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INTRODUCTIE VAN HET JAAR 1980
Een introductie van een nieuw jaar begint meestal met een herdenking van
het oude, al was het maar voor het aanloopje. Het zou ditmaal een grote
aanloop kunnen zijn al ware het slechts omdat er zoveel is gebeurd.
Het heeft geen zin om de feiten te verbloemen; ze zijn gebeurd en ieder kent
ze. Maar het heeft ook geen zin om te treuren. Immers "alle dingen zullen
medewerken ten goede”, wanneer men slechts bereid is om van het gebeurde
te leren. We worden er wijzer door. Wat tot grote tevredenheid kan stemmen
is dat onze vereniging tegen de gebeurtenissen bestand is gebleken. Er zijn
geen ongelukken gebeurd. Dit mag als bewijs gelden dat de vereniging is
gerijpt, geleerd heeft van vroegere moeilijkheden.
Nu het jaar 1980. Zoals het ernaar uitziet zullen we nieuwe statuten krijgen,
waarnaar we hopelijk niet al te veel naar zullen kijken. Maar ze moeten er nu
eenmaal zijn. We krijgen naar we hopen ook weer een nieuwe voorzitter en
wel een die door de Algemene Vergadering is gekozen. Ook zullen we de uitgave
beleven van het Discoboek, de eerste grote onderneming van de vereniging.
Wat we niet zullen beleven is een verdere groei van onze vereniging. Het schijnt
dat het ledental zich niet verder zal uitbreiden. Des temeer aanleiding om ons
bezig te houden met de leden die we hebben, ze aan de vereniging te binden,
ze tot echte cactuskenners op te voeqlen. Daar liggen nog grote terreinen braak.
Een taak ligt hier voor ieder van ons. Een cactusverzameling leidt zo snel tot
een hobby die men geheel in zijn eentje beoefent. Maar hoeveel rijker kan men
worden indien men zijn verworvenheden zijn kennis, met anderen kan delen,
vooral wanneer die anderen jongeren zijn, die dorsten naar kennis.
Laten we met goede voornemens het jaar 1980 ingaan. Ik wens U allen een
zegenrijk cactusjaar.
L. van Kampen, wnd. voorzitter

VAN DE REDACTIE
Het jaar 1979 is weer voorbij en het is goed eens terug te kijken naar wat
er zoal gebeurd is met ons tijdschrift. Allereerst de overgang van boekdruk
naar offset. Misschien was dit uiterlijk niet zo’n grote wijziging, maar voor de
redactie bracht dit wel enkele moeilijkheden met zich mee, o.a. dat eerst de oude
kopij moest worden opgemaakt. Een andere nieuwigheid was het invoeren van
een tweede kleurenplaat. Men zal er in de toekomst niet omheen kunnen het
aantal kleurenplaten uit te breiden. Overal, ook in onze zustertijdschriften, op het
gebied van de succulenten, zien wij het aantal kleurenfoto’s toenemen. Het is
dan ook een vurige wens van de redactie het aantal kleurplaten te kunnen
vergroten. Maar ja, het moet financieel ook mogelijk zijn! Het aantal bladzijden
van ons tijdschrift bedroeg in 1979 320 zonder het gele inlegvel. Weer meer dan
het jaar tevoren, wat ook te danken is aan het jubileum-nummer van november.
Toch is het niet te verwachten dat in de toekomst het aantal bladzijden nog
veel zal toenemen. Het zal wel om dit aantal bladzijden blijven draaien. Wat de
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inhoud betreft: de rubriek Tijdschriften kwam in 1979 goed op gang. Aan de vele
reacties hierop, blijkt wel dat deze rubriek in een behoefte voorziet. Jammer is
het dat de rubriek Ongeregeld... maar wel goed, aan bloedarmoede lijdt: er is
heel weinig kopij voor binnen gekomen. Terwijl het een rubriek is, die uitstekend
geschikt is voor beginnende leden. Trouwens beginners komen wel wat te kort
in ons maandblad. De redactie probeert daar wel wat aan te doen, maar dat
loopt niet zo vlot. Zoals zoveel dingen duurt het langer dan men denkt.
Zoals de meeste lezers wel gezien hebben was het novembernummer het
nummer voor ons 60-jarig jubileum. Vele bekende namen in de succulenten lief
hebberij waren zo vriendelijk voor ons jubileum-nummer een bijdrage te sturen.
Wij zijn hen daar zeer dankbaar voor. Onder de buitenlanders noemen wij de
heren W. Rausch, de bekende Lobivia-specialist, die in ons blad geregeld
nieuwbeschrijvingen publiceert, G. Königs, deskundige op het gebied van Parodia’s
en Disco’s en waarvan wij hopen dat hij nog meer in Succulenta zal schrijven,
A. Lau uit Mexico, befaamd om zijn reisverhalen en zijn vele nieuwe ont
dekkingen op het gebied van de cactussen, H. Krainz, een van de bekendste
namen uit de oudere generatie succulentenkenners, W. Cullmann, eveneens aan
alle cactusliefhebbers bekend, ook door zijn boek, en mevr. H. Hartmann uit
Hamburg, specialiste op het gebied van de Z. Afrikaanse succulenten. Onze
vroegere secretaris schreef een geschiedenis van onze vereniging, waarvan
de eerste aflevering in het novembernummer verscheen, daarbij werd als illu
stratie het derde nummer van Succulenta van september 1919 geplaatst. Zoals
U ziet bestond het uit 4 pagina’s. Niet vergeten mag worden de Nestor van onze
succulenten hobby de heer BK. Boom die begon met zijn uitvoering artikel
over de Crassula’s. Twee van onze bekendste specialisten, tevens trouwe mede
werkers aan ons blad, de heren A.J. Brederoo en J.C. van Keppel, droegen
eveneens aan ons jubileumnummer bij. Nogmaals aan al deze schrijvers onze
hartelijke dank.
Terugkijkend op 1979 is natuurlijk de redactie niet voldaan over alles wat het
blad betreft. Ergernissen zijn haar niet bespaard gebleven. Ergernissen b.v. bij
het afdrukken van foto’s die niet aan de verwachtingen beantwoorden, druk
fouten die zijn blijven staan. Nog steeds is het teveel haastwerk, waardoor niet
genoeg afstand genomen kan worden. De eisen waaraan voldaan moet worden
zijn vrij hoog, leden verlangen een professioneel blad. Maar de middelen om
dat te bereiken zijn niet altijd aanwezig. Het bestuur en de redactie proberen
daarin verbetering te brengen o.a. door het uitbreiden van de redactie. Aan al
de medewerkers aan ons blad, die er uiteindelijk voor gezorgd hebben door hun
activiteit, dat Succulenta kon verschijnen, brengen wij onze dank. Wij hopen dat
ze ook dit jaar hun medewerking blijven geven. Wij herhalen, dat wij al meer
geschreven hebben, Succulenta is een blad voor onze leden. U moet het blad
vullen. Daarom is de redactie altijd blij met uw op- en aanmerkingen en bijdragen
tot in standhouding en verbetering van ons blad. Rest ons nog alle lezers veel
voorspoed in het nieuwe jaar toe te wensen!
De redactie
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Navajoa fickeisenii Backbg.
TH.M.W. NEUTELINGS

In 1976 kwam ik meer bij toeval in een zogenaamd tuincentrum, waarin als
bij-artikel een aantal min of meer obligate cactussen te koop stonden aange
boden, Daartussen ontdekte ik als eenling een cactusje, geënt op een jusbertiionderstam, dat in het bezit was van een steeketiket, waarop de overigens
verkeerd gespelde naam Navajoa maia geschreven stond. Deze naam zei
mij toen niet bijzonder veel. Maar de mooie bedoorning van het ca. 4 cm hoge
en 3 cm brede gevalletje deed mij besluiten het te kopen.
Het bleek een soort van een geslacht te zijn, waarover voor mij als doorsnee
liefhebber weinig literatuur beschikbaar was. In de oudere jaargangen van ons
maandblad tot 1972 (verder kon ik niet) was de Navajoa nimmer ter sprake
gekomen (en overigens tot heden ook nog niet).
W. Cullmann behandelt in zijn werk "Kakteen” dit geslacht met een opmerking
van nog geen regel lang. Namelijk dat dit geslacht als een synoniem of als
een subgeslacht van Toumeya gezien moet worden. Veel wijzer werd ik er niet
van. Wel is het zo dat op het eerste gezicht deze Navajoa op de Toumeya
papyracantha lijkt, maar bij nadere vergelijking zijn er toch zeer beduidende
verschillen door de opmerkzame liefhebber waar te nemen. De bedoorning van
de laatstgenoemde is zacht en papierachtig. Die van mijn Navajoa stug en bij
aanraking prikkend.
Het voor mij merkwaardige feit deed zich, al verder gaandeweg zo zoekende,
voor dat in de wassende stroom van populaire cactusboeken nergens iets van
dit geslacht gewag werd gemaakt. En dan wordt het voor de liefhebber bepaald
moeilijk om te gaan bepalen, wat voor een soort verzorging zo’n plant nu wenst,
hoe en wanneer het pleegt te bloeien, wat voor een soort rust deze nodig
heeft enz.
Totdat ik Backeberg's Kakteenlexikon in mijn bezit kreeg en eindelijk wat meer
gegevens aantrof. Navajoa maia is volgens Backeberg een ongeldige naam
(nomen nudum), die gegeven wordt aan exemplaren van N. fickeisenii, waar
van de middendoorn ontbreekt. Hij beschouwt de maia derhalve als een variëteit
of als een vorm ervan. In Werner Rauh’s boek getiteld: "Kakteen an ihren
Standorten" (Cactussen op hun standplaatsen), dat zojuist verschenen is, blijkt
dat de Amerikaanse schrijver L. Benson het geslacht Navajoa heeft onderge
bracht onder het reeds bestaande geslacht Pediocactus Br. & R. De indeling
van de ex-Navajoasoorten luidt daarin (blz. 186) als volgt: P. peeblesianus var.
peeblesianus, P. peeblesianus var. fickeiseniae en P. peeblesianus var. maianus.
En nu we toch het genus Pediocactus aangestipt hebben, L. Benson heeft
daaronder, naast Navajoa, nog de volgende geslachten ingedeeld: Utahia,
Pilocanthus en Toumeya. Als slotopmerking over dat geslacht in algemeenheid
weet W. Rauh nog te vertellen, dat het cultiveren, ja zelfs geënt, van Pediocactussoorten zelden tot resultaat leidt. Hierbij plaats ik voorlopig een vraagteken.
Mijn exemplaar bezit 5-8 randdoorns, grijswit en 3-10 mm lang. De middendoorn
is beduidend langer, tot 20 mm, hoornkleurig tot wit met naar de voet toe
een wat lichtbruine verkleuring. De middendoorns van alle, hoger aan het
plantelichaam gezeten areolen krommen zich met de punt over het centrale
groeipunt van de plant heen, zodat de kop volledig aan het zicht onttrokken
wordt. De pluizige, overwegend bruinkleurige wol op de jonge areolen verhogen
de charme van deze cactus.
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Op 1 april j.l. verhuisde mijn cactuscollectie van de zolder naar de kas, die
vanwege het barre winterweer niet eerder gereed gekomen was. Ik bezorgde
mijn N. fickeisenii het zonnigste plekje erin en dat werd kennelijk in dank afge
nomen. Want op 22 april daaropvolgend ontwaarde ik een minuscuul klein
bloemknopje in de kruin van de plant. Het bijgaande fotorelaas geeft precies
aan de diverse stadia van de groei van deze bloemknop, tot op de datum van
openspringen op 13 mei.
Ondanks de vrij hoge temperatuur in de kas overdag van gemiddeld 39°C in

Opname 30.4.1979: In één week tijd wist
wist zich de bloemknop aan het harde
doornkleed te ontworstelen.

Opname 13.5.1979: Bovenaangezicht van
de bloem in detail. De bloemdekbladen
van de binnenste ring zijn minder lang dan
die van de buitenste ring.
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Opname 13.5.1979: In de morgenuren deed
de zon de knop voor het eerst openen.

Zie plaat op voorblad, opname 13.5.1979:
Duidelijk is te zien dat de bloem in het geheel
geen last heeft van de stijve bedoorning
en zich derhalve in volle pracht kan openen.

Foto's van de schrijver.
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de periode 13-20 mei heeft die ene bloem een week lang gebloeid. De kleur
van de bloem is lichtgeel, welke tint met de dag wat lichter wordt. De buitenste
bloemdekbladen hebben aan de onderzijde een roodbruine middenstreep. De
buitenste bloemdekbladen hebben aan de onderzijde een roodbruine midden
streep. De bloem had een doorsnee van bijna 30 mm. Een duidelijke bloembuis ontbreekt bij deze soort.
Na de bloei hield ook weer de groei geleidelijkaan op. Nu, half juli, meet het
35 mm 0 en 45 mm hoog. Het is dus kennelijk een bijzonder langzame groeier.
Dat blijkt ook wel uit het gedrag van de soortgenoten in de vrije natuur.
Volgens de mededelingen van Backeberg, waar deze soort groeit op de noordflank van de Colorado Grand Canyon in de staat Arizona, trekt het zich voor
2/3 deel van het plantelichaam in de grond terug.
Het geslacht Navajoa kent nog één andere soort, te weten Navajoa peeblesiana
Croiz., dat ik tot heden nog nimmer gezien heb.
Uit ervaring kan ik rustig vertellen dat ik geen problemen met dit fraaie cactusje
mocht ondervinden. Het staat, zoals reeds gezegd, op een onderstam van E.
jusbertii van amper 5 cm lang en 2Vi cm breed. Het verdraagt gemakkelijk
een koele overwintering.
Ik hoop dat dit artikeltje ertoe mag bijdragen dat het in onze liefhebberijverzamelingen wat frequenter zal gaan voorkomen. De schoonheid van het plante
lichaam qua bedoorning en ook wat bloei van dit Amerikaantje betreft, geven
daartoe de nodige redenen. Spruiten heeft het tot dusver nog niet gegeven.
Iets waarin Toumeya papyracantha bijzonder productief is. Misschien dat er
lezers onder ons zijn die zaai- en cultuurervaring op eigen wortel hebben?
Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

60 JAAR SUCCULENTA (III)
J. DE GAST
Na veel moeite gelukte het afd. Eindhoven bereid te vinden deze taak op zich
te nemen. Het blijkt echter van korte duur. De hoeveelheid werk valt kenne
lijk tegen en reeds in 1959 gaat het Clichéfonds over naar de afd. Den Haag.
De nieuwe beheerders pakken de zaak zeer energiek aan. Te energiek. Wel
slagen zij er in de opbrengst van het Clichéfonds aanzienlijk te vergroten
door het inkopen van zaden, doch het beleid is ondoorzichtig en kontrole
op voorraden en verkopen wordt tegengewerkt. Wanneer dan de beheerders
hun werk voor het Clichéfonds neerleggen en direkt daarna een partikuliere
stichting voor zaadverkoop in het leven geroepen wordt, waardoor het Cliché
fonds van Succulenta schade berokkend wordt, grijpt het Hoofdbestuur in.
Het kan echter niet meer verhinderen dat de afd. Den Haag zich afscheidt
als aparte vereniging. Zij, die Succulenta trouw blijven richten de nieuwe afd.
Rijn- en Delfland op.
Nadat het Clichéfonds in 1964 was verzorgd door afd. Gooi- en Eemland
nam in 1965 de heer Ruysch het beheer over, waarmee het voortbestaan van
deze voor Succulenta zo belangrijke instelling was verzekerd; het maandblad
behield zijn ekstra bron van inkomsten en de leden konden rekenen op goede
zaden. De krisis was overwonnen, al zou hij nog lang zijn sporen nalaten.
Wegens zijn verdienste als lid van de redaktiekommissie, lid van het Hoofd7

bestuur en voor het bevorderen van de liefhebberij in het algemeen wordt
de heer C. Bommeljé in 1961 benoemd tot erelid.
In 1962 wordt de heer H. v.d. Velde opgevolgd door het Heer B.K. Boom als
redakteur. Dat jaar verschijnt het maandblad zonder omslag om porto te sparen.
Het aantal pagina's neemt toe tot 190 per jaargang. De inhoud staat op hoog
peil. Naast Nederlandse schrijvers - als H.W. de Boer, B.K. Boom, J.C. van
Keppel - verschijnen van medio 1958 af veel nieuwbeschrijvingen van Fr. Ritter.
Om het ledenbestand weer te vergroten wordt een propagandakommissie in
gesteld. Het gevolg is, dat:
- in november 1962 een nummer van Succulenta verschijnt, dat tevens als
handleiding dient voor de aanvangende liefhebber; 500 ekstra nummers
worden gedrukt;
- in 1963 in het maandblad Statuten en Huishoudelijk Reglement worden af
gedrukt; bovendien worden 1000 overdrukken gemaakt;
- in 1963 bestuursbijeenkomsten gehouden zullen worden.
Natuurlijk is het altijd moeilijk van dergelijke maatregelen het resultaat positief
of negatief te beoordelen. Feit is, dat de in 1961 ingezette opgaande lijn,
bleef.
In 1963 bedankte mej. v.d. Thoorn als 2de sekretaresse en werd opgevolgd
door Mevr. E.A.M. Verduin-de Bruyn.
Het beheer van de bibliotheek gaat over in handen van Mevr. H. Vriesendorpvan Aalderen.
Op 29 maart 1963 overleed de heer Uitewaal. Hij heeft niet alleen als redak
teur het maandblad Succulenta bekenheid in de wereld gegeven, hij publiceerde
ook veel in buitenlandse tijdschriften.
In 1965 geeft de heer Buining te kennen, dat hij het voorzitterschap wil

Grafische voorstelling van de groei van het ledental van Succulenta
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neerleggen. Er is echter geen opvolger beschikbaar en na veel aandringen
neemt hij nog eenmaal een ambtstermijn aan.
Na tot op hoge leeftijd nog voor Succulenta gewerkt te hebben, overleed
op 25 juni 1965 Mej. J.J.E. v.d. Thoorn. Zij liet haar bibliotheek na aan
Succulenta. De boeken, waarvan reeds in de bibliotheek een eksemplaar aan
wezig was, zijn aan liefhebbers verkocht en van de opbrengst is een speciaal
nummer van Succulenta - november 1970 - uitgegeven te harer gedachtenis
De heer G.J. Mol treedt af als 2de voorzitter en wordt benoemd tot erelid
van Succulenta. Hij krijgt deze onderscheiding in het bijzonder voor de bijdrage
welke hij heeft geleverd aan het samenbrengen van de beide Succulenten
verenigingen in 1947. Hij wordt opgevolgd door de heer H. van Beek.
Met ingang van januari 1966 treedt de heer G.D. Duursma in verband met
zijn hoge leeftijd af als algemeen penningmeester, na de funktie van 1947 af
vervuld te hebben en van de oprichting van Succulenta af zeer aktief voor de
vereniging.
Zijn taak wordt overgenomen door de heer H. Hellendoorn.
Omdat de inning van de kontributie via de afdelingen altijd moeizaam ver
loopt, wordt op zijn voorstel van 1968 af de kontributie centraal geïnd.
Inderdaad blijkt dit een verbetering te zijn.
Als de heer W. Sterk op 1 januari 1968 het redakteurschap overneemt van
de heer Boom, wijzigt tevens het uiterlijk van het maandblad: de foto’s worden
aflopend gedruk en er worden andere lettertypes toegepast.
Op de Algemene Vergadering in 1968 legt de heer Buining het voorzitterschap
van Succulenta neer. De na 1956 ingezette dalende lijn van het ledental is
weer duidelijk in opgaande richting omgebogen. In dat jaar wordt het punt
van december 1956 weer gepasseerd.
De vereniging heeft zich een naam verworven in het buitenland, niet in het
minst dankzij vele publikaties van zijn hand in het maandblad.
Als waardering voor het vele werk, dat de heer Buining voor Succulenta verzet
heeft, wordt hij benoemd tot erevoorzitter.
Zijn plaats op de voorzitterstoel wordt ingenomen door dhr. A.F.H. Blaauw.
Nog een tweede trouwe vriend van Succulenta neemt die dag afscheid van
het Dagelijks Bestuur: Mevr. J. Grullemans-van Berghem. Voor de fusie in 1947
reeds sekretaresse van "Cactussen en Vetplanten”, bezette zij daarna dezelfde
funktie in "Succulenta”.
Zij wordt opgevolgd door Mevr. E.A.M. Verduin-de Bruyn.
Als 2de sekretaris wordt de heer J. de Gast benoemd.
De heer J.L. de Slegte - nestor van de afdeling Rotterdam - wordt benoemd
tot erelid.
In 1969 bestaat Succulenta 50\jaar. Deze gebeurtenis wordt gevierd met een
kongres in Den Haag; sprekers zijn de heren Buining, Donald, Van Keppel
en Rausch.
Helaas overlijdt enkele dagen daarvoor de heer G.D. Duursma, waardoor een
ernstige schaduw op de feestelijke viering werd geworpen.
Na veel wikken en wegen werd per 1 januari 1969 het drukken van het maand
blad bij Drukkerij Van Spijk ondergebracht; de drukkosten zijn er lager en
men is er in staat kleurenplaten te drukken.
Jaargang 1969 brengt zes kleurenplaten, in 1970 komt er elke maand één
Het aantal pagina’s stijgt tot boven 200.
De kontributie wordt verhoogd tot f 12,50.
Mevr. Vriesendorp legt het beheer van de bibliotheek neer; het wordt overge
nomen door de heer H. Magnin.
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In 1970 worden Statuten en Huishoudelijk Reglement herzien.
Vice-voorzitter H. van Beek wordt opgevolgd door de heer S.K. Bravenboer.
Opnieuw lijkt de vereniging een gevoelig verlies door het overlijden van Dr.
H.W. de Boer. Talrijk zijn zijn publikaties over Mesembryanthemums, zijn kennis
dienaangaande was ook in het buitenland bekend. Jarenlang leverde hij een
bijdrage aan het hoge peil van het maandblad. Zijn uitgebreide kollektie planten
vermaakte hij aan het Succulentarium.
Eind 1970 neemt de heer Buining het redakteurschap van de heer Sterk over.
De heer F.K.A. Noltee wordt 2e redakteur, speciaal voor de andere succulenten.
De heer B.K. Boom wordt benoemd tot erelid. Talrijke artikelen publiceerde
hij in het maandblad, waarvan hij ook redakteur was. Hij droeg veel bij aan
de tot standkoming van het Succulentarium.
Na een oproep in het maandblad in mei 1971 schenken 64 leden uit Neder
land, België en Duitsland ca. 950 planten en ca. 150 zaailingen voor het
samenstellen van een geheel vernieuwde succulentenkollektie in de Botanische
tuin van Steyl "Jochum Hof”.
Op 26 november 1971 overlijdt de heer Mol.
De kontributie voor 1972 wordt geïnd door middel van een aksept-girokaart.
Het aantal leden is boven 1500 gestegen. Later zou blijken, dat Succulenta
aan het begin stond van een stormachtige groei, zodat deze aktie van de
penningmeester juist op tijd is geschied.
In januari 1973 treedt de heer Buining als redakteur af. Hij gaat zich geheel
wijden aan het uitwerken van de gegevens, welke hij op zijn drie reizen door
Zuid-Amerika heeft verzameld. De heer F.K.A. Noltee volgt hem op in zijn funktie,
waarbij hij geassisteerd wordt door de heer A. de Graaf.
Na de Zuid-Amerikaanse reizen van de heer Buining is eerst de heer D.J. van
Vliet op reis gegaan; de heer Noltee maakt tochten door Afrika en meerderen
zullen volgen. Succulenta vaart er wel bij, niet alleen door goede artikelen en
foto's in het maandblad, maar ook door talloze voordrachten op afdelingsbijeenkomsten. Vooral de nieuwbeschrijvingen, die in het maandblad worden ge
publiceerd, zijn belangrijk. Zaden van nieuwe soorten komen in omloop.
30 December 1973 overlijdt de heer H. v.d. Velde, die juist op de Algemene
Vergadering benoemd was tot erelid, in het bijzonder voor zijn werk als redakteur.
In 1974 komt de Handleiding gereed, die door de heren De Graaf en Noltee
voor Succulenta is samengesteld. Om deze aan alle nieuwe leden te kunnen
uitreiken wordt een inschrijfgeld geheven.
Het boekje van Korevaar is uitverkocht. Een nieuwe uitgave zal worden voor
bereid, maar algehele herziening acht men noodzakelijk.
De heer Blaauw treedt af als voorzitter. Hij wordt benoemd tot erelid.
De heer S.K. Bravenboer volgt hem op in zijn funktie en de heer G-E.M. Uil
wordt vice-voorzitter.
Het beheer van het Clichéfonds wordt door de heer G.J.M. Linssen overgeno
men van de heer Ruysch.
Dankzij een energiek team zal in de eerstvolgende jaren de opbrengst van het
Clichéfonds een belangrijke stijging vertonen.
Het ledental neemt snel toe, en daarmee ook het werk van het sekretariaat.
Wanneer dan ook in 1975 mevr. Verduin besluit geen volgende ambtsperiode
meer te aanvaarden, wordt de ledenadministratie van het sekretariaat afgesplitst
en wordt de heer P. Dekker administrateur. Als algemeen sekretaris wordt de
heer J. de Gast benoemd. Mevr. A. Boender-van der Molen wordt 2de sekretaresse.
Na een zeer arbeidsintensieve periode van voorbereiding gaat in de loop van
1975 de diatheek van start. Beheerder wordt de heer H.M.S. Mevissen, die
met een aantal leden uit de afdeling West-Brabant de diatheek heeft opge-
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bouwd. Vele leden stelden diajs ter beschikking, die zijn ingeraamd, gesorteerd
en gekatalogiseerd.
Het is voor Succulenta een groot verlies, wanneer op 9 mei 1976 - vlak
voor de Algemene Vergadering - de heer A.F.H. Buining overlijdt
Kenner van de cactussen als geen ander in Nederland, was hij van 1939 tot
zijn dood aktief in de vereniging, niet alleen in bestuurlijke zin, maar ook als
publicist en graag gehoorde spreker. Het novembernummer - gewijd aan zijn
nagedachtenis - bevat een necrologie door de heer A. de Graaf. Zijn naam zal
blijven voortleven in het Buiningfonds via welke instelling Succulenta drukwerken
uit zal geven.
Als eerste hierin zal de monografie "Discocactussen” verschijnen, waarvan de
heer Buining het manuskript naliet.
In 1976 wordt het besluit genomen in elk maandblad één of meer pagina’s
te nieten, waarin bestuurs- en afdelingsmedelingen opgenomen zullen worden
onder verantwoording van het sekretariaat. Dit betekende zonder veel ekstra
kosten meer redaktionele pagina’s. Later worden daarin ook de advertenties
geplaatst. Wanneer dan de laatste jaargangen 280 a 300 pagina’s tellen, zijn
dat redaktionele pagina's.
Prettig voor de leden, maar een flinke kluif voor de redaktie om te vullen.
Gelukkig komen er steeds meer leden die de moed opbrengen kopij in te
zenden.
In de najaarsvergadering van het Hoofdbestuur worden twee belangrijke be
sluiten genomen.
1. Het Dagelijks Bestuur wordt uitgebreid met twee leden, een 2e penning
meester - de heer J. Orlemans - en een algemeen bestuurslid - de heer
J. Vostermans.
2. Ruilen zonder Huilen, een aktie die reeds jaren geleden begonnen was
door de heer O.C. van Soldt Sr., wordt erkend als Succulenta-instelling.
Hiermee is de vereniging wel laat, maar als de heer Van Soldt korte tijd
later overlijdt, zal zijn werk in elk geval voortgezet worden.
Begin 1978 nemen een drietal leden uit Wageningen Ruilen zonder Huilen
over. Beheerder wordt de heer H. Leusink.
15 Maart 1977 verliest Succulenta opnieuw een van de voormannen: de heer
J.A. Janse. Zijn publikaties verschenen sinds 1935, eerst in "Cactussen en
Vetplanten", na de fusie in "Succulenta”. Ook in het buitenland heeft hij veel
gepubliceerd.
Per 1 januari 1978 wordt overgegaan op een mechanische leden- en kontributieadministratie. Met meer dan 4000 leden - al is het aantal leden volgens het
jaarverslag minder, door bedanken aan het eind van het jaar en afvoeren wegens
wanbetaling ligt het gemiddelde veel hoger - is er geen ontkomen meer aan.
In juni 1977 vindt een redaktiewisseling plaats. Hoofdredakteur wordt de heer
J.H. Defesche, waaraan in oktober de heer Th. Neutelings wordt toegevoegd
als waarnemend redakteur.

