinocactus gibbosus D. G.

(  Echinocactus platensis Spegazz).
Deze zeer donkergroene matig bestekelde, uit Zuid-Argentinië af

komstige Echinocactus, mag in geen verzameling ontbreken en wel 
omdat hij den liefhebber den geheelen zomer door schoone bloemen 
schenkt en hem tot grootere liefde voor de cactussen aanspoort.

De sierlijk beschubde groene knoppen vertoonen zich de een na den 
ander, om zoo op een warmen dag de plant te sieren met een 4 a 5 
cM. grooten witten bloem, welke ongeveer twee a drie dagen duurt, 
om dan weer gevolgd te worden door zijn medeknoppen. Zijn er een 
twee- of drietal bloemen tegelijk open, dan is er van de plant zelf 
weinig of niets meer te zien.

Echinocactus gibbosus, ook wel als Echinocactus platensis in den han
del, bloeit reeds als zeer jonge plant.

Terwijl ik dit schrijf, heb ik er op mijn kweekerij zelfs een in bloei 
die nauwelijks anderhalve cM. hoog is. Bij lichte bloeibaarheid is zij 
tevens zeer sterk en zal ook bij veel gieten niet gauw wegrotten.

Kweekerij „Duinoord” Den Haag. T h. J ansen.

Mededeelingen.
RECTIFICATIE. In no. 1 van ons orgaan is een zetfout blijven 

staan. Zooals onze lezers wel begrepen zullen hebben, werd achter 
Echinocactus Ottonis ten onrechte L. 80 vermeld ; dit moet zijn L. en 
O , de afkorting van de auteursnamen Link, (professor in de botanie 
te Berlijn 1769— 1851) en Otto, inspecteur van den Botanischen tuin 
aldaar. Samen beschreven zij vele nieuwe Cactussoorten.

CONTRIBUTIE. Van een paar leden ontvingen wij tot heden de 
toegezegde contributie nog niet; allicht zal de vacantietijd hier schuld 
aan hebben. V' waren zoo vrij bij dit nummer een ingevuld post- 
wisselformulier e voegen en verzoeken dringend het bedrag even aan 
onzen Penningmeester te willen overmaken.

Verder zijn er nog eenige vetplantenverzamelaars die zich nog niet 
als lid onzer vereeniging opgaven. Ook bij dezen sloten wij een post- 
wisselformulier in en vertrouwen dat dit alsnog een aanleiding moge 
zijn om lid te worden. Ziet men voor zich zelf niet zooveel voordeel 
in het lidmaatschap, laat men het dan doen om de jonge vereeniging 
te steunen. Met algemeene medewerking, zoowel financieel als door 
propaganda en schriftelijke bijdragen kan iets van blijvenden aard tot 
stand worden gebracht. ____________________ G D- D-

Speciale cultuur van Cactussen.
TH.  J A N S E N  - DEN HA A G

Koningin Emmakade 148 - Telefoon 2556.
Boekwerken op ’t gebied van cactussen.

Vraagt prijsopgaaf!
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Op 16 Juni 1929 mocht onze vereniging haar tienjarig bestaan herdenken, waarvan de 
tweede nationale cactustentoonstellingen op 7, 8 en 9 Juni in het gebouw Excelsior te 
's-Gravenhage de inzet vormde.
De vereniging steeg thans tot het toppunt van haar bloei. De inhoud van Succulenta 
stond, dank zij veler medewerking, op een hoog peil, zowel populair als wetenschap
pelijk. Het ledental nam gestadig toe, op 31 Dec. 1929 telde de ledenlijst 861 namen. 
Alle kansen werden aangegrepen (radiopraatjes, plaatselijke tentoonstellingen, lezingen, 
propaganda-artikelen in alle mogelijke bladen en tijdschriften en niet het minst de 
actie der over het gehele land verspreide kringen) om de liefhebberij nog meer te 
bevorderen.
Op 1 Jan. 1930 bedankte Prof. Sprenger als bestuurslid, hij werd vervangen door 
de heer S.P.C. van Romünde; de heer van den Houten heeft van die datum af de 
redactie van het maandblad met mij verzorgd.
Tegen het einde van 1931 werd onze vereniging ingeschreven als erelid der „South 
African Succulents Society.”
Op 17 October 1932 overleed te Wageningen Prof. J. Valckenier Suringar, die evenals 
zijn vader Prof. W.F.R. Suringar zich bekendheid verworven heeft door zijn Melocactus- 
onderzoekingen óp de West-lndische eilanden, een arbeid die door de heer Dr. 
P. Wagenaar Hummelinck werd voortgezet en uitgebreid met studies over alle succulen
ten der W.l.-eilanden. Deze publicaties verschenen steeds in Succulenta en hebben 
de wetenschappelijke waarde van ons orgaan sterk verhoogd. Op 31 December 1932 
telde de vereniging 1178 leden, waarvan 77 buitenlanders.
Jaargang 1933 was kleiner, telde 232 blz., het ledental was ook met 100 teruggelopen. 
Bij gelegenheid van het 15-jarig bestaan der vereniging werd van 15 tot 17 Juni te 
's-Gravenhage de derde nationale cactustentoonstelling gehouden. Daar Mej. Karsten 
op 1 Juli benoemd werd tot redactrice bij de Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plant
kunde, bedankte zij als secretaresse onzer vereniging. In haar plaats nam Mej. J.J.E. 
van den Thoorn eerst tijdelijk en later definitief de drukke werkzaamheden van 
Mej. Karsten over. Wat beide dames voor de bloei van onze vereniging hebben gedaan, 
is slechts ingewijden bekend. Een woord van warme hulde is hier zeker op zijn plaats. 
Reeds enige jaren waren er moeilijkheden ontstaan met enige kringen omtrent het 
wezen der vereniging. In 1933 kwam het ten slotte zover dat deze kringen zich meen
den te moeten afscheiden. Een tweede vereniging met een tijdschrift „Cactussen en 
Vetplanten” kwam tot stand. Dit alles viel samen met een periode van algemene econo
mische inzinking, waardoor het ledental der beide verenigingen feitelijk te gering was 
om een behoorlijk bestaan te kunnen leiden. Het heel goede tijdschrift van onze zuster
vereniging stond onder de redactie van de heer J.A. Janse.
Eind Maart 1935 hield de heer van Romünde op penningmeester der vereniging 
te zijn en nam de heer B.Th. Krabbendam deze functie tijdelijk waar.
Tegen het einde van 1936 moest de heer Krabbendam om gezondheidsredenen als 
penningmeester bedanken; de heer J. Casteelen te Nijmegen werd bereid gevonden 
het tijdelijk beheer der geldmiddelen over te nemen. Het ledental daalde inmiddels 
tot 575 in 1937.
In Juni 1938 kon bij gelegenheid van het twintigjarig bestaan der vereniging een 
jubileumnummer van 20 pagina's verschijnen, terwijl Succulenta, dank zij de mede
werking van o.a. de heren Uitewaal, Prof. Cammerlocher, Swüste, Fric, Kreuzinger en 
Wagenaar Hummelinck, haar hoog peil behield. De heer Casteelen bedankte einde 
Januari als penningmeester en werd vervangen door de heer Chr. F.W. Slijper, te 
's-Gravenhage.
Het jaar 1939 blijft voor ons steeds een weemoedig jaar. Door sterk teruglopen van het 
ledental (tot 251) telde Succulenta slechts 148 bladzijden. De heer J.M. van den 
Houten bedankte op 25 Jan. om gezondheidsredenen als bestuurslid en mederedac
teur. Van de oprichting der vereniging af hadden wij altijd op de meest prettig wijze 
samengewerkt. Met moed, beleid en trouw heeft de heer v.d. H. de vereniging door 
vele moeilijkheden heengeholpen. Steeds bereid tot helpen, door raad en daad heeft hij 
vele leden aan zich verplicht. Onze tegenwoordige voorzitter de heer A.F.H. Buining 
werd tot. waarnemend bestuurslid benoemd.
Begin 1940 bedankte de heer Chr. de Ringh als bestuurslid, de heer Buining werd 
nu definitief lid van het bestuur en meteen met de voorzittersfunctie belast. Verder 
werd de heer M.W.B. van Oosten te 's-Gravenhage in het bestuur gekozen; hij 
kreeg het beheer over de bibliotheek.
Na de onverhoedse inval der Duitsers in Mei 1940 kon ons tijdschrift voorlopig nog 
ongestoord blijven verschijnen. In 1941 leed een ernstige poging tot fusering der beide 
verenigingen schipbreuk. In dat jaar overleden twee vooraanstaande leden en mede
werkers van het tijdschrift, n.l. de heren F. Swüste en F. Voorwinde.
In 1942 overleed de heer A.J. van Goethem te Amsterdam, aan wie vooral de



bibliotheek veel te danken heeft. Begin Dec. 1942 bedankte de heer Slijper om gezond
heidsredenen als penningmeester en heeft ondergetekende deze functie waargenomen.
Op 1 Febr. 1943 overleed de heer J.M. van den Houten te Rotterdam, die voor 
de bloei der vereniging van het begin af aan zoveel gedaan heeft. Hij heeft een 
kleine vereniging zien groeien en bloeien, hij heeft ook haar achteruitgang tot bijna de 
ondergang meegemaakt. Helaas werd het hem niet gegeven de herrijzenis mee te maken.
Na de bevrijding was het onmogelijk direct volledig contact op te nemen met de leden 
der vereniging. De meeste leden waren de vereniging trouw gebleven en hadden hun 
contributie trouw betaald, zodat een mooi reservefonds gevormd was, waarvan wij 
nu nog de vruchten plukken. Het bestuur pleegde overleg en kwam tot de conclusie 
dat voor alles getracht moest worden om de beide verenigingen tot elkander te bren
gen. Een nieuw ontwerp statuten werd ontworpen. Na de nodige formele besprekingen 
kwam in een samenkomst ten huize van de heer Mol, waaraan de heren Buining 
en Uitewaal deelnamen een voorlopige overeenstemming tot stand.

(Einde citaat).
Graaf Gerhardstraat 10, Venlo (WOTdt VGfVOlQCl)

Discocactus horstii Buin. & Bred.

GÜNTHER KÖNIGS

Bepaald een sensatie was destijds de import door Uebelmann naar Europa van 
de door Leopoldo Horst ontdekte Discocactus horstii, die op de Serra do Barrad, 
in de staat Minas Gerais, Brazilië, thuis hoort. Daarmee had men gelijktijdig de 
qua afstand kleinste vertegenwoordiger van het geslacht gevonden. De nieuw- 
beschrijving geschiedde in Krainz in 1973 en luidt (verkort) als volgt: 
Plantelichaam tot 6 cm 0  en ca. 2-3 cm hoog, bruingroen, met vertakte wortels. 
Cephalium tot 2 cm 0, 1'/2 cm hoog, witwollig, met bruine, 2 cm lange 
borstelharen bezet.
Ribben 15-22, doorns kamvormig aanliggend, bruin tot later grijswit. Bloemen 
ca. 7 '/2 cm hoog en 6 cm 0, wit.
Vrucht 30 mm lang, 4 mm dik. Zaad 1-1.1 mm lang en 0.9 mm breed, zwart. 
Op de groeiplaats tussen kwartsgesteente groeiend.
Naar mijn eigen bevinding is de cultuur, zoals voor alle Discocactussen geldt, 
niet zonder problemen. Geënt geven bijna alle planten geen al te grote moei
lijkheden. Evenwel op eigen wortel moeten alle Discocactussen in een mineraal- 
houdend substraat zonder veel humus staan. In de zomer bij volle zon ver-
Foto 1: Discocactus horstii: de bloemknoppen ontplooien zich.
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Foto 2: de knoppen staan op het punt zich  te openen.
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Foto 6:
Een cristaatvorm van Disco- 
cactus horstii.

Foto's van de schrijver.
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langen zij voldoende vocht. In de winter moeten ze droog staan bij een bodem- 
temperatuur van ca. 20° C en een luchttemperatuur van tenminste 15° C. 
Nevelen is vanwege de luchtvochtigheid van tijd tot tijd aanbevelenswaard. De 
hoge bodemtemperatuur die met behulp van grondverwarmingskabels gereali
seerd wordt, is voor wortelechte exemplaren van groot belang! Zaaisels van 
Disco kiemen het beste bij 25-30° C.
De bloeibaarheid van de Discocactussen en in het bijzonder van D. horstii 
is bij een juiste cultuur zeer goed. De hier afgebeelde foto’s maken dit wel goed 
duidelijk. Daarbij moet ik nog een klein geheim verraden, dat mij destijds door mijn 
vriend Albert Buining werd verteld. Omdat Discocactussen naar bekend is nacht- 
bloeiers zijn en ’s avonds eerst hun bloemen openen, is het altijd enigszins 
een probleem ze zonder flitslicht te fotograferen. Wanneer nu een plant op de late 
namiddag zijn bloemen gaat ontvouwen (zie foto’s 1 en 2), doet men een pot 
over de plant. En na een goed uur duisternis is de bloem geheel geopend, zodat 
men dan deze nog met daglicht kan fotograferen (zie foto 3).
Als men 2 planten onderling kan bestuiven, kan men na 2 a 3 maanden de 
vruchten verwachten (zie foto 4).
In de verzameling van de gebrs. de Herdt heb ik ook een kamvorm van D. horstii 
gezien, zoals op foto nr. 6 te zien is.
Voorts bestaat er nog een vorm van D. horstii met een kleiner aantal ribben 
en met een totaal andere bedoorning (zie foto no. 5).

Hammersteinstr. 21, D-4150 Krefeld

Vertaling: J. Defesche /  Th. Neutelings

Cactusverrassingen tussen Tepetongo en Monte Esco- 
bedo
ALFRED B. LAU

De slechte weg tussen Tepetongo en Monte Escobedo voert gedeeltelijk door 
de staat Jalisco (Mexico), om de grens van de staat Zacatecas weer te be
reiken voorbij het kleine dorp San Rafael. Hier bereikten we wederom het hoge

Een vorm van 
Mammillaria jalis- 
cana



Mammillaria 
gilensis-vorm op 
de vindplaats.

plateau en omdat de nacht op het punt stond te vallen, reden we door een 
spaarzame eikenaanplant op een harde, rotsachtige bodem naar de steile helling. 
Op 2000 m hoogte besloten we onze tent op te slaan, legde vervolgens een 
kampvuur aan en zongen nog enige liederen. Onze Indiaanse kinderen waren 
in de wolken!
De vroege dageraad begroette ons opgewekt en koel, wat normaal is in deze 
tijd van begin maart. Maar de hemel was helder blauw en de zonnestralen 
waren reeds aan de einder zichtbaar, wat een typisch veelbelovende dag voor 
cactusminnaars pleegt in te houden.
Al spoedig hoorden we de kreet van Dionisio, een Indiaan uit Mazateco: ”Een 
Mammillaria met witte doorns en roze bloemen!" Hij was toen amper 13 jaar 
oud, maar al zeer goed op de hoogte wat de woestijn aan planten te bieden 
heeft. We bekeken zijn vondst nieuwsgierig en haalden onze Backeberg "Die 
Cactaceae”, deel 5, tevoorschijn. Reeds eerder had iemand zich afgevraagd, of 
dit door het weer aangetaste groene boek soms mijn Bijbel was. Tot mijn 
schande moest ik als protestants leider van een tehuis voor Indiaanse kinderen 
toegeven dat zulks niet het geval was.

Mammillaria
pettersonii



Al wikkend en wegend kwamen wij tot de bevinding dat we met Mammillaria 
jaliscana te maken zouden kunnen hebben. En dat was hier erg aannemelijk, 
op de grens van Jalisco en Zacatecas. Toch was de oorspronkelijke, aardrijks
kundige vindplaats van deze soort beduidend meer naar het zuiden gelegen. 
En bovendien had ik op dat moment geen vergelijkingsmateriaal bij de hand. 
Veel later wist professor dr. Diers te Keulen mij te vertellen, dat deze beslist 
niet de originele Mammillaria jaliscana was. De echte ontving ik daarop van 
Werner Reppenhagen, een van ’s werelds beste specialisten in het geslacht 
Mammillaria. Het aantal doorns is hetzelfde, de plant is enigszins groter en de 
bloemen hebben een aantrekkelijke lichtroze kleur en gaan geheel open.
In deze groep heb ik nog andere planten gevonden. En wel in de buurt van 
Metzquitic, Jalisco. En weer andere nabij San Juan Capistrano in Zacatecas 
en voorts andere in het Huitcholgebergte van Jalisco.
Om vooral toch geen verwarring te scheppen behoren al deze exemplaren ge
zamenlijk en als variëteiten van één soort beschreven te worden. En het is tot 
dusver nog niet duidelijk voor mij, of in taxonomisch opzicht Mammillaria jaliscana 
als de hoofdsoort en de rest van de gevonden exemplaren als variëteiten be
schouwd dienen te worden.
Microscoopfoto's van de zaden zullen er eerst gemaakt moeten worden, alvorens 
tot overeenstemming van de meningen te geraken. Materiaal van al deze ge
vonden planten is in handen van David Hunt van de Kew Gardens te Engeland 
en van mr. Supthut te Zürich.
Na San Rafael ging de weg merendeels dalend verder, maar we besloten niet 
rechtstreeks naar Monte Escobedo te rijden. Op het laagste gedeelte kozen wij 
een slechte weg zuidwaarts en ons was verteld, dat daar zich een waterval 
bevond die leidde naar een nauw en ontzag inboezemend ravijn. Op de oude 
boerderij van een zuivelboer werden wij hartelijk ontvangen, we konden er 
onze slaapzakken uitleggen en gebruik maken van de keukenfaciliteiten. Het 
gesprek ging toen over een geelbedoornde Mammillaria.
De volgende morgen kon ik het ontbijt niet afwachten en ging met bekwame 
spoed direct de helling af naar de waterval en de steile kloof. Het panorama 
was overweldigend, maar omdat ik mij zo haastte, miste ik Echinofossulocactus- 
en Echinocereussoorten. En voorts nog Coryphantha's met harde, sterke bedoor- 
ning welke mijn tennisschoeisel binnendrong.
Ik waagde me er niet aan te gissen met wat voor een Echinofossulocactus 
ik te maken had. Dit liet liever aan specialisten over zoals dra. Helia Bravo 
of dr. Meyran te Mexico Stad. De Echinocereus bleek een E. weinbergii te 
zijn. Maar die Coryphantha was een uitdaging voor mij. Mr. Bremer uit Arizona 
zag een sterk uitgedroogd exemplaar en dacht dat een vogel het zaad ervoor 
had overgebracht vanuit de Chihuahuawoestijn.
Hij meende dat het Coryphantha poseigeriana was. Het is geen kritiek van mijn 
kant, omdat men gezien de ingedroogde toestand zich gemakkelijk in de plant 
vergist. Maar na jaren van bestuderen van dit exemplaar kwam ik tot de con
clusie dat ik de Coryphantha guerkeana herondekt had, of zoals dr. Riha 
veronderstelde, C. ottonis.
Al deze planten groeien vlak in de harde, uitgedroogde grond, tussen dood 
gras, hetgeen kenmerkend voor dit seizoen is. De richting naar de zon was 
direct zuid, op een hoogte van 1700 m. Een uitstekend cactusklimaat.
We keken naar beneden in de donkere en nauwe kloof. En ik zag opeens 
dwars door de bladeren van een Dasylirion een witbedoornde Nyctocereus 
serpentinus schitteren.
Toen ik met Hernando Sanchez Mejorada deze plant besprak konden we tot 
dusver niet tot de conclusie komen, of we met een nieuwe variëteit van doen
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hadden. Grote eksterachtige vogels en eveneens een paar raven verdwenen 
in de schaduw van de noordelijke helling, welke onbereikbaar en mysterieus 
aandoend ver beneden ons lag. Zouden we wel de ravijn ergens kunnen over
steken? We gingen het proberen door in westelijke richting te wandelen. En 
daarbij keken we steeds uit naar die geelbedoornde planten, welke onze boer 
ter sprake had gebracht en een Mammillaria zou moeten voorstellen.
Het terrein liep af in zuidwestelijke richting en het ving alle hitte van de vroege 
namiddag. En dan opeens, op een rotspartij dat door hoog gras overwoekerd 
werd, bijna verborgen, groeiden twee van de meest fraai geelbedoornde Mam- 
millaria’s, die ik ooit had gezien. Uit de axillen kwam sneeuwwitte wol naar 
voren, net zo lang als de tuberkels zelf waren. De enige soortgelijke cactus- 
pracht zag ik twee jaar later in de Siërra Canela in de Chihuahua, alwaar we 
Mammillaria canelensis zagen en fotografeerden.
Er was toen geen bloei te bespeuren, maar we namen zeven exemplaren mee
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naar Fortin, alwaar we deze verder kweekten. Een ervan kreeg tenslotte de 
eerste prijs ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de Cactus en Succu
lenten Vereniging in Mexico Stad.
Charles Glass uit Santa Barbara, Californië, zette me uiteindelijk op het juiste 
spoor. Maar alleen nadat hij de bloem met de zeer spitse bloembladen had 
gezien. Wij allen waren er over eens dat wij een nieuwe populatie bijzonder 
fraaie Mammillaria petterson/7-exemplaren ontdekt hadden. Een ecotype dat 
besproken dient te worden, zodra we deze soort ter sprake brengen.
Uiteindelijk hadden we een hachelijke en gevaarlijke helling naar de bodem 
van het ravijn gevonden. Het zou te ver leiden om al de verschillende soorten 
succulenten, epifyten en bromeliasoorten in dit artikel op te sommen. Het micro
klimaat in dit beschut gebied, waar het nooit vriest, ofschoon het kan sneeuwen 
op het plateau waarop onze boer pleegt te wonen, verschaft ruimte aan een 
uitgebreide reeks planten. Een verschijnsel dat zich maar zelden elders in 
Mexico voordoet.
Op dat moment was ik te uitgeput om nog de noordelijke helling te beklimmen. 
Bovendien verwachtte ik daar geen al te opwindende vondsten, omdat dit 
deel permanent in de schaduw ligt, behalve gedurende drie weken in de maand 
juni, wanneer dan de zon bijna loodrecht naar beneden schijnt. Maar de wand 
was steil en het licht erg sterk bovenaan, hoewel niet rechtstreeks. De rotsen 
waren op vele plaatsen gespleten, hetgeen ik van beneden uit goed kon zien. 
Slechts de grootste waaghalzen zouden zelfs in overweging genomen hebben 
om met behulp van de aldaar groeiende lianen en struiken die rotskloven te 
bereiken. Evenwel kenden Dionisio en Benito - de laatste toen een 13 jaar

Mammillaria pettersonii op de natuurlijke groeiplaats. Foto's van de schrijver



oude nieuweling van het hooglandgebied Mixteco en thans een student me
dicijnen om medisch missionaris te worden - het woord "onmogelijk” niet als het 
op bergbeklimming aankomt. Kort daarop hoorde ik diffuus stemgeluid. En omdat 
Indianen weinig plegen te praten, was ik erop voorbereid dat er iets bijzonders 
aan de hand was. Zij zaten al erg hoog boven mij en ik deed zelfs niet de 
moeite om met mijn stem boven het ruisend geluid van de rivier uit te komen. 
Wat zij mij tenslotte brachten, was een fijnbedoornde, kleine groep Mammil- 
laria’s, welke zelfs voor hen bijna onmogelijk te bereiken was en zeer zeldzaam. 
Ze hadden witte kleine bloemen, de doorns bestonden slechts uit borstelharen. 
En maar enkele van de middendoorns die zacht waren, hadden een haak. 
David Hunt was de eerste die een verwantschap met Mammillaria gilensis 
veronderstelde. Aardrijkskundig gezien zou dit best mogelijk zijn, omdat de ware 
gilensis in Aguascalientes gevonden was, hetgeen niet zo ver is vanaf deze 
plek in een rechte lijn gezien. Charles Glass was zeer geboeid door deze vondst 
en begon deze direct verder te kweken.
In december 1978 was ik voor de vijfde maal terug op deze vindplaats en 
ik had me tot doel gesteld te zien waar de mogelijke M. gilensis nu werkelijk 
groeide. We gunden ons daarvoor de tijd en Sergio, een Azteek die mij ge
durende 8 jaar al assisteert en bijna net zoveel weet als ik, zocht gelijk een 
verkenner naar een mogelijkheid om op de loodrechte helling te geraken. 
En zo zochten we een dag lang. In de kleine rotsspleten groeiden dwerg- 
exemplaren, soms in kolonies en zij droegen zelfs zaad. Wegens gebrek aan 
licht maakte ik aldaar geen foto’s. Maar ik verwacht in juni zodanige lichtom
standigheden, dat het me mogelijk zal worden deze kleine Mammillaria te foto
graferen. Men moet gewoon op 30 cm afstand kijken, wil met dit plantje goed 
zien. In cultuur dijdt het beduidend uit, wordt dan bedekt met grijsbruine 
borstelige bedoorning en zijn de gehaakte middendoorns beter zichtbaar dan op 
de groeiplaats zelf.
En als we op dat alles terugzien, vragen we ons af hoeveel andere nieuwe 
avonturen ons nog wachten, daar wij het plan opgevat hebben de waterloop 
van dat ravijn verder te volgen.

Apartado 98, Cordoba, Veracruz, Mexico.
Vertaling J. Defesche/Th. Neutelings

Operatie Neobuxbaumia
HANS KRAINZ

In het jaar 1946 kreeg ik de opdracht om de soorten van de toenmalig om- 
vangrijkste Mammillariaverzameling van de heer dr. med. A. Keiler, stichter en 
chefarts van het herstellingsoord in Cademario, Tessin, Zwitserland, juist op naam 
te zetten en om een catalogus te maken van de daarbij horende auteurs 
en de plaatsen van herkomst.
In een van zijn vijf cactuskassen stond ook een 2 m hoge en ongeveer 
100 kg zware Neobuxbaumia polylopha, waarvan de schedel bijna tegen het 
dak van de kas aan groeide. Na het gereedkomen van mijn determineerwerk- 
zaamheden mocht ik deze zware plant naar Zürich voor ons Stedelijk Succulen- 
tarium meenemen. De plant doorstond het transport in een lange kist goed en 
werd vooreerst in het zogenaamde "Amerikahuis” ondergebracht. Na de bouw 
van de grote, 9 m hoge hal in 1947 kwam hij daarin definitief terecht. In 
1964 had hij al een lengte van 3 m en een stamdoorsnede van 22 cm bereikt. 
Toen ik op een koude decemberochtend op mijn gebruikelijke rondgang door
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Het snijvlak van de 
Neobuxbaumia met de nog 
aanwezige infectiehaard, die 
speciaal behandeld moest 
worden

Na bestraling is de wond 
goed ingedroogd.

De 160 kg zware stam wordt 
met behulp van een takel op 
het gereedgemaakte hormo
nenkussen terherbeworteling 
geplaatst en vervolgens goed 
vastgezet.
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De Neobuxbaumia in de 
grote hal, nieuw beworteld en 
daarmee van de ondergang gered.

Foto’s van de schrijver.

de verzameling ook een blik wierp op deze Neobuxbaumia, zag ik aan de 
voet van de stam een zwarte vlek zo groot als een duim. Deze kon ik gemak
kelijk indrukken, zo een stamverrotting constaterend!
Wat nu te beginnen bij de lage temperatuur van ca. 8-10°C in deze hal? 
Bij een korte stam kan men eenvoudigweg het verziekte gedeelte wegsnijden 
en het in een warme omgeving op een onderstam enten. Maar hiervan kon 
natuurlijk geen sprake zijn. Een plaatselijke behandeling alleen had toen ook 
geen zin, temeer omdat de infectie de vaatbundels had aangetast. Voor een 
effectief ingrijpen zaten we echt in een ongunstig jaargetijde. Maar om een 
eerstdaags te verwachten omvallen van deze zware cactus te voorkomen, 
moest toch tot enigerlei actie overgegaan worden.
De redding ervan kon slechts door een amputatie van het zieke deel, gevolgd 
door een herbeworteling geschieden. Toch een probleem bij de huidige, on
gunstige weersomstandigheden.
De plant werd daarop met behulp van een takel uit de grond getild en op 
een goed van kussens voorziene bank neergelegd. Deze operatie vergde de 
inzet van liefst drie krachtige personen! Vervolgens werd het geïnfecteerde 
stuk stam over een 30 cm met een dunne ijzerzaag weggesneden. Dit laatste 
vanwege de harde vaatbundels. Het grote wondoppervlak diende nu spoedig 
te drogen, zodat een verplaatsing van de in de plant aanwezige groeihormonen 
bij een langere, horizontale positie van het plantelichaam voorkomen kon worden. 
Om het droogproces van het snijoppervlak te bevorderen, zetten we de geluk
kigerwijs reeds voorhanden bestralingsapparatuur in. De wond werd nu dagelijks
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drie tot vier maal, eerst kort, met infrarode en ultraviolette stralen behandeld. 
En wel totdat de wond goed ingedroogd was, hetgeen ongeveer tien dagen in 
beslag nam.
Daarop konden we de patiënt op een "hormonenkussen” plaatsen, dat bestond 
uit een mengsel van poedervormig groeihormoon, zand en turfmolm. De stam 
zetten we vast met behulp van een drietal stangen. In juli van het daarop 
volgende jaar, dus na zeven maanden, was de plant weer beworteld en konden 
de stangen verwijderd worden. De operatie was gelukt en deze Neobuxbaumia 
behouden gebleven.

Steinhaldenstrasse 70, CH-8002 Zürich 
Vertaling: J. Defesche/Th. Neutelings

De naam Argyroderma L. Bol en het probleem van een 
”Cline” binnen de soort A. pearsonii (N E.Br.) Schw.

Heidrun Hartmann

Argyroderma pearsonii is een van die Argyroderma-soorten die boven op de 
grond groeien (afb. 1, 4), waarbij de oude bladen behouden blijven en een 
voetstuk vormen voor het levende bladpaar. Het assimilerende bladpaar is kogel
vormig, de beide bladen liggen dicht tegen elkaar geperst (afb. 1), zolang 
er geen bloem gevormd wordt (afb. 7). Bij het verwelken verkleuren de bladen 
naar roodbruin, zij vormen een stevige schaal, waarin het assimilerende blad
paar zit.
De bloemkleur van A. pearsonii is in de regel violet, de basis van de bloem
bladen is dikwijls wit (afb. 2), toch zijn er 6 populaties met gele bloembladen 
bekend, die alleen aan de buitenkant en aan de punten roodviolet getint zijn 
(afb. 3); (hiertoe behoort de type-tekening van A. pearsonii, dezelfde vorm 
is ook onder de naam A. luckhoffii L. Bol. (1934) beschreven). Bovendien 
bestaan er 2 populaties met witte, van buiten roze getinte bloembladen (afb. 4). 
De vruchten van A. pearsonii zijn te herkennen aan de rechte steel en de 
rechte kelkbuis, de vrijstaande kelkpunten zijn zeer kort, en de schutbladen 
(brakteen) bereiken met hun punten net de basis van de eigenlijke zaad
doos (afb. 5).
In de regel zijn de planten onvertakt, tweelingkoppen zijn er zelden in de 
meeste populaties (b.v. afb. 4). Een interessante uitzondering bestaat er noch- 
thans: in het zuidoosten van het verspreidingsgebied (afb. 6) bevindt zich een 
reeks van populaties, lopend in een noord-zuid richting, waarin vertakkingen 
in een verhoogde omvang voorkomen. De zuidelijkste populatie is bijna onver
takt (afb. 7 en diagram), hoe verder men naar het noorden gaat, des te meer 
vertakte planten per populatie er te tellen zijn (vgl. afb. 8 diagram). Bovendien 
neemt de vertakkingsgraad van de planten (het aantal koppen per plant) in 
dezelfde richting toe. De noordelijkste populatie bestaat uitsluitend uit veel ver
takte planten, het is deze vorm, die als A. ovale L. Bol beschreven werd. 
Voor het hier beschreven verschijnsel, d.i. de verandering van kenmerken volgens 
een gradiënt, is het begrip "cline” geschapen (Huxley 1938, 1939). In het hier 
beschreven geval staan de kenmerken, vertakkingsgraad van de planten en 
het aandeel van vertakte planten aan een populatie, in een verhouding tot de 
geografische factor, de noord-zuid as. Het gaat hier dus om een geografische 
cline.
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Afb. 1: A. pearsonii.
De typische plant op de 
natuurlijke standplaats. 
Hartmann 1539.

Afb. 7: Niet vertakte 
plant van A. pear
sonii uit de zuide
lijkste populatie 
v.d. cline; de bla
den wijken en laten 
de bloemknop zien. 
Hartmann 1790, 
natuurlijke stand
plaats.

Afb. 8: Vertakte 
vorm van A. pear
sonii uit de noorde
lijkste populatie van de 
cline; dit type werd 
beschreven als A. 
ovale. Hartmann 
1393, natuurlijke 
standplaats.
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De taxonomische beoordeling van clinen is principieel moeilijk. Taxonomische 
eenheden zoals geslachten, soorten en ondersoorten behoren duidelijk van el
kaar te onderscheiden te ziin, bij de karakteristieke vormen behoren scheidende 
kenmerken aanwezig te zijn. In tegenstelling hiermee vertegenwoordigen clinen per 
definitie kenmerkovergangen en stellen daarmee het tegendeel van taxonomische 
groepen voor. In ieder afzonderlijk geval moet daarom zorgvuldig beoordeeld 
worden, hoe een cline met inachtnemen van alle criteria taxonomisch te waar
deren is.

f reie
Kelchzipfel

Kelchröhre

Brakteen
Afb 5: A. pearsonii. 
Zij-aanzicht van de zaaddoos.

Brakteen = schutbladen 
Kelchröhre = kelkbuis 
freie Kelchzipfel = vrijstaande 

kelkpunten.

ARGYRODERMA PEARSONII (NE.BR.)
SCHW.