Gr. Gerhardstraat 10, 5913 VR Venlo

(wordt vervolgd)

Echinocereus longisetus var. albatus n. comb.
W. STERK
De afgebeelde plant ontving ik als Echinocereus Lau 739 verzameld in Coahuila
Mexico. Later is dit nummer vervangen door de naam Echinocereus longisetus.
De plant wijkt voor wat de bedoorning betreft nogal af van de beschrijving
en afbeelding van Engelmann van 1858. Deze heeft zeer lange naar beneden
staande doorns waarvoor een lengte wordt opgegeven van 2'A inches dus
meer dan 5 cm. In deze beschrijving worden bloemen en vruchten als onbekend
opgegeven.
In 1960 beschreef Backeberg Echinocereus albatus een plant met niet naar
benedenstaande doorns van hoogstens 1,5 cm lang en wit. Ook hiervan
waren toen de bloemen en vruchten onbekend ook de herkomst was onbekend.
Backeberg schrijft dat de plant door kortere meer glasachtige bedoorning van
E. longisetus verschilt.
In 1962 geeft hij in deel VI van zijn boek Die Cactaceae een gekleurde af-

Echinocereus longisetus var. albatus
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beelding die hij van Cullmann ontving met de opmerking dat deze plant
afkomstig is van de Laet. De kleur van de bloem is wat lichter dan van
mijn foto, maar in de beschrijving zegt hij dat de bloem helderrood is met
donkere middenstrepen op de bloemblaadjes en lichtgroene stempel. Dit klopt
met mijn plant en daar de herkomst van mijn plant overeenkomt met die van
E. longisetus van Engelmann meen ik dat we dit beter als een variëteit van
deze soort kunnen benoemen dan als een afzonderlijke soort. Dat Engelmann
in de vorige eeuw een plant waarvan de bloem onbekend was beschreef
is te begrijpen. Het beschrijven van een plant van onbekende herkomst, waar
van bovendien de bloem niet bekend is lijkt me in deze tijd onjuist.
Daar de plant volop spruiten geeft zal er zeker in de toekomst wel aanbod
van komen.
Mijn plant bloeit regelmatig en geeft ook zaad hoewel weinig. Of dit ook kiemt
weet ik nog niet. De plant is niet geënt en staat bij mij al meer dan vijf jaar.
Het is dus zeker geen moeilijke soort. De oorspronkelijke E. longisetus heb ik
nog nooit gezien. Het is dus zeer goed mogelijke dat het een uiterste vorm
is met zeer lange doorns. De hier afgebeelde plant heeft doorns tot ruim 2 cm,
dus iets langer dan de door Backeberg beschreven plant. Ook staan enkele
doorns soms iets naar beneden, hoewel niet zo duidelijk als bij de door Engel
mann afgebeelde plant.
Waarschijnlijk zijn er voldoende exemplaren naar Europa gekomen om een
verdere verspreiding en bestudering mogelijk te maken. Als iemand de oor
spronkelijke E. longisetus kent of heeft, hoop ik dat hij daarover in dit blad,
eens iets daarvan wil vertellen, liefst met foto.
Wevestraat 89, Stiphout post Helmond

Invloed van gibberilline A3 en alfa-naftaleenazijnzuur op
de ontkieming van Astrophytums
H. MEIRLAEN
De werking en beschrijving van gibberilline A3 (GA3), en alfa-naftaleenazijnzuur
(NAA), vaak verkocht onder de merknamen Rhizopon, Rootone en Transplantone, kan met terugvinden in het januarinummer, blz. 12 van Succulenta. Dit
jaar heb ik het effect proberen na te gaan van gelijktijdige toediening van GA3 en
NAA in verschillende concentraties. Op 27 maart werden 500 zaden van Astrophytum myriostigma (AM), 500 zaden van Astrophytum myriostigma var.
strongylogonum (AMS), en 1000 zaden van Astrophytum asterias x Astro
phytum capricorne (AAC) als mede 200 zaden van een variëteit met een groen
lichaam van Astrophytum asterias x Astrophytum capricorne (AACG) gezaaid.
De eerste drie soorten werden opgedeeld in vijf groepen van 100, resp. 200
zaden, de laatste soort in twee groepen van 100 zaden. Alle zaden werden
in plastic potjes gezaaid en in een verwarmd zaaitoestel geplaatst bij een
temperatuur van 25 a 3 0 °C. De zaaigrond bestond uit gelijke delen bladgrond,
turf en rivierzand, ontsmet met een oplossing van 0,25% Captan.
Aan de zaaigrqpd werden dan volgepde stoffen toegediend:
groep 1: 5,10"® kg/liter NAA en 10"7 kg/liter GA3*
groep 2: 5,10'® kg/liter NAA en 10'® kg/liter GA3
groep 3: 5,1072 kg/liter NAA en 10"7 kg/liter GA3
groep 4: 5,10"7 kg/liter NAA en 10"° kg/liter GA3
groep 5: niets
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Bij de vierde soort (AACG) werd bij groep 0 2.10 '6 kg/liter NAA en 10"6 kg/liter
GA3, en bij groep 5 niets toegevoegd.
Al deze concentraties zijn berekend op de totale hoeveelheid water in de van
elkaar gescheiden zaaipotjes.
De derde dag verschenen de eerste kiemplantjes, en na twee weken kon ik
de volgende kiemingspercentages noteren:
^ ''^ g r o e p
s o o rt""\^
AMS
AM
AAC
AAC G
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Het betreft hier NIET de volledige kiemingspercentages, daar er na twee weken
nog een aanzienlijke hoeveelheid zaden ontkiemden (10 a 40%), ongeveer
in dezelfde verhoudingen als hierboven, uitgezonderd voor de blanco’s, waar
een groter percentage nakomers te noteren viel.
Het verband tussen de concentratie van toegediend groeihormoon en het
kiemingspercentage kan men uit de grafieken aflezen.
Opvallend is de gelijkenis tussen de resultaten van A. myriostigma en A.
myriostigma var. strongylogonum, hetgeen gezien de nauwe verwantschap
niet zo verwonderlijk is. Geheel verschillend hiervan is de reactie van A. asterias
x A. capricorne op de toegediende groeiregulatoren.

Asterias myriostigma fa. nudum vergroting: 'hx

Foto's van de schrijver

A. myriostigma var. strongylogonum vertoont een maximum en een minimum,
beide statistisch van grote betekenis, bij resp. de laagste en de hoogste ge
bruikte concentraties GA3 en NAA. A myriostigma vertoont een maximale en
een minimale piek, beide statistisch eveneens van grote betekenis, bij resp.
de laagste en de hoogste gebruikte concentratie GA3. Tevens kan men een ver
schuiving in positieve zin waarnemen bij lagere concentraties NAA.
Besluit: concentraties van 10"° kg/liter GA3 en 5.10"' kg/liter NAA hebben een
positieve invloed op de ontkieming van A. myriostigma en haar variëteit strongy
logonum. Hogere concentraties leiden tot een minder gunstig resultaat, terwijl
lagere misschien nog beter zijn.
Voor A. asterias, A. capricorne ligt de zaak geheel anders: lage concentraties
NAA en GA3 hebben een duidelijk negatieve invloed, die kleiner wordt bij
grotere concentraties. Bij de hoogst gebruikte concentratie daartegenover valt een
positieve invloed waar te nemen die misschien nog groter wordt bij hogere
concentraties GA3.
Uit deze proeven, en die van vorig jaar, kan men dus besluiten dat door ge
bruik van gibberilline A3 en alfa-naftaleenazijnzuur goede resultaten bij Astrophytums kunnen bekomen worden. Gezien echter de verschillende soorten van
eenzelfde geslacht reeds duidelijk verschillende concentraties groeiregulatoren
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A. myriostigma
fa. nudum
(gedeeltelijk)
Vergroting: 2x

verlangen, raad ik het mijn medeliefhebbers ten zeerste af deze stoffen lukraak
te gebruiken. Een vergelijkende proef is noodzakelijk om slechte resultaten te
vermijden.
'Noot van de redactie: met 5,10'® kg/liter bijvoorbeeld duidt de schrijver aan: 0,000 0051 kg opgelost in een
liter water. Inplaats daarvan had de schrijver ook kunnen noteren: 5,1 mg/liter.
Literatuur:
Botany, Weier.
Plantenteelt in kweekbuizen, Pierik.
Pesticides-Subtle Promotors of Evolution, Symp. Biol. Hung. 12, Grant.
Chemistry of Pesticides, Melnikov.
Technical and Product Information, BIOCON limited, Ireland.

Aambeeldstraat 31-33, B-9000 Gent

IN MEMORIAM BROEDER WALFRIED
Op 8 november j.l. overleed plotseling het lid van onze afdeling Broeder
Walfried. Vele jaren was hij lid van onze afdeling en van Succulenta.
De laatste jaren had Broeder Walfried een slechte gezondheid. Hij werd
62 jaren oud. Broeder Walfried was een der trouwste bezoekers van
onze afdelingsbijeenkomsten. Vaak zond hij planten naar "Ruilen zonder
Huilen". Iedereen kon bij hem terecht voor raad. Hij was een verwoede
Mammillaria-verzamelaar en zijn deskundigheid was groot. Vooral, sinds
de laatste jaren zijn gezondheidstoestand slechter werd, waren de cactus
sen alles voor hem. In de afdeling zullen we Broeder Walfried missen:
zijn aanwezigheid, zijn bescheidenheid en zijn vriendschap.
Moge hij de rust gevonden hebben, die hij zocht.
J.A, Schraets, secr. Aid. Noord- en Midden-Limburg
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De Crassula’s van onze collecties 3
BK. BOOM
Crassula lycopodioides, C. muscosa, C. phyturus, C. pseudolycopodioides
De twee eerstgenoemde namen behoren bij misschien wél de meest in col
lecties voorkomende en meest populaire Crassula-soorten. Hoe dat komt, is
me een raadsel, het zal wel veroorzaakt zijn door het feit, dat ze zo ge
makkelijk te stekken zijn; ieder takje, dat van het plantje breekt, kan in korte tijd
wortelen en opgroeien tot een volwassen plant. Ik vind er echter niet veel aan.
Het zijn merendeels slordige groeiers, die tot ongeveer 30 cm hoog kunnen
worden. Ook de bloei valt voor een liefhebber van mooibloeiende planten bar
tegen. Die bloemen zijn klein, min of meer stervormig, ongeveer 2 mm in
doorsnede; ze hebben een geelgroene kleur, die weinig afsteekt tegen het
groen van de plant. Bovendien zitten ze in korte, okselstandige trosjes en
merendeels onderin de plant.

Crassula muscosa cv. 'Lycopodioides'

De bekendste naam van die van het opschrift is C. lycopodioides en de planten,
die daar toe behoren komen bijna steeds onder die naam voor. Maar voor
de liefhebbers heb ik slecht nieuws in dit opzicht: die naam kan niet gehand-
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haafd blijven. Het zou me te ver voeren en trouwens ook buiten het bestek
van dit artikel liggen, uit te leggen, waarom deze naam gewijzigd moet worden in
C. muscosa L. (1760). Deze oudste naam is steeds verkeerd geduid en werd
dus voor een andere plant gebruikt. Maar TOELKEN heeft het nauwkeurig
onderzocht en kwam tot bovenstaande conclusie. De naam C. lycopodioides
Lam. is van 1786. Het is vervelend de naam te moeten veranderen, maar het kan
niet anders, we zullen er aan moeten wennen.
Typisch voor deze soort zijn de kleine, meestal schub- tot priemvormige bladen,
die gewoonlijk rechtop of schuin uitstaand zijn. In de oksels van de bladen
vormen zich vaak okselknoppen, daarover straks meer. Ze zijn kruiswijs over
staand, wat evenwel niet altijd duidelijk tot zijn recht komt.
TOELKEN onderscheidt vier variëteiten, het is evenwel niet mogelijk de cultuur
vormen, die wij in onze collecties hebben, daarbij onder te brengen. Daarom
zie ik van een opgave van die variëteiten af, ze komen in cultuur niet (of
nauwelijks) voor en ik beperk me tot de cultuurvariëteiten.
Allereerst moet de meest voorkomende vorm aan de beurt komen, een vorm
die algemeen bekend staat als het ’Vetertje’. Hierbij zijn de vaak kaarsrecht op
gaande stengels vrijwel onvertakt, alleen aan de voet kan men de vertakkingen
vinden, waardoor de plant een regelmatig uiterlijk krijgt. De bladen staan in 4
reeksen boven elkaar en zitten dicht tegen de stengel aangedrukt, waardoor
een stengel met bladen inderdaad iets op een schoenveter gaat gelijken. Enige
fantasie is daar wel voor nodig. Okselknoppen komen niet voor. In de natuur
kan men dergelijke weinig vertakte planten ook aantreffen. Dit 'Vetertje' moet
nu een naam hebben en ik noem deze C. muscosa L. cv. 'Lycopodioides',
dan gaat die bekende naam althans voor deze cultivar niet verloren. Er bestaat
een bonte vorm van, waarbij de bladen langs de randen wit of lichtgrijs zijn,
waardoor de plant een wat vaalwitte kleur krijgt. De naam hiervoor is: C. mus
cosa L. cv. 'Variegata'. Voornamelijk doordat de plantjes zo keurig rechtop
groeien past deze cultivar goed in iedere collectie.
Dan is er nog de cv. 'Fragilis', een opgaand plantje met zeer dunne stengels
en kleine bladen, die dicht tegen de stengels liggen. Het geheel is lichtgroen
en broos: de zeer dunne stengels breken gemakkelijk af. Het zijn sierlijke
plantjes, evenals de vorige een plaats in de verzameling waard. Deze cultivar
zouden we kunnen rekenen tot C. muscosa var. parvula, een in het wild
groeiende variëteit.
Veel grover is cv. ’Purpusii’, een vrij sterk vertakte, forse plant met 4-6 mm
lange, schuin uitstaande bladen, die aan de achterzijde sterk gewelfd zijn.
Bekend is ook de cv. ’Monstrosa’ (syn. cv. 'Cristata'), die zoals de naam
al aangeeft een monsterlijk aanzien heeft; de stengels zijn in alle richtingen ge
draaid, waardoor een misvormde plant is ontstaan. Deze cv. blijft laag en is
dicht vertakt. Ondanks zijn lelijk voorkomen wordt hij vrij veel gekweekt en is
hij in vele verzamelingen aan te treffen.
Ten slotte is er nog de naam C. pseudoiycopodioides, waarvan eigenlijk
niemand weet, wat daaronder moet worden verstaan. In de oorspronkelijke
beschrijving, die helaas zeer kort is, staat, dat het een vorm is met veel oksel
knoppen. Welnu, dat komt zeer veel voor, er bestaan nauwelijks exemplaren
zonder die okselknoppen. Naar mijn mening is deze naam gewoon een syno
niem van C. muscosa; we doen het beste de naam C. pseudoiycopodioides
niet meer te gebruiken en op de etiketten, die die naam dragen te schrijven:
C. muscosa. De reden, waarom ik deze naam hier toch noem, is, dat die nog in
zo vele verzamelingen te vinden is.
Tot deze groep Crassula-soorten (ook wel Tillaea genoemd) behoort een vrij
groot aantal soorten, maar op een enkele na is geen van alle in cultuur;

19

verscheidene lijken op C. muscosa.
Van die soorten is er maar één de moeite van het kweken waard. Veel is er
niet aan en dat zal wel de reden zijn, dat die zelden in collecties te vinden is.
Het betreft hier C. phyturus Mildbr. (1922) afkomstig van de omgeving van
het Victoriameer in Centraal Afrika en daar pas in 1920 aangetroffen. Deze
soort, die mogelijk behoort tot C. schimperi is niet hoger dan 10 cm, de stengels
zijn eerst opgaand, maar ze vallen spoedig om. De bladen staan duidelijk in
vier reeksen boven elkaar, maar niet zeer dicht opeen; ze zijn lijnvormig, 5-10
mm lang en ze staan horizontaal af of schuin naar boven. De bloemen lijken
op die van C. muscosa. De aantrekkelijkheid van deze planten zit hem niet
in de kleine geelgroene bloemen, maar het kunnen aardige plantjes worden,
die weinig verzorging behoeven.
(wordt vervolgd)
Hoevestein 298, Wageningen

Arrojadoa penicillata var. spinosior Buining et Brederoo,
varietas nova
NOL BREDEROO en SJEF THEUNISSEN
Corpus columnare a basi ramosum; in catinga accumbentes rami ad 125 cm longi
sunt, maxime 1 cm diametientes et sub ipso cephalio ad 2 cm crassi, virides sunt
radicibus ramonsis; cephalium ad 3 cm diametitur sed primo in altitudine 75-100 cm
enascitur, pilis albis bombycinis et saetis rubro-brunneis ad 3,5 cm longis instruc
tum est. Costae 9,4 mm inter se distant. Areolae in costa 3-7 mm inter se distantes
ovales sunt, 2 mm longae et 1,5 mm latae; veteres pilis tomentosis griseis instructae
in acumine pilos flavos et lanosos habent etbin parte infima nonnullos pilulos griseos
dependentes; novae totae pilis tomentosis albo-flavis tectae sunt et in parte infima
pilos griseos dependentes habent qui pili 3 mm longi sunt. Spinae: ad 8 centrales 7-17
mm longae sunt, supremae flavae, infimae cornucoloratae, omnes aciculares et radiantes;
ad 11 marginales 5-10 mm longae sunt, radiantes in circuitu areolae, supremae
flavescentes acumine brunneo, infimae cornucoloratae, tenuissimae; spinae marginales
cephalii in fasciculis de 15-17 sunt, fortissimae ad 12 mm longae, omnes suggriseae.
Flores gracile infundibuliformes, 26 mm longi, in apertura maxima 17 mm lati sunt,
roseo-rubri, nudi, ventriformiter crassati in altitudine camerae nectareae; pericarpellum
4.5 mm longum est, 2,5 mm latum, aliquo conicum, nudum, albo-roseum; receptaculum
15 mm longum latitudine maxima 5 mm, roseo-rubrum, sparsis squamulis carnosis 4 mm
longis et 0,75 mm latis instructum est; folia perianthii transeuntia 7 mm longa et
in basi 2 mm lata sunt, lanceolata, carnosa, intrinsecus concava, extrinsecus convexa,
tenuissime papillosa; folia perianthii exteriora 7 mm longa, 3 mm lata, oblongo,
locatim tenue dentata, carnosa, roseo-rubra; interiora 6,5 mm longa, 1,5 mm lata,
lanceolata, margine paulo undato, tenuissima, roseo-rubra; camera nectarea 4 mm longa
est, 4,5 mm lata, aliquo rectangularis, glandulae nectareae parietales sunt et ad 3 mm
longae; caverna seminifera 2 mm longa et 3 mm lata est, triangularis; ovula parietalia
in fasciculis de 3-4 sunt, funiculi longiores et tenues; stamina primaria 11 mm longa
sunt, in basi 0,5 mm lata et inter se connata, vitiformia, ad pistillum accumbentia
et in pariete receptaculi anulum clausum et prominens formantia, antherae flavae 0,75 mm
longae filulo tenui cum filamentis coniunctae sunt; stamina secundaria minime in 5
coronis, infima 9 mm longa, suprema 4 mm longa, antherae flavae 0,5 mm longae
filulo tenui cum filamentis coniunctae sunt; pistillum album 1.1 mm longum 4 stigmatibus
1.5 mm longis, albo-flavis, penicillatis et papillosis instructum est.
Fructus bacca est, 13 mm longus, 10 mm latus, extrinsecus finditur; tres partes infi
mae purpereae sunt, quarta pars suprema atro-rubra est. Semen galeiforme nitide
atrum 1,1 mm longum et 0,8 mm latum, planius est; testa tuberculis planioribus
rotundis ad quinquangularibus instructa est, quae tubercula in locis ubi inter se tangunt
scrobulas rotundas et tenues habent; praeter marginem hili tubercula planiora sunt;
pecten non visibile est, hilum ovale et basale 0,4 mm longum est margine dentato
et micropylam funiculumque includens; micropyla et funiculus paulo despressi sunt;
textura hili sub-ochrea est; embryo hamatum est, perispermium deest, cotyledones bene
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discernuntur. Habitat 30 Km in occidentem Itoabim, in meridiem Rio Jequitinhonha,
Minas Gerais, Brasilia. Holotypus in Herbario Rheno-Traiecti sub nr. H 113.
(spinosior — dichter bedoornd).

Plant zuilvormig, vanaf de voet vertakt en leunend in de catinga; de takken
zijn ongeveer 125 cm lang, hoogstens 1 cm in doorsnee, de stengels worden
vlak onder het cephalium tot 2 cm dik, ze zijn groen en hebben vertakte
wortels; het cephalium ontstaat eerst op een hoogte van 75-100 cm, het heeft
een doorsnee van 3 cm en is voorzien van witte, zijdeachtige haren en rood
bruine borstels, die tot 3'/2 cm lang worden.
De 9 ribben staan 4 mm van elkaar.
De areolen staan op de rib 3-7 mm van elkaar, ze zijn ovaal, 2 mm lang en
1,5 mm breed; de oude areolen hebben grijze viltharen, op de top dragen zij
gele, wollige haren en aan de onderzijde enkele neerhangende grijze haartjes; de
jonge areolen zijn geheel bedekt met geelwitte viltharen, terwijl zich aan de onder
zijde neerhangende grijze haren bevinden van circa 3 mm lang.
Er zijn circa 8 middendoorns, 7-17 mm lang, de bovenste geel, de onderste
hoornkleurig, ze zijn allemaal naaldvormig en stralend ingeplant; de circa 11 randdoorns zijn 5-10 mm lang en zijn stralend ingeplant langs de omtrek van de
areool, de bovenste geelachtig met bruine punt, de onderste hoornkleurig, ze
zijn zeer fijn; de randdoorns van het cephalium staan in bundels van 15-17 stuks,
de sterkst ontwikkelde zijn circa 12 cm lang, ze zijn alle lichtgrijs.
De bloem is slank trechtervormig, 26 mm lang en indien geheel geopend 17 mm
breed, roze-rood, kaal, ter hoogte van de nektarkamer buikvormig verdikt; het
pericarpellum is 4,5 mm lang en 2,5 mm breed, enigszins conisch, kaal en wit-roze;
het receptaculum is 15 mm lang, de grootste breedte is 5 mm, de kleur is
roze-rood en het is bezet met een enkel vlezig schubje dat tot 4 mm lang
en 0,75 mm breed is; de overgangsperianthbladeren zijn 7 mm lang, 2 mm breed
aan de basis, lancetvormig, vlezig, van binnen hol en van buiten bol, de top
is rond en de epidermis bezet met zeer fijne papillen; de buitenste bloem
bladeren zijn 7 mm lang, 3 mm breed, langwerpig, plaatselijk fijn getand, vlezig,
roze-rood; de binnenste bloembladeren zijn 6,5 mm lang, 1,5 mm breed, lancet
vormig, vliesdun, roze-rood met een iets gegolfde rand; de nektarkamer is 4
mm lang en 4,5 mm breed, enigszins rechthoekig; de nektarklieren zijn wandstandig en circa 3 mm lang; de zaadholte is 2 mm lang, 3 mm breed, drie
hoekig; de zaadknoppen zijn wandstandig en staan in bundels van 3-4 bij
elkaar, de navelstrengen zijn vrij lang en dun; de primaire meeldraden zijn 11 mm
lang, aan de basis 0,5 mm breed, en met elkaar vergroeid, lintvormig, aan
liggend tegen de stamper en zij vormen een gesloten vooruitspringende ring
op de wand van het receptaculum, de helmknoppen zijn geel, 0,75 mm lang
en door een fijn draadje met de helmdraad verbonden; de secundaire meel
draden staan in minstens 5 kransen, de onderste zijn 9 mm lang, de bovenste
4 mm, de helmknopjes zijn geel, 0,5 mm lang en door een fijn draadje met de
helmdraad verbonden; de stamper is 11 cm lang, wit en heeft 4 stempellobben
die 1,5 mm lang, geelwit, penseelvormig en met papillen bezet zijn.
De vrucht is een bes van 13 mm lengte en 10 mm breedte, zij springt aan
de buitenkant open, het onderste 3/4 deel is purperrood, het bovenste 1/4 deel
is donkerrood.
Het zaad is helmvormig, glanzend zwart, 1,1 mm lang en 0,8 mm breed,
tamelijk plat; de testa is bezet met ronde tot 5-hoekige, vrij platte knobbeltjes
die op de raakpunten ronde ondiepe kuiltjes vertonen; langs de hilumrand zijn
de knobbeltjes vlakker, de kam is niet zichtbaar aanwezig; het hilum is ovaal,
basaal, 0,4 mm lang, met getande rand en het omvat de micropyle en de
funiculus, die beide iets verdiept zijn; het hilumweefsel is licht-oker; het embryo
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bloem met cephaliumharen en borstels
bloemsnede met perianthbladeren
ss = secundaire meeldraden
sp = primaire meeldraden
cn = nektarkamer
rechts: primaire meeldraad
midden en links: secundaire meeldraden

8
B1
B2
83

= oude doornareool
= jonge doornareool
= doornbundel aan de rand van het cephalium
= cephaliumborstel en haren

Tekeningen: N. Brederoo
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vrucht met bloemrest en doorsnede
zaad
zaad vanaf de rugzijde gezien
hilumzijde f= funiculus m=micropyle
links: embryo geheel vrij gemaakt
co = cotylen
rechts: embryo met binnenste zaadhuid
p = lege perispermzak

vergroting 60x

vergroting 180x

Raster Electronen Microskoopopnamen van Arrojadoa H 113

vergroting 600x

vergroting 1800
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Vrucht van Arrojodoa penicillata H 113

Foto's A. Buining

Arrojadoa penicillata H113 10 km westelijk v. Itoabin
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is haakvormig, perisperminum ontbreekt en de cotylen zijn goed zichtbaar.
Vindplaats: 30 km ten westen van Itoabim, ten zuiden van de Rio Jequitinhonha,
Minas Gerais, Brazilië.
Herbariummateriaal is gedeponeerd in Utrecht onder nummer H 113.
Lange tijd is gedacht, dat deze plant de door Gürke beschreven Cereus
penicillatus was, de latere Arrojadoa penicillata (Gürke) Br. and R. Daarom
is onder het veldnummer H 113 (of HU 113) deze plant ook verspreid onder
deze, bij nader inzien, foutieve naam. Pas toen Albert Buining tijdens zijn laatste
expeditie op de door Gürke vermelde plaats inderdaad een Arrojadoa vond,
die voorzien werd van het nummer H 449, ging hij twijfelen aan de juiste
benaming van de eerder gevonden H 113. Het feit, dat hij het concept voor een
beschrijving reeds gereed had liggen, tezamen met het feit dat beide species
duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn, rechtvaardigen de bovenstaande
beschrijving naar onze mening.
Vergelijkingstabel:
Arrojadoa penicillata H 449
Takken: tot 2 m lang
12-14 mm doorsnee
Cephalium: 3-3,5 cm doorsnee
Verdikking onder cephalium tot 2,5 cm
Ribben: 11, plm. 3 mm van elkaar
Areolen: op de rib 13 mm van elkaar
Middendoorns: 1, 20-25 mm lang
Randdoorns: 8 a 9, 3-7 mm lang
Cephaliumborstels tot 30 mm lang,
roodbruin
Gillis Steltmanstraat 38, 1067 NP Amsterdam

Arrojadoa penicillata var. spinosior
H 113
tot 125 cm lang
hoogstens 10 mm doorsnee
3 cm doorsnee
tot 2 cm
9, plm. 4 mm van elkaar
op de rib 3-7 mm van elkaar
8, 7-17 mm lang
11, 5-10 mm lang
tot 35 mm lang, roodbruin

Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastel

TIJDSCHRIFTEN
Kakteen und andere Sukkulenten
Januari 1979
Kurt Schreier schenkt aandacht aan cactussen en vetplanten die in Mexico als nieuwe soorten
zijn gevonden of na langere tijd terug zijn gevonden. De gebruikelijke nieuwbeschrijving is van Gerhardt
Frank en Alfred Lau en gewijd aan Turbinicarpus flaviflorus. Hoe de niet zo gemakkelijk te ver
meerderen Didiera madagascariensis met enige hulp tot grotere aantallen kan toenemen vertellen
ons Werner Rauh en Werner Dinklage. Ewald Kleiner legt het verband tussen lichtintensiteit, voch
tigheid en temperatuur enerzijds en het verschijnsel van de winterbloeiende succulenten anderzijds.
Guenther Fritz vergelijkt Rebutia heliosa met 2 vormen van Rebutia albopectinata. Van Werner
Reppenhagen komen we te weten welke Opuntia's en andere Cactussen op Haïti voorkomen.
Februari 1979
De nieuwe Gymnocalycium achirasense wordt beschreven door Hans Till en Stefan Schatzl. In een
interessante korte bijdrage legt Ewald Kleiner de vraag voor, of in de toekomst wellicht microben
ingezet kunnen worden ter bestrijding van insecten. Opnieuw wordt de aandacht gevraagd voor
Anacampseros rufescens, nu door Philipp Gruenewald. Werner Reppenhagen sluit zijn bijdrage over
de cactusflora op Haïti af. Dat je ook als flatbewoner op het balkon met redelijk succes cactussen
kunt kweken maakt Willi Tschanz in een korte bijdrage duidelijk. Detlef Peukert en Christel Gatermann
leveren een wetenschappelijke bijdrage om de vorming van kurkvlekken op Epiphyten te verklaren.
Heinz-Dieter Reineke brengt verslag uit welke planten hij vond op een tocht door het Rayones-dal
in Mexico, terwijl Claus Doffing opnieuw aandacht vraagt voor het ruilen van stuifmeel om zaad
te winnen van zelfsteriele planten. In een 2e bijdrage over dit onderwerp stelt Ewald Kleiner een
aantal winterbloeiende succulenten voor. Werner van Heek vraagt aandacht voor de uit Cuba
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afkomstige Melocactus matanzanus. Dat er in het afgegraasde Mexico misschien toch nog nieuwe
soorten voorkomen laat Werner Krasucka zien aan de hand van Mammillaria BK 100. Beatrice
Potocki heeft een diepgaande studie gemaakt van allerlei schadelijk ongedierte, waarbij zij het spoor
terug volgt tot 1809 VOOR Christus.
Maart 1979
Lothar Diers opent dit nummer met de beschrijving van de reeds in het vorige nummer besproken
BK 100 onder de naam Mammillaria beiselii. Een tweede nieuwbeschrijving van de hand van
Werner Reppenhagen is gewijd aan Mammillaria ascensionis. Kultuurervaringen met Coloradoa
mesae-verdae worden besproken door Wolfgang Heyer, terwijl Joerg Piltz naar aanleiding van veld
studies Gymnocalycium vatnicekianum met zijn diverse vormen en synoniemen onder de loupe neemt.
Franz Strigi vraagt speciale aandacht voor Escobaria nellieae, Heimo Friedrich legt de lezers de
vraag voor of Lobivia met Echinopsis en Chamaecereus gekruist kan worden of niet. Hij vraagt
de lezers hem voor wetenschappelijke doeleinden waarnemingen op dit gebied bekend te maken.
Ewald Kleiner bespreekt een nieuwe reeks winterbloeiers onder de succulenten en het nummer
besluit met een bijdrage over Soehrensia oreopepon van Christoph Wawrzik.
April 1979
Werner Reppenhagen en Alfred Lau stellen de nieuwe Mammillaria rubrograndis voor. Kurt Schreier
voorziet het artikel over nieuw ontdekte Succulenten in Mexico uit het Januari-nummer van kritische
kanttekeningen. In een korte bijdrage bespreken Klaus Wagner en Michael Haude Echinocereus
hempelii. Of Echinocereus delaetii werkelijk zo'n slechte bloeier is als vaak beweert wordt vraagt
Heinz Wery zich af, terwijl Gordon Rowley een bijdrage levert over een kamvorm en een gemarmerd
exemplaar van Pachypodium lameri. Beatrice Potocki zet haar historisch onderzoek naar bestrijdings
middelen voort en Olga Chudovska beschrijft een nieuwe methode om bladsucculenten te conserveren.
Dieter Honig herdenkt de in januari overleden Dr. Hans Herre. Wat er zoal te beleven is op de
groeiplaatsen van Astrophytum ornatum wordt besproken door Hans Fittkau, waarna Michael Streeb
ovei zijn ervaringen met een kas van plastic folie verslag uitbrengt. Het nummer sluit met een
korte bijdrage van David Brewerton over Graptopetalum filiferum.
Mei 1979
Onder de naam Weingartia kargliana beschrijft Walter Rausch een nieuwe soort uit de Neumanniana
groep. Olga Chudovska laat zien, dat haar nieuwe conserveringsmethode ook bruikbaar is voor stamsucculenten. In woord en beeld stelt Manfred Arnold ons Akersia roseiflora voor. Hans Krainz
herdenkt de op 7 februari overleden Franz Buxbaum. In vogelvlucht laat Udo Köhler, zelf bijna 50
jaar lid van de DKG, de begeurtenissen van de laatste 30 jaar de revue passeren, zoals het feit, dat
de DKG in 1949 opnieuw werd opgericht. Josef Busek schenkt aandacht aan het niet zo gemakkelijke
geslacht Sclerocactus. Gerhard Wippich laat zijn gedachten gaan over het kweken van niet epiphytische
cactussen zonder aarde in de open lucht. Een van de grootste Astrophyten kenners, Otakar Sadovsky,
vertelt iets over monstrueuze vormen in dit geslacht. De echte Notocactus mueller-moelleri wordt aan
de lezers voorgesteld door Maurizio Capponi. Hoe en wanneer we het beste kunnen verspenen
probeert Ewald Kleiner ons duidelijk te maken. Karl Eckert vraagt aandacht voor de oranje bloeiende
Helianthocereus huascha. Dat Pachypodium lameri wel degelijk bloeien kan bewijst Rudolf Schmied
aan de hand van een foto, terwijl Ron Ginns en Helmut Broogh laten zien dat men veel plezier
kan beleven aan Scilla's en Ledebouria's. Tenslotte stelt Philip Grünewald een afbeelding van een
Wilcoxia voor met een redelijk uitvoerige beschrijving en nodigt de lezers uit hem aan de soortnaam
te helpen.
J. Theunissen, Vierschaarstr. 23, Oud Gastel

Rectificatie
Op bldz. 277 van bet novembernummer 1979 moet de titel van het artikel
van H. Hartmann luiden: De naam Argyroderma ovale L. Bol enz.
Op bldz. 281 bij de Literatuur moet Hartmann H„ 1979 veranderd worden in
Hartmann H„ 1978.
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succulenta
MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING
VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Lobivia lateritia (Gürke) Br. & R. var. citriflora Rausch var. nov.

Foto: W. Rausch
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Lobivia lateritia (Gürke) Br. et R. var. citriflora Rausch
var. nov.
W. RAUSCH
Simplex, globosa ad brevi-cylindrica, ad 15 cm alta et 9 cm diametiens glauca,
radicibus horizontalibus; costis 16, perpendicularibus, sulco transverso parvo in gibberes
1,5-2 cm longos divisis; areolis sub sulco sitis, ovalibus, 6 mm longis, albo-ad
griseo-tomentosis; aculeis marginalibus 6-8, patentibus ad accumbentibus, inter se
contextis, ad 45 mm longis, uno minore deorsum directo; aculeis centralibus 1-3,
ad 60 mm longis, sursum erectis, saepe paulum hamatis; aculeis omnibus subulatis,
basi incrassatis, nigris, basi rubris, postea cornus colore. Floribus alte-lateralibus,
45 mm longis et 40 mm diametientibus; ovario et recepaculo ochraceo, squamis
fuscis, rubiginoso-acuminatis, lana grisea ad fusca tecto; phyllis perigonii exterioribus
lanceolatis, fusco-roseis, medio-fusco-striatis; phyllis perigonii interioribus paulum
latioribus, longe-acuminatis, flavidis ad albis; fauce et filamentis albis, intus viridibus;
stylo brevi et crasso, viridi, stigmatibus (10) 5-10 mm longis, viridibus; floribus malum
citreum olentibus. Fructu seminibusque typi modo.
Patria: Bolivia, a Villazon, casa dei diablo in occidentem versus, 3.300 m ait.
Typus: Rausch 748, depositus in Herbario Collectionis Plantarum Succulentarum
Municipali Turicensi, Helvetia.

Alleenstaand, kogelvormig tot kort-cilindervormig, tot 15 cm hoog en 9 cm 0,
grijsgroen met vlakgroeiende wortels, 16 ribben, loodrecht, door een kleine dwarsinkeping verdeeld in 1,5-2 cm lange knobbels, areolen geplaatst onder de dwarsinkeping, ovaal, 6 mm lang, wit tot grijsviltig, 6-8 randdoorns, spreidend tot aan
liggend, met elkaar verweven, tot 45 mm'lang en een kleinere doorn naar beneden
wijzend, 1-3 middendoorns, tot 60 mm lang, naar boven gericht, dikwijls iets
gehaakt, alle doorns priemvormig met een verdikte voet, zwart met een rode voet,
later hoornkleurig.
Bloemen boven aan de zijkant verschijnend, 45 mm lang en 40 mm 0 , vrucht
beginsel en bloembuis okerkleurig met bruine schubben met roodbruine punten,
grijze tot bruine wol, buitenste bloembladen lancetvormig, bruin-roze met bruine
middenstreep, binnenste bloembladen iets breder met een lange punt, geelachtig
tot wit, keel en meeldraden wit, van binnen groen, stamper kort en dik, groen,
stempellobben (10) 5-10 mm lang, groen. De bloemen ruiken naar citroenen.
Vrucht en zaad zoals bij de typeplant.
Vaderland: Bolivië, westelijk van Villazon, Casa del Diablo op 3.300 m hoogte. Type
Rausch 748 gedeponeerd in de Stedelijke Succulentenverzameling te Zürich,
Zwitserland.
Enzianweg 35, A 1224 Wenen, Oostenrijk.
Vertaling: J. Defesche/Th. Neutelings.

M exicaanse reisverhalen (I)
HUBERT MULLER
1. De reis naar Tehuacan
De busreis naar Tehuacan is met recht een vermoeiende aangelegenheid te
noemen. Want die duurt maar even ruim 4 uren en tijdens 3 ervan wordt men
vanwege de talrijke bochten in dat reistraject behoorlijk heen en weer geschud.
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Foto

1: Pachycereus weberi

Foto 3: Een dikke Ferocactus robustus
op het dorpsplein van Colonia Emiliano
Zapata. De cactus is veel
ouder dan de huizen!
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Foto

7: Uitzicht hoog boven Tehuacan.

Foto's van de schrijver

Het laatste gedeelte van de reis, nog zo’n 150 km lang, voert dwars door
wouden met Cereussen. Van uit het raam van de bus kan men ongeveer een
dozijn verschillende soorten waarnemen. Zoals bijvoorbeeld de statige, groene
kandelabercereussen zoals Pachycereus weberi (zie foto 1), Escontria chiotilla,

Stenocereus pruinosus, Stenoc. stellatus, Stenoc. beneckei, Myrtillocactus
geometricans var. grandiareolatus, (zie foto 2), Neobuxbaumia macrocephala
(synoniem: Mitrocereus ruficeps) en vele, vele andere.

Vroeg in de middag kwam ik in Tehuacan aan. Al spoedig vond ik het aange
naam aandoende hotel "Madrid", dat voorzien was van een grote patio, geheel
met bloemen gevuld. Toch besloot ik om na de lange busreis een wande
ling te gaan maken. Zo verliet ik het stadje in oostelijke richting en kwam tot
het voorplaatsje Colonia Emiliano Zapata. Op het dorpsplein ervan werd ik
meteen verrast door een indrukwekkende plant, die daar stond te pronken.
Het was namelijk een oeroude Ferocactus robustus met een doorsnede van
ruim 3 meter! (zie foto 3). Deze was veel ouder dan de nederzetting zelf,
die zich later erom heen ontwikkeld had.
Enige honderden meters verder was er een helling vol vrolijk aandoende
Coryphantha calipensis. En vervolgens geraakte ik op een klein militair oefen
terrein. Nu plegen soldaten in het algemeen geen natuurbeschermers te wezen.
En ook de Mexicaanse militairen zijn daarin geen uitzondering. Overal lag dat
terrein bezaaid met uitgetrokken exemplaren van de fraaie Ferocactus recurvus,
Feroc. flavovirens, Feroc. robustus, Coryphantha’s, M. conspicua, M. carnea
en M. elegans. Echter een groot aantal ervan stonden nog in de omgeving,
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Foto 4: Bromelia's en Hechtia's.

Foto

5: Pilosocereus chrysachantus, hoog boven Colonia Emiliano Zapata.

Foto

6: Roodbloeiende Neobuxbaumia macrocephala

r -'i

weliswaar gedeeltelijk behoorlijk beschadigd, maar niettemin kennelijk voorzien
van levensdrift.
Een groot veld in de buurt was geheel met Hechtia’s bedekt. Enige ervan
waren voorzien van een prachtige, rode kleur (zie foto 4). Ook mooie Bromelia’s,
Agaves, Echinocactus grandis en Chameropspalmen groeiden er.
Een steil, moeilijk begaanbaar geitenpad voerde recht omhoog naar de Cerro
(= bergtop). Al halverwege stonden daar statige exemplaren van Pilosocereus
chrysacanthus, waarvan de bloemen in dikke wol gehuld waren om zich te

Foto 8: Een Echinocactus grandis
alsmede de schrijver in een woud
van Cereussen.

beschermen tegen de vraatzuchtige mieren. (Zie foto 5). Ook diverse Opuntia’s
en de in het gehele gebied verspreide, groene Myrtillocactus geometricans
var. grandiareolatus waren daar met prachtige exemplaren voorhanden. Geheel
bovenaan echter was er een compleet woud van Cereussen, waartussen als
gezelschap Agaves en Bromeliasoorten stonden (zie foto’s 6, 7 en 8).
En hier stond ik dan, wel 400 m boven Tehuacan, dus op meer dan 2.000 m
hoogte, omdat Tehuacan zelf al 1676 m boven de zeepiegel ligt. En vandaar
dan ook de zuivere, heldere lucht en het onvergetelijke panorama, dat zich
voor mijn ogen ontrolde. Ongaarne verlaat ik dan ook deze schitterende plek.
Maar op het zuidelijk halfrond valt de nacht snel en het afdalen richting
Tehuacan was bepaald niet zonder problemen.
In Tehuacan is er overigens een interessant museum, dat ik de volgende
ochtend bezocht. Men ziet daar bijvoorbeeld fossiele cactussen (zowel planten
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als vruchten) uit het grijze verleden, periodes die zich over 'meer dan 10.000
jaren uitstrekken. Een Amerikaanse archeoloog heeft er leiding gegeven aan de
opgravingen, die in te delen zijn in lagen vanaf 10.000 v. Chr. tot 1.500 n. Chr.
Daaruit heeft men kunnen vaststellen, dat de inheemse, Indiaanse bevolking
sinds duizenden jaren cactusvruchten verzamelden en nuttigden. Ook de ont
wikkeling van de maïsplant kan men daar goed volgen, dank zij de goed
bewaard gebleven fossiele vondsten: 8.000 jaren geleden waren de eerste
maïskolven maar 2 cm lang en bevatten slechts een paar maïskorrels. En
vervolgens hebben de Indianen in niet aflatende ijver en inspanning inzake
keuze van soort, kweekwijze en cultivering de maïs tenslotte zozeer verbeterd,
dat deze plant reeds bij de Spaanse verovering van Mexico de huidige vorm
had.
(wordt vervolgd)
42, Avenue Monterey, Luxembourg
Vertaling: J. Defesche / Th. Neutelings.

Een Brand(t)end probleem (vervolg)
J. THEUNISSEN
Mijn eerste bijdrage onder deze titel is niet zonder reacties gebleven. Enkele
daarvan waren schriftelijk en (gelukkig) niet altijd instemmend. Dit kan alleen de
objectiviteit bevorderen. Op verzoek van een Duitse vriend zond ik de door
slag van het manuscript vóór de verschijning in Succulenta aan de heer
Brandt met de vraag mij zijn zienswijze mee te delen. Tegen mijn verwachting
in ontving ik al vrij snel een zeer uitgebreide brief van hem, waarin hij een
aantal zaken tracht duidelijk te maken.
De heer Brandt is van beroep entomoloog (insektenkundige) en heeft reeds
voor de laatste wereldoorlog grote studiereizen gemaakt met name naar de
Himalaja, vanwaar hij diverse nieuwe soorten insekten heeft meegebracht. In de
insektenkunde heeft men het al wat verder gebracht dan in onze liefhebberij;
zo kan elke soort zonder vergissingen gedetermineerd worden aan het geslachtsapparaat, dat absoluut identiek is bij verschillende exemplaren van dezelfde
soort.
Dat zijn beschrijvingen slechts verschijnen in de minder bekende periodieken
schrijft de heer Brandt toe aan een "samenzwering", die tot doel zou hebben
het werk van hem te boycotten. Zo deze indruk dan al gewekt is bij de heer
Brandt, dan lijkt het mij niet onwaarschijnlijk, dat deze gevestigd is door het feit
dat het niet eenvoudig is met hem te corresponderen. Immers hij ontwijkt
vragen en het is een duidelijke zaak dat een redacteur niet tot in het oneindige
kan blijven schrijven.
Het zal geen verwondering wekken dat de heer Brandt in zijn brief benadrukt,
dat de door hem beschreven planten inderdaad ook allemaal eigen soorten of
variëteiten zijn. Naar zijn mededeling heeft hij met de heer Lau ook gesproken
over het complex van Tarabuco-soorten. Deze groeien in een uitgestrekt
gebied, doch wel steeds goed lokaal afgegrensd en naar habitus en zaad
vorm goed te onderscheiden. Lau zelf wist zich niet goed raad met deze groep.
Ditzelfde geldt overigens ook nog voor andere soorten.
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Deze eerste brief besluit hij met een verduidelijking over zaadvormen. Jaren
geleden ontving de heer Brandt voor studiedoeleinden van vele soorten Parodia’s
zaadporties van de heer Krasucka. Per soort ontving hij 5 zaden, de heer
Krasucka had het zaad ontvangen van de heer Lau. De grootste verrassing
was wel, dat er nauwelijks porties bij waren, waarvan de 5 zaden gelijk waren!
Bij de meeste porties vond hij zaden van 2 verschillende soorten, soms zelfs
van 3. Tel uit je winst als je een portie van 100-500 zaden hebt! Overigens
leverden zaden die Lau direct leverde en zaden die van Uhlig betrokken wer
den hetzelfde beeld. Zelfs zaad, dat door Ritter werd geleverd hoorde niet
steeds tot een en dezelfde soort.
Van de heer Middleditch ontving ik een schrijven, waarin hij eveneens wijst
op het feit, dat onder één veldnummer meer dan één soort aangeboden
kan worden. De fout wordt dan vaak gemaakt door de verzamelaars in
het veld, die zowel één soort onder verschillende namen aanbieden als ver
schillende soorten onder één naam. Het ligt dan voor de hand, dat wij als
liefhebbers denken dat er in de kwekerijen maar wat aangerommeld wordt,
terwijl de kweker totaal geen blaam treft. Hij breekt dus duidelijk een lans
voor Brandt en grijpt terug op een groot aantal Gymnocalycia die in 1923
door de DKG als eigen soort werden afgewezen, doch later toch erkend
werden. Al deze soorten komen voor in een vrij beperkt gebied en worden
nog steeds als zelfstandige soorten beschouwd. Hij vraagt zich af of de "cactusestablishment” Brandt’s namen afwijst uit een achterhaald soort conservatisme
of dat de DKG uiteindelijk toch gelijk had.
Naar aanleiding van zijn bevindingen aan de zaden van één soort legde ik
de heer Brandt de vraag voor of er niet geconcludeerd moest worden dat ófwel
alle zaadleveranciers ons beduvelen door meer dan 1 soort in een portie zaad
te mengen, ófwel dat de zaden in één bes, dus van één soort onderling
evenveel verschillen als mensen onderling. In het laatste geval moet toegegeven
worden, dat de zaadvorm niet geschikt is als determinatiemiddel zonder meer.
Dit laatste wordt ook bevestigd door wetenschapsmensen als Prof. Diers en
Dr. Barthlott, die zich bezig houden met rasterelektronenmicroscopie. de eerste
conclusie lijkt mij persoonlijk uitgesloten.
Ook legde ik de heer Brandt de vraag voor, of het wel juist was planten te
beschrijven, waarmee een ander, namelijk Ritter als de vinder, reeds bezig was.
Ik noemde de planten en het recht om ze te beschrijven het geestelijk eigen
dom van Ritter. Brandt is van mening, dat Ritter van dit recht afstand deed op
het moment, dat hij planten en zaden ging verkopen. Wat de zaden betreft
antwoordde hij, dat hij een tekening maakte van het ”doorsnee-zaad” in een bes.
Hierna heb ik de heer Brandt uitgenodigd zijn kennis op het gebied van het
kweken en zaaien van Parodia's open te stellen voor de lezers van Succulenta
in een aantal algemene artikelen, dus geen eerstbeschrijvingen. Ik hoop, dat
op deze manier duidelijk wordt, hoe de heer Brandt zijn planten bestudeert, zodat
het ook gemakkelijk kan worden te beoordelen of zijn beschrijvingen al dan
niet gerechtvaardigd zijn. Zonder het tot een polemiek te willen laten komen hoop
ik toch, dat de heer Brandt zo een objectieve kans krijgt zijn zienswijze dui
delijk te maken. Het doet mij dan ook genoegen de eerste bijdrage van zijn
hand, die handelt over de oorsprong van de subtribus Notocactinae, te kunnen
aankondigen.
Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastel
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Crassula barbata Thunberg
JAAP Ml ERAS
Tot de in weinig verzamelingen geheel ontbrekende geslachten mag zonder
enige twijfel wel het geslacht Crassula worden gerekend. Een aantal klein
blijvende en in ons "kas-klimaat" zich redelijk tot goed thuis voelende dikkertjes
(immers dat is de letterlijke vertaling van het Latijnse Crassula!) heeft zich
her en der een plaatsje verworven. Tot een der meer gewaardeerde onder
hen mag ongetwijfeld Crassula barbata worden gerekend. Hoewel het al in
1778 beschreven werd, is het een plantje gebleven, dat een niet al te grote
verspreiding heeft gekend - al mogen we het zeker niet echt zeldzaam noemen.
De meestal omgekeerd eivormige, enkele cm lange bladeren vormen aanvanke-

Een volwassen
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de bloei wijze

Foto’s van
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lijk een rozet, dat een aantrekkelijk uiterlijk krijgt door de tot 5 mm lange
haren aan de bladrand. Vooral in de droge tijd, als bladeren en haren wat
naar binnen krullen, krijgt de plant het voorkomen van een harig, enkele cm
groot bolletje.
Na enkele jaren ontstaat uit het hart een bloeistengel, die tot 30 cm hoog
kan worden en die bedekt is met talrijke, meestal witte, tot 'h cm grote bloempjes.
Soms is de plant monocarp, d.w.z. ze sterft na de bloei af. Meestal echter
worden voordien wel enkele zijscheuten gemaakt. Trouwens, zaadwinning uit
de uitgeboeide bloempjes loont in een aantal gevallen ook wel. Bloei van de
plant behoeft dus niet een verdwijnen van de plant uit de verzameling te
betekenen.
De plant komt van nature voor in de Zuidafrikaanse Kaapprovincie, van Prince
Albert langs de Grote Karroo tot bij Calvinia. Ze groeit daar op steenrijke hel
lingen van gebergten en bloeit er in het voorjaar (in Zuid-Afrika dus in septem
ber tot november, bij ons een half jaar later!).
De plant behoeft een goed doorlatende, aan organische bestanddelen arme grond
en vrij veel licht. Voor wat de temperatuur betreft, stelt de plant niet zoveel
eisen: ’swinters liefst zo’n pakweg 10‘O als minimum, al mag het zo nu en
dan ook wel eens even wat koeler zijn. Hoewel de plant te boek staat als
"wintergroeier" moet toch als goede raad worden meegegeven, dat met name
's winters uiterst voorzichtig met water moet worden omgesprongen: teveel water,
in combinatie met de geringe lichtintensiteit in onze winter, is al gauw verant
woordelijk voor te weelderige groei, waardoor het typische gedrongen en harige
karakter van de plant - en dat maakt de plant voor de meesten juist zo aan
trekkelijk! - verloren gaat.
Literatuur:
H.R. Tolken - A revision of the Genus Crassula in Southern Africa. "Contributions from the Bolus Herbarium”, No. 8,
Part 2, (1977) blz. 400-402.

Het Zwanevlot 87, 7206 CE Zutphen

60 jaar Succulenta (Slot)
J. de Gast
Ook het Clichéfonds krijgt een nieuwe beheerder. De heer J.A. Schraets neemt
de taak van de heer Linssen over.
Wanneer de heer De Gast aan de beurt van aftreden is, stelt hij zich niet
meer herkiesbaar. Mevr. Boender wordt algemeen sekretaresse. De plaats van
een 2de sekretaris blijft voorlopig onbezet.
8 September 1978 overlijdt de heer A.F.H. Blaauw. Hoewel lang lid van Succu
lenta geweest, lag zijn betekenis voor de vereniging uitsluitend in het bestuur
lijke vlak. Gedurende zes jaar leidde hij de vereniging uitstekend.
Eind 1 978 geeft de heer Link te kennen dat hij in 1979 het penningmeester
schap zal neerleggen. Hij vindt de heer G.W. Leive bereid zijn taak over te nemen.
Het jubileumjaar 1979 begint slecht. Meningsverschillen in het Dagelijks Bestuur
leiden tot aftreden van de voorzitter, sekretaresse en 2de penningmeester,
resp. de heer Bravenboer, Mevr. Boender en de heer Orlemans. Het Hoofd
bestuur benoemt daarna de heer L. van Kampen tot waarnemend voorzitter,
Mevr. Verduin neemt tijdelijk het sekretariaat op zich.
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Bovendien zeggen de Heren De Graaf en Noltee hun medewerking aan de
redaktie van Succulenta en het Buiningfonds op.
Jammer, dat Succulenta zo aan zijn 61ste jaar begint.
Uit het hiervoor geschetste overzicht echter blijkt, welk enthousiasme er in de
voorgaande jaren is opgebracht om ondanks alle moeilijkheden ruim 4000
succulentenliefhebbers in één vereniging bij elkaar te brengen en 33 afdelingen
op te richten. Dit rechtvaardigt het vertrouwen, dat ook nu de juiste mensen
gevonden zullen worden om dat, wat bereikt is, te handhaven en verder uit
te bouwen.