In het onderzochte geval bestaan in de kenmerken van de bladen, de vruchten 
en van de bloemen (alle planten in de cline hebben violette bloembladen 
met een witte basis) geen verschillen tussen de populaties van de cline en 
de andere populaties. Voor de beoordeling kan nog de vraag naar de geogra
fische verspreiding van A. pearsonii in wijdere zin daarbij betrokken worden: 
de populaties van de cline liggen binnen het gehele areaal van A. pearsonii. 
De zuidgrens van de cline (onvertakte exemplaren) vormt de Varsrivier (afb. 6), 
zij valt met de zuidgrens van A. pearsonii samen. De noordgrens van de cline 
ligt bij de zuidoever van de Soutrivier; op de noordoever van de rivier komen 
typische onvertakte A. pearsonii populaties voor (afb. 6). Omdat het andere buiten
factoren, die zich net zoals bij de geografische as veranderen, niet vast te 
stellen zijn, moet men er van uitgaan, dat de rivieren barrières vormen. Daarbij 
ligt de extreem afwijkende vorm van de cline in het centrum van het gehele 
gebied van het geslacht. Deze omstandigheid laat het in samenhang met de 
graduele kenmerkveranderingen juister voorkomen, de cline alleen als een bij
zondere vormen reeks van de soort A. pearsonii voor te stellen. Daarmee 
stelt de naam A. ovale alleen een synoniem voor (vergl. Hartmann 1973, 
1975, 1978). Want het gaat alleen om de extreme vorm van deze cline en 
geen duidelijk te omschrijven soort.
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Afb. 2: A. pearsonii 
met violette 
bloembladen, foto 
natuurlijke 
standplaats, 
Hartmann 1833

Afb. 3: A. pearsonii 
met gele bloembla
den, aan de punten 
rood violet getint. 
Foto natuurlijke 
standplaats. 
Hartmann 1835

Afb. 4: A. pearsonii 
met witte bloembla
den, aan de buiten
kant roze getint. 
Foto natuurlijke 
standplaats. 
Hartmann 1733.
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Afb. 6: Verspreiding van de onder
zochte populaties vanA. pearsonii 
De door een cirkel omgeven 
populaties vormen een cline.

Diagram: De populaties van de cline en het verband tussen vertakkingsgraad en (zuidelijke) geografische 
breedte.

Nummer v.d.
Diagram

Vertakkingsgraad (Zuidelijke) geo
populatie v.d. populatie grafische breedte
Hartmann 1393 5,02 31° 24’

1805 3,22 31° 26’ 30"
1800 2,77 31° 26’
1797 2,37 31° 27'
1795 2,11 31° 27’ 30”
1790 1,37 31° 28’

De genetische grondslag voor de mogelijke vorming van een soort is toch 
zonder twijfel aanwezig; als de evolutie tot een sterkere isolering van de betref
fende populaties zou komen, zou op een later tijdstip een afgescheiden stam 
te herkennen kunnen zijn, die dan - maar eerst dan - als een afzonderlijke 
soort A. ovale, te noemen zou zijn.

Literatuur:
Bolus, L , 1 934: Plants-New or Noteworthy. S. Afr. Gard. +  C. Life 24 1 97-1 98, 201, 221.
Hartmann, H„ 1973: New combinations and a key for the genus Argyroderma N.E.Br. Nat. Cact. I. Succ. J 28 : 48-50. 
Hartmann, H., 1975: Argyroderma in: Jacobsen, H.: Lexicon of Succulent Plants Blandford Press, London.
Hartmann, H„ 1979: Monographie der Gattung Argyroderma N.E.Br. Mitt. Inst. Allg. Bot. Hamburg 15: 121-235. 
Huxley, J.S., 1938: Clines; an Auxiliary Taxonomie Principle. Nature 142 : 219-220.
Huxley, J.S., 1939: Clines: an Auxiliary.Method in Taxonomy. Bijdr. Dierk. 27 : 491-520.

Institut für Allgemeine Botanik
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Een geruststellende ontdekking
A.J. BREDEROO

Korte tijd geleden hadden een bekende kenner van cactussen en ik eer 
telefonisch gesprek met elkaar, dat uiteraard in verband stond met onze lief
hebberij. Aanvankelijk ging ons gesprek over verwantschap van cactussen var 
één geslacht, die als soort beschreven waren of zouden worden, maar later 
door vermeerdering door soortecht zaad, in de F| generatie zo dicht bij elkaai 
bleken te staan, dat beter sprake zou zijn geweest van vormen of variëteiter 
van één of meer soorten, een verschijnsel dat bij cactussen veelvuldig voor
komt, maar niet alleen daarbij, maar waarschijnlijk bij alle nieuwbeschrijvingen 
van planten.
Mijn vriend maakte nogal bezwaar tegen de werkwijze om een plant te be
schrijven aan de hand van 1 of 2 exemplaren, in ieder geval over een te 
klein aantal, die een eventuele nieuwe soort zouden vertegenwoordigen. Ik stemde 
daarin toe, en haalde het voorbeeld aan van wijlen Dr. de Boer, die zijn 
Lithopsen beschreef aan de hand van een schaal vol van een nieuwe soort 
of variëteit, een z.g. populatie.
Na enige maanden, natuurlijk met onderbrekingen, heb ik mij door de uitvoerige 
veldaantekeningen van de Hr. Buining heengewerkt en een selectie gemaakt 
van die aantekeningen die betrekking hebben op waarnemingen van oude en 
nog onbekende species. Geen eenvoudige zaak, 52 foliovelletjes vol. De Hr. 
Buining ging zeer systematisch te werk, alle bladzijden van zijn dagboekjes 
zijn genummerd, vond hij b.v. een groep van een nog onbekende Pseudopilo- 
cereus, dan werden daar aantekeningen van gemaakt op een bepaalde blad
zijde, enige tijd later, soms op een andere reis en uiteraard op een andere 
plaats, werd deze Pseudopilocereus opnieuw gevonden, deze waarnemingen 
werden vermeld op bladzijde b.v. 236. Weer thuis gekomen noteerde hij dit 
alles op lijsten en meestal met vermelding van standplaats en omringende 
vegetatie, zodoende ontstond er achter bovengenoemde Pseudopilocereus een 
reeks bladzijden vermeldingen, wat dus inhoudt dat een bepaalde plant niet van 
één enkel exemplaar is beschreven.
Vandaar, nu ik al deze gegevens heb uitgewerkt, van mening ben dat de Hr. 
Buining aan bovengenoemde foutieve werkwijze zich niet heeft schuldig gemaakt. 
Het zal U opgevallen zijn, dat de nieuwbeschrijvingen in Succulenta en ook in 
anderen bladen, niet meer met die regelmaat verschijnen dan enige jaren geleden, 
dit is niet te verwonderen. Zoals U waarschijnlijk weet, hebben de Hr. Teunis- 
sen en ik besloten het werk van de Hr. Buining voort te zetten en indien mogelijk 
af te maken. Wanneer wij de Hr. Buining op zijn reizen hadden vergezeld dan 
zou ons werk vanzelfsprekend heel wat gemakkelijker zijn geweest, maar dit is 
nu éénmaal niet het geval, nu moeten wij uit de grote hoeveelheid aantekeningen 
en bestaande publicaties ons een weg zien te banen.

Gilles Steltmanstraat 38 hs. 1067 NP Amsterdam

*
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De Crassula’s van onze collecties (I)
B.K. BOOM

In de verzamelingen van de Nederlandse en Belgische liefhebbers zijn Crassula's 
vaak vertegenwoordigd en dat is geen wonder, want afgezien van het feit, dat 
ze er meestal (althans bij een goede cultuur) aantrekkelijk uitzien, ze vragen 
weinig aandacht, ze zijn dus over het algemeen niet moeilijk in de cultuur. Men 
kan zich op Crassula’s specialiseren en men kan ze samen opkweken met andere 
succulenten. Daarbij is het alleen zaak te weten, wanneer de droge en wanneer 
de natte tijd valt.
Het beste zet men de soorten met eenzelfde cultuur bij elkaar, dat voorkomt 
fouten met water geven. En op dat laatste komt het vooral aan. Er zijn zomer
en wintergroeiers; wanneer men het niet weet, moet men de planten goed in 
de gaten houden, want het is meestal gemakkelijk te zien of een plant aan 
de groei is of in rust.
Crassula is een interessant geslacht met een paar honderd soorten. Er zijn 
grote struiken onder evenals kleine, vaste planten, die geheel in de grond leven 
(althans in de natuur) en die alleen met hun bladtoppen gelijk met de grond 
komen, waardoor toch nog wat zonnelicht kan worden opgevangen, dus zoals 
ook de Lithops doen.
Maar hoe betrekkelijk eenvoudig de cultuur ook is, met de benaming hebben 
we steeds moeilijkheden gehad. In verscheidene collecties staan er in het geheel 
geen namen bij, op verscheidene etiketten prijken foutieve namen en het is 
toch ook één van de kanten van de succulentenliefhebberij er achter te komen, 
hoe de planten eigenlijk heten. Toch zijn die namen belangrijk; wanneer je de 
naam kent, kun je over de planten corresponderen, je kunt er met anderen over 
praten, iedereen kan er achter komen, wat je ter ruil hebt aan te bieden, kortom het 
vergemakkelijkt de communicatie. En wat heel belangrijk is: je weet, waarnaar je 
in de literatuur moet zoeken.
In een reeks artikelen zal ik nu trachten het geïnteresseerde publiek wat nader

Plantenbak met bloeiende C. ovata cv. 'Blauwe Vogel': in januari bloeiende steklingen, die de vorige herfst 
waren gestoken. Een mooie kamerplant.
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tot de Crassula’s te brengen; een aantal soorten en variëteiten, eventueel ook 
cultuurvariëteiten, soms ook gehele groepen van soorten en geslachten zullen 
worden besproken. Het zal dan natuurlijk in de eerste plaats gaan om de planten 
zelf, daarna zal, indien nodig, een verhaaltje volgen over de benaming.
We hebben, wat die benaming betreft, lang in het duister getast, maar op het 
einde van 1 977 is er van de hand van dr. H.R. Tölken, als botanicus verbonden 
aan het Instituut 'Bolus Herbarium' van de Universiteit van Kaapstad, een revisie 
van het geslacht Crassula verschenen, voor zo ver dit voorkomt in Zuid- en 
Zuidwest Afrika, welk laatste gebied op de nominatie staat zelfstandig te worden 
onder de naam Namibië, een naam afgeleid van de Hottentottentaal: Nama =  
hottentot, Namaqua is daarvan het meervoud. Dit laatste woord vinden we terug 
in 'Namaqualand', letterlijk dus land van de Hottentotten. Dit Namaqualand is 
gelegen in het uiterste noordwesten van Zuid Afrika; het wordt door de Oranje
rivier gescheiden van Zuidwest Afrika (Namibië). Die hele streek is uiterst rijk 
aan allerlei plantesoorten, waar de succulenten een groot aandeel in hebben. 
Ze zijn grotendeels endemisch, d.w.z. hun voorkomen is beperkt tot dat gebied. 
TOELKEN heeft zijn werk grondig verricht; hij kon dat doen, doordat hij in de 
gelegenheid was het gehele gebied te bereizen en uitgebreid te verzamelen, 
kortom hij heeft de gelegenheid gehad de Crassula’s in het wild te bestuderen: hij 
heeft dus intensief veldwerk kunnen verrichten. Hij kreeg daardoor een nieuw 
inzicht in de variabiliteit van de soorten; vóór hem was er nog niet zo veel ma
teriaal verzameld, van gehele gebieden was nog niets of bijna niets bekend. 
Daarbij kon hij tot de conclusie komen, dat afzonderlijk beschreven soorten tot 
de variabiliteit van andere soorten behoorden, waarbij ze óf geheel synoniem 
bleken te zijn, óf als ondersoorten of variëteiten konden worden opgevat. Hij 
is daar heel ver in gegaan, hetgeen (helaas) nog al heel wat naamswijzigingen 
tot gevolg heeft gehad. Als er tussen twee variëteiten geen scherpe grei izen te 
trekken zijn, moeten deze als één soort worden beschouwd. Doordat er nu door dr 
TOELKEN gedurende vele jaren uitgebreid materiaal van Crassula is verzameld, 
zijn vele tussenvormen aan het licht gekomen, waardoor hij, althans naar zijn 
mening, genoodzaakt was verscheidene soorten te verenigen met alle nomen- 
clatorische gevolgen van dien.
Evenwel is het niet nodig al deze naamswijzigingen te accepteren. Dat ik zijn 
opvattingen niet overal kan delen, komt in hoofdzaak door twee omstandig
heden. In de eerste plaats heeft hij zich, op een enkele uitzondering na, niets 
aangetrokken van de cultuurplanten, dus juist van planten, waar kwekers en lief
hebbers mee te maken hebben. Ik heb mij daardoor tot taak moeten stellen 
de cultuurvormen, die wij kweken opnieuw te determineren en zo nodig te be
namen. Gelukkig behoefde er niet erg veel veranderd te worden.
In de tweede plaats kan ik moeilijk accoord gaan met zijn opvattingen over de 
begrenzing van de soorten, een kwestie waar juist zovele naamswijzigingen het 
gevolg van zijn. We kunnen de praktijk nu eenmaal niet opschepen met lange, 
gecompliceerde namen en bovendien heeft de gemiddelde liefhebber en kweker 
geen weet van het verschil tussen ondersoorten, variëteiten en vormen. Botanici 
hebben in dit opzicht geen enkele rem: voor een systematicus is het heel eenvou
dig een naam te veranderen. Zodra hij na bestudering van een plant tot de 
overtuiging is gekomen, dat deze van naam moet veranderen (om welke redenen 
dan ook), dan neemt hij een etiket, schrijft daar de nieuwe naam op, plakt 
dit op het herbariumvel met de betreffende plant er op en daarmede is de kous 
voor hem af. Hoogstens publiceert hij in een boek of een tijdschrift zijn be
vindingen aangaande deze plant en wanneer hij dit doet conform de Regels, 
die daarvoor internationaal zijn vastgesteld, is het bestaan van de nieuwe naam 
een feit.
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Maar zo eenvoudig ligt het voor liefhebber en kweker niet: die zitten met de 
nieuwe naam opgescheept, de kwekers moeten de naam in hun prijscouranten 
veranderen, de liefhebbers moeten de wijziging aanbrengen op hun etiketten en 
eventueel in hun kaartsystemen en dat brengt niet alleen moeilijkheden met 
zich mee, maar ook kosten. Bovendien moeten zij al die wijzigingen onthouden 
en dan blijkt na enige tijd meestal, dat bepaalde wijzigingen snel ingang vinden, 
maar andere niet. Vaak valt het wel mee: men laat gaarne zien, dat men met zijn 
tijd meegaat.
Nu zijn er (zeer in het algemeen gesteld) twee soorten naamswijzigingen en 
wel die, welke voortvloeien uit objectief vastgestelde feiten en die, waarbij 
persoonlijke inzichten een rol spelen.
Eerst iets over de eerstgenoemde groep: wanneer uit literatuuronderzoek blijkt, 
dat er voor een soort een oudere naam bestaat dan de gebruikelijke, dan moet 
deze laatste wijken voor de eerste. Dit is in de internationale Regels vastgelegd, 
een soort wet (de Code voor de botanische naamgeving, de meest recente 
druk is van 1978), die op ieder Internationaal Botanisch Congres weer voorwerp 
is van discussie. Aan deze Code dient men zich te houden, of men nu bota
nicus is of kweker, eventueel liefhebber. Alle namen van in het wild groeiende 
planten en van cultuurplanten voor zo ver het soorten betreft, dienen met deze 
Code in overeenstemming te zijn. Laten we niet vergeten, dat we met deze 
Code in vele opzichten een objectieve maatstaf hebben gekregen. In boven
beschreven geval: de oudste naam is de correcte. (Dit is nu wel wat simplistisch 
voorgesteld, er zijn nog al wat uitzonderingen, die de naamgeving zeer gecom
pliceerd kunnen maken, maar daarop ga ik hier niet in, dat ligt ver buiten de 
bedoelingen van deze artikelenreeks).
Anders wordt dit, wanneer persoonlijke opvattingen een rol gaan spelen en dat 
komt vrij veel voor, dat is dan de tweede soort van naamswijzigingen, Zo kan 
het zijn, dat er verschil van mening bestaat over de systematische waarde van 
verwante soorten. Men kan de mening zijn toegedaan, dat twee soorten inder
daad twee soorten zijn, terwijl een ander van oordeel is, dat het maar om 
één gaat. Daarbij kunnen de beide namen synoniem van elkaar worden, of, 
hetgeen nog al eens gebeurt, dat de ene als een ondersoort of een variëteit 
van de andere wordt beschouwd. Welke keuze gemaakt wordt, hangt af van de in
zichten van degene, die de naam gebruikt. Niet-botanici hebben gewoonlijk 
weinig inzicht in dit soort van zaken en zij volgen voor het gemak maar een 
bepaald boek of een namenlijst. Een mening, waarom zij een bepaalde naam 
gebruiken, hebben zij meestal niet.
Een voorbeeld moge dit verduidelijken. Crassula falcata is of althans was een 
zeer bekende cultuurplant met zijn brede, sikkelvormig gebogen, grijsgroene 
bladen en zijn mooie, brede, rode bloemtuilen. Deze soort is na verwant aan 
C. perfoliata, die ook nog al eens in cultuur voorkomt; hiervan zijn de bladen 
recht en gekield. In de praktijk houdt men beide soorten gescheiden, maar 
TOELKEN doet dit niet en rangschikt beide onder de oudste naam: C. perfo
liata. Hij geeft dus C. perfoliata var. perfoliata (in zo’n geval wordt de naam 
van het type herhaald) en C. perfoliata var. falcata. Ik houd me aan de oude 
opvatting, voornamelijk om de naamsverandering te ontlopen.