Nabeschouwing
Na 10 jaar deel uitgemaakt te hebben van het dagelijks bestuur, meen ik
niet te mogen volstaan met dit geschiedkundig overzicht.
Daarom wil ik in deze nabeschouwing Uw aandacht vragen voor een en ander,
dat voor Succulenta van groot belang is. Waar ik een eigen mening weergeef,
behoeft U het er niet mee eens te zijn. Wel hoop ik, dat de leden hierdoor
aangespoord worden over de genoemde zaken na te denken en onderling
van gedachten te wisselen.
Succulenta is in betrekkelijk korte tijd driemaal zo groot geworden en heeft
nu ca. 4000 leden. Momenteel neemt de groei af. Niet omdat er geen belang
stelling meer is. Integendeel. Kijk maar naar de jaarverslagen van 1977 en
1978 van de ledenadministrateur. Er melden zich veel leden aan en ook onder
de jeugd is er veel belangstelling, want veel kinderen schrijven het sekretariaat.
Wanneer een groot deel van de nieuwkomers na korte tijd weer afvalt, heeft
dat een oorzaak. Opvallend is, dat er naar verhouding meer verspreid wonende
leden uit de ledenlijst verdwijnen dan afdelingsleden. Moeten er nu meer afde
lingen opgericht worden en grotere afdelingen gesplitst?
Zo ja, hoe bevorder je dit?
Misschien vraagt U zich af: "Is het dan nodig dat het aantal leden zo hoog
wordt opgevoerd? 4000 Leden is toch een mooi aantal?”
Toen ik 16 jaar geleden lid werd, waren er veel leden de mening toegedaan
dat er niet veel groeimogelijkheden voor zo'n specialistisch gerichte vereniging
inzaten. De snelle groei is eigenlijk vanzelf gekomen en de vereniging was
er niet op voorbereid. Mijn mening is, dat het noodzakelijk is, dat het aantal
leden toeneemt, dat dit zeker tot 8000 a 10.000 kan toenemen en dat Succu
lenta zich gereed moet maken, deze stroom nieuwe leden op te vangen.
Dringende redenen voor een groter aantal leden zijn o.a.:
1. Tot nu toe was het zo, dat voor onze hobby niet veel geld nodig was,
alleen liefde voor een brokje natuur. Dat moet zo blijven.
Onze kontributie moet betaalbaar blijven voor iedereen en dit kan bij stijgende
kosten alleen bereikt worden door toename van het aantal leden.
2. Ook het Buiningfonds is afhankelijk van de grootte van de vereniging.
Betaalbare boeken kunnen alleen uitgegeven worden met een redelijk grote
oplage en "redelijk groot" neemt toe bij stijgende kosten.
3. Succulenta heeft een succulentenverzameling bijeen gebracht in het Succulentarium in Wageningen. Nadat bij de oprichting een - mislukte - poging
is gedaan voor onderdak en onderhoud een subsidie te verkrijgen is voor
zover mij bekend, niets meer in die richting ondernomen.
Wanneer wij de zorg voor onderdak voor en onderhoud van de verzameling
overlaten aan anderen, zullen we na verloop van tijd geen aanspraak meer
kunnen maken op het eigendom van de kollektie.
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Succulenta moet streven naar een Succulentarium waarop het werkelijk
eigendomsrecht kan laten gelden. In de eerste plaats moet Succulenta dan
zelf geld ter beschikking stellen en de vereniging kan dit alleen met veel
leden bijeen brengen.
4. De kosten voor sprekers nemen steeds toe, zelfs wanneer deze alleen
vragen om vergoeding van reis- en verblijfkosten.
Alleen meer leden zullen in staat zijn hiervan de lasten te dragen.
De vele nieuwe leden kunnen alleen goed worden opgevangen met een goede
organisatiestruktuur.
Het vorig dagelijks bestuur zag in, dat er iets aan de huidige struktuur schort
en zou voorstellen doen voor nieuwe statuten. Het hoofdbestuur ging hiermee
akkoord. Van de aanvang af bleken er echter zulke ernstige meningsverschillen
over de juiste struktuur te bestaan, dat zij de kiem vormden voor het uiteen
vallen van het dagelijks bestuur.
Ten aanzien van de juiste organisatiestrüktuur voor Succulenta bestaan er
binnen de vereniging ook zeer verschillende opvattingen. Gezien bovenstaande
ervaring en met de herinnering aan de scheuring in de dertiger jaren - die
ook ontstond door een verschil in opvatting over de organistatievorm van Succu
lenta - dient het aanbeveling bij het ontwerpen en invoeren van nieuwe statuten
omzichtig te werk te gaan.
Daarnaast wil ik er op wijzen, dat ook bij de beste organisatiestruktuur een
bestuursfunktie geen erebaantje is. Er moet hard gewerkt worden, werk waar
voor men vaak weinig waardering oogst.
Vertrouwen in de toekomst, dat ik neerschreef in de laatste zin van het "Over
zicht 1919-1979" houdt niet in: de ogen sluiten voor de moeilijkheden. Daarom
meende ik U het bovenstaande niet te mogen onthouden.
Graaf Gerhardstraat 10, 5913 VR Venlo

Het geslacht Lophophora (I)
H. RUINAARD en C.A.L. BERCHT
Lophophora williamsii (Lem.) Coult. is onder de liefhebbers van cactussen
één van de bekendste planten en komt waarschijnlijk in zeer veel verzamelingen
voor. Een van de redenen is zeker de mystieke sfeer die rond deze cactus hangt.
Door verschillende Indiaanse stammen in Mexico werd en wordt deze cactus
als heilig beschouwd. De eerste beschrijving is van de hand van pater Bernadino de Sahagun (ca. 1560). Hij noemde het Peyotl, de naam waaronder hij
bekend was bij de Chichimeca-indianen. volgens Reko1) is het woord peyotl
of peyote een verbastering van het oud-azteekse (Nahuatl) woord piyautli,
hetgeen "klein verdovend middel" betekent. Naast het vrij algemene gebruik
van het woord peyotl komen nog andere namen voor. De Tepehuane-indianen
noemen hem Kamaba en de Tarahumares- en de Huichol-indianen Hiculi en
Ciguri2). De gedroogde kop van de cactus heet mescal button. Mescal is
afgeleid van het Nathuatl-woord mexcalli, dat oorspronkelijk Agave betekende
maar later de meer algemene betekenis van bedwelmend middel kreeg. (Mescal
beans hebben niets uitstaande met de peyotl; het is de naam voor de rode
zaden van Sophora secundiflora3).
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Fig.

1: Lophophora williamsii, importplant, gekocht in Amsterdam

Tijdens godsdienstige riten werd de peyotl door de Indianen gebruikt als een
middel om in een roes- of trance-toestand te geraken. Ook thans is het kauwen
van deze bittere cactus, al dan niet gedroogd, bij religieuze Indiaanse feesten
nog in gebruik. Een in dit verband bekende sekte in het zuiden van de Verenigde
Staten is de Native American Church, die de peyotl nuttigen om in een diepe
trance te geraken, waarbij ze een direct geestelijk contact met hun god be
leven4). Het Peyotisme is te vergelijken met de Avondmaalviering. De belang
rijkste ceremonie is een bijeenkomst die de hele nacht duurt en die begint
met het opkauwen van de heilige peyote. Lange perioden van stilte worden
afgewisseld door het zingen van peyote-gezangen en er ontstaat een intens
gevoel van eenheid en broederschap.
De door de peyotl opgewekte trance-toestand wordt veroorzaakt door een aantal
chemische verbindingen die in de cactus voorkomen. Deze verbindingen behoren
tot de klasse van alkaloïden, oftewel basische stikstofverbingen. Van de onge
veer 27 geïsoleerde alkaloïden6) is mescaline de meest werkzame verbinding.
Stoffen die een ingrijpende werking op de geest uitoefenen, noemt men in
het Nederlands "drugs”, in het Engels "narcotics" en in het Duits "Rauschgifte”.
Mescaline behoort met andere, soortgelijk werkende verbindingen, tot de groep
van hallucinogene of geestverruimende drugs, ook wel aangeduid met psyche-
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delica. Deze stoffen hebben de eigenschap dat ze in zeer kleine hoeveelheden
een zeer ingrijpende invloed op de geest uitoefenen. (De werkzame dosis
is voor mescaline 300 tot 600 milligram - de gedroogde mescal button heeft
een mescaline-gehalte van 4 tot 7%-, voor psilocybine 6 tot 12 milligram en
voor LSD-25 is de werkzame dosis 0,02 tot 0,1 milligram B). Karakteristiek voor
de werking van hallucinogenen is het versterken van diverse waarnemingen
(intensievere kleur-, tast-, smaak- en gehoorwaarnemingen) en het verdiepen
van diverse geestestoestanden zoals angst, blijheid, depressie, godsdienstbe
leving, liefdesgevoelens, bizarre waanideeën en herinneringen. De invloed op
de geest kan zo ingrijpend zijn dat men zelf niet meer in staat is om bewust
de loop van zijn psychische toestand te beïnvloeden, dit in tegenstelling tot
minder sterke hallucinogenen zoals bijvoorbeeld hasjiesj (werkzame bestand
deel tetrahydrocannabinol). Hoewel mescaline niet verslavend is, schuilt het ge
vaar van het gebruik ervan juist in dit verlies over de controle van de eigen
geestestoestand. Bij onvoldoende begeleiding - beïnvloeding van buitenaf is
wel mogelijk - kan de mescalinegebruiker in een psychotische toestand terecht
komen (zogenaamd "flippen” of "bad trip”), waarbij blijvende schade aan de geest
niet ondenkbaar is. Bij dreigende angst-psychoses kan de werking van halluci
nogenen geneutraliseerd worden door tranquilizers (= kalmeringsmiddelen zoals
chloorpromazine) of slaapmiddelen (zoals bijvoorbeeld barbituraten).
Mescaline vertoont in zijn chemische opbouw enige verwantschap met adrenaline,
één van de stoffen die zorgen voor het doorgeven van de
Fig.

2: L o p h o p h o ra w illia m s ii

STRUCTUUR FORMULES

Fig. 3: Een al wat oudere L. williamsii
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Fig. 4: Mescal buttons, afgebeeld op ware grootte

prikkels tussen zenuwcellen. Andere hallucinogenen zijn psilocybine en LSD-25.
Psilocybine is de werkzame stof uit (Mexicaanse) Psilocybepaddestoelen, ter
wijl LSD (afkorting voor Lyxergsaure diathylamide) in 1943 door de Zwitserse
farmacoloog Hofmann gesynthetiseerd werd uit een van de moederkoren
alkaloïden (het getal 25 slaat op de 25-ste verbinding die Hofmann in de reeks
van derivaten van lysergzuur synthetiseerde).
Wanneer we nu denken dat we Lophophora williamsii moeten gaan kweken
om er mescaline uit te bereiden kunnen we ons deze moeite besparen,
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Fig. 5: L. williamsii,
2-jarige zaailing, zijaanzicht

Fig. 6: idem, bovenaanzicht

Föto's van
de schrijver

want mescaline kan op relatief eenvoudige wijze langs synthetische weg ge
fabriceerd worden. Toch is het juist de aanwezigheid van mescaline die de
belangstelling voor deze cactus zo versterkt heeft. In Amsterdam worden prijzen
van f 10,-- a f 20,-- en meer voor een niet al te grote williamsii betaald.
Dat de planten bij drugliefhebbers zeer geliefd zijn, blijkt ook wel uit de diefstal
in het Succulentarium te Wageningen, zoals we in het mei-nummer van Succu
lenta hebben kunnen lezen.
Bergmolen 10, 3481 AD Harmelen en Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen
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(wordt vervolgd)

Lezers schrijven
A.B. PULLEN
In zijn artikel over Echinocereus purpureus Lahm. (Succulenta 58-9, sept. '79)
slaakt de schrijver, de heer W. Sterk, de verzuchting: "Helaas heb ik er maar
één plant van zodat ik er nooit zaad van kan winnen".
Ikzelf verkeer in de zelfde situatie als de heer Sterk. Ook ik bezit van genoemde
soort slechts één exemplaar. Van mijn eigen zaailingen houd ik er altijd 2 of
3 zelf aan om zaad te kunnen winnen. Maar ook als men meer exemplaren
van één soort heeft, kan men voor problemen komen te staan. De planten
moeten nl. ongeveer gelijktijdig bloeien!
Een oplossing voor de geschetste problemen is misschien gedeeltelijk te vinden
in een artikeltje van de heer Claus Doffing (KuaS 30-2, febr. '79).
De schrijver daarvan stelt voor te komen tot een pollenruilactie, waarbij lief
hebbers elkaar aan stuifmeel helpen per post.
Vragen, die hierover rijzen, zijn o.a.
1. Zou dit in onze vereniging te organiseren zijn?
2. Blijft stuifmeel goed tijdens transport per post, onder soms minder gunstige
omstandigheden?
3. Hoe kan men soortechtheid van het stuifmeel garanderen? Immers, er komen
in de verzamelingen vele, verkeerd geëtikeerde planten voor.
4. In hoeverre blijft het stuifmeel goed in koelkast of diepvriezer en hoe lang?
Het probleem van het niet gelijktijdig bloeien is nl. met stuifmeelruil niet
opgelost.
Als wij, als liefhebbers van cactussen en andere succulenten, pretenderen
botanische soorten te kweken en zelfs bedreigde soorten in de cultuur in stand
te willen houden, zullen wij er immers niet aan ontkomen die planten ook, en
liefst uit het zaad, te vermeerderen. Zo niet, dan kunnen wij elke plant in onze
verzamelingen, waarvan niet vermeerderd wordt, als verloren voor de soort en
het voortbestaan daarvan beschouwen. Wie wil hierover in ons maandblad
reageren?
Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieawleusen (Ov.)

Cephalocereus senilis (Haw.) Pfeiff., een symbool
RONALD FONTEYNE
Cephalocereus senilis, de bekende 'grijsaard' zou gerust het symbool kunnen
zijn van onze onmacht als het erop aankomt de natuur te imiteren.
Het nabootsen van de natuurlijke standplaats van onze lievelingsplanten is
immers hetgeen wij ons tot doel stellen, wanneer wij in de lage landen bij
de zee een kasje bouwen, van verwarming voorzien, op tijd en stond nevelen,
begieten en luchten. Maar is er wel iemand die zich ook die moeite getroost
om eventueel nog extra te belichten tijdens de al te korte winterdagen? In
dit kunstmatig ecologisch systeempje brengen wij dan onze planten, in potten
of uitgeplant in een tablet, van hoogstens enkele dm. diep; ook al niet
hét van hét. Tot onze spijt en nijd blijken de dierlijke belagers van onze planten
in deze nepnatuur wonderwel te gedijen. Het hanteren van de gifspuit geeft
een nieuwe, zij het treurige, dimensie aan onze hobby.
Deze bedenkingen kwamen bij mij op toen ik voor het blanco blad papier
zat om op voorstel van de redaktie van dit blad iets te schrijven bij mijn
voor de wedstrijd ingezonden foto's.
vervolg op blz. 50
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De Crassula’s van onze collecties 4
B.K. BOOM
De Globulea’s
Globulea is al lang geen apart geslacht meer; vroeger rangschikte men onder
deze naam soorten met opstaande kroonbladen, die aan de top een merkwaardig,
bolvormig aanhangsel bezitten. Die aanhangsels sluiten aan de top dicht aaneen,
zodat de bloemen van boven bekeken uit vijf witte bolletjés lijken te bestaan
en waardoor de bloemen aan de bovenkant geheel afgesloten zijn. Men kan
er dus niet in kijken. Een heel typisch kenmerk dus, dat evenwel niet zo
constant is al men gaarne zo willen en daardoor werd Globulea al gauw een
ondergeslacht en nu is het nog maar een sectie van het geslacht Crassula.
Het valt namelijk niet mee, de bloemen goed te bekijken en het aanhangsel
naar waarde te schatten; een loupe van 10x vergroting is daarbij wel nodig;
benevens enige oefening in het ontleden van de bloemen.

Crassula radicans

Nu hebben de Globulea’s nog een tweede, meestal karakteristiek kenmerk: de
bladen zijn scheef d.w.z. niet tweezijdig symmetrisch, de ene bladhelft is kleiner
dan de andere en ook zijn de overstaande bladen van één bladpaar meestal
niet aan elkaar gelijk.
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Binnen de Globulea's kent men kale en behaarde soorten, met bladen, die al
of niet in rozetten gerangschikt zijn. De bloemen zitten in meestal ongeveer
kogelronde bundels, die op hun beurt weer in pluimen staan, althans meestal,
want bij C. radicans staan de bundels alleen.
In het algemeen zijn de Globulea's niet zulke mooie planten, op een enkele
na natuurlijk (C. radicans), maar de echte Crassula-liefhebber geeft daar niet
zo veel om; het zijn vetplanten en dus wil hij ze hebben.
Laten we met de kale soorten beginnen. De meest bekende hiervan is C. cultrata L.
(1753), een vrij grote struik met scheve, vaak alle naar één kant gekeerde
bladen. Het was een van de eerste Crassula’s, die uit Zuid Afrika naar Amster
dam werd gebracht; dat moet wel rond 1689 geweest zijn. Deze soort komt
uit Natal en de aangrenzende delen van de Kaapprovincie.
Na verwant is C. radicans (Haw.) Dietr. (1840), een dwergvorm van grote
schoonheid; de stengels kruipen, vormen dus op de knopen adventiefwortels.
Het is een prachtig plantje voor de liefhebberskas, vooral wanneer het bloeit:
kleine, spierwitte bloemen in tot 5 cm lang gesteelde, alleenstaande, kogel
ronde bloeiwijzen van ongeveer één cm doorsnede. De bladen zijn maar een
paar cm lang en iets scheef. TOELKEN rekent deze soort merkwaardigerwijs
tot C. pubescens, een soort, die wij niet in cultuur hebben; hij noemt hem
C. pubescens ssp. radicans (Haw.) Toelk. Hiermede kan ik het in het geheel
niet eens zijn en wij blijven dit plantje dus C. radicans noemen.
Tussen haakjes: gewoonlijk spreekt men dit woord verkeerd uit: maar het is
C. radicans en niet C. radicans.
Van de behaarde soorten is C. cotyledonis Thunb. (1778) het meest bekend;
alleen de naam kent vrijwel niemand, want op de etiketten in de collecties
en bij de kwekers en natuurlijk ook in de prijscouranten staat altijd C. cephaiophora of C. canescens. Dit is althans de opvatting van TOELKEN, waarmede
ik volkomen kan instemmen. De bladen zitten bij deze soort aan de voet van
de stengels dichtopeen, zijn rozetachtig opgehoopt; ze zijn vrij groot nl. 3-6 x
2-4 cm en gaan naar boven plotseling in de schutbladen over. Verder is de
gehele plant dicht bezet met aanliggende, korte, grijze haren. In cultuur vinden
we maar één kloon onder de naam C. cephalophora var. dubia of als C.
rotundifolia. We kunnen deze kloon het beste opvatten als een cultivar en dan
heet dit cultuurgewas: C. cotyledonis cv. ’Dubia’.
Naverwant is C. rattrayi Schonl. & Bak.f. (1902), die door TOELKEN ook tot
C. pubescens wordt gerekend nl.: C. pubescens ssp. rattrayi. Misschien heeft
hij daar wel gelijk in, maar er is niet veel verschil tussen deze en C. cotyledonis.
De bladen zijn kleiner en zitten zowel in rozetten als langs de stengels. In cultuur
vinden we deze planten sporadisch.
Van de behaarde soorten zonder rozetten is voor ons alleen van belang: C.
rogersii Schonl. (1907), in de cultuur algemeen bekend als C. cephalophora
en als C. canescens, dus net eender als bij C. cotyledonis. Het is een struik
achtig groeiende vetplant, die in alle delen behaard is en waarvan de langwerpige
tot spatelvormige bladen langs de duidelijk zichtbare stengels staan; die bladen
vormen hier dus geen rozetten.
Deze C. rogersii komt vrij veel in de handel voor, vooral als jong stekgoed.
Een soort, die vermoedelijk hier ook thuis hoort is C. mesembryanthoides
(Haw.) Dietr. (1840), algemeen in cultuur als C. trachysantha (E. & Z.) Harv.
(1862). Deze soort is gemakkelijk te herkennen aan het feit, dat vele delen dicht
bezet zijn met lange, achterwaarts (dus naar beneden) gerichte haren. Het is
heel jammer, dat deze bekende plant van naam moet veranderen en dan nog wel in
een, die verwarring kan doen ontstaan. We hebben nl. ook nog een C. mesembryanthemoides en een C. mesembryanthemopsis. Maar volgens de Code

49

zijn dit helaas geen identieke namen.
Er zijn twee ondersoorten, waarvan er één algemeen in de cultuur voorkomt en
één zeldzame. Ik zal ze beide noemen, want ze lijken zoveel op elkaar, dat het
onzin zou zijn ze als afzonderlijke soorten te handhaven. De eerste is:
C. mesembryanthoides ssp. mesembryanthoides; dit is de ondersoort, die als
C. trachysantha bekend staat. Deze laatste naam is jonger dan de eerste en
dus is de eerste de correcte naam, die we dienen te gebruiken. Nu is het op etiketten
en in catalogi natuurlijk onpraktisch deze beide lange namen te gebruiken en
menigeen zal daarom volstaan met alleen: C. mesembryanthoides. Verstandig is
dan wel om vooral in prijscouranten de synoniem C. trachysantha tussen haakjes
te vermelden.
Genoemde ondersoort vormt een los vertakt struikje, waarvan de bladen zo ver
uiteenstaan, dat de stengels zichtbaar zijn; de bladen zijn maar 1-2 cm lang,
naar boven gaan ze geleidelijk in schutbladen over. De bloeiwijze bestaat uit
een tuil met enkele bolronde bloembundels.
De tweede ondersoort is:
C. mesembryanthoides ssp. hispida (Haw.) Toelk. (1975), meestal voorkomend
als C. hispida (Haw.) Dietr. (1840). Deze is vrijwel gelijk aan de eerstgenoemde
ssp. met dien verstande, dat de bladen onder aan de stengel (soms ook wat
meer hogerop) rozetachtig zijn opgehoopt, waarbij ze naar boven plotseling in
de schutbladen overgaan. De bladen zijn 3-5 cm lang. Beide ondersoorten zijn
duidelijk verschillend en beide aan te bevelen voor opname in de verzamelingen.
Ze komen beide voor in het oostelijke gedeelte van de Kaapprovincie.
(wordt vervolgd)
Hoevestei

98, Wagenmgen

vervolg van blz. 47
In gedachten zag ik immers de witbehaarde, tot 15 m hoge en 30 cm dikke,
honderdjarige zuilen onder de felle Mexicaanse zon. Op bloemen moet zelfs
de geduldigste liefhebber hier te lande niet rekenen. Eerst bij een hoogte
van 6 m ontwikkelt zich, aanvankelijk eenzijdig, later rondom gans de kop,
het cephalium waaruit de roze bloemen te voorschijn komen.
Men zal begrijpen waarom ik de ’old man cactus’ het symbool van onze
onmacht noemde.
Wellicht denkt u dat het in mijn bedoeling ligt u ervan te overtuigen het ver
zorgen en kweken van cactussen maar op te geven en, ik zeg maar wat,
liever postzegels te verzamelen. Niets is minder waar. Eén der bekendste
cactussen uit onze kollekties bracht mij gewoon de beperking van ons kunnen
in herinnering.
Ondanks dit alles is Cephalocereus senilis een plant die tenvolle zijn plaats
in de verzameling verdient. Planten van 'slechts' enkele dm hoog zijn ware
pronkstukken, al kunnen er heel wat jaren overgaan om die enkele dm te
bereiken. De kuituur van deze kostbaarheden vergt dan ook wel enkele voor
zorgen. Vooreerst moet worden opgelet voor teveel vocht aan de wortelhals. Dit
probleem kan worden omzeild door het enten van de plant. Eriocereus jusbertii
blijkt een geschikte onderstam te zijn. Deze maatregel komt ook de groei
te goede die van nature uit traag verloopt. Tijdens de winter stelt Cephalo
cereus senilis prijs op een iets warmere standplaats dan die, die onze serres
meestal bieden. 15° C is een temperatuur die de grijsaard weet te waarderen.
In dit opzicht verschilt hij in niets van de meeste cephaliumdragende cactus
sen zoals Melocactus, Discocactus, Pilosocereus enz.
De foto toont een dichtbij opname van Cephalocereus senilis f. cristata. Het
door mij aangeschafte exemplaar was geënt op Hylocereus trigonus, nu niet
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4e Prijs fotowedstrijd 1978. De redactie had de prijswinnaars gevraagd bij de winnende foto's een tekst te
schrijven. Hier het enige antwoord, dat binnenkwam.

bepaald een interessante onderstam. Mijn eerste werk bestond er dan ook in
de plant over te enten op een meer geschikte soort. De kam werd in drie
stukken gesneden, twee kwamen op Trichocereus macrogonus te staan, het
derde op T. spachianus. Zij maken thans hun tweede winter door en stellen
het voortreffelijk. Vooral een der enten op T. macrogonus is uitgegroeid tot een
werkelijk mooi exemplaar. De ervaring, ook van andere liefhebbers, leert dat het
enten van cristaten van Cephalocereus senilis met de nodige zorg moet ge
beuren, zoniet vallen er nogal wat verliezen te betreuren. Meer nog dan bij het
enten van andere soorten is met name een lage luchtvochtigheid een absolute
vereiste.
Cephalocereus senilis: een uitdaging voor elke cactusliethebber.
Heidebloemstraat 39, B-8400 Oostende
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Tijdschriften
Cactus & Succulent Journal (U.s.), Vol. 51, nr. 5 Sept.-Oct. 1979.
Myron Kimnach geeft een nieuwbeschrijving van Echeveria nayaritlensis, die hij in 1970 aantrof
in de Mexicaanse staat Nayarit, tussen de steden Guadalajara en Tepic. Hij groeit op een lavabodem
bij de vulkaan Ceboruco. Deze Echeveria kent roodachtige bladeren. Verder kenmerken van deze
nieuwe soort zijn de kleinere bloemen en het wordt tot de reeks Gibbiflorae gerekend.
Alfred B. Lau is in dit nummer al aan deel 7 van zijn Zuidamerikaanse reisverslag toe. Zijn verhaal
trant blijft interessant en boeiend, juist ook omdat hij niet alleen oog voor de succulenten heeft.
Op dergelijke reizen herontdekt hij groeiplanten van reeds bekende cactussoorten, dan wel vindt
hij weer nieuwe soorten. De tocht in deze aflevering voert hem door Peru.
Kathryn Sabo behandelt een aantal cactussen en andere succulenten. Lloyd Brinson richt zich
speciaal tot de beginners en geeft hun de nodige adviezen. Het reisverhaal van Inge Hoffmann
(deel 4) is ook interessant. Zij bevindt zich in deze aflevering in het Andesgebied, in de grensstreek
van Argentinië/Bolivië. Ook zij doet er interessante waarnemingen. Om een voorbeeld met name te
noemen: het ontdekken van duizenden en nog eens duizenden exemplaren van Parodia maassii,
zodat men er ternauwernood kan rondlopen!
Richard May behandelt Sclerocactus polyancistrus (1e deel), welke voorkomt in de Mojavewoestijn
van Californië en in westelijke Nevada. Hij heeft veel onderzoekwerk gedaan op de groeiplaatsen
zelf, met name o.a. op het terrein van grondonderzoek.
J.J. Lavranos en L.E. Newton beschrijven nieuwe Stapelieae uit de Yemenitische Arabische Republiek
en wel drie nieuwe variëteiten. Het zijn Caralluma hexagona var. septentrionalis, Car. shadhbana
var. barhana en Car. sinaica var. baradii.
Bruce Hargreaves bevindt zich volgens zijn vervolgreeks in de buurt van de Kalahariwoestijn,
met name in de streek rond Kanye. Dat hij daarbij vele soorten succulente planten aantreft, is
dan ook het onderwerp van zijn artikelen. Net als de andere reisverhaalschrijvers doen, heeft
ook hij zijn verhaal met zwartwittoto’s gedocumenteerd.
Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

Brochure Notocactus 2, 24 blz. A-4, prijs f 4,--. (gestencild, in het Duits). Deze tweede brochure die
voortkomt uit de groep van liefhebbers van Notocactussen is van de hand van J. Theunissen.
De samensteller heeft een groot aantal binnenlandse en buitenlandse tijdschriften doorgewerkt
op zoek naar artikelen over zijn favoriete geslacht. Per tijdschrift is telkens de naam van de
schrijver, de titel van het artikel, het jaartal en de eerste bladzijde genoteerd. Op deze wijze is
een schat aan informatie ontstaan, waaruit de geïnteresseerde liefhebber kan putten indien hij wil
weten wat er sinds 1894 over een bepaalde Notocactus is geschreven.
Het laatste gedeelte van de brochure bevat een opsomming van de plaatsen, waar 120 Notocactussen
officieel zijn beschreven. Alles bij elkaar genomen is deze brochure een handig hulpmiddel voor
degenen die zich in het geslacht Notocactus willen verdiepen. Wellicht zou deze brochure een
aanzet kunnen zijn voor anderen, om iets dergelijks ook voor andere geslachten samen te stellen.
U kunt de brochure bestellen door f 4 ,- (incl. porto) te storten op giro 1401427 t.n.v. J. Theunissen,
Oud-Gastel.
J. Detesche

Rectificatie: Op blz. 291 van het novembernummer 1979 moet Touglashuth
verandert worden in "Douglas Huth’’. _________________________________
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Lobivia chrysochete Werd. var. subtilis Rausch var. nov.

F o to : W . R ausch

59ste JAARGANG
NO. 3
MAART 1980

Lobivia chrysochete Werd. var. subtilis Rausch
var. nov.
W. RAUSCH

Simplex, plane-globosa, ad 5 cm alta et 8 cm diametiens, laete-viridis, radicibus
horizontalibus; costis ad 25, spiraliter tortis, in gibberes 15 mm longos divisis; areolis
ovalibus, 5-6 mm longis, albo-tomentosis; aculeis ad 30, marginalibus et centralibus
difficulter distinguendis, ad 40 mm longis, inflexis et hamatis, tenuibus et flexibilibus,
rubiginosis, postea cornus colore. Floribus 40 mm longis et 30 mm diametientibus;
ovario viridi et receptaculo olivaceo, squamis acutis fusco-roseis et pilis nigris ad fuscis tecto;
phyllis perigonii exterioribus anguste-lanceolatis, purpureis, medio-viridi-striatis; phyllis
perigonii interioribus spathulatis, tenui-acuminatis, aurantiaco-rubris, intus aurantiacis;
hymene et fauce viridulo-alba, filamentis albis, exterioribus flavis, stylo et stigmatibus (8)
viridulo-albis. Fructu seminibusque Lobiviae chrysochete Werd. modo, omnibus partibus
minoribus.
Patria: Argentina, Salta, Santa Ana, 3.300 m ait.
Typus: Rausch 691, depositus in Herbario Collectionis Plantarum Succulentarum
Municipali Turicensi, Helvetia.

Alleenstaand, vlak-kogelvormig, tot 5 cm hoog en 8 cm 0, fris groen met vlakgroeiende wortels, tot 25 ribben, gedraaid in 15 mm lange knobbels opgedeeld, areolen
ovaal, 5-6 lang, witviltig, tot 30 doorns, randdoorns en middendoorns moeilijk te on
derscheiden, tot 40 mm lang, krom en gehaakt, dun en buigzaam, roodbruin en later
hoornkleurig. Bloem 40 mm lang en 30 mm 0, vruchtbeginsel groen en bloembuis
olijfkleurig met bruin-roze, spitse schubben en zwarte tot bruine haren, buitenste
bloem bladen smal lancetvormig, purper met groene middenstreep, binnenste bloem
bladen spatelvorm ig met fijne spits, oranjerood en van binnen oranje, hymen en
keel groenachtig-wit, meeldraden wit, de buitenste geel, stijl en stempellobben
(8) groenachtig-wit. Vrucht en zaad zoals van Lobivia ch ryso che te \N erü„ alleen
alles kleiner. Vaderland: Argentinië, Salta, Santa Ana op 3.300 m hoogte. Typeplant
Rausch 691, gedeponeerd in de Stedelijke Succulentenverzameling te Zürich,
Zwitserland.
Enzianweg 35, A 1224 Wenen, Oostenrijk.
Vertaling: J. Defesche/Th. Neutelings.

Bolivia, de wieg van de subtribus Notocactinae (I)
FRED BRANDT
In Bolivia, ten noorden van de geweldige bergketen van de Cordillera Real, ligt
het gebied van de oerstam van de subtribus (onderfamilie) Notocactinae. Daar,
in het gebied van de bronrivieren van de Rio Beni vinden we vandaag nog de
oervorm, als welke het geslacht Parodia gezien moet worden met het subgenus
(ondergeslacht) "O btextosperm a” als oertype van de subtribus.
Deze vaststelling is niet zo maar een hypothese, neen, het is een feit, dat
door passend plantenmateriaal te bewijzen is.
Reeds in Bolivia heeft de vroegere scheiding van de subtribus in de geslachten
Parodia en N otocactus plaats gevonden en wel op de noordelijke flanken
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van de Cordillera Real, ten noorden van Comarapa. Want vanuit Comarapa
kan men de weg van het geslacht Parodia naar het zuiden ook nu nog goed
volgen, waar deze tot ver in het zuiden van Argentinië doorloopt.
De oerstam van de Notocactussen echter zocht zich een weg van het gebergte
ten noorden van Comarapa, terwijl zij aan de andere kant van de Cordillera
Real de bergrug naar het oosten volgde en zo via Santa Cruz verder doordrong
naar de Mato Grosso. Vanuit de Mato Grosso moet dan een tak nog verder
naar het oosten getrokken zijn, terwijl een ander deel van het geslacht Notocactus wel het stroomgebied van de Rio Paraguay naar het zuiden volgde om
vervolgens wortel te schieten in het mondingsgebied van de Rio Parana.
Vanaf de kust van de Atlantische Oceaan volgde dan zeker de verdere uit
breiding van deze Notocactus in noordelijke en zuidelijke richting. Naar het
zuiden toe drongen zij diep door in de Argentijnse pampa, omdat ze daar geen
natuurlijke grenzen ontmoetten.
Nog vandaag de dag wijzen de Notocactussen in hun ontwikkelingskenmerken
duidelijk terug naar het oertype van de subtribus, het reeds genoemde onder
geslacht "Obtextosperma”. Dit oertype uit het brongebied van de Rio Beni,
het ondergeslacht "Obtextosperma” van de Parodia’s, wordt gekenmerkt door
de rechte bedoorning en de bijzonder opvallende roze, holle vruchten alsmede
door de grove knobbeltjes op de zaadhuid, waaraan soms nog de resten van
de zaadmantel vastzitten. Deze zelfde ontwikkelingskenmerken kan men ook nu
nog constateren bij de Notocactussen, hetgeen duidelijk verwijst naar hun
vroegere herkomst. Tegelijkertijd echter geven zij aan, dat de Notocactussen
rechtstreeks atstammen van het ondergeslacht "Obtextosperma" van de Paro
dia’s bij de Rio Beni.
Later kan dan in Argentinië de aansluiting bij het geslacht Pyrrhocactus plaats
gevonden hebben.
De zogenaamde "Brasil-Parodia’s" licht ik uit het geslacht Notocactus, want
het is meer dan twijfelachtig dat deze iets met de Notocactussen gemeen
hebben. Daarvoor immers zouden zij in eerste instantie van de Notocactussen
moeten afstammen, hetgeen echter twijfelachtig is, want al hun ontwikkelings
kenmerken zijn op het geslacht Parodia gericht. Hiervoor zou een motivering ge
geven moeten worden, die evenwel buiten het kader van deze studie zou
vallen. Ik houd mij evenwel het recht voor om in een volgende studie mijn
mening over de "Brasil-Parodia’s" uit de doeken te doen en deze ook te moti
veren.
Nu wil ik mij uitvoerig bezig houden met het geslacht Parodia en diens uit
breiding naar het zuiden. Uitgaande van het ravijn van de Rio Consata en de
provincie La Paz in Bolivia tot verder oostelijk daarvan naar de talloze bronrivieren van de Rio Cotacajas in de provincie Ayopaya bij Cochabamba, vinden
we de wieg van de subtribus Notocactinae en van het geslacht Parodia met
het oertype van het ondergeslacht "Obtextosperma".
Uit dit areaal van oervormen van "Obtextosperma” zijn tot op heden 8 ver
schillende soorten behouden gebleven, die allemaal de karakteristieken van
"Obtextosperma" kunnen laten zien. Deze karakteristiek bestaat uit de uitge
sproken rechte en stekende bedoorning zowel als uit de lange, holle vruchten,
die zaden bevatten met stevige knobbeltjes die soms bedekt kunnen zijn met
stukjes van de zaadmantel.
Vanuit het westen van Bolivia, komend van de andere kant van de provincie
La Paz, strekt de Cordillera Real zich ver naar het oosten uit, waar hij van
Cochabamba uit nog verder naar het oosten loopt. Daar in het oosten, in het
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gebied om Comarapa, vormt deze cordillera nog 'slechts' passen van 2500
meter hoogte. Dit zijn evenwel hoogten, die het geslacht Parodia gemakkelijk
overschrijden kon. Aan dit gegeven moet het ook wel toegeschreven worden,
dat er in het gebied van Comarapa/Taperas Parodia’s gevonden worden, die
als rechtstreekse afstammelingen van het ondergeslacht Obtextosperma be
schouwd kunnen worden. Men kan deze’ als de oertypen van de twee ondergeslachten, Protoparodia en Parodia, beschouwen.
Hierbij vormen de soorten van de Parodia columnaris! iegitima-groep het oer
type van het ondergeslacht Protoparodia, terwijl de soortgroep om Parodia
comarapana/neglecta naar het oertype van het ondergeslacht Parodia wijst.

Nog vandaag de dag vertonen deze beide soortgroepen duidelijke, gemeen
schappelijke kenmerken die weer in de richting van het oertype Obtextosperma
gaan. Het enige kenmerk, dat al deze soorten gemeen hebben, is de rechte
bedoorning; de grote roze, holle vruchten daarentegen zijn bij deze soorten
reeds verdwenen, omdat ze wel moesten wijken voor het ruwere klimaat.
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Van Taperas uit zijn de soorten van de Parodia columnaris/legitima-groep
zuidwaarts verder getrokken en daarbij overschreden zij de Rio Mizque, staken
dwars over het daarachter liggende hoogland van Campero en kwamen zo
bij de bovenloop van de Rio Grande, op een hoogte van 2000-3000 meter
boven zee.
De tweede soortgroep der Parodia’s, die van het comparapana/negiectacomplex, daarentegen trok vanuit Comarapa eveneens in zuidelijke richting,
maar volgde dan het stroomgebied van de Rio Mizque verder in zuid-oostelijke
richting. Daardoor verzeilden ook deze Parodia’s in het stroombekken van de
Rio Grande, maar ver ten oosten van de Parodia’s van de eerste groep, terwijl

de hoogte van deze streek nog slechts beneden de 1000 meter boven zee
ligt. Daarmee hadden beide groepen weliswaar ieder de Rio Grande bereikt,
maar zij waren nu ver van elkaar verwijderd en niet slechts door een hoogte
verschil van circa 1000 meter van elkaar gescheiden, maar ook nog door het
altijd groene regenwoud. Dit woud bedekt de bergen van de oostelijke cordil-
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lera en het midden van het Rio Grande-bekken op een hoogte van 1000-2000
meter en heeft een breedte van circa 100 kilometer. Zo werden reeds hier
aan de Rio Grande de beide takken van de Parodia’s door deze onoverwinne
lijke barrière van het regenwoud en door het enorme hoogteverschil van elkaar
gescheiden. En zo kon het niet anders of reeds hier aan de Rio Grande werd
de ontwikkeling van deze twee takken van de Parodia’s noodgedwongen in
twee verschillende richtingen geleid. In de loop van vele duizenden jaren voerde
deze scheiding tot twee verschillende en goed gescheiden ondergeslachten.
De groep van de comarapana/ neglecta-Parodia’s trok na het bereiken van de
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Rio Grande stroomafwaarts langs deze rivier verder naar het oosten. Daar
verliet het droogtedal van de Rio Grande het gebergte, op de plaats, waar de
oostelijke uitlopers van de Boliviaanse oost-cordillera zich als een heuvelrug
langs de Chaco voortzetten, steeds onder de gordel van het eeuwig groene
regenwoud blijvend. Deze droge heuvels van de oost-cordillera werden nu het
pad, dat de comarapana/neglecta-groep zuidwaarts volgde op een hoogte van
600-800 meter boven de zeespiegel, dus onder de woudgrens blijvend.
Als levende, voor ons overgebleven getuige van deze uitbreidingsfase in zui
delijke richting langs de vlakte van de Chaco door het heuvelland van de
cordillera, hebben wij Parodia chaetocarpa Ritt. Deze soort werd door Friedrich
Ritter gevonden ver ten zuiden van de Rio Grande in de heuvels bij Salinos
in de provincie Cordillera. Deze vondst bewijst echter onomstotelijk, dat de
Parodia’s op hun veroveringstocht naar het zuiden langs deze heuvels zijn
gekomen.
Verder zuidelijk van deze vindplaats liggen de droogtedalen van de Rio Pilcomayo met zijn bijrivieren en daar heeft Ritter verdere Parodia’s gevonden. Deze
Parodia’s uit het vertakte stroomgebied van de Rio Pilcomayo zijn nu samen
gevat in de "formosa"-groep en deze soorten vormen absoluut zeker de primaire
vorm van het ondergeslacht Parodia, naast de reeds genoemde Parodia chae
tocarpa Ritt.
Op hun lange reis vanaf de Rio Grande naar de ver verwijderde Rio Pilcomayo
moesten deze Parodia’s een grote afstand afleggen.
lm Samtfelde 57, D-4790 Paderbom, BRD
(WOrdt Vervolgd)
Vertaling: J. Theunissen

Witte bloemen en andere bloemkleurafwijkingen in
Sempervivum (huislook)
BEN J.M. ZONNEVELD
Sempervivumbloemen zijn bijna altijd geel of roze-rood. Van beide kleuren
bestaan er allerlei variaties in de ongeveer 50 bekende soorten. Sempervivum
grandifiorum en S.zelebori hebben wel de mooiste gele bloemen. Van de rood
bloeiende is waarschijnlijk S. arachnoideum het mooiste als bloeiende plant.
In tegenstelling tot vele andere vetplanten echter komen witte bloemen of
andere kleurafwijkingen zeer zelden voor bij Sempervivum of Jovibarba. In dit
stukje heb ik alle gegevens die ik kon vinden in de literatuur over dergelijke
planten verzameld. Om te beginnen heeft M. Correvon in zijn boek, Les Joubarbes’
(1927) het over een witbloeiende S. arachnoideum, die bij Zermatt was gevonden.
Deze plant is hoogstwaarschijnlijk al snel in cultuur uitgestorven. Prof. Pontecorvo
echter heeft er in 1965 opnieuw een gevonden en wel in Cogne (Gran
Paradiso). Alle planten nu in cultuur als forma album stammen van deze plant af
(in het midden van de foto). M. Correvon vermeldt ook nog een S. grandifiorum
,Albiflorum’! De botanische tuin van de VU heeft een dergelijke plant, maar ik
heb de bloemen nog niet gezien. In de alpenplantenkwekerij van T.J. Ploeger,
De Bilt, mocht ik zaad van de daar uitgebloeide S. arachnoideum „Album"
verzamelen. Hiervan kweekte ik ongeveer 300 planten. De paar die tot nu toe
gebloeid hebben waren ook wit. Bovendien zaten er wat hybriden tussen,
zodat een tweede generatie misschien mooi witbloeiende cultivars kan opleveren.
In S. montanum zijn nog het meest frequent kleurafwijkingen beschreven. In
Hegi, lllust, Fl. Mittel-Eur, wordt er een beschreven als var. pallidum met witte of
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geelwitte bloemen, in tegenstelling tot de normale paarsrode kleur. Deze is
gevonden in Kitzbuhel, Stilfersjoch, Ritnershorn, Camogask en Scarltal. L. Praeger
In, An Account of the Sempervivum Group' (1932), vermeldt een var, braunii
als een geelwitte vorm van S. montanum var. stiriacum, maar zegt dat het
hoogstens een forma is. Deze plant gaat in cultuur soms onder de naam
S. braunii, maar het is de vraag of de plant en de naam elkaar dekken. In The
Buil. Soc. Murithiene 37,158 (1911) wordt een plant van de Bistialp genoemd,
die in tegenstelling tot de var. pailidum zijn gele kleur behoudt bij het drogen.
Maar dit kan best aan de manier van drogen liggen. Opgemerkt dient te worden
dat alle vermeldingen van kleurafwijkingen in het gebied voorkomen, waar ook
de geelbloeiende S. wuifeni en S. pittonii gevonden worden en bijv. niet in de
Pyreneeën. Het kan dus goed zijn dat sommige van deze vermeldingen in
feite hybriden met deze planten zijn of zelfs zuivere p/fton/7-vormen.

Sempervivum arachnoidum van verschillende vindplaatsen, met in het midden S. arachnoidum "Album”.
Foto van de schrijver

Tijdens mijn vakantie in Oostenrijk vond ik een kolonie van S. montanum var.
stiriacum op de Goldeck bij Spittal. De bloemkleur bleek te variëren van bleektot donkerpurper en sommige waren zelfs met voor een derde, gele petalen.
Dit toont aan dat geheel gele montanum best mogelijk is. Een wit bloeiende
vorm van de normaal geel bloeiende Jovibarba heuffelii wordt beschreven in
de Buil. of the Alpine Garden Soc. 6,102 (1938) en wel van de bergDjalica-e-Lumes
in Albanië. Ook een plant van S. marmoreum van Mnt. Vlassic heeft witte bloem
blaadjes met alleen wat rood bij de basis en de top (Buil. Bot. Soc. Buig.
7,125,1936). S. versicolor is een vreemde plant. Hij wordt alleen gevonden in
Lovec en een paar aangrenzende dorpen, maar nergens in het wild. De bloem
kleur is bleekgeel maar verandert later in bleek lila. Praeger neemt de suggestie
over dat het een hybride is tussen de roodbloeiende S. marmoreum (kaal)

60

en de sterk behaarde S. zelebori die geel bloeit. Dit nu lijkt mij niet zo waarschijn
lijk, omdat alle kruisingen, die ik heb met S. zelebori, min of meer behaard zijn.
Ik denk dat het een kleurafwijking van S. marmoreum is of een kruising met
de kale, geelbloeiende S. armenum, die nog onbekend was voor Praeger.
S. albidum is door Schnitspahn en Lehman beschreven naar een exemplaar
van de botanische tuin van Heidelberg (Flora 38,5 1855). als met wittige bloemen.
Praeger suggereert dat het een kruising tectorum x wulfeni is. Het lijkt mij
echter waarschijnlijker dat het een bleek uitgevallen tectorum is. Dit vooral ook
omdat er dit jaar een tectorum bij mij bloeide die ik had ontvangen van
M.C. Smith (Bristol) als witbloeiend. Deze plant uit Zwitserland bleek inderdaad
bijna witte bloemen te hebben. Deze indruk werd nog versterkt, doordat de
bloemblaadjes sterk wit behaard waren. Als iemand nog verder informatie
heeft over wit-bloeiende huisloken, zou ik dat graag vernemen.
Dit artikel is een bewerking van een eerder artikel in de Buil. of the Alpine Garden. Soc.,
sept. 1978, van dezelfde auteur.
Subfaculteit Biologie R.U. Leiden, Postbus 9516, RA Leiden

Het geslacht Lophophora (Slot)
H. RUINAARD en C.A.L. BERCHT
Na deze uitwijding over de achtergronden van onze kleine drugfabriekjes zullen
we nu de verschillende vertegenwoordigers van dit kleine geslacht eens nader
gaan bekijken. De oudste naam voor de huidige Lophophora williamsii is Peyotl
zacatensis (= peyote uit Zacateco), gegeven door Hernandez in 1638. De
eerste correcte wetenschappelijke naam is afkomstig van Lemaire (1845): Echinocactus williamsii. Na nog ondergedoken gezeten te hebben bij Ariocarpus,
plaatste Lemaire hem in 1885 in het thans niet meer geldige geslacht Anhalonium. In 1894 plaatste Coulter de plant in het toenmalige monotypische
geslacht Lophophora. Lophophora is een samentrekking van twee Griekse
woorden en betekent "pluimdragend". Het geslacht wordt gekenmerkt door weekvlezige gedrukt bolronde planten zonder dorens, waarbij de bloemen vanuit
de ingezonken schedel ontspruiten. Het zijn trouwe bloeiers die in de winter
enigszins verschrompelen en zich in de grond terugtrekken. In het vroege
voorjaar zullen zij zich, dankzij hun krachtige penwortel, bij de eerste watergift in korte tijd volzuigen en snel daarna verschijnen de eerste roze tot witte
bloemen.
De onderzoekers Croizat en Anderson onderscheiden in de jaren rond 1960
na veel veldwerk op de groeiplaatsen drie soorten, namelijk L. echinata, L.
lutea
en L. williamsii, waarvan de eerste één variëteit en de laatste vijf
variëteiten toebedeeld kregen. Het is dus, evenals het eraan verwante Mexicaanse
geslacht Turbinicarpus, een klein geslacht. De drie soorten onderscheiden zich
voornamelijk door de grootte en kleur van de bloem (echinata; 0 25 mm,
wit; lutea: 0 30 mm, geelachtig wit; williamsii: 0 20 mm, roze-wit tot rozeviolet), de grootte en kleur van het lichaam (echinata: 0 130 mm, zuiver groen
tot blauwachtig groen; lutea: 0 onbekend, vaalgroen; williamsii: 0 90 mm,
blauwachtig grijsgroen) en door het aantal ribben en bulten. Door dit laatste
kenmerk onderscheiden zich ook de soortvariëteiten van elkaar. Zo heeft L.
echinata 5-6 zijdige bulten en de variëteit diffusa breedronde bulten. Dit is
tevens het geval bij de williamsii-variëteiten decipiens, pentagona, pluricostata
en texana. L. williamsii var. caespitosa onderscheidt zich van de soort door
zijn sterk spruitende lichaam. Onze L. echinata var. diffusa is duidelijk groener
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Fig.

9: L. echinata var. diffusa,

2-jarige zaailing, zijaanzicht

Fig. 10: idem, bovenaanzicht

Fig. 11: L. williamsii, 3-jarige plant

Foto’s van de schrijver
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en langgerekter dan L. williamsii, hetgeen op de afbeelding te zien is (afme
tingen resp. 0 15 mm, h 18 mm en 0 20 mm, h 14 mm). De soortnamen
jourdaniana (:—williamsii), ziegleri of ziegleriana (= lutea) en lewinii (— Epithelantha micromeris var. greggeri) zijn volgens Backeberg7) ongeldig.
De soort lutea en vier van de vijf williamsii-variëteiten komt men zelden of nooit
in verzamelingen of in aanbiedingen van kwekers tegen. Blijven dus eigenlijk
alleen over L. echinata en zijn variëteit en L. williamsii met zijn sterk spruitende
variëteit caespitosa. Deze beide Lophophora-soorten zijn vrij gemakkelijk uit zaad
te kweken. Bij een temperatuur van circa 27°C kwam dit jaar 60% van het L.
echinata var. diffusa zaad en 50% van het L. williamsii zaad, afkomstig van de
firma De Herdt, op. Ook in voorgaande jaren werden bij lagere bodemtemperaturen opkomstpercentages van 50 tot 80% gehaald. In de eerste maanden na
ontkieming zijn de zaailingen tamelijk gevoelig voor rotting (schimmels en te
hoge vochtigheid) en kunnen vrij aanzienlijke verliezen optreden. Vroeg zaaien
met bodemverwarming, verspenen na ca. 3 maanden en het gebruik van schimmel
bestrijdingsmiddelen kunnen de verliezen onder de gevoelige zaailingen beperken
en levert plantjes (0 5 a 10 mm) met een redelijke overwinteringskans op. Na
een droge overwintering bij 5 tot 10 °C komen de zaailingen in het voorjaar
weer snel aan de groei en zijn de verliezen gering. Wanneer de zaailingen een
maal de eerste winter zijn doorgekomen blijken het vrij probleemloze, redelijk goed
groeiende planten te zijn. Na hun tweede groeiseizoen hebben de planten een
diameter van 15 a 20 mm bereikt. In hun derde levensjaar zijn de planten bij
een diameter van circa 25 mm al bloeibaar. Zij bloeien met een of twee bloe
men tegelijk gedurende een dag of drie en doen dit met regelmatige tussen
pozen de gehele zomer door. Ze zijn zelffertiel, maar het aantal zaden per bes is
gering, meestal 3 tot 5 zaden. Volgens Backeberg verschijnen de rozerode
vruchten in hetzelfde jaar als de bloem. Onze planten gaven echter de voorkeur
aan het produceren van vruchten in het jaar na de bloei en nog voordat de
nieuwe bloemen doorkwamen. De verzorging van de planten geeft geen speciale
problemen. Zij groeien en bloeien goed in kleihoudende grond zoals bijvoorbeeld
de bekende Lentse potgrond nr. 8. Dankzij hun zeer krachtige penwortel - er zit
meestal meer onder de grond dan erboven - doorstaan ze de ergste mishande
lingen zoals de zeer rijkelijke hoeveelheid water die zij ’szomers van ons ont
vangen, evenals periodes van grote hitte en droogte. Wel is het uitkijken gebla
zen voor rotting van de wortelhals (drooghouden met een laagje Argex-korrels).
Men ziet de laatste tijd vaak geënte L. williamsii’s, maar dit is, ons inziens,
zeker niet noodzakelijk voor deze goed groeiende en bloeiende planten. De
enige wat grotere L. williamsii - 0 30 mm - die wij totnogtoe verloren was trouwens
een geënt exemplaar. Een volwassen williamsii is een zeer karakteristieke plant
en zeer fraai; zonde om op te eten dus. Bovendien is de smaak, ondanks
dat ze er misschien smakelijk uitzien, buitengewoon bitter. Laat ze dus maar
liever groeien en bloeien, dan heeft u er veel meer en veel langer plezier van.
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VERENIGINGSNIEUWS

Maart 1980

"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, 2261 EW Leidschendam.
Vice voorzitter: Ir. G.E.M. Uil, Cuperstraat 3, 6681 AR Bemmel.
Secretaris wnd.: Mevr. E. Verduin-de Bruyn, Koningsweg 2, 7361 TB Beekbergen. Tel.:
05766-1840.
Penningmeester: G.W. Leive, prof. F. Andreaelaan 93, 3741 EK Baarn, tel.: 02154-15645.
Postrek. 680596 t.n.v. Succulenta te Baarn resp. Bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank
Nederland (ABN) t.n.v. Succulenta te Baarn. Voor België: rek. nr. 000-11.41.809-22 van de
Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta Baarn.
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 f 35,--, voor leden in België Bfrs. 530,-- en
voor leden in het overige buitenland f 40,--. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f 5 ,-, in
België Bfrs. 75,--.

BELANGRIJKE ADRESSEN:

Ledenadministratie: P. Dekker, St. Pieterstraat 27, 4331 ET Middelburg, propagandafolders, 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: Vacature.
Vraag en Aanbod en advertenties: Mevr. J. Smit-Reesink, Pr. W. Alexanderlaan 104, 6721
AE Bennekom.
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, Mansholtlaan 15, 6708 PA Wageningen.

SLUITINGSDATA:

Kopij voor het mei nummer moet uiterlijk 1 april bij de redactie zijn.
Mededelingen voor het verenigingsnieuws uiterlijk 15 april bij het secretariaat.
Vraag en Aanbod en advertenties uiterlijk 15 april bij Mevr. Smit.

BEWAARBANDEN, HANDLEIDINGEN EN VERENIGINGSSPELDJES.

Bewaarbanden voor 12 nummers van Succulenta zijn verkrijgbaar è f 10,75; bij bestelling
van 10 stuks en meer f 9,50 per stuk.
De "Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten" is
verkrijgbaar è f 3,50 voor leden en f 4,50 voor niet-leden. Afdelingen betalen bij een
bestelling van 10 stuks en meer f 2,50 per stuk.
Het nieuwe verenigingsspeldje, in broche-vorm of als steekspeld, kost / 4,--. Afdelingen
betalen bij een bestelling van 20 stuks en meer f 3,50 per stuk.
Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op
giro-rekening 3742400 van Succulenta, afd. Verkoop, Venlo, met vermelding van de
bestelde artikelen.
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VERSLAG VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 19 JANUARI 1980
ten huize van mevrouw Smit, Bennekom.

1. Het Discoboek is klaar, een jaar te laat.
Het zal officieel aan mevrouw Buinlng worden aangeboden.
2. Er zal een onderhoud met de drukker plaats vinden om eventuele vertragingen met be
trekking tot de Duitse en Engelse uitgave te voorkomen.
3. De problemen rond het tijdschrift worden besproken. In het onderhoud met de drukker
zullen ook deze ter sprake worden gebracht.
4. Het door de heer Leive opgemaakt concept Huishoudelijk reglement vereist aanvulling
met betrekking tot de "instellingen” .
5. De stand van zaken met betrekking tot de financiën vertoont enkele lichtpuntjes.
6. De handleiding welke aan de nieuwe leden wordt verstrekt is bijna uitverkocht. Aan de
heer De Graaf wordt verzocht het op enkele punten bij te werken.
7. De heer Van Beek stelt zijn bibliotheek aan Succulenta ter beschikking. Eventuele op
brengst is voor het Buiningfonds.
8. Walter Haage is op 23 november j.l. 80 jaar geworden. Dit zal in het tijdschrift worden
gememoreerd.
9. Er zal een contactweekend worden georganiseerd in het Grasheuvelcentrum, en wel van
12 tot 13 april. Aan de afdelingen wordt verzocht hieraan publiciteit te geven.
DRINGEND VERZOEK:

Wilt u bij al uw korrespondentie een postzegel of een antwoordcoupon 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 LIDMAATSCHAP-NUMMER TE VER
MELDEN.
RUILEN ZONDER HUILEN.