Om nu te trachten de Crassula’s, die zich in onze collecties bevinden (en dat 
zijn zeker ruim 60 soorten) van de juiste naam te voorzien, zal ik in de komende 
nummers voornamelijk die soorten aan een uitvoerige beschouwing onder
werpen, waarbij zich naamskwesties voordoen of waarbij ik het minder gewenst 
acht de nieuwe inzichten van TOELKEN te volgen. Het overzicht (ongeveer 
25 artikelen) zal worden afgesloten met twee determinatietabellen, waarmede
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alle soorten, variëteiten en cultuurvariëteiten gevonden kunnen worden en waar
bij één tabel gewijd is aan planten met bloemen of vruchten en een tweede, 
waarbij kan worden volstaan met alleen vegetatief materiaal.
Hierbij zal blijken, dat het aantal namen momenteel veel te groot is. De oorzaak 
hiervan zit hem voornamelijk in het feit, dat er in het enorm uitgestrekte land, 
dat Zuidelijk Afrika is, tot voor kort nog maar zeer plaatselijk wat gebotaniseerd 
en verzameld werd. Bovendien hadden de verzamelaars (die lang niet alle 
plantkundigen waren) weinig contact met elkaar. Het is nog niet zo lang geleden, 
dat alle verzamelde planten naar Europa gingen, vooral naar Engeland en Duits
land, waar er zich botanici op wierpen in de hoop nieuwe soorten te vinden; 
er is zelfs een tijd geweest, dat er zich een soort concurrentiestrijd afspeelde. 
Daarbij was dus van enige veldstudie geen sprake en de kans was groot, 
dat een en dezelfde soort in de twee genoemde landen ongeveer tegelijkertijd 
en dan natuurlijk onder verschillende namen beschreven werd.
Daar komt nog bij, dat verscheidene van de opgezonden planten bij aankomst 
nog leefden en in cultuur genomen konden worden, waardoor hun uiterlijk soms 
aanzienlijk veranderde. Dergelijke soorten werden dan vaak naar het gekweekte 
materiaal beschreven, maar kregen toch een naam. Vaak kunnen we thans niet 
meer achterhalen, welke soort met zulk een naam bedoeld kan zijn.
Het is dus goed te begrijpen, dat het aantal Crassula-namen veel groter is 
dan het aantal soorten.
Ik kan me heel goed voorstellen, dat TOELKEN zich van de tuinnamen heeft ge- 
distancieerd; niet alleen, doordat cultuurplanten er vaak zo heel anders uitzien 
dan de wilde voorouders, er is maar zelden herbarium van gemaakt en ik kan 
me best begrijpen, dat hij er vaak geen raad mee geweten heeft.
De volgende keer iets over het geslacht Crassula in het algemeen en over de 
moeilijkheden, die we bij de studie van dat geslacht tegenkomen.

(wordt vervolgd)

Hoevestein 298, Wageningen

De afbeeldingen zijn uit het fotoarchief van het I.V.T. te Wageningen.

Crassula argyrophylla, een laag blijvende vorm.
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Het geslacht Thrixanthocereus en zijn relatie tot het ge
slacht Espostoa
W. CULLMANN

De plaatsing van Thrixanthocereus is in vakkringen alsmede in de literatuur 
altijd een omstreden aangelegenheid geweest. Het geslacht werd reeds in 1937 
door Backeberg opgesteld. Naast de typeplant van dit geslacht, Th. blossfel- 
diorum, kwamen later nog Th. senilis Ritter en Th. cullmannianus Ritter daarbij. 
Al deze soorten hebben net als Espostoa reeds vele jaren in mijn verzameling 
gebloeid en vruchten gevormd, welke rijpe, kiemkrachtige zaden voortbrachten. 
Helaas heeft men echter van bloeiende en vruchtvoortbrengende planten van 
Facheiroa in cultuuromstandigheden nooit iets vernomen. Zodat dus goede ver
gelijkingsmogelijkheden met dit laatste geslacht tot heden zijn uitgebleven, 
ook al vanwege de naar verhouding summiere beschrijvingen.

Maar mij schijnt het zeker toe, dat dit geslacht bestaande uit exemplaren met 
een boomachtige groei zeer goed tot Espostoa gerekend kan worden, wanneer 
men althans de geslachtsomschrijving niet al te eng opvat. Maar van een defini
tieve duidelijkheid hierover kan eerst dan pas sprake zijn, nadat de bloem, 
vrucht en zaad goed bestudeerd zijn.
Buxbaum heeft uiteindelijk al de bovengenoemde geslachten, inclusief die van 
Pseudoespostoa Backeberg en Vatricania Backeberg in het geslacht Espostoa 
ondergebracht.

Onweerlegbaar lijken de bloeiwijzen van Espostoa en Thrixanthocereus veel op 
elkaar. Evenwel mag men niet over het hoofd zien, dat het convergentiever- 
schijnsel') bij niet nauw aan elkaar verwante groepen van organismen in de 
biologie algemeen voorkomt. En om een dergelijke convergentie gaat het nu 
bij de gelijkenis tussen de bloemen van Espostoa en Thrixanthocereus. Want 
zowel de vruchten als de zaden van beide geslacten lijken niet alleen niet 
op elkaar, maar zijn bovendien in wezen volkomen verschillend. Zo is de rijpe 
vrucht van Espostoa een vlezige, van een dunne huid voorziene bes, die ten
slotte verrot als deze niet tevoren door vogels of andere dieren gegeten wordt. 
Daarentegen is de rijpe vrucht van Thrixanthocereus compleet droog. Deze 
kent een vast, ca. 2 mm dik, min of meer verhout omhulsel dat zijdelings 
openscheurt. De daarin zich los bevindende zaden, die ook volkomen droog 
zijn, vallen er gemakkelijk uit. De door Ritter daarvoor gebezigde uitdrukking 
"Windverwehungssamen” (zaden die door de wind verspreid worden) is dus 
juist en zeer typerend. De zaden van Thrixanthocereus zijn matbruin en zeer 
licht. Zij hebben, zoals in de literatuur vaak vermeld wordt, de vorm van een 
hoed of van een muts, zoals dat ook het geval is bij de zaden van Astrophytum.

Deze merkwaardige vorm komt in feite tot stand, doordat de eigenlijke zaad
korrel om het zo te zeggen op een in verhouding tot de grootte ervan heel 
ongewoon groot hilum2) zit.
De zaden van Espostoa daarentegen zijn glanzend zwart en hebben een hilum, 
dat noch groot noch in welk opzicht dan ook opvallend te noemen valt.
Bij een toekomstige herindeling van de cactusgeslachten kan men aan boven
staande, langdurige waarnemingen niet voorbijgaan.
Tot slot zou ik nog willen vaststellen, dat Th. senilis een typisch Espostoa- 
achtige vrucht met typisch glanzende, zwarte zaden heeft. Bijgevolg moet deze 
dan ook tot het geslacht Espostoa gerekend worden.
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Espostoa lanata Foto's van de schrijver

288



Boven: 2 rijpe vruchten van Thrixanthocereus blossfeldiorum. 

Beneden: vrucht van Espostoa lanata.
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Thrixanthocereus blossfeldiorum

Samenvattend mogen we vaststellen dat tot het geslacht op grond van de tot 
dusver gedane waarnemingen alleen de soorten Th. blossfeldiorum en Th. 
cullmannianus horen.

Ludwigstrasse 23, D-8772 Marktheidenfeld 

Vertaling: J. Defesche/Th. Neutelings

') Onder convergentie in de biologie verstaat men het verschijnsel, waarbij niet aan elkaar verwante levens
vormen onder invloed van bepaalde ontwikkelingsprocessen uiterlijk op elkaar gaan lijken. Bijvoorbeeld Astrophytum 
asterias en Euphorbia obesa, die wat lichaamsuiterlijk betreft veel op elkaar gelijken. (Red.)
2) Hilum: is navel, het gedeelte waarmee de zaadknop via een streng in de zaadholte bevestigd zat. (Red.)
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x Graptoveria ’Mrs. Richards’ van Keppel nov. cv (III)

J.C. VAN KEPPEL

Graptopetalum paraguayense x Echeveria sp.
Type: van Keppel no. 7291, afkomstig uit de collectie van Mrs. W.L. Richards,
Sudbrooke, Lincoln, Engeland; 1972
Gewonnen door A. Baynes, nadere gegevens ontbreken.
Deze prachtig gekleurde, vrij klein blijvende cultivar trof ik aan in bovengenoemde 
collectie. Hoewel ik in 1972 reeds veel verzamelingen in Engeland had gezien, 
was het de eerste en enige keer dat ik deze cultivar aantrof in een collectie. 
Het is een belangrijke verbetering van de algemeen voorkomende x Grapto
veria Touglashuth zowel wat kleur als wat groeiwijze betreft. De naam 
heb ik gegeven ter ere van de hoogbejaarde Mrs. Richards, die deze plant 
gedurende een lange reeks van jaren voort gekweekt heeft.
Korte beschrijving:

x Graptoveria 
'Mrs. Richards'

Foto: Fr. Noltee

Stammetje liggend-opstijgend, ca. 1 cm dik, aan de top een gedrongen rozet 
tot slechts 8 cm in doorsnee; sterk spruitend aan de basis en hoger langs de 
stam; bladeren kaal, kort-omgekeerd eirond, de grootste breedte in het midden, 
naar de basis sterk versmald, ca. 4 cm lang, 3 cm breed, 0,5 cm dik; boven
zijde vlak tot concaaf, onderzijde convex zwak gekield, spits stomp; kleursterk 
paarsroze op groene ondergrond soms met onregelmatig verspreide donkerder 
vlekken.
Bloeiwijze meest vrij kort, met een enkelvoudige of vertakte schicht met ca. 
20, geelachtige, aan de buitenzijde iets rozeachtig gevlekte, 1 cm grote bloemen 
op 0,5 cm lange steeltjes; schutbladen weinig talrijk, spoedig afvallend; kelk
bladen iets afstaand, kort, onregelmatig van lengte. Bloeitijd: het gehele jaar 
door, vaak ook in de winter.

(wordt vervolgd)
Jonkerlaan 14, Wassenaar
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Kas-isolatie (slot)
H.P. RUINAARD

In figuur 2 ziet men een voorbeeld van de geregistreerde binnen- en buiten
temperatuur bij het invallen van de strenge vorstperiode, beginnend op 30 de
cember 1978. De temperatuurregeling treedt in werking bij een buitentempe
ratuur van ca. 4°C. Gedurende de eerste regelcyclus was de verwarming 20% 
aan (n.l. 5,5 mm =  11 minuten aan en 21,5 mm =  43 minuten aan, dus: 

11
1  ̂ +  43 x 100% =  20% aan.)

In een periode van ongeveer twaalf uur daalde de buitentemperatuur tot -5°C. Bij 
deze laatste temperatuur bleef de verwarming per cyclus 69% aan. In de daar
opvolgende nacht daalde de buitentemperatuur tot -13°C. Daarbij stond de 
verwarming de gehele tijd aan en werd in de platte bak een temperatuur 
van+4,5°C gemeten.
Om de besparing in stookkosten van de luchtkussenfolie te meten, werden 
temperatuurmetingen uitgevoerd zonder luchtkussenfolie, met luchtkussenfolie 
aan de buitenzijde (zie foto), met luchtkussenfolie aan de binnenzijde en met 
luchtkussenfolie zowel aan buitenzijde als de binnenzijde. De vergelijkende me
tingen werden zo veel mogelijk bij gelijke weersomstandigheden wat betreft 
wind, sneeuw en mist en/of direct na elkaar uitgevoerd. Dit werd gedaan om 
dat vooral wind een grote invloed op het energieverbruik bleek te hebben. Uit 
metingen bij verschillende buitentemperaturen werd een indruk verkregen over 
de invloed van de buitentemperatuur op het energieverbruik bij de toegepaste 
isoleermethoden. In figuur 2 is te zien dat energieverbruik toeneemt bij lagere 
buitentemperaturen en dat er grote verschillen in energieverbruik tussen de 
verschillende isoleermethoden zijn.
Hieruit kunnen de besparingen in energieverbruik berekend worden:

V erg e lijk in g  
b ij 0 °C

z o n d e r lu c h t
kusse n fo lie

lu c h tk u s s e n 
fo lie  b u ite n 

z ijde

luch tkussen  
fo lie  b in n e n 

z ijde

luch tkussen  
fo lie  b in n e n - 

en b u ite n z ijd e

P e rce n ta g e  aan 62% 48% 37% 27%
Min. aan pe r uu r 37,2 28,8 22,2 16,2
B espa ring  in m in /u u r - 8,4 15,0 21,0
B espa ring  in % - 23% 40% 56%

Bij -5 °C zo n d e r b u ite n z ijd e b in n e n z ijd e b in n e n - en 
b u ite n z ijd e

P e rce n ta g e  aan - - 72% 50%
Min. aan p e r uu r - - 43 ,2 30,0
B espa ring  in m in /u u r - - - 13,2
B espa ring  in % - - 31%

In de tabel zijn de besparingen in energieverbruik weergeven bij 0°C en -5°C. 
Wanneer de luchtkussenfolie aan de buitenzijde werd aangebracht was de 
besparing ca 20%, aan de binnenzijde aangebracht was dit ca. 40% en aan 
de binnen- en buitenzijde aangebracht was dit zelfs ca. 55%. Hoewel deze 
besparingen over relatief korte perioden gemeten zijn, gelden ze waarschijn
lijk ook voor de bereikbare besparingen op de jaarlijkse stookkosten. De be
sparing die verkregen wordt bij het aanbrengen van luchtkussenfolie aan de 
binnenzijde, komt overeen met de besparing die de firma Rohm opgeeft voor
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haar dubbele plexiglasplaten (de zgn. "Stegdoppelplatten") ten opzichte van 
enkel glas, namelijk een besparing van 40%.
De jaarlijkse stookkosten zijn voor iedere kas verschillend en hangen onder 
andere af van de kasafmetingen, de gewenste minimumtemperatuur in de kas, 
het al of niet aanwezig zijn van isolatie en het soort verwarming (elecktrisch, 
gas of olie). Hierbij is vooral de verhouding tussen het glasoppervlak en het 
luchtvolume in de kas belangrijk. Warmteverlies treedt namelijk op door uitstra
ling, warmtegeleiding en tocht. Bij grote glassoppervlakken in vergelijking tot 
het luchtvolume zijn vooral de warmte-uitstaling (Infra-Rood-stralingsverliezen) 
en de warmtegeleiding (zgn. convectiewarmteverliezen) zeer ongunstig.
Deze verhouding tussen glasoppervlak en volume is bij een kleine kas en 
vooral bij een platte bak duidelijk ongunstiger dan bij een grote kas. De stook
kosten zullen verhoudingsgewijs daarom afnemen naarmate de kas groter is. De 
firma Rohm schat bij een binnentemperatuur van 10°C de jaarlijkse stook
kosten (gebaseerd op olieverwarming) voor een enkel-glas-kas van 2,5 x 2 m 
op ca. f 175,- en voor een enkel-glas-kas van 6,3 x 3,2 m op ca. f 470,-. 
Een besparing van 40% levert dan respectievelijk f 70,- en f 168,- op. 
Naast deze financiële besparing is misschien nog wel belangrijker dat bij 
strenge vorst de kachel in een goed geïsoleerde kas de temperatuur boven 
het nulpunt kan houden, terwijl dit bij een slecht geïsoleerde kas zeker niet 
het geval zou zijn. Diegenen die volgende winter geen risico's willen lopen, 
raad ik daarom aan hun kas tijdig met luchtkussenfolie te isoleren. Deze is 
nu nog alleen maar bij grote tuinbouwcooperaties verkrijgbaar (o.a. de firma 
Comtu te Utrecht) in rollen van 50 meter lengte en 1,50 meter breedte. 
Dit najaar zullen waarschijnlijk ook kleinere hoeveelheden voor de hobby-kas 
leverbaar zijn.
Er zijn natuurlijk ook andere zeer goede isolatiematerialen, bijvoorbeeld tempex- 
platen, glaswoldekens, en dergelijke. Deze hebben echter allen het nadeel 
dat ze een veel slechtere lichtdoorlaatbaarheid bezitten en dat is, ondanks 
dat onze succulenten in hun winterrust verkeren, toch ook erg belangrijk. 
Hoe meer licht de planten in de winter krijgen, des te minder verbranding 
treedt er in het voorjaar op en des te groter is de kans dat ze zullen bloeien. 
Bij een voldoende lichte overwintering treedt zelfs geen enkele verbranding 
in het voorjaar op en is afschermen dus ook overbodig.
De meest zekere, maar ook de duurste, manier van warmte-isolatie is natuur
lijk dubbel glas of dubbele plexiglasplaten. Hierbij duurt het enige jaren voor
dat men de hogere investeringskosten op de jaarlijkse stookkosten terugver
diend heeft. Toch is het bij het bouwen van een nieuwe kas zeker de moeite 
waard om het toepassen van dubbele beglazing te overwegen, omdat men 
dan met een kleinere verwarmingsinstallatie kan volstaan en een blijvende 
besparing op de jaarlijkse stookkosten bereikt.
Afsluitend kunnen we dus concluderen dat de geclaimde besparing van 30% 
inderdaad ruimschoots gehaald kan worden met deze meerjarig bruikbare 
luchtkussenfolie. Voorwaarde hiervoor is wel dat de moeizaam verwarmde 
lucht in de kas geen contact kan maken met de koude glasoppervlakken, 
en dat zo weinig mogelijk warmte door tocht verloren gaat.