Laatste herinnering! U kunt zich nu nog opgeven tot 1 april. Zie voor verdere gegevens het
nummer van januari.
De medewerkers van RzH.
AGENDA VOOR DE ALGEMENE JAARVERGADERING,
te houden op zaterdag, 31 mei a.s. In ”De Reehorst” te Ede.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening.
Notulen van de Algemene Vergadering van 28 april 1979 (zie maandblad van juli 1979).
Mededelingen en ingekomen stukken.
Rekening en verantwoording van de penningmeester.
Verslag van de kascommissie.
Begroting 1980. Contributie 1981.
Benoeming kascommissie 1980.
Verslagen van de instellingen: maandblad; ledenadministratie; bibliotheek; diatheek;
Succulentarium; Ruilen zonder Huilen; Clichéfonds; Buiningfonds.
Statuten.
Benoemingen van bestuursleden.
Plaats volgende vergadering.
Rondvraag en sluiting.

OPNIEUW GRASHEUVEL CONFERENTIE IN AMERSFOORT

Tijdens het week-end Za 12/Zo 13 april a.s., zal zoals in vroegere jaren gebruikelijk was,
een Grasheuvel Conferentie worden gehouden in De Grasheuvel, de Genestetlaan 9,
Amersfoort, tel.: 033-14274.
Het officiële programma zal om 16 uur beginnen en het geheel zal ditmaal onder leiding
staan van de heer H. Rubingh.
Het ligt in de bedoeling voor het officiële begin ’s morgens om 10 uur het Cantonspark in
Baarn te bezoeken, daarna is er gelegenheid, voor eigen rekening, koffie te drinken in de
Pekingtuin. ’s Middags vanaf 13.30 uur kan er kasbezoek plaatsvinden bij liefhebbers in
Baarn en omgeving.
2

Het programma is als volgt:
Zaterdagm iddag lezin gen van: de heer G roen over C ra s s u la ’s en de heer M ie ra s over Anaca m pse ros.
Zaterdagavond lezin g van: de heer R u b in gh over zijn re is naar M e xico .
Z on da goch te n d le zin gen van: de heer van Kam pen over s tik s to f in de grond; de heer
Bercht over s u ccu le n te n op Curapao en de heer Perenbo om over verw arm ing en iso la tie
van de kas.
Zondagm iddag: forum w aar vragen g e steld kunnen w orden over a lle rh a n d e onderw erpen.
De kosten bedragen f 35,-- p.p. voor a vo n dm a a ltijd en ove rn a ch tin g ,
Laken s kunnen w orden gehuurd voor f 4,—. A a n m e ld in g bij de heer
S truycke n la an 14, 3741 E K Baarn, tel.: 02154-18724, die zich oo k met
bezig houden gedurende de m aand M aart a ls de heer R u b in gh in M e x ico

o n tb ijt en lunch.
H. Krijnen , Prof.
de o rg a n isa tie zal
zal vertoeven.

Dit keer w ordt de ja a rlijk se alg e m e n e vergadering van S u c c u le n ta g e o rg a n ise e rd doo r de
a fdelin g Arnhem . Hij zal w orden gehouden op 31 m ei te Ede. N a tu u rlijk hopen we velen
van U te m ogen verw elkom en. De a lgem ene ledenvergadering staat uiteraard centraal op
deze dag, m aar daarn aast kunt U aan een e x cu rs ie m eedoen en n ieu w e co n ta cte n met
andere lie fh e b b e rs /-s te rs opbouw en.
Het program m a ziet er a ls volgt uit:
10.00 uur: O n tvan gst met k o ffie in ” De R e e h o rst” , B en n e ko m se w e g 24, Ede.
"D e R e e h o rst” ligt, dat is niet zo vreem d, aan de weg van Ede naar Bennekom
op ongeveer 10 m inuten lopen vanaf sta tio n E d e -W agen in gen. Op d it sta tio n is
iem and aanw ezig, d ie de tre in re izig e rs de weg zal w ijzen . V o o r hen d ie sle ch t
ter been zijn w ordt voor vervoer gezorgd. V erm eld dit even op de in sch rijft
strook.
Er is v o ld o e n d e parkeerruim te. T re in re izig e rs krijg e n . 20% re d u ctie op hun
kaartje.
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10.30 uur: Excursies. Men kan zijn/haar voorkeur opgeven voor één van de volgende uit
stapjes:
1. Bezoek aan het Succulentarium te Wageningen. Dit hoeft zeker geen verdere
aanbeveling.
2. Bezoek aan de uitgebreide Kalanchoëverzameling in één van de kassen van
de landbouwhogeschool te Wageningen.
3. Bezoek aan een privé-verzameling van een van de leden van de afdeling Arn
hem.
Wij zullen op grond van de voorkeur een zo eerlijk mogelijke indeling proberen
te maken. In alle drie gevallen geldt namelijk een beperkt aantal deelnemers.
Bij deze excursies rekenen wij op de medewerking van hen, die met de auto
komen.
13.00 uur: Lunch in ” De Reehorst” . De kosten hiervan bedragen f 14,50 en komen voor
eigen rekening (voor betaling zie onderstaande inschrijfstrook).
14.00 uur: Algemene ledenvergadering.
Om ongeveer half vijf zal deze vergadering zijn afgelopen.
Als u 31 mei naar Ede komt - en dat doet U natuurlijk - w ilt U dan onderstaande inschrijf
strook vóór 1 mei invullen en opsturen aan:
H. Koningsveld, Verl. Emmastraat 34, Andelst. Giro: 674971.
Wilt U, als U aan de lunch deelneemt, het verschuldigde bedrag van f 14,50 vóór 1 mei op
bovenstaand gironummer overmaken onder vermelding van 'lunch alg. verg.’? Gaarne tot
ziens op 31 mei in Ede.
INSCHRIJFSTROOK

Ondergetekende
Adres
Plaats
Tel.:

..............................
..............................
..............................
..............................

zal deelnemen aan de algemene vergadering van Succulenta op 31 mei a.s.
H ij/zij zal w el/niet* aan de lunch deelnemen. Het verschuldigde bedrag wordt overge
maakt op giro 674971 t.n.v. H. Koningsveld te Andelst.
Voor de excursie heeft h ij/z ij als eerste voorkeur..................
als tweede voorkeur.................
H ij/zij wil wel/niet* een reductiebon voor de trein ontvangen.
Is vervoer van het station naar "De Reehorst” noodzakelijk? Ja/nee*.
Handtekening
* doorhalen wat niet van toepassing is

N.B. Als U met meerdere personen komt en U gebruikt 1 inschrijfstrook, w ilt U dat er dan
steeds goed bij vermelden? Gireert U dan eventueel voor de lunch ook het goede bedrag?

W IS T U DAT

;

•

in o n z e v e r n ie u w d e v e rk o o p k a s e n ig e d u iz e n d e n -s o o rte n
c a c tu s s e n e n v e tp la n te n o p U s ta a n te w a c h te n .

•

u d a a r o o k a lle s o o rte n ro n d e - en v ie rk a n te p la s tic p o tte n e n s c h a le n , L e n ts e
c a c tu s g ro n d , T.K.S., e n a n d e re g ro n d s o o rte n e n v e le a n d e re a rtik e le n
v o o r U w h o b b y v e rk rijg b a a r zijn.

•

w ij h e t g e h e le ja a r d o o r w e l 3 0 0 0 s o o rte n c a c tu s s e n e n v e tp la n te n z a d e n
v e rk o p e n .

•

d a t U o n s k u n t b e z o e k e n : M a /v r. 9 -1 2 /1 -5 u u r
Z a te rd a g s va n 9 -5 uur.

SUCCULENTENTUIN FAM . V. DONKELAAR.
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Laantje 1 te Werkendam,
te i, 0 1 3 3 5 - 1 4 3 0 .

HET BOEK "DISCOCACTUS” DOOR A.F.H. BUINING.

De al vele malen aangekondigde monografie over het geslacht Discocactus is in de Neder
landse versie eindelijk gereed gekomen.
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voordat het boek van de persen kwam en alles
wat tegen kon lopen of fout gaan is ook tegengelopen en fout gegaan. Aanvankelijk door
het nog niet geheel compleet zijn van het manuscript en het voorkomen van enkele ondui
delijkheden op taxonomisch gebied, later - en dat in hevige mate - door allerlei stagnaties
bij de drukker. Al met al verschijnt het boek een jaar later dan de opzet was.
Ondanks (maar ook dankzij!) deze vertragingen is het een schitterend boek geworden,
duidelijk gedrukt en voorzien van voortreffelijke afbeeldingen in kleuren en in zwart/wit.
De tekst is geen dorre opsomming van gegevens, doch de botanische teksten zijn aange
vuld met prettig geschreven gedeelten over omgeving en bewoners van de landstreken die
door de auteur bereisd en onderzocht zijn. Het boek omvat 224 pagina's met ruim 60
kleurafbeeldingen, 84 zwart/wit foto’s, 33 tekeningen, 6 landkaarten en twee sleutels tot
de soorten.
Iedere cactusliefhebber zou dit boek moeten bezitten, ook al lijkt het onderwerp ervan
nogal specialistisch. In tegenstelling tot enkele jaren geleden zijn er regelmatig Discocactussen in de handel te koop, terwijl ook wel zaden worden aangeboden. Bovendien is
de prijs van het boek zeer laag door de belangeloze medewerking van diverse mensen. In
de boekhandel betaalt men voor een dergelijk boek zeker het dubbele bedrag.
Wij zouden U dan ook willen adviseren dit boek te bestellen, temeer daar de oplage van de
Nederlandse uitvoering zeer beperkt is en reeds een flink deel daarvan verkocht is bij de
voor-intekening.
Tevens steunt U door Uw aankoop het Buining-fonds. Een gering deel van de prijs is n.l.
bestemd om dit fonds in stand te houden. Daardoor kunnen dan op latere tijdstippen weer
andere boeken tegen lage prijs beschikbaar komen.
U krijgt het boek in Uw bezit door t 30,— te storten op girorekening 3742400 t.n.v.
Succulenta, afd. Verkoop, Venlo, onder vermelding van "Discoboek” . Bestellingen worden
in volgorde van binnenkomst afgehandeld. De vele leden die gebruik hebben gemaakt van
de nog gunstiger voor-intekenprijs hebben inmiddels hun boek(en) ontvangen.
De Duitse en Engelse versie van dit boek zullen in de loop van de volgende maanden ver
schijnen. Een juiste verschijningsdatum is helaas nog niet te noemen. Gelieve dus niet te
bellen of te schrijven; zodra de boeken klaar zijn worden zij verzonden.
Voor prijzen van de Duitse en Engelse uitvoeringen zie het januari-nummer van Succulen
ta.

Verzendhandel voor hobbybenodigdheden
planten boeken zaden

DER KAKTEENLADEN

In weerwil van de permanente prijsverhogingen vindt U bij ons nog plastic bakken en potten tegen de prijs
van nei vorig jaar.
Vierkante potten (plastic) stabiele uitvoering, grijs/zw art o f baksteenkleurig
1000 stuks
25
100
500
G ro o tte cm
10
Best.-N r.
75,00 DM
38,60
5x 5x 4,5
2,30
8,30
20 00 04
104,00
DM
1
1,30
6x 6x 5,5
3,30
54,70
20 02 04
130,00 DM
4,10
14,80
20 04 04
7x 7x 6
68,60
176,00 DM
19,80
8x 8x 7
20 06 04
5,50
92,40
DM
6,90
24,20
9x 9x 7,5
2,90
20 08 04
113,00
DM
8,70
29,50
20 10 04
10x10x 8,5
3,60
138,00
DM
5,60
13,40
46,25
20 12 04
12x12x10,5
DM
diepe vorm
16,00
7x 7x 9
4,20
20 20 04
DM
13,90
50,70
13x13x13
6,10
20 30 04
DM
18,80
43,30
20 32 04
18x18x18
Zaaibakken uit extra stevig plastic, groen
10/DM
32,30
35x27x 5
3,40
23 50 09
10/DM
50x32x 6
6,10
57,00
23 52 09
10/DM
84,50
60x40x 6
23 54 09
8,90
Vraag onze kosteloze inform atie AUSSAAT 1980. Catalogus van ons assortim ent na toezending van 5
internationale antw oordcoupons (verrekening bij bestelling).
JÖRG KOPPER

LOCKFINKE 7
D-5600 WUPPERTAL 1 W-DUITSLAND
(Bezoek helaas nog niet mogelijk, zondags gesloten.)
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JAAROVERZICHT LEDENADMINISTRATIE 1979.
Aantal Ingeschreven leden:

1-2-79

Afdelingsleden
Verspreid wonende leden
Belgische leden
Overige buitenlandse leden
Totaal aantal ingeschreven leden

1.753
1.778
281
174
3.986

wegens wanbetaling:

op verzoek

37
112
46
3
198

88
291
4
4
+
387
= 585,

Afschrijvingen gedurende de verslagperiode:

Afdelingsleden
Verspreid wonende leden
Belgische leden
Overige buitenlandse leden
Totaal aantal afschrijvingen

op 1-1 -’80

1.714
1.848
260
155
3.977

zodat het aantal nieuwe aanmeldingen 594 bedroeg.
We worden dus opnieuw geconfronteerd met een ontstellend aantal afschrijvingen, en dat
speciaal onder de verspreid wonende leden. Daar de enige binding met de vereniging voor
hen ons maandblad is, zou het wellicht aanbeveling verdienen eens een enquête onder de
ze groep te houden, teneinde te trachten de oorzaak hiervan op te sporen. Mogelijk ont
breekt er iets in "Succulenta” , met als gevolg dit groot aantal bedankjes.
We kunnen eveneens concluderen dat de afdelingen toch een behoorlijke binding geven,
en een opwekking in ons maandblad zich zoveel mogelijk bij de afdelingen aan te sluiten
zou zeker op zijn plaats zijn.
Van 13 leden onzer vereniging bereikte mij een overlijdensbericht.
Het betreft:
A.A. Verhoef, Kromme Steeg 21 te Bennekom; Jan G. Slof, Argolaan 672 te Bergen op
Zoom; B. Druyf, De Ster 36 te Almkerk; Mevr. de Jong-den Hollander, Groenendijk 41A te
Nieuwerkerk a/d IJssel; C.C. van Bree, Reeweg Oost 135 te Dordrecht; A. Kreike, Radboudstraat 35 rd., te Haarlem; J. Uri, Don Boscolaan 8 te Amstelveen; D. Peters, Jeruzalemlaan 56 te Eindhoven; W.F. Reymerinck, Akeleistraat 120 te Den Haag; C. van Alphen,
Blauwsparstraat 14 te Dorst; B. Knijpert, Bijkershoekstraat 6 te Arnhem; K. Schumann,
Boon kampstraat 28 te Aalten; J. Kessels, Molenweg 32 te Swalmen.
In november werd de nieuwe postcode in gebruik genomen; er schuilen nog enkele onvol
komenheden in het adressenbestand die weggewerkt dienen te worden; overigens
betekent het toch weer een grote verbetering, hetgeen merkbaar is aan het verminderde
aantal onbestelbaar teruggezonden stukken.
De zwakke schakel in het geheel blijft dan nog de overname van de gegevens door het
I.A.N. te Venlo; overigens is de samenwerking met dit bedrijf uitstekend en wordt daar
zeer accuraat gewerkt. Hetzelfde zou ik op willen merken over de Fa. Oosterbosch te Veld
hoven, die de verzending van ons maandblad verzorgt.
Nu ook de nieuwe postcode op de lidkaarten is verwerkt komt de ledenadministratie
hopelijk in een wat rustiger vaarwater; door het overgaan op het nieuwe systeem, waarbij
alle kaarten een lidcode, eventueel een afdelingscode of landcode, de datum van aanmel
ding en de nieuwe postcode diende te worden aangebracht, dreigde dit soms een dagtaak
te worden.
Van de oudere leden die vóór 1965 lid zijn geworden, en waarvoor enkele maanden lang
een oproep in ons maandblad heeft gestaan de datum van aanvang van hun lidmaatschap
op te willen geven, hebben 95 leden gereageerd. Ook deze gegevens zijn vastgelegd op de
lidkaarten, zodat nu praktisch van alle leden het jaar van aanmelding bekend is.
De contacten met het dagelijks bestuur zijn zeer goed te noemen, en ook de samenwer
king met de afdelingssecretariaten is uitstekend, al zijn er nog steeds afdelingen die
verzuimen de te controleren ledenlijst te retourneren. Het blijft dus mogelijk dat wanbeta
lers die door de vereniging zijn afgevoerd, nog steeds als lid van een afdeling staan inge
schreven.
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Het vele werk dat de ledenadministratie met zich brengt, kan enkel goed functioneren met
de steun van allen die daarbij betrokken zijn; ook voor het komende jaar zou ik daarom
ieder van U willen vragen mij die te willen blijven geven.
P. Dekker, de ledenadministrateur.

AFDELINGSNIEUWS
Goudsche cactusbeurs 17 mei
De afdeling Gouda en omstreken organiseert op zaterdag 17 mei nu al voor de vijfde maal
een grote cactusbeurs.
Tijd
12.00-17.00 uur
Plaats Grote zaal van "Kunstmin” Boelekade 67 te Gouda, vlak bij het station.
Aanwezig zijn een aantal stands met materialen enz. en natuurlijk veel ruimte voor het uit
stallen van eigen collecties.
Liefhebbers die willen ruilen worden verzocht om 12.00 uur met hun planten aanwezig te
zijn.
3. Kongres der Llebhaber braslllanlscher Pflanzen!
13. und 14. September in Leverkusen - BRD.
Vorgesehen sind:
Diavortrage, Pflanzentausch- und verkauf, Diskussionsrunden, sowie Verkauf von Zubehor
und Literatur.
Anmeldung und Programmzustellung durch:
Werner van Heek, Bensberger Str. 78, 5090 Leverkusen. Tel.: 0214/58285.
Succulenta Haarlem.
De jaarlijkse succulentenbeurs zal worden gehouden op zaterdag 3 mei 1980 in de Stads
kweektuin, Kleverlaan 9, Haarlem.
De beurs is geopend van 12.00 uur tot 16.00 uur.

HOVENS cactuskwekerij

Cactussen
Aloes
Coniferen
Tillandsias
Uitzonderlijke boeken
Succulenten
Bromelias
Over diverse onderwerpen
Exotica
Kamerplanten
Epifyten

heeft ruim 400 soorten voorradig
een plantenlijst wordt op aan
vraag gratis toegestuurd.
U bent welkom, elke woensdag
van 9.00 tot 18.00 uur en zater
dags van 9.00 tot 16.00 uur.
i

Markt 10 - 5973 NR Lottum - tel. 04763-1693

Lottum vindt U, E3 richting Venlo
afslag Venray - Grubbenvorst Lottum.

NATUUR & BOEK Elandstraat 58
2513 GT Den Haag tel. 070 - 64 63 77
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Programma afdeling Dordrecht en Omstreken.

6 maart
: Lezing over cactussen.
3 april
: Dia’s van leden.
1 mei
: Lezing over stapelia-achtigen.
5 juni
: Cactusavond.
3 juli
: Discussie-avond en plantenkeuring.
7 augustus : Buitenvergadering in de kas van de heer Kooijman te Zwijndrecht.
4 september : Lezing over vetplanten.
2 oktober
: Quiz en ruilbeurs.
6 november : Terminologie in onze liefhebberij.
4 december : Grote avond en jaarafsluiting.
P.S. Vanaf januari 1980 vergadert de afdeling Dordrecht en Omstreken in één van de zalen
van de "Pauluskerk” , gelegen aan het Paulusplein te Dordrecht.
Programma afdeling Amsterdam.

Vrijdag 21 maart : Voor de pauze worden dia’s vertoond door Arnold Meerstadt over zijn
reis door Peru en Ecuador in november en december 1979. Na de pauze
laat Rob Bregman dia’s zien.
Vrijdag 18 april
: Diavertoning over het onderwerp "Bouw en vormen bij cactussen en
vetplanten” door Fred Triep. Na de pauze kunnen meegenomen planten
worden geruild en kan men fraaie planten winnen bij de loterij.
Vrijdag 16 mei : Het programma wordt nog bekend gemaakt, maar waarschijnlijk is dit
een plantenverkoop door een kweker.
Zaterdag 7 juni : Excursie naar kwekers in Lent (Willemsen en van Kempen) en Lottum
(Hovens), afgesloten met een diner in Vught. Ook voor de lunch wordt
gezorgd. Vertrek per bus vanaf de zuil bij de nieuwe RAI om 8.00 uur.
Terug ongeveer 19.00-20.00 uur. Men kan zich tot 18 april opgeven door
storting van f 45,— (jeugdleden t 22,50) op girorekening 4986957 van
Succulenta, afd. Amsterdam.
De bijeenkomsten op de vrijdagavonden beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in
het zaaltje naast de Prinsessekerk, van Hallstraat 164. Voor meer inlichtingen over de af
delingen, zijn aktiviteiten en de excursie (zeer aan te bevelen) kunt U ook kontakt opnemen
met het secretariaat, F. Triep, 1e Oosterparkstraat 136-1, 1091 HH Amsterdam, tel.: 020655148.

Ij J , 1

CACTUSKWEKERIJ

M—

4128

_

”L A K E R V E L D ”

Hoya’s - Senecio’s
Crassula’s - Ceropegia’s

DE

L G L a k e r v e ld

K W E K E R IJ

VOOR

DE

89 - L e x m o n d
L IE F H E B B E R

Gezonde planten tegen redelijke prijzen en
regelmatige uitbreiding van ons assortiment,
tevens gevraagd collecties cacteeën.

P rijslijst op aanvraag
Corresp. Eng., Ned., Duits

GEOPEND:

MARIN CACTUS PATCH

61, Granada Drive
Corte Madera/California
94925 USA
Eindelijk weer leverbaar:

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

TE KOOP Groot Klein
50.000 cactus onderstammen

G.C. NEL, LITHOPS

bol en cristaten op zware stam
Cactuskwekerij H. Van Der Haegen

178 p„ 123 fig., 43 kleurenpl. Prijs: fl 88,50
te bestellen bij: Dr. W. Backhuys, Oudorpweg 12, 3062 RC Rotterdam 010-123436

Zavelputstraat 46, 9473 Denderleeuw (Welle)
Tel.: 053/66 55 31 (O.VI.) België
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Ruilbeurs afdeling Dordrecht e.o.

Op zaterdag 26 april a.s. organiseert de afdeling Dordrecht en omstreken een ruil- en ver
koopbeurs in een ruimte van Fa. van Yperen te Zwijndrecht (t.o. station N.S., zie plattegrondje).
Het programma ziet er als volgt uit.
9.30 uur zaal open voor leden van Succulenta en evt. introducé’s.
11.30 uur zaal open voor niet-leden.
17.00 uur einde beurs.
De tijd tussen 9.30 en 11.30 uur is bedoeld om de liefhebbers de gelegenheid te geven in
alle rust planten van eigenaar te doen verwisselen. (Tussen ± 10.15 en 11.30 uur zal door
de organisatoren een verkoping van interessante cactussen en andere vetplanten gehou
den worden ter dekking van de kosten van deze dag).
Degenen die zeker willen zijn van tafelruimte wordt verzocht zich op te geven bij de heer
D. Klaasse, tel.: 078-178105. Van degenen die aan 1 m2 voldoende hebben zal een vergoe
ding van f 2,50 gevraagd worden. Personen die meer ruimte denken nodig te hebben
kunnen daarover inlichtingen inwinnen bij de heer Klaasse.

Planten en C actu ssenh an del

CACTUSSEN

-

SUCCULENTEN

A. VA N A C H T H O V E N & ZN .

A. N. BULTHUIS EN CO.

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

3945 ZG Cothen-Groenewoudseweg 14
Postbus 12
Tel. 03436-1267
Sortimentslijst wordt na storting van f 1,—
toegezonden. Girorekening 124223.

’s Zondags gesloten

Singel-Bloemmarkt t/o 528 (Geelvinksteeg), Amsterdam. Tel.: na 18.00 uur
'020-101641.
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Afdeling IJsselstreek
Op onze eerste verenigingsavond van dit jaar, gehouden op 25 januari in de Klokkenkamp
te Goor, was het onderwerp gezien de tijd van het jaar: zaaien.
Er kwam een gezellige discussie op gang, want de meningen waren nogal verschillend wat
betreft de tijd van het zaaien en het grondmengsel.
Ook de zaadlijsten, die elk jaar weer talrijk aangeboden worden, kwamen ter sprake. De
aanwezigen op deze avond waren het er éénstemmig over eens dat door Succulenta dit jaar
een fantastische zaadlijst werd aangeboden. Er was een groot assortiment en tevens was
te lezen hoe de plant er uit zou komen te zien en hoe de verzorging was. Allen die hieraan
hebben meegewerkt onze hartelijke dank.
Tijdens de pauze was er een verloting van de meegebrachte planten en zaad.
Afd. secretaris, Mevr. G. Lucas-Hermsen.
Afdeling Den Helder en Omstreken.
Gevraagd: Wij wonen in een uithoek van Noord-Holland, maar willen toch graag sprekers
ontvangen, ook als ze in het zuiden van het land wonen. Welke spreker wil voor ons in
1980 eens een lezing houden? Gaarne uw bericht aan Succulenta afd. Den Helder en
Omstreken, secr. J. v.d. Schoor-Abbenes, Landmetersweg 41, 1785 HA Den Helder, tel.:
02230-31815.

PLANTENHANDEL A. H. Abels.

Zaden van cactussen en
andere succulenten.

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

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

Vraag de nieuwe lijs t aan
met meer dan 3000 soorten.

Kees en Martine Bos
andere succulenten
cactussen
Kanaalweg 16,

G. Köhres

SCHOORLDAM (Warmenhuizen)

Bahnstrasse 101
D-6106 ErzhausenDarmstadt.

Tel.: 02269-2694 (’s avonds)

Liefhebbers
zijn de hele week welkom!

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
4232 CJ Aalsmeer - Tel. 02977-26133
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Grond-Janse Mevr. M., Mgr. Feronlaan 154, 6433 CM
Hoensbroek.
Vet L., Soendastraat 16, 1521 AW Wormerveer.
Bouquet Frans, Loermanakker 13, 1541 VG Koog a/d
Zaan.
Hoger Rijkslnst. v. Tuinbouw, de Bavaylei 116, B 1800
Vilvoorde/België.
Damen B.M., Leeuwerikstraat 53, 5451 VC Mill.
Stolwijk Anke, Rijswijkseweg 520, 2516 HT Den Haag.
Pronk R.J., Carstenwijk 108, 7916 PN Elim.
Rijnja Boukje, Pasop 18, 9355 TH Midwolde.
Schoei R., Voorberghlaan 5, 3123 AX Schiedam.
Vanmaele Wim, Kanstanjelaan 6, B 8060 Zwevezele/
België.
Dieren G. van, Achthoven 67, 4128 LX Lexmond.
Wispelaere Roland, Poermagezijnstraat 5, B 9600
Ronse/België.
Potters Ingeborg, Hulsdonksestraat 71, 4703 AR
Roosendaal.
Ebben J.H.A., Sneeuwbalstraat 107, 6543 TR Nijmegen.
Noordam Arieneke, Kluiskade20, 3155 BH Maasland.
Kerkhofs Victor, Bochtlaan 34, B 3600 Genk/België.
Golde F. van, Meanderhof 221, 4337 GV Middelburg.
Bitter M., Slenterweg 18, 6905 DN Zevenaar.
Boele-Vogelesang Mevr. E., v.d. Horststraat 29, 5012
GW Tilburg.
Bruyntjes-v.d. Peyl Mevr., v. Oldenbarneveldlaan 4,
6904 BD Zevenaar.
Dutine Karl Franz, Merianstrasse 14, D 6453 Seligenstadt/B.R.D.
Serials Division, University of N.C. Library, 27514
Chapel Hill/N.C.-USA.