Literatuur: Brochure Plexiglas Stegdoppelplatte, Fa. Rohm.

Bergmolen 10, 3481 AD Harmelen
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TIJDSCHRIFTEN

The Cactus and Succulent Journal of Great Britain, Vol. 41, nr. 1, 1979
Susan Carter en Peter Brandham stellen twee nieuwe soorten Aloe's uit Kenya voor: A. morijensis 
en A. cheranganiensis.
G.D, Rowley heeft het over statussymbolen van succulenten in cultuur. Naar gelang de afkomst 
kan men de planten in diverse categorieën indelen.
David Hunt bespreekt Orbea variegata, een Stapelia-achtige.
In de vaste rubriek "Cactussen voor kenners" worden Mammillaria guelzowiana en Copiapoa 
hypogaea voor het voetlicht gebracht.
N.P. Taylor geeft een ruimere inhoud aan de beschrijving van het geslacht Escobaria.
Hij verschaft de lezer daarbij een determineertabel voor de groepen en de voornaamste soorten 
daarin. Het verspreidingsgebied van deze groepen Escobaria's is voorts in kaart gebracht. Overigens 
volgt deze schrijver niet de zienswijze van Benson en van het duo Glass en Forster dit als onder
geslacht bij het geslacht Coryphantha onder te brengen.
D.C. Speirs wijdt aandacht aan fysiologische aspecten bij droogteminnende planten, een wetenschap
pelijk artikel.

The Cactus and Succulent Journal of Great Britain, Vol. 41, nr. 2, 1979
Peter Brandham en Susan Carter geven de nieuwbeschrijving van Aloë juvenna, een reeds lang 
bekend exemplaar, dat nog nimmer als soort beschreven werd.
L.E. Newton wijdt een artikeltje aan Aloe vera.
N.P. Taylor probeert het geslacht Ferocactus uit te breiden, door diverse Thelocactussoorten en 
Hamatocactus daarin onder te brengen.
Nigel Taylor brengt Ceropegia hians voor het voetlicht.
N.P. Taylor probeert wat meer orde te brengen in het geslacht Echinofossulocactus en geeft 
daarbij een volledige lijst plantennamen, bestaande uit zes erkende soorten en andere namen 
van min of meer twijfelachtige aard. Een welkom stuk documentatie voor de liefhebbers van dit 
cactusgeslacht.
In de rubriek "Cactussen voor kenners" wordt aandacht gewijd aan Rebutia krainziana, Weingartia 
neumanniana, Pelecyphora aselliformis en Turbinicarpus valdezianus.
John Pilbeam koos als onderwerp de watergift en voeding.

The Cactus and Succulent Journal of Great Britain, Vol. 41, nr. 3, 1979
In dit nummer de eerste (losse) kleurenplaat van deze jaargang voorstellende Echeveria laui van 
de hand van Margaret Stones.
Ferm douane-optreden wordt ter sprake gebracht toen een aantal Mexicogangers bij hun terugkomst 
6.000 cactussen uit hun bagage moesten halen en netjes inleveren. Een foto werd daarbij afgedrukt: 
een close-up van de inhoud van een cartonnen doos vol zeldzaamheden zonder wortels, zoals 
Strombocactus, Ariocarpus, Obregonia, Encephalocarpus etc. Al dit uit Mexicaans natuur geroofde 
plantegoed werd door de Duitse douane in beslag genomen.
Hans Pfennig brengt enige Sansevieriasoorten in woord en beeld.
Alfred Lau wijdt aandacht aan de Mammillaria's die in de Tomellin Canyon (Oaxaca, Mexico) 
voorkomen.
Heimo Friedrich heeft als onderwerp de bloemontwikkeling bij de Cactaceae en bij Pterocactus 
in het bijzonder.
John Pilbeam gaat in op diverse groepen van het geslacht Mammillaria.
Onze landgenoot J.C. van Keppel publiceert zijn goed geïllustreerde serie (Deel 1) over Echeveria's, 
dat eerder in ons maandblad verscheen.
John Pilbeam geeft enige goede adviezen om op de beste wijze stekken van moerplanten te 
verwijderen.

The Journal of The Mammillaria Society, Vol. XIX, nr. 4
Praktisch dit gehele nummer wordt in beslag genomen door een groot artikel, getiteld: "De bepa
ling van de ware Mammillaria wilcoxii Toumey. Het is een "coproduktie" van de schrijvers Edward 
F. Castetter, Prince Pierce en Karl H. Schwerin, medewerkers van de Universiteit van Nieuw 
Mexico te Albuquerque. In dit artikel is voorts een gedetailleerde tabel opgenomen, waarin een ver
gelijking getrokken wordt tussen M. wrightii, M. wilcoxii en M. meridiorosei. Ook het destijds 
verzamelde herbariumateriaal wordt uitvoerig besproken. Zwartwitfoto's van het herbariummateriaal 
zijn daarbij afgedrukt. In het volgende nummer van dit tijdschrift komt een tweede deel over dit 
onderwerp aan de orde.
Mrs. B. Maddams besluit het tijdschrift met haar gebruikelijk artikel "Among our Mammillarias". 

Th.M.W. Neutelings, Gatmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal
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Rectificatie: Op blz. 215 v.h. Septembernummer 1 979 moet in de 2e regel 
van het artikel Frailea pygmaea var. dadakii FriX, emendatio Prestlé tussen conspi
cua en sed gevoegd worden: valderamosa ad 10 cm longa; costis 14-18 
circa 20 mm latis humilibus.

Op blz. 250 van het Oktobernummer 1 979 moeten de foto's 1 en 3 verwis
seld worden.

Op blz. 138 van het juninummer 1 979 moet in de laatste regel van het artikel 
Pseudopilocereus flavipulvinatus Buining et Brederoo het typenummer PI 471 veran
derd worden in: 1 004 AB.

De jury voor de diawedstrijd 1 979  is als volgt samengesteld:
J.L. den Boef te Ridderkerk 
H.M.S. Mevissen te Breda 
J . PH. Defesche te Wouw

Op 29 oktober hebben wij aan het graf op zijn 88ste verjaardag afscheid geno
men van onze onvergetelijke vriend Bernard Knijpert. Hij was meer dan 50 jaar 
lid van "Succulenta" en plantenvriend bij uitstek. Opa rust in vrede.

Marie en Henk Esmeyer, Bennek om 
Truus en Bernard Simonis, Zutphen

★ ★ ★
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Nieuwe cultivarnamen in x Graptoveria (IV) 
x Graptoveria „Harry Watson” van Keppel nov. cv.

J.C. VAN KEPPEL
Graptopetalum paraguayense x Echeveria x rubella
Type: van Keppel no. 7362, afkomstig uit de collectie van t  H. Watson, Not- 
tingham, Engeland, 1973. Gewonnen door A. Baynes, nadere gegevens ont
breken. Genoemd naar Harry Watson, overleden in 1977, een enthousiast 
liefhebber en kenner van Echeveria-achtigen, een bekende persoonlijkheid in 
de Engelse succulentenwereld, o.a. als organisator van de eerste nationale 
succulentententoonstelling van de NatC.S.Society.
x Graptoveria ’Harry Watson’ is een plant die tot nu toe naamloos in collec
ties voorkwam. In habitus lijkt deze cultivar het meest op de cv ’Albert Baynes’, 
maar verschilt duidelijk van deze door de veel grotere afmetingen van de rozet 
en de bladkleur. Het is een vrij snelle groeier, waardoor de grote rozet op een 
stevige stam komt te staan. Op grond van de vegetatieve kenmerken meen ik 
met zekerheid te kunnen vaststellen dat Echeveria x rubella een werkzaam 
aandeel in het ontstaan van deze cv heeft gehad. E. rubella de Smet (Cat. 
1879: suppl. 10,2) is een mooie, oude hybride die dit jaar precies 100 jaar in 
cultuur is. Het is een hybride tussen E. agavoides en E. cuspidata (volgens 
de Smet), die wel tot 40 cm brede, sterk bebladerde, vrijwel stamloze rozetten 
vormt. E. x rubella trof ik destijds aan in oudere Engelse collecties, o.a. üplands 
Nursery (1967) en Holly Gate Nurseries (1969).
Korte beschrijving cv 'Harry Watson’:
Stamvormend, stam ca. 2,5 cm dik, jongste deei lichtgroen, met bruine, 1,5 cm 
brede bladmerken; vormt weinig of geen zijscheuten; bladrozet gedrongen,

x Graptoveria 'Harry Watson' Foto Fr. Noltee
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ca. 25 cm in doorsnee; bladeren kaal, omgekeerd eivormig, de top duidelijk 
gespitst, ca. 13 cm lang, 6 cm breed, 0,5 cm dik; bovenzijde sterk concaaf, 
onderzijde convex, gekield; kleur zeegroen, ongevlekt, glimmend, later lichtblauw 
berijpt; bij droge en zonnige cultuur verkleuren de bladeren (eerst aan de blad
randen) mooi lichtbruin; bloemstengel ca. 20 cm lang, aan de basis groen, 
zijassen roze gekleurd, stevig, ca. 1 cm breed a.d. basis; bloeiwijze: pluim- 
vormigetros met 3 rechtopstaande, schichtvormige zijassen; schutbladen 1-1,5 cm 
lang, spoedig verdrogend; bloemen ca. 15 per zijas, ca. 1 cm lang en breed, 
bloemslippen nauwelijks afstaand, aan de buitenzijde geelachtig roze, met scherp 
getekende donkerroze randen, de scherpe kiel is groen gekleurd; binnenzijde 
egaal geel, ongevlekt, vruchtbladen geel, stijlen rood; kelkbladen aanliggend, 
groen, blauwberijpt; bloeitijd juli-augustus.
Cultuur: als voren; voor het kweken van zeer grote rozetten (tot 40 cm) moet 
deze cv in de volle grond van een kas worden uitgeplant.

(wordt vervolgd)
Jonkerlaan 14, Wassenaar

60 Jaar Succulenta (II)
J. DE GAST

Zo kon dan in een gemeenschappelijke vergadering in dec. 1946 te Amsterdam 
de goede traditie van één vereniging worden voortgezet. In het voorlopig hoofd
bestuur van acht leden werd de heer A.F.H. Buining voorzitter, de heer G.J. Mol 
vice-voorzitter, mevr. J. Grullemans-van Berghem sekretaresse, de heer 
G.D. Duursma penningmeester en mej. J.J.E. van den Thoorn tweede sekretaresse. 
Er zal een tijdschrift "Succulenta” worden uitgegeven waarvan de heer A.J.A. 
Uitewaal redakteur wordt.
Kommissieleden van de redaktie worden mej. J.J.E. van den Thoorn en de heer 
J.A. Janse.
De kontributie wordt vastgesteld op f 4 ,- per jaar.
Het eerste nummer van Succulenta wordt geopend met een artikel van de voor
zitter. Het is de moeite waard dit nog eens door te lezen:
„Ongetwijfeld begint de belangstelling voor onze planten weer te groeien. 
Wij worden weer meer normale menschen, die behoefte hebben aan goede 
besteding van den vrijen tijd. Onze nieuwe vereeniging heeft met haar Hoofd
bestuur de taak, dit hernieuwde ontwaken in goede banen te leiden. Daarbij 
hebben wij echter Uw medewerking en hulp noodig.
In de voorloopig vastgestelde statuten en het huishoudelijk reglement is meer 
rekening gehouden met de gegroeide gedachte der gemeenschappen. Wij 
zouden onze afdelingen (kringen), als kleine gemeenschappen in onze 
vereeniging willen beschouwen. Uit deze gemeenschappen kan een bloeiend 
plaatselijk of streekleven op het gebied van onze planten ontstaan. De groote 
band is de landelijke vereeniging, die ons allen bindt.
Wij doen derhalve een beroep op de liefhebbers woonachtig in of in de omgeving 
van grootere plaatsen, om te komen tot de oprichting van nieuwe afdeelingen, 
waarvan het minimum aantal leden tien moet bedragen. De bestaande afd. en 
vooral ook de verspreid wonende leden worden dringend verzocht propaganda 
te maken en nieuwe liefhebbers te winnen. Slechts met een flink aantal leden
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kunnen wij een goed maandblad uitgeven, dat aan hooge eischen en nieuwe 
wenschen voldoet. Moge het onze nieuwe vereeniging gegeven zijn een hechte 
gemeenschap van liefhebbers van cactussen en andere vetplanten te worden”. 
Ook nu nog zeer toepasselijk.
In de Algemene Vergadering op 21 juni 1947 worden Statuten en huishoudelijk 
reglement goedgekeurd en het hoofdbestuur overeenkomstig zijn voorlopige 
samenstelling bevestigd, evenals de redaktie.
De weg naar de toekomst was opengelegd maar er zouden nog heel wat 
moeilijkheden overwonnen moeten worden.
De eerste twee jaren van het maandblad worden voor de redakteur een martel
gang, niet alleen vanwege de papiertoewijzingen, maar ook door het zoeken 
naar een goede drukkerij.
De eerste drie nummers - er verschijnen voorlopig zes nummers per jaar - worden 
gedrukt bij Drukkerij De Industrie in Utrecht, dan verschijnen er vijf nummers bij 
Drukkerij Sijthoff in Den Haag en pas voor nummer 3 van 1948 vindt men bij 
Drukkerij Govers in Den Haag een goed onderkomen.
De eerste jaren staan duidelijk in het teken van groei. Op 1 jan. 1947 gestart met 
260 leden is dit aantal vijf jaar laten ca. 700, dit ondanks de in 1950 doorgevoerde 
kontributieverhoging van f 4 ,-  naar f 5,-- (25%!)
In 1949 werd het 30-jarig bestaan van Succulenta gevierd.
Bij deze gelegenheid werd dhr. G.D. Duursma tot erelid benoemd. Van de op
richting af tot 1943 was hij sekretaris of redakteur of beide.
Na de oorlog nam hij het penningmeesterschap op zich.
Het maandblad ziet er zeer verzorgd uit. Een keur van schrijvers zorgt voor 
goede artikelen, zoals: Dr. H.W. de Boer, A.F.H. Buining, P.F. Diemel, P.A. Florschütz, 
H. Herre, J.A. Janse, A.J.A. Uitewaal. Het hoofdbestuur is zeer aktief. Uit de notulen 
van vergaderingen blijkt, dat veel zaken, die buiten de sfeer der dagelijkse 
beslommeringen liggen de aandacht hebben. Zo heeft men reeds in 1949 gespro
ken over internationale samenwerking tussen verenigingen van succulenten
liefhebbers, kleurfoto’s in het maandblad en het bijeenbrengen van een centrale 
succulentenverzamelingen ergens in Nederland.
Op 28 juni 1 952 worden op de Algemene Vergaderingen in Leiden een aantal 
belangrijke besluiten genomen:
- De naam van de vereniging wordt Nederlands-Belgische vereniging van lief

hebbers van Cactussen en andere .Vetplanten; hierdoor wordt het mogelijk, dat 
de Antwerpse vereniging Peireskia afdeling van Succulenta wordt;

- Alle afdelingen krijgen het recht een lid in het hoofdbestuur te benoemenfreeds 
in 1948 was het hoofdbestuur uitgebreid tot 10 leden).

Op dat moment waren er 14 afdelingen.
In 1954 besloot de Algemene Vergadering tot de invoering van het jeugdlid- 
maatschap voor leden beneden 18 jaar.
In datzelfde jaar slaat de heer Uitewaal alarm. Bij voortduring wordt er over geklaagd, 
dat in het tijdschrift te weinig artikelen over cactussen worden geplaatst. Maar om 
artikelen te plaatsen moeten ze er zijn. Is het blad vol, dan moet de redakteur 
de kopij aanvullen en omdat de heer U itewaal kenner van de andere succulenten is, 
schrijft hij dan artikelen over vetplanten.
Om deze moeilijkheden op te lossen treedt de heer Buining toe tot de redaktie 
voor het schrijven van artikelen over cactussen.
Ook dat blijkt geen ideale oplossing te zijn en in Succulenta van maart/april 
1956 wordt melding gemaakt van een redaktiekommissie, waarin zitting hebben 
Dr. H.W. de Boer, Dr. BK. Boom, A.F.H. Buining, J.A. Janse en Mej. J.J.E. van den 
Thoorn. De hoofdredaktie blijft bij de heer A.J.A. Uitewaal tot eind 1956.
Hij heeft tien jaar lang zijn beste krachten aan het maandblad Succulenta gegeven,
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het blad door een moeilijke tijd heengeloodst en aanzien gegeven bij zuster
verenigingen in het buitenland.
Hij wordt opgevolgd door de heer H. van der Velde.
Tezelfdertijd vindt er nog een belangrijke wijziging ten aanzien van het maandblad 
plaats. Verschenen er tot eind 1956 zes nummers per jaar, van januari 1957 af 
werden dit twaalf nummers.
Het was een moeilijk besluit, niet alleen om financiële redenen.
Meer nummers betekenen ook meer copij.
Van 76 bladzijden in jaargang 1947 was het aantal bladzijden reeds gegroeid tot 
96 in 1956. Jaargang 1957 telt 144 bladzijden. Meer bladzijden, nog meer werk. 
In deze jaren wordt ook veel gepraat over het uiterlijk van het maandblad. 
Er zijn leden die het formaat niet prettig vinden, anderen menen dat het blad 
gemakkelijker zou lezen als de tekst in twee kolommen gedrukt is. Er komt 
zelfs een kommissie voor, maar naar oud vaderlands gebruik blijft na vele 
gesprekken alles bij het oude.
Op 1-6-1956 is de Heer J.J. Verbeek Wolthuis overleden.
Het is ook interessant te vermelden, dat de Algemene Vergadering in 1956 
toestemming gaf adresplaatjes te maken voor het verzenden van het maand
blad. Tot op dat moment waren de adressen zes maal per jaar met de hand 
geschreven. Een enorm werk bij meer dan 1100 leden!
In december 1956 bereikt het ledental van Succulenta zijn eerste piek na de 
oorlog: 1190 leden. De vereniging telt 20 afdelingen, waarvan 3 in België.
Toch vertoont het bloeiende Succulenta reeds tekenen die er op wijzen, dat 
het eind van de groei - voorlopig - in zicht was:
- Er waren in Nederland wel met veel enthousiasme meerdere afdelingen op

gericht, maar bij een aantal slaagde men er niet in de groei erin te krijgen.
- In België, waar twee afdelingen bestonden in Antwerpen en één in Gent 

- met in totaal ca. 300 leden - spreidden de afdelingen een ongezonde 
naijver ten toon, welke onherroepelijk tot verval moest leiden.

Tussen begin 1957 en eind 1960 loopt het ledental terug tot 1017.
De Belgische afdelingen verdwijnen, evenals de afdelingen in Deventer, Leiden 
en Den Helder. Gelukkig staat daar het oprichten van de afdelingen Meppel 
en Noord-Limburg tegenover, zodat de schade enigszins beperkt blijft.
Na lange voorbereidingen komt in 1961 het Succulentarium in Wageningen 
tot stand, de eigen succulentenverzameling van Succulenta. Vele leden schen
ken hiervoor planten. Er is voor de bekostiging van het onderhoud een subsidie 
gevraagd aan het Productschap, doch de aanvraag is afgewezen. Men hoopt 
nog op andere wijze hiervoor subsidie te verkrijgen, maar in afwachting daarvan 
zal personeel van het I.V.T. (Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewas- 
sen), de verzorging op zich nemen.
In januari 1961 begon het Succulentarium met 5 cactussen. Eind december 
van dat jaar waren er 2231 cactussen bijeengebracht in bijna 800 soorten! 
Door de heer C. Korevaar wordt een verklarende woordenlijst voor succulente 
planten samengesteld. Hoewel hij de lijst in 1961 gereed heeft, zal het o.a. 
door meerdere kontroles toch tot 1964 duren voordat in opdracht van Succu
lenta 1000 eksemplaren zijn gedrukt en gereed om uit te geven.
Inmiddels was in 1958 mej. v.d. Thoorn afgetreden als beheerster van het 
Clichéfonds. Zij had dit in 1932 opgericht met het doel om uit de opbrengst 
van de verkoop van door leden geschonken zaden van succulente planten
- gewonnen uit de eigen verzamelingen - de clichés voor het maandblad 
te betalen. Sindsdien had zij ook het geheel alleen beheerd, een werkelijk 
bijzondere prestatie.
Gr. Gerhardstr, 10, 5913 VR Venlo (WOrdt Vervolgd)
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De Crassula’s van onze collecties 2

B.K. BOOM

Het geslacht Crassula
Het geslacht Crassula onderscheidt zich van de andere Crassulaceaegeslachten 
door het bezit van een enkelvoudig aantal meeldraden: het zijn er maar vijf, 
tegenover de meeste andere geslachten tien. Een enkele maal zijn de bloemen 
van deze familie viertallig (Kalanchoe), soms zelfs veeltallig (Sempervivum, 
Aeonium).

Crassula coccinea,

een klein deel van een grote bloeiwijze.
Crassula ovata cv. 'Blauwe Vogel'

Zo gezien, kunnen we ook het oude geslacht Rochea DC. weer tot Crassula 
rekenen, iets wat vroeger ook nog al eens gebeurde. Dit geslacht Rochea (dat 
als geslacht nu Kalosanthes Haw. (1821) moest heten) is destijds van Crassula 
afgescheiden, omdat de kroon zo veel groter is dan bij de gebruikelijke Cras
sula’s; die kroon is ten minste 2 cm lang (meestal langer) en buisvormig, door
dat de kroonbladen voor ten minste de halve lengte buisvormig met elkaar 
vergroeid zijn. Vooral Crassula coccinea (lang bekend geweest als Rochea 
coccinea) is een populaire potplant geweest vanwege de grote, helderrode, 
in een brede tuil gerangschikte bloemen. Het lijkt wel of deze soort wat uit de 
mode dreigt te geraken, zoals dit met verscheidene andere zg. ouderwetse 
kamerplanten ook het geval is (denk maar aan Clivia en Aspidistra). Maar 
Crassula coccinea wordt te Aalsmeer nog op de veiling aangevoerd.
Crassula’s zijn bijna alle succulenten; soms zijn ze éénjarig en dan is van het 
succulentenkarakter maar weinig te zien; vroeger rekende men die éénjarigen 
wel tot het geslacht Tillaea L. (1753); hiertoe behoren soms onkruiden, waarvan 
er één in ons land, zij het zeldzaam, voorkomt. Jarenlang groeide dit onaan
zienlijke plantje op de harde tuinpaden van het kasteel Middachten; deze soort 
heet C. tillaea Lester-Garland (1903), syn. Tillaea muscosa L, onder welke laatste
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naam deze nog in vele flora’s te vinden is. Er zijn zelfs waterplanten onder de 
Crassula’s bv. C. natans Thunb. (1794), maar die komen bij ons niet voor, noch 
in het wild noch in cultuur.
Merendeels zijn Crassula’s overblijvende kruiden of houtige gewassen; deze 
laatsten worden wel geen bomen, al lijkt bij C. ovata (C. portulacea) de ver
takking er wel veel op; laatstgenoemde soort groeit op tot een struik van onge
veer 2 '/2 m hoogte, met dikke, geringde stammen, die aan de voet wel een 
doorsnede kunnen krijgen van 20 cm. Op deze soort kom ik later uitvoerig terug. 
Zoals ik in het eerste artikel reeds meegedeeld heb, zullen de meest belang
rijke Crassula-soorten in een serie artikelen worden behandeld, terwijl de serie 
zal worden afgesloten met twee determinatietabellen, waarmede het sortiment, 
voor zo ver dat in Nederland in cultuur voorkomt, op naam kan worden gebracht. 
Bij het opstellen van de artikelen en vooral van de tabel heb ik met een aantal 
problemen moeten worstelen. Allereerst: welke soorten en variëteiten komen voor 
behandeling in aanmerking en welke niet. TOELKEN geeft een kleine 150 
soorten, maar bovendien nog enige tientallen ondersoorten en variëteiten, die 
wij gewoonlijk als soorten beschouwen. Dan behandelt TOELKEN alleen de soorten 
uit Zuidelijk Afrika; nu komen daar wel de meesten voor, het totale aantal 
soorten zal niet ver van 250 af liggen. Maar er is één troost: lang niet alles komt voor 
de liefhebber in aanmerking, het was evenwel toch niet zo’n eenvoudige 
opgave uit te maken, wat er wel en wat er niet opgenomen moest worden. 
Precies kon de keuze echter nooit gemaakt worden, want wat vandaag nog 
in een collectie leeft, kan morgen dood zijn; bovendien reizen er nog al eens 
liefhebbers naar die streken en dan worden stek of zaad, soms hele planten 
meegenomen (wat in Zuid-Afrika overigens verboden is) en dan kunnen we 
hier weer soorten hebben, die niet in de tabel staan.
Toch behoeft dit geen grote problemen op te leveren. De artikelen en de tabellen 
zijn in de eerste plaats bedoeld het gangbare sortiment op naam te brengen. 
Mocht men er niet uit kunnen komen, schrijf dan en stuur een stukje van de 
niet te vinden plant naar ons op.
Maar behalve de keuze van het sortiment waren er nog meer vraagstukken. 
Zo zien planten in cultuur er vaak anders uit dan hun voorouders in de natuur. 
In een kas is het nooit zo licht als buiten en met wat onvoorzichtig gieten 
krijgt men andere resultaten dan met regen. Gewoon gieten komt overeen 
met een stortbui zo hevig als in de natuur nauwelijks voorkomt. Ook de tijd van 
watergeven is belangrijk. Bijna alle succulenten hebben een rust- en een 
vegetatieperiode; de rustperiode valt in de natuur samen met de droge tijd en het 
is dus niet verstandig succulenten in de rusttijd veel water te geven. Doet men 
dit toch, dan vervormen veel soorten; bovendien verhoogt men de sterftekans, 
ze gaan dan rotten.
Te veel water in een verkeerde tijd zorgt voor uit de krachten gegroeide planten, 
waarvan de maten niet meer met die van de oorspronkelijke, in het wild gegroeide 
planten kloppen. Wanneer in een beschrijving staat, dat de bladen van een 
bepaalde soort 2-4 cm lang zijn en 1 cm lang gesteeld, dan kunnen bij cul- 
tuurexemplaren die afmetingen best resp. 6 en 3 cm zijn. Opgaande stengels 
vallen om door te ruim mest te geven en dan klopt de tabel ook weer niet. 
Bij het hanteren van de tabel houde men dus terdege rekening met het feit, 
dat de maten wel eens niet kloppen.
Dan wordt er in de beschrijvingen nogal eens gebruik gemaakt van speciale 
termen. Zo zijn de bladen vaak overdekt met papillen; dat zijn uitgestulpte 
opperhuidcellen. Onder een loupe ziet zulk een bladoppervlak er uit, alsof ze 
met kleine halve bolletjes dicht bezet zijn. Soms zijn de papillen zo klein, dat 
ze zelfs met een 10 x vergrotende loupe nog niet te zien zijn en dan moet men
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afgaan op de grijze kleur van de bladen.
Een orgaan, dat papillen bezit, noemt men papilleus.
Verscheidene Crassula-soorten hebben opvallende, meest donkergroene punten 
op de bladoppervlakte; deze punten (hydathoden genaamd) zijn gerangschikt 
op een wijze, die karakteristiek is voor de soorten en soms voor groepen van 
soorten. Vaak is de gehele oppervlakte met die hydathoden overdekt, soms alleen 
de bovenkant, soms alleen de onderkant, meestal beide kanten. In andere ge
vallen bevinden de hydathoden zich langs de rand van de bladen. Vaak zijn 
ze moeilijk zichtbaar en moet men de bladen nat maken om ze te kunnen zien. 
Deze hydathoden hebben het vermogen water op te zuigen, zodat de planten 
zelfs van een gewone regenbui al kunnen profiteren.
De bladen, die bijna altijd kruiswijs overstaand zijn, zitten vaak in rozetten; 
dit is het geval wanneer de onderste stengeneden (internodiën) zeer kort zijn. 
Maar, wanneer planten met rozetten te veel in donker staan, is er veel kans, 
dat de leden gaan rekken, dan zijn de rozetten niet duidelijk en kan men in 
de tabel gemakkelijk foutief uitkomen. Vaak staan de bladen langs duidelijke 
stengels, waarbij de internodiën zichtbaar zijn; naar boven gaan ze dan nog al 
eens geleidelijk over in de schutbladen, dat zijn bladen, die onder en in de 
bloeiwijze staan.
Verder kunnen de bladen gewimperd zijn, daarbij is dan de bladrand voorzien 
van meestal witte, soms parelvormige haren. Die wimperharen zijn een be
langrijk kenmerk, de stand (dichtopeen of meer verwijderd) en de richting (naar 
boven, afstaand of naar beneden) zijn karakteristiek voor de soorten of groepen 
van soorten; men lette daar dus goed op. Een loupe (10x vergrotend is vol
doende) is daarbij onmisbaar.
De aard van de bloeiwijze is ook van belang; daaraan heeft men lange tijd 
belangrijke kenmerken voor de indeling van het geslacht ontleend. Alleen
staande bloemen komen weinig voor, bijna altijd staan de bloemen in bloei- 
wijzen: die zijn schermvormig, tuilvormig of de bloemen vormen een schijnaar. 
Een tuil is een samengestelde bloeiwijze, waarvan de afzonderlijke bloemen 
in een plat of licht gewelfd vlak staan en een schijnaar is een langgerekte, 
op een aar gelijkende bloeiwijze, waarbij in de oksels van de schutbladen niet 
één bloem staat (dan is het een echte aar), maar een bloeiwijze. Mooi bij 
C. hemisphaerica, waarvan binnenkort een foto zal worden afgedrukt.
De vorm van de kroonbladen is bizonder belangrijk, want daarop berust 
voor een groot deel de indeling van het geslacht Crassula; daarop kom ik 
in een later artikel uitvoerig terug.
Hierna volgt een serie artikelen over bepaalde Crassulasoorten; de volgorde 
ervan komt overeen met die in de eerste determineer-tabel, welke zal volgen 
na opstel 19.

(wordt vervolgd)
Hoevestein 298, Wageningen

Tenerife, Eiland der kleuren

K. HOLTKAMP

Als 4-jarig Succulenta-lid en enthousiast lezer van dit magnifieke maandblad 
wilde ik ook eens wat ervaringen op papier zetten. Vooral n.a.v. het artikel van 
dhr. J.H. Ribot no. 3 - 1978 over Ceropegia’s. Ik heb Tenerife bezocht in april/ 
mei 1976; gelukkig kan ik zeggen dat het toch wel meevalt met wat genoemde
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Aloe barbadensis 
syn.: o.a. A. vera,
(A. vulgaris)
Vindplaats: diverse Bar- 
ranco's, parken en 
tuinen.
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Euphorbia canariensis in een Barranco

Agave attenuata

schrijver stelt. Natuurlijk is het juist wat hij zegt, maar er zijn nog voldoende 
plaatsen waar de in dit artikel genoemde planten voorkomen, welke haast niet 
eens kunnen worden betreden, laat staan bebouwd kunnen worden (b.v. het 
gebied tussen de Barranco’s del Infierno en Grandilla).
Ik heb dit opstel 'Tenerife, eiland der kleuren” genoemd omdat alleen al op planten- 
gebied dit eiland deze naam tenvolle verdient. Ook op het succulentengebied 
is de verscheidenheid aan planten endemisch of ingevoerd en verwilderd 
bijzonder groot.
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Lampranthus amoenus 
Vindplaats: over het hele eiland 
en tuinen verspreid.

Euphorbia regis-jubae 
(E. obtusifolia v. regis-jubae) 
heeft zowel rode als gele 
schijnbloemen.

Opuntia sp.
verwilderd gevonden in de 
Barr. Grandilla.
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Echinocactus grusonii 
(schoonmoederszit) 
in de tropische kas van 
P. de la Cruz.