NIEUWE LEDEN.
Smart Mr. P.A., Nottingham 5 Tomlinson Ave, Gotham
NG110JV Engeland
Tiemes W.C.R., Dantestraat 222, 3076 KR Rotterdam
Pauwels Jo, Waregemstraat 98, B 9780 Zulte/België.
Schans A.H., Lievlng 9, 9411 TA Beilen
Bos-Wiersema Mevr. E.H., Zwaluwlaan 16, 9411 EW
Beilen
Beers K., Johan Bogaardstr. 7, 2151 CT Nieuw Vennep.
Mahieu Emmanuel, 47 Rue Comrattants, R 7700
Mouseron/Beligë.
Rutten Rene, Zuienburg 121,3328 VD Dordrecht.
Jamin-Genemans Mevr. C., Linnaeusparkweg 154, 1098
EM Amsterdam.
Brandt Fred H., lm Santfelde 57, D 4790 Paderborn/
B.R.D.
Heilmann, Frau Eva, Spichernstrasse 16, D 1000
Berlin 30/B.R.D.
Neijaard D., Kringloop 171, 1186 GW Amstelveen.
Jong-Leferink Mevr. A.E. de, Archipel 22-46, 6224 GN
Lelystad.
Vanistendael Th., Graaf 2, B 3740 Borgloon/Belgiè.
Hagoort G., Noordsingel 29, 8255 AD Swifterbant.
Thijssen D., Baakse Beek 74, 8033 CE Zwolle.
Dijk G.J. van, B. v/d Helststraat 10, 7944 XM Meppel.
Kempeneers Rene, Butschovestraat 32, B 3384
Attenrode-Wever/ België.
Brink J. v/d, J. Sluiterslaan 355, 3431 BH Nieuwegein.
Wijnberg-Dekker Mevr. E., Huygensweg 4, 9752 DA
Haren.

Te koop gevraagd: Jaargangen Succulenta
1971, 1972, 1973 en 1974, alsmede 1970 nr.
12. J.F.G. Vrenken, Elandstraat 1, Volkel.
Tel.: 04132-72917.

VRAAG EN AANBOD:
Gevraagd: Volledige jaargangen Succulenta
van vóór 1976, de grote Backeberg en
boeken vnl. over notocactussen. Hr. Frijnsen, Kemper 36, Deurne, tel.: 04930-4794.

Te koop gevraagd: De geelbloeiende echinocereussoorten dasyacanthus, hancockii,
papiIlosis, tayopensis, stoloniferus, roemeri. Ook roodbloeiende soorten. J.A. de
Bakker, Genemuidenstraat 59, 2545 PP Den
Haag. Tel.: 070-671832.

Gevraagd: Stek of plantjes van Pectinaria’s,
Edithcolea grandis en Edithcolea sordida,
Luckhoffia beukmannil. Graag even een
briefje of telefoontje met prijsopgave. Te
koop: 1 x 3 delen The Stapelieae van
White & Sloane 1937 en 1 x 2 delen Euphorbia’s van White & Sloane 1937’ Mevr.
M.H. Hoogvliet, Kouwenoordseweg 9, 3224
AG Hellevoetsluis, tel.: 01883-16511.

Te koop gevraagd: Succulenta jaargang
1978 en de jaargangen van vóór 1978. Schr.
aanb. aan (liefst in Engels) Dana Craig, 67
Hill Street, Norwood MA 02062, U.S.A.

Gevraagd: Backeberg: "Die Cactaceae” .
Prijs en opgave aan: N.J.C. Derksen,
Kampsingel 15, 6901 JC Zevenaar. Tel.:
08360-25027. S.v.p. na 18 uur.

KARLHEINZ UHLIG - KAKTEEN
053 KERNEN i.R. (Rommelshausen)
W.-Duitsland LILIENSTR. 5

Te koop gevraagd: van W. Rauh "Die grossartige Welt der Sukkulenten, van H. Jacobsen "Das Sukkulenten Lexikon” of "Handbuch der Sukkulente Pflanzen” . Aanbiedin
gen graag aan J. Hogendoorn, Biezen weg
29, 4124 AA Hagestein, tel.: 03472-343.

Nachtrag zur Pflanzenliste 1980:
DM 15,-Astrophytum senile
3,-Brasilicactus haselbergii
6 ,Gymnocalicium denudatum
3,-Mammillaria cadereytensis
5 ,plumosa
3,-Notocactus sp. n. Schl. 161
18,-Thelocactus conothelos
wagnerianus
25,--

Te koop gevraagd: Oude succulententijd
schriften. P. Pijpers, Aidaplein 133, 2402
TB Alphen a/d Rijn.
11

25,7 ,9,-30,9 ,4 ,25,-

Te koop gevraagd: Das Kakteenlexikon van
Curt Backeberg. Tevens zaden van Astrophytum en Gymnocalycium. Aanbiedingen
aan H.J. Zwanenburg, Goudregenlaan 13,
5582 BA Waal re.

Te koop gevraagd: Cristaten van cactussen.
Verder kreeg ik graag van iedereen die cris
taten bezit, de naam van de cristaten, de
naam van de eigenaar en zijn adres, de
datum wanneer hij deze in zijn bezit gekre
gen heeft en of het gaat om een cultuur
plant of geïmporteerde plant. En of de cristaat werd gewonnen uit een stek of recht
streeks uit zaden. Dit alles om een inven
taris op te stellen over mogelijke cristaten
en een studie over cristaten. Geheimhou
ding over de adressen is verzekerd. W. Vanmaele, Kastanjelaan 6, 8060 Zwevezele,
België.

Te koop: Houten plantenkas. Afmetingen
400 x 275 cm. Bouwjaar 1979. De kas moet
verkocht worden in verband met komende
verhuizing. De prijs Is daarom redelijk laag.
J. Hermsen, Kluverskamp 19, 7271 XM
Borculo, tel.: 05457-2566.

12

De Crassula’s van onze collecties 5
B. K. BOOM
Crassula barklyi, C. columnaris. C. pyramidalis, C. teres
Deze groep namen behoort bij elkaar; met nog een paar, die in cultuur niet voor
komen vormen ze de sectie Pyramidella; dit is een heel aparte groep van meest
hoog-succulente Crassula’s, die in de verzamelingen vrij veel voorkomen. Het
vervelende van deze planten is, dat ze na de bloei vaak afsterven en als er dan
geen nieuwe scheuten uit de wortel komen, is men die plant kwijt. Want om
kiemkrachtig zaad te verkrijgen, zijn er twee exemplaren nodig en die heeft
men vaak niet, of ze bloeien niet tegelijkertijd. Behalve deze korte levensduur
hebben de soorten gemeen, dat de bloeiwijze eindstandig is en kort gesteeld
of zittend, zodat het vaak net is alsof de bloemen tussen de bovenste bladen
zitten. De kroonbladen zijn smal en gootvormig gebogen; ze zijn vrij lang en
daardoor is een boeiend plantje zeer attractief. Van sommige soorten hebben
de bloemen een heerlijke geur, speciaal in de nacht. Een goed kenmerk van
deze sectie vinden we in de vruchten, die in tegenstelling tot alle andere Crassula's bij rijpheid niet openspringen. Maar dit kenmerk is niet altijd te gebruiken,
omdat die vruchten maar een klein gedeelte van het jaar aanwezig zijn. Naar aan
leiding hiervan wil ik er nog eens de nadruk op leggen, dat men van zijn planten
geregeld moet verzamelen, zodat men na verloop van tijd in zijn herbarium
alle onderdelen bijeen heeft en daardoor bij het determineren onafhankelijk is van
het jaargetijde.
Ik zal nu achtereenvolgens drie soorten bespreken:
C. pyramidalis Thunb. (1778) is een hoogst karakteristieke soort; eenmaal gezien,
vergeet men hem nooit weer. Deze planten bestaan uit opstaande, soms ver
takte stengels, die dicht bezet zijn met langs de middennerf tot een rechte hoek
gevouwen bladen, waardoor de stengel met de bladen een vierkantige zuil vormt;
de onderste, afgestorven bladen blijven zitten, zodat het vierkante karakter be
houden blijft. Vaak vallen de stengels om en dat is voor een liefhebber nu niet
zulk een prettige ervaring. De soort is in de natuur nogal variabel, maar de variabili
teit is niet groot genoeg om de varianten namen te geven. Er zijn enkele hybriden
met andere soorten bekend, zie bijgaande foto.
C. pyramidalis groeit wild in een groot deel van de Kaapprovincie.
C. columnaris Thunb. (1778) is een heel wonderlijke verschijning. Ook hier
staan de bladen dichtopeen, maar heel anders dan bij C. pyramidalis: ze zijn
breed stengelomvallend met een afgeronde top; te samen vormen ze aanvan
kelijk een bolvormige, later kort zuilvormige plant van 2-4 cm doorsnede. De
bladen zijn nogal lichtgroen en langs de randen kort gewimperd. Op het einde
van de stengel verschijnt de kort gesteelde tot zittende bloeiwijze, die aan de
voet een korte versmalling vertoont, een heel karakteristiek kenmerk, dat men
gezien moet hebben om te weten hoe dit er uit ziet. Na de bloei sterft het rozet af.
Er zijn evenwel exemplaren, die vóór het bloeien nevenrozetten vormen. TOELKEN
vindt dat zelfs een afzonderlijke ondersoort en noemt deze C. columnaris ssp. prolifera Fiedr. Het is deze vorm, die voornamelijk in cultuur is. Het is de vraag
of het voldoende te verdedigen valt deze vorm als een ssp. te beschouwen. Ik nam
vanuit Namaqualand een paar plantjes mee naar huis die enkelvoudig waren,
die slechts bestonden uit één kort-cylindervormig lichaam. Maar thuis gekomen
ontwikkelden zij dadelijk de nevenrozetten, iets wat misschien in de natuur
ook wel gebeurd zal zijn, maar omdat er ter plaatse alleen maar enkelvoudige
planten stonden is het waarschijnlijk, dat onze zijrozetten zijn ontstaan door de
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sterk veranderde omstandigheden, die in bloempot heersen vergeleken bij de
standplaats in de natuur. Daarom ben ik niet geneigd deze ssp. prolifera te
erkennen.
C. columnaris groeit wild in het Noordwesten van Zuid Afrika, dus in Namaqualand en in aangrenzend Zuidwest Afrika (Namibië).
De laatste soort is C. barklyi N.E.Br. (1906), bij ons beter bekend als C. teres
Marl. (1913). In kenmerken komt deze soort veel overeen met C. columnaris, maar
hij ziet er toch nog al wat anders uit. De lichamen zijn kort zuilvormig met
afgeronde top, op doorsnede vierkant met afgeronde hoeken. De bladen zitten
dichtopeen en staan keurig netjes tegen over elkaar; de kleur van de plant is
bruinachtig groen, vaak met bruinrode punten; de randen zijn lichter van kleur,
min of meer doorschijnend en kort gewimperd. Onder de bloeiwijze is de
plant niet versmald. De bloemen zijn klein, mooi stervormig en geelachtig van
kleur; ze geuren niet.
Deze soort komt veel in onze verzamelingen voor en groeit in Namaqualand en
nog iets meer naar het zuiden.
(wordt vervolgd)
Hoevestein 298, Wageningen

Crassula ausensis x C pyramidalis
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Crassula tomentosa var. interrupta

Uit mijn Braziliaanse dagboek
PIERRE BRAUN
In de maand juni (1979) hadden wij Bahia weer verlaten om ons nog een keer
ten noorden van Minas Gerais nader te gaan oriënteren. Bahia had op ons
een onberispelijke indruk gemaakt. De wegen waren er vaak beter dan in Minas
Gerais, de nederzettingen vaker schoner en meer verzorgd, de "churrasco”
smaakte er meer hartig en onze financiële uitgaven bleven er lager.
De inlandse bewoners hadden een overwegend - en dat geldt vooral voor hen
die in het noordoosten van Brazilië wonen - sterk negroïde (— zwarte, red.)
inslag. Zij waren bepaald schuwer en meer terughoudend. Daarom zal dan wel
hun aard voor ons, vreemdelingen, als onvriendelijk overgekomen zijn. En in
vergelijking ermee is de spontane en sprankelende wijze van leven van de
Mineiro’s onovertrefbaar. Ten noorden van Minas Gerais misten we voorts de
machtig aandoende, uiterst exotisch aandoende flessebomen (Cavenalisia arbo
rea), welke ons als overblijfselen uit lang vervlogen tijden toeschenen. Ook was
het nu weer bepaald koeler. De warme, aangename nachten van Bahia waren
voorbij. Vanaf Urandi, in het zuiden van Bahia, tot aan de Mato Verde strekt
zich een enorm massief en hoog rotsgebergte uit, waarin men met gemoto
riseerd vervoer niet doordringen kan. Slechts voettochten van meerdere dagen
kunnen nog maar een bescheiden indruk van dit nog helemaal niet doorvorste
bergmassief verschaffen. Speciaal bij Monte Azul, waar de bergketen een in
drukwekkende hoogte bereikt, schemerden de rotsen met een grijsblauwe waas,
zoals de naam van de plaats ons reeds verraadt. In de zuidelijk gelegen
uitlopers van de bergketen konden mijn vriend G. Heiman en ik via slechte,
met stenen bezaaide en slingerende wegen tot de hogere berghellingen door
dringen.
Ons doel nu was de groeiplaats van Melocactus robustispinus Buin. & Bred.
(HU 403). Die konden wij echter niet bereiken, omdat een aardverschuiving
en een waterloop de weg in tweeën gedeeld had. We trokken er toch op uit,
om tenminste in het gebied eronder nog eens rond te kijken. Letterlijk kroop
ik er door laag groeiend struikgewas en ontdekte prompt een nieuwe Arrojadoasoort, die altijd in de schaduw van dicht struikgewas en bomen, vaak in
zuivere bosgrond staand, groeit. Zelden vonden we er exemplaren, die ook
op zonnige plaatsen op rotsen voorkwamen. De lichamen van deze planten
zijn zeer dik, de bedoorning is zeer kort en het cephalium roodachtig bruin. Bij
zondere kenmerken voor deze soort zijn de zeer korte, bijna kegelvormige
leden, die aan het einde ervan een cephalium vormen en dan daarop vervolgens
weer gewoon doorgroeien. Voorts is kenmerkend de wisselende bloemstructuur. Op grond van deze groeivorm lijken oudere planten op een, op de grond
liggende ketting. Binnen afzienbare tijd zullen wij deze soort publiceren.
De ene verrassing volgde op de andere en zo vonden wij ook nog de gezochte
Melocactus robustispinus Buin. & Bred. Ook deze soort is een typische
bosbewoner, die de voorkeur geeft aan een vochtige, humeuze grond en altijd
graag in de schaduw groeit. Exemplaren die we in open terrein in de volle
zon aantroffen, waren meestal wat blauwachtig berijpt. Ze waren evenwel bijna
altijd beschadigd, hetzij vanwege zonnebrand, hetzij door diervraat. Op de rots
achtige bodem groeiden verder aardorchideeën en een groot aantal soorten
bromelia's, welke gedeeltelijk bloeiden met een vuurrode tint.
Ook in het kreupelhout, er meestal boven uitstekend, vonden we een wonder
mooie, blauwberijpte Pseudopiiocereus, die we het veldnummer HB 85 gaven.
Het gaat hier met grote zekerheid om een genetisch stabiele variëteit van
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Op de groeiplaats van Austrocephalocereus albicephalus en Pseudopilocereus sp.n. HB 85

Pseudopilocereus fulvilanatus Buin. & Bred. waarvan de vindplaats van hier
uit niet al te ver verwijderd lag. Deze variëteit HB 85 produceert echter in de
bloeibare areolen een sneeuwwit pseudocephalium. Dus geen goudgeel, zoals
dat bij de typeplant het geval is. In het algemeen worden deze planten ook wat
hoger, omdat zij boven het struikgewas moeten uitgroeien. In tegenstelling
ermee staat de typeplant, die reeds als zaailing min of meer vrij staat. Dit
werd ons bijzonder in de Serra do Barrao duidelijk.
Arrojadoa eriocaulis Buin & Bred., die ook in deze streek voorkomt, konden
we evenwel op deze plek niet vinden. Daarvoor vonden we wel Leocereus
bahiensis Br. & R„ die echter altijd zeer schaars op zeer zonnige rotswanden
aangetroffen werd. Het zou hierbij om de meest zuidelijke groeiplaats kunnen
gaan, want tot dusver waren er geen groeiplaatsen in Minas Gerais bekend.
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Arrojadoa sp.n. HB 83 in bloei.

Enkele meters lager vonden wij op de terugtocht naar het dal nog een kleine, zeer
geïsoleerd staande populatie van Austrocephalocereus albicephalus Buin &
Bred., welke wel met zekerheid tot de mooiste, Braziliaanse soorten gerekend
mag worden. De tamelijk dicht en goudgeel bedoornde stammen vormen reeds
op jeugdige leeftijd een breed, witwollig cephalium. Speciaal de roodgekleurde
bloemen en knoppen vormen een schitterend contrast. Deze planten spruiten
vaak rijkelijk aan de voet, zodat de soort een uitgesproken groepskarakter
heeft. Toch was het moeilijk om onbeschadigde exemplaren te vinden. Bijna
allemaal waren ze door ongedierte aangevreten en doorboord. Daarenboven

Melocactus robustispinus
op hun groeiplaats

Foto's van
de schrijver

komen dan nog de ettelijke bosbranden, die het bestand aan cactussen toch
al veel geweld aandoen. Vooral twee mieresoorten schijnen deze cereussen te
prefereren. Die hadden hele holen in de onderste gedeelten van de zuilen
uitgevreten.
Met al deze waarnemingen verstreek de tijd zeer vlug en we bemerkten het
pas laat, dat de hemel intussen betrokken was. En het werd steeds meer win
derig en weldra vielen de eerste regendruppels op ons neer. En dan dient men
geen tijd te verliezen, want een natte, aarden weg, vooral in het gebergte,
kan in Brazilië een zeer onaangename en een buitengewoon tijdrovende aan
gelegenheid inhouden.
De modderige toestand van een normaal stoffige laag van vele cm behoeft
daartoe geen nadere beschrijving. Tegen de avond scheen weer de zon en we
beleefden een van de mooiste zonsondergangen, die de verre, spitse bergen
en de wolken in de meest eigenaardige kleuren liet oplichten. Al de kleuren
van het spectrum vertoonden zich in pasteltinten. Tot dan de zon in enkele
minuten tijds eerst met een glinsterende, goudgele kleur en vervolgens over
gaand in een vurigrode gloed, achter de horizon wegzakte. Nog schemerde
de hemel donkerrood en violetblauw, echter reeds na een korte tijd was de duister
nis, de pikzwarte nacht aangebroken. En het was pas zes uur in de avond!
Zoiets beleeft men alleen in de tropen.
Geraadpleegde litteratuur:

Buining, A.F.H.
Buining, A.F.H.
Buining, A.F.H.
Britton & Rosé
Buxbaum, F., prof. dr.

Arrojadoa eriocaulis Buin. & Bred., sp.n. KuaS, 24, blz. 241-244, 1973, 1 1
Austrocephalocereus albicephalus Buin. & Bred., sp.n., KuaS, 24, blz. 73-75, 1973, 4
Melocactus robustispinus Buin. & Bred., sp.n., Succulenta 56, blz. 1 16-120, 1 977, 5
The Cactaceae I, 1920, blz. 108 (Leocereus bahiensis Br. & R.)
Gattung Leocereus in Krainz, Die Kakteen, 1. VI. 1971

Hauptstrasse 83, 5020 Frechen 1, B.R.D.
Vertaling: J. Defesche / Th. Neutelings

Lezers schrijven
Koningin van de nacht
F.A. VISSERS
In september 1968 logeerden mijn vrouw en ik in Betania dello Spirito Santo,
Via Achille Mauri in Rome. Geen hotel, maar wel een uitstekend pension,
geleid door de Nederlandse Zusters van Bethanië.
Op één der avonden kwamen wij ± 1 1 uur thuis. Normaal is het dan al stil
in huis, maar die avond was er iets aan de hand. Er was een druk geroeze
moes, dat van de daktuin leek te komen. Wij dus naar boven en daar aange
komen, werd alles ons duidelijk Alle inwoners van het huis stonden vol bewon
dering te kijken naar een prachtig bloeiende "Koningin van de nacht” met wel
40 enorme exotische en sterk geurende bloemen. Als cactus-liefhebber denk je
dan: "Als ik nu ook eens zo’n plant in bloei kon brengen", en dan vraag je
dus een stekje.
Dat verzoek werd door de "tuinzuster” bij ons vertrek graag ingewilligd en zo
trokken wij blij met een bladstekje huiswaarts. Het stekje werd al spoedig een
welgevormde plant, die vier jaar later tot driemaal toe bloeide. De enorme bloem
knoppen begonnen zich tegen de avond heel langzaam te openen en na enkele
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uren straalden de bloemen in volle pracht. Uiteraard werden er kleurenfoto’s
gemaakt.
We noemen deze plant nu wel "Koningin van de nacht”, maar weten niet of
dat wel de juiste naam is.
Ophoviuslaan 116, 5212 AR 's-Hertogenbosch

Gymnocaiycium, niet altijd naaktkelkig? (I)
TH.M.W. NEUTELINGS
Op 25 juni 1979 deed ik een routinematige rondgang in mijn cactuskas en
dit feit zou niet de aanleiding voor dit artikel in ons maandblad worden, als
ik niet opeens iets bijzonders ontdekt had. En dat bijzondere bestaat hierin, dat
mijn Gymnocaiycium damsii (var. torulosum, naar ik vermoed) een zeer uit
bundige bloei ging beloven. Niets bijzonders, zou men mij als wederwoord
kunnen geven, daar de damsii’s zeer goede en rijke bloeiers zijn.
Het kenmerkende nu van deze knoppenmanifestatie bestaat hierin, dat alle knop
pen op één spruit staan. Omdat deze meervoudige bloemknoppenspruit aan de
basis van de plant ontstaan was, half verborgen tussen de gebakken kleikorrels, wachtte ik tot de avond. Dan zou ik na gedane dagelijkse arbeid meer
tijd hebben om deze zaak eens aan een nader onderzoek te onderwerpen.
Na het avondmaal toog ik aan het werk. Eerst moest ik alle, vrij grove kleikorrels voorzichtig met een pincet rondom deze spruit verwijderen. Daardoor
kwam het geheel vrij te liggen, althans van boven en aan de zijkanten. De eerste
notities kon ik nu gaan maken:
De bloemenspruit zit vast aan een areool van acht jaar oud (of mogelijk
ouder), zittend aan het plantelichaam, net ter hoogte van het grondopper
vlak van de bak, waarin deze zich tezamen met andere Gymno’s bevindt.
De spruit bevindt zich aan de schaduwzijde van de plant, dus pal naar het
noorden toe gericht. De ’’hoofdbloem-”knop is aan de basis en naar boven toe
voorzien van 18 bloemknoppen, netjes rondom verdeeld. Naar de onderzijde
van de hoofdbloemknop kon ik niet kijken, daar ik het niet waagde de plant
uit de bak te halen. Al de bloemknoppen zien er normaal uit, hoewel ze erg
compact op elkaar zitten.
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Schematische voorstelling
van de spruit

Tekeningen en foto's
van den schrijver

De bloemspruit is ontstaan op een oud
areool. Let op de zijbloemknoppen
en de daartussen staande doorns. De
bloemknoppen hebben alle een
normaal uiterlijk, uitgezonderd de
hoofdbloemknop, die meer ovaalvormig is.

Close-up, van de rechterzijde genomen.
Opvallend is het grote aantal zijknoppen,
die alle op de basis van de hoofdbloemknop
staan ingeplant.
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De hoofdbloem
s taat op het punt
te gaan bloeien.
Deze had normale
meeldraden en
stamper.

De hoofdbloem is
uitgebloeid. Een vijftal
zijbloemknoppen staan op
het punt zich te openen.

Enige uren
later ontvouwen
zich de vijf
zij bloem knoppen.
Ook deze bleken
normale bloemen
te zijn
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Op het pericarpellum (= dat gedeelte van de bloem waarin zich het vrucht
beginsel bevindt) van de hoofdbloemknop zitten de normaal gebruikelijke schub
ben. Uit twee schubben groeien duidelijk zichtbaar doorns. Diezelfde doorns
bevinden zich tussen de zijbloemknoppen, maar door de compactheid is hun
punt van oorsprong niet te zien. In uiterlijk verschillen ze niet veel van de
doorns op de normale areolen. Alleen zijn ze kleiner en zit er geen bepaalde
patroonrangschikking in.
Tot zover mijn eerste notities. Als reactie op het zien van de doorns van uit de
achterzijde van de schubben op het pericarpellum moest ik als het ware "con
cluderen’’ dat de geslachtsnaam Gymnocalycium "niet meer correct" was. Immers
deze naam betekent "naaktgekelkt”, d.w.z. geen haren, borstels of doorns
op het pericarpellum en op het bloembuisgedeelte. Zonder uitzondering geldt
dit voor alle Gymno’s, vandaar deze geslachtsnaam, door Kark Pfeiffer aan deze
plantengroep gegeven. Daarvoor zaten ze in het geslacht Echinocactus (bete
kent egelcactus), waaruit overigens in de loop der tijden nog andere geslachten
afgesplitst zijn.
Na de eerste indrukken verwerkt en genoteerd te hebben, maakte ik diezelfde
avond nog een schets, welke men hierboven afgebeeld ziet. Het is een zoge
naamde doorsnede, maar ik heb het uiteraard niet gewaagd de plant zelf
door te snijden, ofschoon de schets dit zou kunnen suggereren.
De voorgeschiedenis van deze plant is als volgt. Deze ontving ik in 1974 uit
de verzameling van de heer J. Defesche en was toen ca. 4 cm hoog en 6 cm
breed, had 10 ribben en was groen met een roodbruine kleur rondom de areolen
en de kinnen op de ribben. In 1975 groeide en bloeide de plant voorspoedig.
In 1976 bracht het naast normale bloemen ook bloemen voort met een afge
plat pericarpellum en idem bloembuis. In 1977 ontstond er een grote bloem,
die nadien dubbel bleek te zijn: Twee aparte bloembuizen, één gemeenschap
pelijk vruchtbeginsel met een normale vorm. Elke bloembuis had daarbij een
normale stijl en stempel alsmede meeldraden. Een detailfoto van deze dubbele
bloem staat afgebeeld in Succulenta 57, 1, blz. 13 (1978). Het jaar 1978
kenmerkte zich wat deze plant betreft door noch groei noch bloei. Omdat het
wortelgestel achteruit gegaan was, overigens zonder voor mij aanwijsbare redenen,
ververste ik de grond ter plekke in de bak. Oude, vergane wortels verwijderde
ik, alsook de grond in de wortelkluit zelf. Het plantelichaam kleurde geheel
bruinrood op en de ribben werden mager en scherp, zodat de plant allengs
op een mihanovichii ging lijken. De hoogte van de plant nam voorts af.
En nu zijn we wederom in 1979 beland: De plant had in april weer een redelijk
wortelgestel. Dit kon ik constateren, omdat toen de bak nieuwe grond kreeg.
In mei viel het mij op dat de plant, vooral tussen de ribben, zijn groene kleur
aan het terugkrijgen was en dat de ribben weer wat ronder werden. Alleen
het centrale groeipunt leverde geen nieuwe groei op en de areolen rondom
het schedelpunt niet de gebruikelijke bloemknoppen. Nadere inspectie leverde
op dat het centrale groeipunt dood was. Het bestond uit een rond bruinig putje
van enige mm doorsnee. Bij mij rees daarop de vraag: Waarom spruit deze
damsii dan niet? Temeer daar alle andere damsii’s in mijn colllectie bijzonder
goede spruiters zijn. Overigens, nog nimmer had ik er een zijspruit aan dit
exemplaar gehad.
En nu zijn we dan weer beland bij de datum van 25 juni. Zoals mogelijk
bekend is een bloem in feite een normale (zij)-spruit, maar dan uitsluitend
gericht op de geslachtelijke voortplanting (== fertiel vegetatiepunt). Een normale
zijspruit is meer gericht op de ongeslachtelijke voortplanting (= vegetatief
vegetatiepunt). Denk maar eens aan Gymnocalycium bruchii. Vanwege een bloeihormoonconcentratie wordt een spruit tot een bloem gevormd. Stel nu dat deze
plant om de een of andere reden een overmaat aan bloeihormonerr aanmaakt,
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dan is zo’n dergelijke spruitexplosie niet ondenkbeeldig. Ik ga nu verder door
mijn letterlijke notities in mijn "kasagenda’’ over te nemen. 3 Juli: De hoofd
bloemknop gaat bloeien. Normale meeldraden en stempel zijn aanwezig.
Nu zijn de bloemen van de damsii's naar mijn ervaring zelfsteriel, d.w.z. ze
bevruchten zichzelf niet. Ik had namelijk de vrees, dat als de groei me in de steek
zou laten, ik deze bijzondere spruit wel eens zou kunnen verspelen. Immers
na de bloei zonder bevruchting sterft het pericarpellum tot aan het bevesti
gingspunt op het areool af. Waarop dan al spoedig de uitgebloemde bloem
geheel afvalt. De bloem heb ik daarom bestoven met pollen (= stuifmeel)
van een G. damsii (typus), die tegelijkertijd in bloei stond.
Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

(WOrdt Vervolgd)

Tijdschriften
Kakteen und andere Sukkulenten
Juli 1979
Dit nummer begint met de nieuwbeschrijving van Lobivia caespitosa var. violacea door Walter
Rausch. Urs. Eggli wijdt een artikel aan de in Zwitserland inheemse succulent Saxifraga aizoon.
Hoe de bedreigde Echinocactus parryi zich op zijn groeiplaats gedraagt vernemen wij van Dale
B. Morrical. Heimo Friedrich laat een waarschuwing horen tegen het gebruik van zinken bakken in
onze liefhebberij. Vanuit Costa Rica is er een bijdrage van Clarence KI. Horich over de aldaar
inheemse Echeveria australis en de haar begeleidende flora. De veldnummerlijst van Dirk van
Vliet wordt gepubliceerd door Joseph Theunissen. In haar verslag over de ongediertebeschrijving
in de loop der eeuwen is Beatrice Potocki aangekomen bij de moderne methoden en kan dus
haar studie afronden. Hans Schreger neemt de 10 geboden voor het enten onder de loupe en
komt tot de conclusie, dat ook deze aan vernieuwing toe zijn. We sluiten met een korte bijdrage
over Heiianthocereus huascha van de hand van Paul Riesener.