Foto's van de schrijver

Aeonium canariense
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Als je de hoofdstad Santa Cruz binnen komt vanuit San Andres zijn er nabij 
de havenloodsen hele delen bedekt met Mesembryanthemum crystallinum, 
verwant aan een zus van ons ijsbloempje. Meegenomen stekjes deden het 
uitstekend in m’n rotstuin.
Gaan we de eerder genoemde weg terug, het Anaga-gebergte in, richting El 
Bailadero, Taganana, dan vallen de onvoorstelbare hoeveelheden Euph. cana- 
riensis op. Tevens diverse soorten Aeoniums zoals A. canariense, A. holo- 
chrysum, A. arboreum en A. tabuliforme. Een van de mooiste en kleinste, 
éénjarige vetplantjes was Aichryson dichotomum, die vlak tegen de rotsen a.h.w. 
geplakt zit. (syn. Sempervivum annuum). De blaadjes zijn dichtbehaard, met 
een witgeel bloempje. Een endemische dwergsedumachtige is de Monanthes 
laxiflora. Nabij Bajamar vond ik veel Astydamia latifolia, welke misschien geen 
succulent is maar m.i. wel ver op weg is dit te worden. De Spanjaard noemt 
deze plant met z’n gele bloesem zeepeterselie.
Enige voornoemde planten vond ik ook op de weg van Puerto de La Cruz 
naar de Pico de Feide, (3718 meter hoog) in het mistige wolkengebied (8° 
tot 12° C).
In de vakantiestad P. de La Cruz kun je als liefhebber je hart ophalen. Op het 
terrein van het voormalige park c.q. braakterrein tegenover Hotel Taoro groeit 
nu letterlijk van alles: Agave attenuata, americana en ferox. Vooral de bloem 
van de attenuata (bloemkolf) is iets bijzonders. Van de Aloe’s: A. ferox A. 
arborescens en A. spinosa en een bos van kleinbladige Crassula. Op andere 
braakliggende stukjes land zie je Senecio kleinia, als struiken. Je snijdt er een 
tak af en U zet ze ’szomers in de tuin. Hij doet het prima daar (gele bloemen en 
prachtige als bij paardebloemen, zilverwitte zaadpluizen).
Als onkruid tref je in vele tuinen en in de wegbermen diverse Kalanchoes aan 
zoals fedtschenkoi, macrantha en Bryophyllum tubiflorum (vooral de laatste). 
In tuinen tegen muren Bryophyllum daigremontianum. Op een tocht vanaf de 
Teide in de richting van Chio vonden we 2 soorten Aeonium waarvan een met 
stammen van soms wel 50 cm met een dik blad, groen, roze of rood gekleurd. 
Ook hier geen angst voor uitroeiing, letterlijk duizenden en haast niet bij te 
komen.
Op weg naar Icod met de 1000 jarige(?) Dracaena draca, zo halfweg Garachico 
vind je prachtige Aeonium tabuliforme d.i. een stamloze soms wel 40 a 50 
cm in doorsnede plat op de rotsen groeiende soort (wolkengebied, 8 a 12° C.). 
Het is hier vaak zeer mistig.
Toch hebben de z.g. Barranco's (ravijnen) waar soms op de bodem water door 
loopt op mij de meeste indruk gemaakt. Deze ravijnen lopen altijd richting zee. Je 
vind er onvoorstelbare hoeveelheden Opuntia’s (in 2 soorten) en Agaves. Maar 
vooral diverse Euphorbia’s zoals de canariensis, balsamifera en regis jubae. Voor
al de laatste vormt haast kleine bomen.
In de Bar. del Infierno vonden we een door de droogte roze-rood gekleurde 
Aloë barbadensis (Thuis werden deze zo weer groen). Deze plant bloeit prachtig 
geel.
Ik ben me er bewust van nog maar een fractie te hebben verteld. Je kunt er 
uren over schrijven.

Robinsonstr. 174, 8923 AX Leeuwarden
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Kweken in een open bak
J.M. v.d. WONING

Het is voor de eerste keer dat ik schrijf. Maar omdat een van de mogelijk
heden van een club is dat je kunt communiceren met anderen heb ik mijn 
gedachten eens aan het papier toevertrouwd.
De reden dat ik schrijf is dat ik bezig ben met een experiment en ik in 
een vroeg stadium al tot een gedachte-uitwisseling wil komen.

Eerst een beetje historie.
Circa acht jaar geleden ben ik begonnen met de schone hobby van het 
kweken van kaktussen en vetplanten. Eerst schuchter, met wat planten in de 
vensterbank. Later werd echter de hele slaapkamervensterbank ingenomen 
door de planten.
Verleden jaar verhuisde ik echter naar een flat met een raam op het westen. 
Om de planten een zo groot mogelijke hoeveelheid licht te geven besloot 
ik ze buiten te plaatsen op het balkon.
Dat dat mogelijk moest zijn bleek uit de vele artikelen die ik al op dit gebied 
gelezen had, zowel in ons blad als in andere literatuur.
Het belangrijkste boek wat mij daartoe deed besluiten was het boek uit de 
Varia-reeks: Cactussen, uitgegeven door uitgeverij Helmond, auteur W. Hoffmann. 
Er staan in dat boek vanaf pagina 11 tot pagina 18 een aantal grafieken 
die het verloop van de gemiddelde temperatuur en regenval weergeven. Daaruit 
blijkt dat in een aantal kaktusgebieden de zomerse temperaturen helemaal 
niet zo hoog zijn als wij denken en er aanmerkelijk meer regen valt. Soms 
komen er waarden voor die boven onze zomerse regenval uitstijgen.
Er wordt bij kaktussen vaak gedacht aan de Amerikaanse woestijngebieden. 
Maar daar groeien meestal helemaal geen planten of wat exemplaren die 
een kwijnend bestaan leiden. De meeste kaktussen worden echter zomers 
graag vertroeteld met water.

De grafieken.
Om een vergelijking te kunnen maken met de kaktusgebieden heeft de auteur 
een grafiek van Stuttgart opgenomen. Dat dit niet dezelfde is als die van 
Amsterdam of Maastricht is mij duidelijk, maar het geeft een indikatie over

het West-Europese weertype. 
Grafiek I
Zoals U ziet nogal vochtig. Vooral 
in de winter. En dat bij lage tempe
raturen. Een voor bakteriën niet zo 
geschikt klimaat.

Stuttgart (267m) / ' - regen  
te m p

)  1 j  j  a s o n d
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3Qj Lima (158 ra)

Grafiek II
Dit in tegenstelling met grafiek I. 20. 
Het enige water waar de planten 
hier van leven bestaat uit de damp 
van de kustnevels. Het regent hier 10' 
zo goed als nooit.

_____  regen
temp.

mm

l.40

j a s o n d  j f m a m j

Grafiek III 
Een wat meer voorkomend klimaat' 
geeft deze grafiek van La Quaiaca 
gelegen op een hoogvlakte. ;

30.

La Quiaca ( 3458 m.) _ regen 
temp.

BO

60

j a s o n d j  f m a m j

Het blijkt dat er in dit gebied zomers een aanzienlijke hoeveelheid regen 
valt. De temperatuur verloopt er wel maar is niet erg hoog. Wel zijn er door 
de uitstraling grote verschillen tussen dag en.nacht.

Grafiek IV
Een soortgelijk beeld laat de gra
fiek van Mexico zien. Alleen ligt 
de wintertemperatuur er hoger en 
valt er zomers nog meer regen 
als bij III.
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Mexico (2280m .)
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.100 mm

Grafiek V
Een afwijkend beeld laat deze gra
fiek zien. Dit gebied is door Rauh 
uit Heidelberg gekenschetst als 
een cactusrotswoestijn. Dit is een 
beeld dat wij met de beste wil 
hier in Nederland nooit kunnen be
reiken.

D r.
Chocisa (2012 m.) • -------- regen

temp.

>

—  ---------------------■ ~ ■
\

j  t m a m j  j  a s o n  d

Maar is dit nodig? Want wat blijkt uit deze grafieken en andere die nog 
in het boek voorkomen? Dat er meestal een beeld is van een zomerse tempe
ratuur en neerslag die de Europese overtreft, ’s Winters daarentegen blijft 
de temperatuur in de kaktusgebieden op aangename waarden hangen en 
verdwijnt de neerslag praktisch totaal.
Nu komt de grondslag van mijn gedachte: Als je nu zorgt dat onze winterse 
neerslag achterwege blijft en de temperatuur niet onder de 5° Celsius komt 
voldoe je aan de omstandigheden van veel planten uit de kaktusgebieden. 
's Zomers kun je ze dan bloot stellen aan wind en regen en natuurlijk zonne
schijn. Natuurlijk gaat bovenstaande niet op voor planten uit specifieke gebieden 
zoals: lidcactussen en melo's uit het Caraïbische gebied.

Grafiek VI
De grafiek I gaat er dan als volgt 
uit zien. Dit benadert al meer de 
situatie in het kaktus-vaderland.

20.

ia

Stuttgart(267m) / regen
temp.

j f m a m j j a s o n d

De konventionele kweekmethode.
Nu is de meest voorkomende kweekwijze in onze regionen: bouw een glazen 
huis, bescherm de planten tegen invloeden van buitenaf en zorg voor een 
opgelegd ritme. Dat wil zeggen: schermen bij te felle zon, nevelen bij warm 
weer, water geven ’s morgens als het goed weer wordt en zo voort.
Welnu: Op een zomerse dag (hebben we die nog) loopt de temperatuur 
buiten op. Ook binnen in de kas stijgt de temperatuur, die tot waarden kan 
komen van 40° C. Op zich hebben de kaktussen niets tegen deze voor 
hun behaaglijke temperatuur. Zij zullen hierop gaan reageren met een snellere

(vervolg op blz. 314)
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Notocactus warasii Ritter
J. THEUNISSEN

Deze plant werd beschreven in BRADEA nr 34, december 1973. Het is duidelijk, 
dat we te doen hebben met een Eriocactus, waarvan het uiterlijk tussen E. 
leninghausii en E. magnificus ligt. Oorspronkelijk was hij bekend als de 16-

Notocactus warasii Foto van de schrijver

313



ribbige Eriocactus, het exemplaar in mijn verzameling echter telt zelfs maar 
12 ribben! Het is een importplant die op eigen wortel uitstekend groeit. Hij is 
12 cm hoog en zal dit jaar voor de 2e keer bloeien. De plant maakt een zeer op
vallende, uitgesproken scheve schedel, zoals ook leninghausii. Vlak bij de schedel 
zijn de ribben 2 cm hoog, de plant is glanzend donkergroen, in tegenstelling 
tot magnificus, die dof blauwgroen is. De areolen dragen 15-20 goudgele, 
1-2 cm lange doorns die bijna allemaal naar beneden gericht zijn. In het groei- 
punt ontstaat witte wol, die naderhand verdwijnt en waaruit de lichtbruine knoppen 
te voorschijn komen. De bloem is vrij groot en geel met witte stijl en 
witte stempels. Terwijl N. leninghausii zelffertiel is, bracht dit exemplaar van 
N. warasii na de bloei geen zaadbes. Overigens is er voldoende zaad van deze 
soort via de zaadhandelaar te krijgen. Een opvallende en willig bloeiende aan
winst onder de over het algemeen pas op latere leeftijd bloeiende Eriocactussen. 
In Engelstalige gebieden wordt deze soort wel als een variëteit van N. magni
ficus beschouwd.

Vierschaarstraat 23, Oud Gastel

* * * * * * * *

Vervolg van blz. 312

groei. Maar deze temperatuur die in de kaktusgebieden ook bereikt wordt 
komt voor bij een hoge stand van de zon. Dat wil zeggen grote hoeveel
heden licht en u.v. straling. Daarvan is bekend dat zij de groei remmen. 
Gaan we terug naar de kas, dan zien we dat de hoge temperaturen daarin 
bereikt, niet in overeenstemming zijn met de hoeveelheid licht en u.v.-stra
ling. De laatste wordt praktisch geheel tegen gehouden door het glas en 
zeker 10% van het totale licht wordt gereflekteerd.
Het uiteindelijke resultaat van de teelt van kaktussen in een glazen kas is 
dat de planten er minder woest, behaard en bedoornd uit zien dan hun 
collega’s in Midden en Zuid-Amerika. Dit is in feite een vorm van etioleren. 
Er is nog iets wat invloed op de planten heeft en dat zijn de dagelijkse 
temperatuursverschillen. In het hooggebergte en op de hoogvlaktes is ’s nachts 
de uitstraling enorm groot. Overdag loopt de temperatuur op tot 30 a 40°C 
en daalt 's nachts tot rond het vriespunt. Zulke grote verschillen komen in 
Nederland niet voor. Zeker niet in een kas, waarin door de beschermende 
werking van het glas een veel gemiddelder temperatuursverloop plaats zal 
vinden. Dit ondanks het luchten.
Bij het plaatsen in de open lucht profiteren de planten van het maximale 
temperatuursverschil en de hierbij spontaan optredende dauwvorming.

Open bak kweekmethode
Sinds mei '71 staan mijn planten buiten in een bak die afgedekt kan worden 
bij langdurige regenval met daarbij vaak optredende lage temperatuur. Omdat 
de ligging op het westen was kwam pas rond een uur of twee de zon 
in de bak. Door ziekte kon ik niet op tijd een goede winterafdekking maken 
en heeft tijdens een korte vorstperiode voor kerstmis een 50 Watt aquarium- 
verwarming voor het vorstvrij houden van de bak moeten zorgen. Daarna is 
de bak beter geïsoleerd, maar daalde tijdens een latere vorstperiode de tempe-
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Platte bak met verwarmingsbuizen 

en glazen afdekruit (Hortus V.U.)

Zelfs deze Copiapoa gedijt 
best in de platte bak.

Bak zoals in gebruik sinds één jaar.

Foto met dauwvorming, 's morger 

vroeg (Oreocereus neocelsianus)

Foto’s van de schrijver.
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ratuur in de bak tot dicht bij de 0°Celsius. Nu is het vaak niet de lage 
temperatuur die de kaktussen parten speelt maar de daarbij optredende hoge 
luchtvochtigheid. Bij meting bleek deze zeer dicht tegen de 100% te liggen. 
Ik ben daarom aan het zoeken naar een methode om de relatieve vochtig
heid gedurende de wintermaanden terug te brengen. Zijn er mensen die hier 
methodes voor weten?
Met deze barbaarse niet gewilde behandeling zijn twee planten gesneuveld. 
Vanaf juni staat de bak in de tuin, van een inmiddels betrokken huis, waar 
ik van plan ben een platte bak met verwarming te konstrueren. Als bedekking 
van de bak gebruik ik op het moment perspex (acrylaat) wat de eigenschap 
heeft de u.v.-straling door te laten. Er kunnen ook andere plastic-soorten 
gebruikt worden. Er moet echter altijd gevraagd worden naar een u.v. door
latende kwaliteit, omdat er tegenwoordig vaak u.v.-absorbers toegevoegd worden. 
Dat ik niet alleen sta in dit experiment blijkt uit het feit dat sinds twee jaar 
de Hortus Botanicus van de Vrije Universiteit aan de "de Boeckhorststraat” 
deels uit ruimtegebrek de kaktussen naar buiten verhuisde. Overigens is deze 
tuin de moeite van het bezoeken waard. Ook op het gebied van vetplanten en bro- 
melia’s die waar mogelijk buiten gekweekt worden. De planten staan er bijzonder 
mooi bij.
Ik hoop een pleidooi gehouden te hebben voor het kweken van kaktussen in 
de open lucht. Ik zou het bijzonder op prijs stellen aanwijzingen, opmerkingen 
e.d. te ontvangen. Misschien is het het meest zinvol uw reaktie via de redak- 
tie te laten lopen. Ik ben me bewust dat ik niet de enige ben die hiermee bezig 
is en ook dat niet alle planten even gunstig reageren. Praktijkervaring over twee 
jaar geven gunstige resultaten. Er kan natuurlijk pas over langere tijd met wat 
meer zekerheid over deze kweekmethode gesproken worden. Maar misschien 
is dit een aanzet om de krachten te bundelen om wat meer inzicht te krijgen 
over het wel en wee van onze planten.

In de Houtzaagmolen 67, Duivendrecht

De spelling van wetenschappelijke plantenamen

BK. BOOM

Op een van de vorige internationale botanische congressen heeft men het nodig 
geoordeeld in de Code voor de botanische naamgeving enkele ogenschijnlijk 
onbetekenende wijzigingen aan te brengen, veranderingen, die we te danken 
hebben aan de perfectionisten onder de plantkundigen.
Zoals bekend verondersteld mag worden, bestaat deze Code uit een tach
tigtal artikelen en een aantal aanbevelingen. Wat in de artikelen geregeld is 
moet men toepassen en ondanks het feit, dat er geen straffende instantie is, 
houdt men zich er goed aan. De aanbevelingen zijn er, zoals het woord al 
aangeeft, om de gebruikers te wijzen op zaken, die gewenst zijn, maar niet 
verplicht. Welnu, er zijn enkele aanbevelingen verheven tot artikelen iets, wat 
door velen niet of nauwelijks is opgemerkt, maar dat de laatste tijd langzaam
aan begint door te sijpelen. Enkele handboekschrijvers hebben de wijzigingen 
al dan niet volledig toegepast en daar handboeken veel worden geraadpleegd 
zullen wij er ook aan moeten geloven, waardoor lijsten, catalogi en etiketten 
zullen moeten worden aangepast. Gelukkig betreft het hier alleen de schrijf
wijze, het gaat niet om naamsveranderingen.
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Artikel 73,1 schrijft voor, dat de originele spelling moet worden gehandhaafd, 
dat is dus de spelling, die de auteur van die naam gebruikte; alleen typogra
fische of orthografische fouten mogen worden verbeterd. Typografische fouten 
zijn drukfouten (eigenlijk zijn het zetfouten), bij orthografische fouten gaat het 
om verkeerde schrijfwijzen. Maar, wanneer een auteur zulk een verkeerde 
schrijfwijze handhaaft, wordt geacht, dat hij die schrijfwijze bedoeld heeft en 
dan mag er niet worden veranderd. Voorbeelden hiervan zijn: Mammillaria en 
Euphorbia mammillaris, waarbij de dubbele m eigenlijk foutief is. Ook buiten 
de succulenten bestaan bekende voorbeelden b.v. de Blauwe Regen heet 
Wisteria. Eigenlijk zou het Wistaria moeten zijn, want de naam is afgeleid 
van de naam van de heer Wistar. De naam Bougainvillea is op vele wijzen 
gespeld, maar de genoemde schrijfwijze is geregeld in de lijst van de 'Nomina 
conservanda’, een lijst van geslachtsnamen, die ondanks het feit, dat ze in 
strijd zijn met de Code, toch gehandhaafd blijven. Maar moeilijkheden kan 
deze Regel blijven geven; b.v. het is Euphorbia suzannae, Crassula susannae. 
Maar gelukkig behoren dergelijke gevallen tot de uitzonderingen.
Nu worden bijvoeglijke naamwoorden lang niet altijd eender gespeld; ze heb
ben een uitgang, die vaak afhankelijk is van het geslacht van de geslachts
naam. Het is Heliocereus speciosus, Caralluma europaea en Sempervivum 
montanum; de uitgangen zijn hier dus: -us, -a, -urn bij resp. manlijke, vrouwe
lijke en onzijdige geslachtsnamen; woorden op -is blijven manlijk en vrouwelijk 
onveranderd, na een onzijdige geslachtsnaam is de uitgang -e, b.v. Aeonium 
tabuliforme. Maar hier liggen nog al wat angeltjes in het gras. Het is hier 
niet de plaats dit uitputtend te behandelen, maar enkele voorbeelden van derge
lijke angeltjes zijn: Astrophytum myriostigma, Neoportera nidus, Lithops 
ruschiorum, daar gaat het om zelfstandige naamwoorden en daarvan mag de 
uitgang niet veranderd worden: myriostigma — duizend punten, nidus =  nest, 
ruschiorum — van de gebroeders Rusch, de uitgang -orum is die van de tweede 
naamval meervoud. Ingewikkeld geval lijkt: Pachycereus pecten-aboriginum, het 
laatste woord betekent: kam der inboorlingen, is dus ook een zelfstandig naam
woord.

Monadenium majus lijkt ook foutief; maar majus is de onzijdige vorm van 
major en dus is de uitgang hier goed. Er zijn ook nog een aantal Griekse 
woorden op -ma, die niet vrouwelijk, maar onzijdig zijn b.v.: Delosperma echi
natum, Mestoklema arboriforme, Trichodiadema buibosum.
Een tweede bron van fouten vinden we bij de namen, die afgeleid zijn van 
personen. Hieromtrent geeft de Code uitvoerige informatie; vroeger geschied
de dit in aanbevelingen, thans zijn de meest daarvan verheven tot artikelen 
en dus is hetgeen hierin geregeld is, verplicht. In artikel 73-10 staat, dat 
fouten in de uitgangen moeten worden verbeterd en daar zitten we met de 
noodzakelijkheid verscheidene door langdurig gebruik ingeroeste namen te ver
beteren (tegenwoordig noemen we dat: aanpassen). We zullen eens zien hoe 
dit alles in zijn werk gaat en ging.
Willen we een geslacht naar iemand noemen, dan plaatsen we achter de be
treffende naam: -ia b.v. Stapelia, Ruschia, Buiningia; maar eindigt die naam 
op een klinker of op -er, dan volstaat men met een -a; b.v. Bowiea, Whites- 
loanea. Hier ook weer een bron van fouten: Marniera (niet Marnieria), Fouquiera 
(niet Fouquieria), Staynera (niet Stayneria), Juttadintera (niet Juttadinteria). Maar 
Sansevieria blijft evenwel gehandhaafd, want die naam prijkt aldus op de lijst 
van de nomina conservanda (van de te behouden namen) en daaraan mag 
niet getornd worden.
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Bij soortaanduidingen (vaak foutief 'soortnaam’ genoemd, foutief, omdat een 
soortnaam altijd uit twee delen bestaat) kan men bij het noemen naar per
sonen twee kanten op: óf men maakt er een genitief (tweede naamval) van 
óf een bijvoeglijk naamwoord. Beide methoden zijn bronnen van veel fouten. 
Bij de genitief plaatst men achter de persoonsnaam: -ii. Menigeen zal zich 
wel eens afgevraagd hebben, waar die twee ii's voor dienen. Welnu om hiertoe 
te geraken moet men eerst de naam latiniseren, dat doet men door er -ius 
achter te zetten; in de tweede naamval verandert de uitgang -us in waar
door beide i’s verklaard zijn. Voorbeelden zijn: Lithops hallii, Cleistocactus 
strausii; ze zijn algemeen in de literatuur te vinden. Maar hier gelden dezelfde 
uitzonderingen als bij de geslachtsnamen: eindigt een persoonsnaam op een 
klinker of op -er, dan volstaat men met één i, dus: henryi, cooperi, dregei, 
ritteri, bergeri, hookeri en vele andere. Eindigt de persoonsnaam op -a (zoals 
bij namen van vrouwelijke personen), dan verandert de -a in -ae: susannae, 
hortenseae. Zo zijn er nog enkele bijzonderheden.
Maakt men van de persoonsnaam een bijvoeglijk naamwoord, dan handelt 
men op overeenkomstige wijze, met dien verstande, dat de nieuwe uitgang 
-ianus wordt, eventueel -iana of -ianum afhankelijk van het geslacht van de 
geslachtsnaam b.v. Gasteria batesiana, Sedum morganianum. Maar ook hier 
weer dezelfde uitzonderingen: bij namen eindigend op een klinker of op -er 
vervalt de i en dit blijkt een bron te zijn van fouten b.v. Crassula marnierana 
(niet marnieriana), Carallumma aucherana (niet aucheriana), Sedum nussbau- 
meranum (niet nussbaumerianum), Chortoiirion bergeranum (niet bergerianum), 
moeilijk is het bij Huernia andreaeana (genoemd naar de Duitse succulenten
liefhebber Andreae).
Foutieve uitgangen mag iedereen verbeteren: wanneer b.v. blijkt, dat een ge
slachtsnaam een ander geslacht heeft dan men oorspronkelijk meende mag 
de uitgang van de soortaanduidingen worden gewijzigd. Bij succulenten komt 
dit niet voor, bij niet-succulenten soms; beruchte voorbeelden zijn daar Coto- 
neaster, dat lange tijd voor vrouwelijk heeft gegolden, maar nu toch manlijk 
blijkt te zijn; andere voorbeelden zijn Orchis en Euonymus. Wij hebben daar 
gelukkig geen last van.
Maar we zijn nog niet aan het einde van de spellingskwesties. Vervelend 
kan het bij de bindklinkers worden. Dat zijn klinkers, waarmede twee woor
den aan elkaar gebonden worden. In de Code zijn daar uitgebreide voorschriften 
voor gegeven. Aanvankelijk waren dit slechts aanbevelingen (73G), maar die 
zijn nu verheven tot artikelen (Art. 73,8), dus dienen fouten, die destijds 
gemaakt zijn en nooit verbeterd, gecorrigeerd te worden.
In het kort komt het op het volgende neer: in het algemeen is de bindklin- 
ker bij Latijnse woorden een ’i', bij Griekse een 'o'. Wanneer het eerste 
woord al op een klinker eindigt, vervalt die klinker. Voorbeelden zijn: Senecio 
stapeliiformis (niet stapeliaeformis), Aeonium tabuliforme (niet tabulaeforme), 
Euphorbia primulifolia (niet primulaefolia), Conophytum uviforme (niet uvae- 
forme), Echeveria linguifolia (niet linguaefolia), Cissus nymphaeifolius (van 
Nymphaea — waterlelie).
Foutief doen we het ogenschijnlijk bij enkele samenstellingen met kleuren: 
atropurpereus (niet atripurpureus), albovariegatus (niet albivariegatus), ondanks 
het feit, dat bij beide voorbeelden sprake is van Latijnse woorden. Maar die 
fouten zijn zo ingeburgerd, dat men getracht heeft er wat op te vinden, hetgeen 
gelukt is: het is nu afgeleid van purpureus cum atro (purper met zwart, dus 
donker, variegatus cum albo, dus bont met wit).

318



Tenslotte nog de namen afgeleid van aardrijkskundige benamingen. De vor
ming is geregeld in Aanbeveling 73D, die merkwaardigerwijze niet in een 
artikel is gewijzigd. Men beveelt de uitgangen -ensis, -anus, -ianus, -inus en icus 
aan. Vooral de eerstgenoemde uitgang komt veel voor en dan vaak als 
-iensis b.v. madagascariensis, ausiensis, ladismithiensis. Maar daaraan behoeven 
we niets te veranderen, er staat nergens in de Code, dat zulks moet. Het 
is alleen de bedoeling bij het geven van nieuwe namen met de aanbeve
lingen rekening te houden, van terugwerkende kracht is hier (nog) geen sprake. 
Maar wie weet wordt daarin op een volgend botanisch congres weer wat 
veranderd.
Nu zal het voor menigeen nog niet altijd gemakkelijk zijn er achter te komen, 
hoe hij in bepaalde gevallen moet handelen. Er bestaat nog geen handboek, 
waarin bij alle namen van succulenten de juiste spelling gebruikt is. Een heel 
eind kan men komen met de nieuwste druk (de elfde) van ZANDER, Hand- 
wörterbuch der Pflanzennamen, waarvan binnenkort een bespreking in dit tijd
schrift zal worden gepubliceerd.

Hoevestein 298, Wagenmgen

TIJDSCHRIFTEN

The National Cactus and Succulent Journal, Vol. 34, nr. 2.
Het tweede kwartaaltijdschrift van onze Engelse zusterorganisatie heeft als voornaamste onderwerpen: 
M.B. Bayer die Haworthia emelyae behandelt: hij geeft daarbij tevens de eerste beschrijving 
van de variëteit: multifolia. Dit artikel is goed met zwarwitfoto's gedocumenteerd.
Helmut Broogh verhaalt dat het enten kan resulteren in een sterkere bedoorning van de ent zelf. 
Aan de hand van een tweetal paren foto's wordt dat nog eens goed zichtbaar gemaakt.
Met de in vraagvorm gestelde titel wat Senecio papillaris voorstelt, behandelt G.D. Rowley deze 
plant. Zijn conclusie is dat het moet verhuizen naar het geslacht Tylecodon, zodat Tylecodon 
papillaris de nieuwe naamcombinatie wordt.
D. C. Speirs stelt de problemen aan de orde die herbariumcuratoren plegen te ondervinden bij het 
conserveren van succulente pla'nten. Daarin staan ondermeer enkele verbazingwekkende staaltjes 
van overlevingsdrift opgetekend.
De gymnospecialist E.W. Putnam behandelt Gymnocalycium ragonesei.
De droogrotziekte bij Ecbinocactus grusonii wordt op vrij wetenschappelijke wijze als onderwerp 
door A.J. Hazelgrove uitgewerkt.
J. Martin vertelt over zijn ervaringen met Tephrocactus floccosus.
J. Donald gaat diep in op de grote verdiensten van de onlangs overleden Franz Buxbaum.
Hans Herre’s necrologie wordt verzorgd door Rowley. Diezelfde schrijver wijdt aandacht aan Ka- 
lanchoe porphyrocalyx. Voorts geeft hij wat importstatistieken, waarin ondermeer staat dat in 1976 
Duitsland voor 15'/2 ton aan Pachypodiumzaad uit Madagascar importeerde!
Op gelukkig een wat luchtige wijze weet Cyril Harp het op zich saaie onderwerp over ongedierte 
en ziektes bij succulenten leesbaar te brengen.
Uebelmannia pectinifera is de cactus waarover Tom Jenkins de lezer bericht.
E. W, Putnam verhaalt uit zijn notitieboek diverse kleine onderwerpen.
John Martin koos als onderwerp de oude literatuur van zo'n 90 jaar terug en stelt vast dat men 
in die tijd al de amateurkweker van cactussen goede adviezen wist te geven, die dus niets aan 
actualiteit hebben ingeboet.
Als gebruikelijk wordt dit nummer met boekbesprekingen en brieven van leden afgesloten.

Cactus & Succulent Journal (U.S.), Volume 51, Nr. 3, 1979
In dit nummer worden allerlei herinneringen opgeroepen met betrekking tot het recente 50-jarige 
bestaan van de Cactus and Succulent Society of America. Zo besteedt L.W. Mitich aandacht aan 
de nog levende stichter-redacteur Scott E. Haselton, in 1895 geboren. Verder is er een uitvoerige 
fotogalerij van vele beroemdheden uit het verleden en het heden.
R. Allen Dyer geeft een historische terugblik over zijn succulentenexploratie in Zuid-Afrika. Mitich 
wijdt een uitvoerig artikel aan de wereldbekende Nathaniel Lord Britton, in een eerste aflevering. 
Het productieve duo C. Glass en R. Forster behandelt een aantal nieuwe-naamcombinaties, te 
weten: Turbinicarpus schmiedickeanus var. flaviflorus, Mammillaria saboae var. goldii, Mamm. 
saboae var. haudeana, Echinomastus unguispinus var. laui, Coryphantha benricksonii, bekend
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als een Escobaria, maar zij volgen Benson’s classificatie, waarbij het geslacht Escobaria in Coryphan- 
tha wordt opgenomen en zelf als een ondergeslacht (subgenus) ervan beschouwd wordt, Mamm. 
deherdtiana var. dodsonii, Mamm. backebergiana var. ernestii en tenslotte Mamm. glassi var. 
ascensionis. Hoewel wij de waarde van deze nieuwe-naamcombinaties betrekkelijk achten, ver
melden wij al deze, opdat onze lezers straks niet "misleid" zouden worden door te verwachten 
met nieuwe variëteiten te maken te hebben. Het enige voordeel is wel dat het de nauwe relatie 
met de hoofdsoort sneller aanwijst.
In deel 2 van zijn artikel "New species trom the Rio Maranon" behandelt J.D. Donald Borzicactus 
madisoniorum, idem var. pujupatti, formosus, idem var. minor, krahnii, tuberculatus en paucicostatus. 
David Grigs heeft het over Crassula's. Inge Hoffmann is bezig aan deel 2 van haar Argentijns 
reisverslag. En Pierre Braun tenslotte sluit zijn serie over het geslacht Discocactus af.
In een rubriek met korte (commerciële) mededelingen lezen we, dat A. Lau nog dit jaar de nieuw- 
beschrijving zal geven van Mamm. longiflora var. breviflora. Zoals de naam reeds zegt, een longi- 
flora met een korte bloembuis. Deze variëteit werd ontdekt bij de plaats El Salto, Durango, Mexico.

Cactus and Succulent Journal (U.S.), Vol. 51, no. 4, 1979
Op de omslag van dit tweemaandelijks tijdschrift prijkt een waterverfvoorstelling van een groep 
Oophytums van de hand van Barbara Jeppe.
In het derde deel uit zijn Zuidamerikaans cactuslogboek blijkt dat A. Lau de steile weg van Lima 
naar Ticlio gegaan is, een afstand van 143 km met een verval, of in dit geval, met een stijging 
van 4.884 m. Dat hij daarbij zeer interessante waarnemingen op het gebied van de plantenwereld 
deed, zal de lezer zeker boeien. Ook zijn uitstekende foto’s dragen daartoe bij.
C. Glass en R. Forster behandelen het geslacht Stenocereus, beter bekend onder het synoniem 
Lemaireocereus.
Bruce Hargreaves bevindt zich blijkens zijn vervolgverhaal nu aan de rand van de Kalahariwoestijn. 
Ook deze reisaflevering is verlucht met vele zwartwitfoto's.
Myron Kimnach beschrijft twee nieuwe Discocactussen te weten D. lankesteri en D. horichii, 
afkomstig uit Costa Rica. Het geslacht Pseudorhipsalis wordt in ditzelfde artikel nu als subgenus 
bij Disocactus ondergebracht.
Larry W. Mitich vervolgt zijn artikel over Nathaniel Lord Britton.
Leo J. Pickoff wijdt aandacht aan Sulcorebutia's.
C. Glass en R. Forster behandelen Echeveria subrigida. Er is blijkbaar sprake van een valse 
(afkomstig uit Durango) en een echte (afkomstig van Tyltenango Canyon) subrigida.
Eddie Esteves Pereira beschrijft de nieuwe soort Discocactus diersianus. gevonden in de staat 
Goias, Brazilië.
James D. Manseth maakt gewag van een nieuwe methode om cactussen ongeslachtelijk te ver
meerderen. En wel met behulp van een steriele-cultuurtechniek met axilknoppen. Met vele soorten 
heeft hij blijkbaar succes gehad.
Inge Hoffmann bevindt zich in deel 3 van haar Argentijnse reisverhaal, waarin ze ditmaal van het 
hete noorden naar het wilde westen gereisd heeft. Ook heeft zij daarbij interessante habitatfoto’s 
te bieden.
John Rodgers, tenslotte, verhaalt uit zijn dagboek, waarin nu de Aloe's en Gasteria's centraal staan. 

Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal
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