Augustus 1979
Een nieuwe grootbloemige Mammillaria uit de Longiflora-groep wordt door Werner Reppenhagen
voorgesteld onder de naam Mammillaria stampferi. Beat Leuenberger legt de vraag voor of de juiste
benaming voor de zachte doornbundeltjes bij Opuntia's glochiden of glochidiën moet zijn; het
artikel wordt geïllustreerd met een REM-opname van een areool met glochiden waaruit blijkt, dat
een harpoen eigenlijk nog een tamelijk zachtaardig wapen is. Pierre Braun en Günther Königs
identificeren de door Uebelmann en Köhres als nieuwe soort geïntroduceerde Discocactus HU
485 als de oude Discocactus bahiensis. Manfred Hils vertelt hoe hij Mammillopsis senilis op de
vindtplaats aantrof. Als praktische tip doet Matthias Finger twee methoden aaa de hand om zelf
een zaadzuiger te maken. De vele namen van Weingartia neocumingii worden door Karl Augustin
onder de loupe genomen, terwijl Maurizio Capponi Notocactus rauschii in een korte bijdrage
bespreekt. John Donald en Nol Brederoo benadrukken het belang van de zaadstudie bij het
geslacht Weingartia.

September 1979
Udo Anlauff vraagt zich af wat er van Matucana myriacantha geworden is. Bijzonderheden over de
02 -assimilatie worden meegedeeld door Harald O. Borbe. Matucana weberbaueri wordt besproken
door Klaus Wagner en Michael Haude. Hugo Schlosser houdt een algemeen praatje over Uruguay en
enkele van zijn cactussen. Speciale aandacht wordt gevraagd voor Sulcorebutia tarijensis door
Günther Fritz. Hoe U zelf een gietapparaat kunt maken voor gelijkmatige bevloeiing van bijvoorbeeld
zaaitesten vertelt Udo Meredig, terwijl Rudolf Oeser het bij Weingartia en Sulcorebutia regelmatig
voorkomende verschijnsel van meer dan één bloemknop per areool bespreekt. Korte bijdragen over
Anacampseros alstonii en Notocactus purpureus zijn respectievelijk van de hand van Helmut en
Christiane Broogh en van Udo Kohier. Franz Strigl vertelt over de verrassende resultaten van een
poging Cleistocactus strausii te kruisen met Echinopsis tubiflora en Echinopsis mamillosa var.
kermesina. Hoe onze hobby bedreven wordt in de Sovjet Unie deelt Vladimir Mrinskij mee. Besloten
wordt met een lezersbrief van Karl Eckert waarin deze commentaar levert op de naamgeving van
Heiianthocereus huascha in het juli-nummer.
J. Theunissen, Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastel.
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Arbeitskreis für Mammillarienfreunde, III, 1979
Van de hand van Steven Brack lezen we een vertaald artikel over Mammillaria pennispinosa var.
nazasensis, afkomstig uit het heuvelland van Centraal Durango, Mexico.
KJ. Schuhr schenkt uitvoerig aandacht aan Mammillaria marksiana, een prachtig, geelbloeiend
exemplaar.
M. Fiedler doet uit de doeken, hoe het met Mammillaria "ocozociuntha" zit en is ervan overtuigd
dat het in feite om Mamm. tegelbergiana gaat. Voorts geeft hij een vergelijkend overzicht van deze
laatste met Mamm. vaupelii var. flavispina en Mamm. vonwyssiana.
W. Feiler plaatst M. viscensis voor het voetlicht.
O. Appenzeller geeft een wetenschappelijke verhandeling over Mammillariazaadstructuren.
K.W. Beischel behandelt Mamm. candida, waarbij hij beschrijft hoe een candida-exemplaar prolifererende vruchten voortbrengt.
R. Piliar gaat in op Mammillaria species Lau 086, die hij in cultuur heeft.
Het nummer wordt besloten met discussies, waarnemingen, vragen en brieven van lezers.
Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

Uitslag van de diawedstrijd 1979
Eerst en vooral onze dank aan degenen die dia’s instuurden voor deze wed
strijd. Helaas niet ieder kan tot de prijswinnaars behoren! Jammer genoeg zijn
er maar tien prijzen te vergeven. Onze dank aan alle inzenders die de wed
strijd mogelijk hebben gemaakt.
Zoals u weet, werden de dia’s beoordeeld in groepen van drie. Daarom kon
een minder goede dia het totale resultaat drukken. De dia’s werden o.a. beoor
deeld op beeldvulling, achtergrond, kleur, belichting en vergroting. De scherpte
was over het algemeen goed, maar er waren wel dia’s bij zonder achtergrond
en met de pot onnodig zichtbaar. Hier volgt de uitslag:
1. H. van Donkelaar, Laantje 1a, 4251 EL Werkendam
2. G. Winkler, Breitenfurterstr. 548/1/5, A-1238 Wenen, Oostenrijk
3. J. Sjollema, Fuchsiastr. 25, 1214 GH Hilversum
4. W.J. Ruijsch, Schoolstr. 38, Bennekom
5. M. Raymakers, 1e Bosweg 14, 5708 EC Helmond
6. J.L. Willekens, Dyckpotingen 31, 3237 AK Vierpolders
7. J.G. Vrenken, Elandstr. 1, 5408 XC Volkel
8. J.L. Bogers, Past. v. Eekelenstr. 10, 4615 Bergen op Zoom
9. N.L. Engels, Rembrandtstr. 11, 3297 EP Puttershoek
10.I.F.R. van Erp, Dr. Nolenslaan 25", Sittard
De prijzen zullen zo vlug mogelijk worden overgemaakt.
J.L. den Boef te Ridderkerk
H.M.S. Mevissen te Breda
J.H. Defesche te Wouw
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Neogomesia agavioides Castan

Foto: Th.M.W. Neutelings
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Neogomesia agavioides Castah.
Als deze cactus, want dat is het toch wel, niet bloeit, dan lijkt het inderdaad
op een agave. De soortnaam agavioides betekent dan ook "lijkend op een
agave”
Het afgebeelde plantje wordt geheel door een bloem bedekt, die einde herfst
tot ontplooiing kwam.
De langwerpige, spitse "bladeren” zijn echter lang gerekte tuberkels. En bijna
aan het einde ervan zien we nog duidelijk grijsbruinige areoolwol zitten, met
daarin een klein doorntje. De bloem ontstaat uit zo’n dergelijk areool, maar
alleen als de hem dragende tuberkel in het hart van de plant nog niet ontwikkeld is.
Als men het een zonnige standplaats kan bieden en het beslist geen water
geeft tijdens somber weer, dan zal dit plantje het best doen in een cactus
verzameling.
Verder is het een zeer langzame groeier en bereikt hoogstens een 0 van 5 cm.
Voor de wat gevorderde liefhebber een aantrekkelijke cactussoort.
Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

Een visitekaartje van Succulenta.
Zaterdag, 2 februari 1980, was het dan zover: ten huize van mevrouw Buining
werd door de heer L. van Kampen het eerste exemplaar van het boek "Discocactus” aan de weduwe van de auteur overhandigd. Het had lang geduurd
voor het zover was, maar het resultaat mag gezien worden. De feestelijke

De voorzitter, dhr. L. van Kampen, biedt Mevr. Buining het eerste exemplaar aan
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bijeenkomst werd behalve door de heer van Kampen en mevrouw Buining
ook nog bijgewoond door haar beide zoons en haar kleinkinderen en door de
heren de Graaf, Noltee, Brederoo en Theunissen.
De heer van Kampen memoreerde in een korte toespraak de loop der gebeurte
nissen. Het was insiders bekend, dat Albert Buining aan een manuscript over
Discocactussen werkte toen hij vrij onverwacht overleed. Al kort na deze droeve
gebeurtenis kwamen de medewerkers Brederoo, Diers en Theunissen bij elkaar
om te bespreken wat er moest gebeuren. Aantekeningen, foto’s en ander
materiaal werd bij elkaar gezocht en geordend. Besloten werd de uitgave te
laten verzorgen door het Buiningfonds. Tevens leek het gewenst de uitgave in drie
talen, Nederlands, Engels en Duits te verzorgen. Een extra moeilijkheid was
dat het niemand bekend was, hoe Albert Buining zich het eindresultaat had
voorgesteld; de medewerkers konden slechts in zijn geest handelen.

Mevr. Buining met van links naar rechts: de heren J. Theunissen, A. de Graat, A. Brederoo en Fr. Noltee
Foto's: Fr. Noltee

Toen het Nederlands manuscript zover klaar was, dat het naar de drukker kon
om gezet te worden, leek het verschijnen nabij. Dat het desondanks nog vele
maanden duurde was te wijten aan de samenloop van omstandigheden: alles
wat mis kon lopen liep inderdaad ook mis. Dat er nu een resultaat aangeboden
kon worden dat er zijn mag, is niet in de laatste plaats te danken aan het
vele werk, dat de heer de Graaf aan de lay-out besteedde. Hij heeft ervoor
gezorgd, dat de foto’s en tekeningen op een evenwichtige manier met de tekst
gemengd werden, zodat een uitgave ontstond, die waarschijnlijk model kan staan
voor elke volgende monografie.
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Door het vele werk dat door velen onbaatzuchtig gedaan is en nog gedaan
wordt heeft SUCCULENTA een uitgave het licht doen zien, die het veelvoud van de
gevraagde prijs waard is. Dit visitekaartje mag er wezen! Proficiat, SUCCULENTA,
met deze uitgave!
P.S. Kleindochter Ariane tekende bijgaande impressie van de "uitreiking’!

Nieuwe cultivarnamen in x Graptoveria (slot)
x Graptoveria ’Ron Ginns’ van Keppel nov. cv
J.C. VAN KEPPEL
Graptopetalum paraguayense x Echeveria sp.?
Type: van Keppel no. 7547, afkomstig uit de collectie van t Ron Ginns,
Desborough, Northants, Engeland, 1975.
Gewonnen door A. Baynes, nadere gegevens ontbreken. Genoemd naar Ron
Ginns, overleden in 1976, behalve een verwoed Echeverialiefhebber, een der
bekendste en zeer productieve auteur op succulentengebied. Schreef o.a. tezamen
met Les Carruthers "Echeverias, a guide to cultivation and identification”, 1973.
x Graptoveria ’Ron Ginns’ komt in Engelse collecties naamloos voor of foutief
als Echeveria acutifolia hort. non Lindley. De habitus wijst op mogelijke ven
wantschap met de voorgaande cultivars, maar deze onderscheidt zich duidelijk
door de opvallende, roodachtige kleur der bladeren, die ook bij minder licht in
de winter niet geheel verdwijnt. Deze cultivar groeit minder snel, maar vormt
op oudere leeftijd een flink rozet, in omvang tussen beide andere genoemde
cultivars instaand.
Korte beschrijving:
Langzaam stamvormend; stam 2,5 cm dik, zeldzaam of geen zijscheuten
vormend; bladrozet gedrongen, ca. 20 cm in doorsnee; bladeren kaal, omgekeerd
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x Graptoveria ’Ron Ginns’

Foto: Fr. Noltee

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 spaar
zaam 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 afgetekend het
rode pigment gedeeltelijk missen.

x Graptoveria ’Victor Kane’ van Keppel nov. cv
J.C. VAN KEPPEL
Graptopetalum amethystinum x Echeveria sp.7
Synoniem Graptopetalum kanei hort., x Graptoveria kanei hort.
Type: van Keppel no. 69107, afkomstig uit de collectie van Gordon D. Rowley,
Early, Reading, Engeland, 1969 (zonder naam).
Gewonnen door A. Baynes, nadere gegevens ontbreken.
Hoewel een minder goed gekweekt exemplaar van deze cultivar enige over
eenkomst vertoont met Graptopetalum paraguayense, ben ik er van overtuigd,

x Graptoveria
'Victor Kane’

Links: met
bloeiwijze
Foto's:
J.C. van Keppel

gezien de kenmerken van deze cultivar - bladkleur en dikte - dat Graptopetalum amethystinum een werkzaam aandeel in het tot stand komen van deze
hybride had. Daarmee is het de enige Europese hybride - voor zo ver mij bekend die uit deze soort is voortgekomen. De vrij korte bladeren zijn dikker dan enig
andere kleinbladige x Graptoveria en hebben bij een zonnig gekweekt exemplaar
exact de diep paarsroze kleur van genoemde soort. De vrij lang uitgroeiende
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stengels gaan later kruipen of hangen waarbij de plant zich gaat vertakken aan
de basis. Zodoende vormt zij een fraaie hangplant. Genoemd naar Victor
W. Kane, Bingley, Yorkshire, Engeland, medeoprichter en de eerste voorzitter
van de in 1945 opgerichte Nat. Cact. Succ. Soc.
Korte beschrijving:
Stammetjes dun, tot ca. 1 cm doorsnee, vrij slap, lang uitgroeiend en later
liggend of hangend; bladrozet kort, tot 10 cm in doorsnee aan de top van de
stammetjes. Bladeren kaal, ovaal - bijna ruitvormig, ca. 5 cm lang, ca. 2,5 cm
breed in het midden, 1 cm dik; bovenzijde vlak, onderzijde sterk convex, gekield,
stompe, vaak aan de zijden afgevlakte spits; kleur grijs-blauwgroen, in volle
zon diep paarsroze. Bloeiwijze een pluimvormige tros met korte zijassen met
gele, rood gestippelde bloemen; kelkbladen gelijk, aanliggend; bloeitijd in de
zomer.
Opmerking: Vrijwel alle mij bekende Graptoveria’s bezitten bloemen die sterk aan
Echeveria doen denken, dus min of meer klok-urnvormig zijn. x Graptoveria
Victor Kane’ heeft echter bloemen die meer met die van Graptopetalum over
eenkomen, dus waarvan de bloemslippen stervormig afstaan.

x Graptoveria ’Michael Roan’ van Keppel nov.cv
J.C. VAN KEPPEL
Graptopetalum paraguayense x Echeveria setosa
Type: van Keppel no. 6424, afkomstig uit de collectie van Gordon D. Rowley,
Reading, 1964.

x Graptoveria ’Michael Roan'

Foto: G.D. Rowley
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Deze cultivar werd in 1962 aangetroffen door G.D. Rowley in de Sayles Nursery
in Yorkshire en is waarschijnlijk door de heer Sayles gewonnen.
Genoemd naar H.M. Roan, Londen, medeoprichter van de N.C.S.S. (Engeland),
van 1946-51 secretaris en redacteur; medeoprichter I.O.S.; van 1951-55 redac
teur van "Repertorium Plantarum Succulentarum”, auteur van "Cactus and Suc
culent Plants for Beginners”.
Zijn de tot nu toe besproken x Graptoveria’s alle onbehaard, deze cultivar is
zeer fijn behaard, vooral zichtbaar op de jongere bladeren. Dit kenmerk is
uiteraard veroorzaakt door de invloed van E. setosa en een unicum onder de
X Graptoveria-hybriden. Aanvankelijk hield ik deze plant voor een Echeveriahybride, gezien de uiterlijke overeenkomst met E.x. derosa en E.x set-oliver.
Toen de eerste bloemen verschenen bleek dat het inderdaad een x Graptoveria
was, daar de bloemen typische Graptopetalum-kenmerken bezitten. De bloemen
zijn van weinig betekenis; de sierwaarde ontleent deze cultivar dan ook hoofd
zakelijk aan de fraaie rode verkleuring der bladtoppen, bij zeer droge en zonnige
cultuur. Een goede afbeelding vind men in: G.D. Rowley, The illustrated Encyclopedia of Succulents, pag. 120, 1978.
Korte beschrijving:
Stamloos, stam minder dan 1 cm dik, met dicht rozet, ca 9 cm in doorsnee;
Jonge bladeren zeer fijn behaard, oudere bijna kaal, langwerpig, ca 5 cm lang,
1 cm breed in het bovenste deel, 0,5 cm dik; bovenzijde vlak, onderzijde
convex, duidelijk gekield; kleur blauwgroen, in de volle zon aan de top rood;
Bloeiwijze een pluimvormige tros met korte, soms vertakte zijasssen (schichten).
Bloemen geel, duidelijk rood gestippeld of gevlekt; kelkbladen aanliggend;
schutbladen klein, spoedig afvallend.
Naschrift
Tussen de aan mij vermaakte correspondentie van mijn overleden vriend Harry
Watson, vond ik een brief d.d. 15 februari 1966 afkomstig van Albert Baynes
met een volledige lijst van Echeveria’s in zijn collectie. Onder Graptopetalum
vond ik vermeld: 6 onbenaamd en 1 cristaat. Dit zijn door Albert Baynes
zelf gewonnen hybriden, daar hij ze verder niet vermeldde. De ongeldige namen
die men aantreft zijn dus niet door hem gegeven maar, althans gedeeltelijk,
door G.C. Fuge, in wiens catalogus van 1967 de namen Graptopetalum baynesiana, ivesii en kanei worden vermeld. De X Graptoveria's van Amerikaanse
oorsprong worden nog in een apart artikel besproken.
Jonkerlaan 14, Wassenaar

Bolivia, de wieg van de Subtribus Notocactinae (slot)
FRED BRANDT
Het was een droog en heet traject dat de Parodia’s moesten overwinnen. Dit ge
bied aan de rand van de Chaco en door de heuvels van de Boliviaanse oostcordillera werd nu tot het vestigingsgebied van de comarapanalneg/ecfa-groep en
reeds in het heuvelland tussen de Rio Grande en de Rio Pilcomayo werden deze
soorten omgevormd tot de pampa-tak van het geslacht Parodia. Hier, in dit heuvel
land, begonnen de kleine zaadjes van het ondergeslacht Parodia te ontstaan, wel
ke eigenschap men microspermie (micro — klein, sperma = zaad) kan noemen.
Deze verandering van het zaad had aan de Rio Pilcomayo reeds zijn beslag gevon-
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den en zo bleef alleen de oorspronkelijke rechte bedoorning van de comarapanaJ
neglecta-groep ook hier bewaard, zoals bij de oervormen van het geslacht in het
hoge noorden.
Daarmee echter kan men de Parodia’s van de formosa-groep als de primaire
vorm van het ondergeslacht Parodia beschouwen en als de onomstotelijk
primaire pampa-tak van het geslacht. Vanaf de Rio Pilcomayo trokken deze
pampa-Parodia’s vervolgens verder naar het zuiden, maar zij bleven steeds
beneden de grens van het groene regenwoud op hun tocht door het heuvel
landschap aan de voet van de oost-cordillera.
Tenslotte overschreden zij bij Pocitos de Argentijnse grens. Daar werden even
eens op de eerste heuvels van de plaatselijke verheffingen van de Andes
door Alfred Lau 2 soorten van deze pampa-Parodia's gevonden op een hoogte
van 500-600 meter.
Verder naar het zuiden, eveneens langs de Andes-keten, is op de eerste uit
lopers van dit gebergte door Lau een andere Parodia gevonden, Parodia
campestra Brandt. Ook deze soort heeft weer de rechte bedoorning van de
pampa-Parodia's evenals de fijne zaden van het ondergeslacht Parodia.
Bij Ancasti in Catamarca vond ook Walter Rausch een verdere soort die even
eens tot de pampa-Parodia’s hoort, Parodia malyana Rausch. Tenslotte werd
nog veel verder ten zuiden van deze vindplaats als zuidelijkste vondst Parodia
mesembrina Brandt gevonden, die ook als pampa-Parodia te beschouwen is.
Zijn vindplaats ligt bij Ambil aan de weg van Cordoba naar San Juan. Daar
bevinden zich reeds de bergen van de Siërra de Malanzan met een hoogte van
500 meter boven zeeniveau. Net als alle andere soorten van deze Parodia-tak
vertoont ook deze soort de volkomen rechte doorns van de pampa-Parodia’s.
Zo hebben dus al deze Parodia’s op hun zo lange uitbreidingstocht van het verre
Comarapa in het noorden van Bolivia, via de Rio Grande, Salinos en de Rio
Pilcomayo tot aan de Siërra de Malanzan diep in het zuiden van Argentinië
de rechte bedoorning van hun voorvaders in het verre noorden bewaard. Alleen
het zaad heeft zich moeten buigen voor het hete, droge klimaat van de pampa
en is veranderd in de fijnzadige vorm van het ondergeslacht Parodia.
De geweldige gordel van het eeuwig groene regenwoud strekte zich in een formatie
van circa 100 kilometer breed uit van de Rio Grande in Bolivia door de hele
Boliviaanse oost-cordillera naar het zuiden. Pas in de provincie Tucuman liep
het over in Argentinië. In deze provincie vinden we nu van de eens gesloten
woudformatie nog slechts onsamenhangende stukken bos, die als eilanden in
het landschap liggen om vervolgens in de provincie Catamarca geheel te ver
dwijnen.
Zo kregen de Parodia’s pas hier, in Tucuman en Catamarca, de eerste kans
om opnieuw de bergen van de Andes te beklimmen, omdat hier de onover
brugbare barrière van het regenwoud opgeheven was. Zo vonden de uit de
vlakte komende pampa-Parodia’s op hun tocht omhoog hier een weg tussen de
los liggende bosformaties door. En in Catamarca konden ze reeds in een breed
front oprukken naar de alpine streken van de Andes, waar zij zich praktisch
even goed thuis voelden als bij hun wieg in het verre noorden van Bolivia.
Zo begon in Argentinië, vanuit de genoemde provincies, de expansie van de
pampa-Parodia’s vanuit de vlakte naar het hooggebergte van de Andes, waar
ze tot een hoogte van 2000 meter opstegen. En van hieruit rukten zij weer
verder op, nu in noordelijke richting. Nu trokken dus de voormalige pampaParodia's in een breed front naar het noorden, maar niet onder, doch boven het
eeuwig groene regenwoud. Zo kwamen zij aan in de provincies Salta en Jujuy,
bij Cachi en aan de Quebrada del Toro en ook nog verder in Jujuy, waar zij
zich vestigden.
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De verdere ontwikkeling van deze voormalige pampa-Parodia’s volgde nu haar
eigen weg in de alpine streken van het Argentijnse gebergte. Hier in het hoog
gebergte van de Andes ontstond nu een eigen hoogland-tak van het het onder
geslacht Parodia. Deze tak paste zich aan bij de extreme klimatologische om
standigheden van het hooggebergte en nam vormen aan, die deze Parodia’s
tot de mooiste van het ondergeslacht Parodia stempelden.
In dit gebergte werd de bedoorning krachtiger, haak- tot klauwvormig en ook
bonter in kleur dan die van de primaire soorten van de pampa-Parodia’s.
Ook de bloemen veranderden nu van het saaie geel in oranje en rood, schit
terend in alle kleurvariaties. Enkele soorten van deze hoogland-Parodia’s be
hielden echter ook hier in het gebergte nog de overgeërfde rechte bedoorning
van hun voorvaders uit het verre Comarapa. De fijnzadigheid bleef echter ook
bij deze hoogland-tak behouden, omdat dit intussen tot een onontvreemdbaar
bestanddeel van het ondergeslacht Parodia was geworden.
De Parodia’s van de columnaris/legitima-groep van het ondergeslacht Protoparodia trokken hunnerzijds van de bovenloop van de Rio Grande het bergachtige
hoogland van Sucre/Tarabuca in. Eén tak ervan echter trok stroomopwaarts
langs de Rio Caine tot in de omgeving van Cochabamba, zonder evenwel
aldaar het gebergte van de cordillera Real te kunnen overschrijden.
Op hun uitbreidingstocht naar het zuiden door het bergachtige hoogland van
Bolivia trokken de Protoparodia’s over de passen van Camargo/Tupiza, totdat
ze ver in Argentinë konden oprukken. Zo vinden wij nu Protoparodia’s in de
Argentijnse provincie Salta bij Cachi als het zuidelijkste punt van hun uit
breiding. Daar in Argentinië echter komen deze Protoparodia’s voor op een hoogte
van 2000-3000 meter. In Jujuy en in Salta bij de Quebrada del Toro en bij Cachi
stootten de Protoparodia’s op hun voormalige neven van de Rio Grande, die
zich qua uiterlijk aan hen proberen aan te passen, maar de fijnzadigheid van
het ondergeslacht Parodia scheidt deze beide takken der Parodia’s.
Het extreme Boliviaanse hooggebergteklimaat in de bergketens aldaar had ook
de columnaris/iegitima-groep veranderd en uit de recht bedoornde oervormen
van het geslacht hadden zich vormen ontwikkeld, die vandaag tot de mooiste
en bizarste onder de Parodia's worden gerekend. Zo ontstonden hier in het
Boliviaanse gebergte Parodia’s met lange, gedraaide, haak- en klauwvormige
bedoorning, ruig en veelvuldig in kleur en vorm. Maar toch worden er tussen
deze talloze kleuren en vormen weer soorten gevonden, die de oorspronkelijke
rechte bedoorning van de oervormen van het geslacht bewaard hebben en
die ze vele duizenden jaren kunnen terugwijzen naar hun vroegere afstamming.
De uitbreiding van het ondergeslacht Protoparodia via het hoogland van Bolivia
verliep van noord naar zuid en passeerde hoogten van 2000-3000 meter;
immers beneden de 2000-metergrens lag de groene gordel van het regenwoud,
die ook voor de Protoparodia’s een onoverwinnelijke barrière vormde, zij het
nu naar lagere regionen.
Tijdens hun expansie naar het zuiden waren de Protoparodia’s op de berg
hoogten blootgesteld aan de meest extreme weersinvloeden, die niet alleen
geleid hebben tot een krachtige bedoorning, maar ook tot een dichte wolvorming op de areolen en in de schedel. Door deze extreme klimatologische
omstandigheden begonnen nu ook de aanvankelijk alleen gele bloemen van de
oervormen van het geslacht te veranderen en schitterden nu niet slechts in
het geel, maar ook in oranje tot donkerrood in alle mogelijke variaties.
In haar hele verspreidingsgebied is het ondergeslacht Protoparodia van Cocha
bamba tot in Salta in Argentinië zo wijd verbreid en bekend, dat een nauw
keuriger plaatsaanduiding overbodig is. Wel ligt het in zijn geheel constant
boven de groene gordel van het regenwoud dat de oostelijke flanken van de
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Boliviaanse oost-cordillera over een breedte van 100 kilometer op een hoogte
van 2000 meter bedekt. Voor de beide ondergeslachten, zowel Parodia als
Protoparodia vormde dit regenwoud dus de grens van hun verspreidingsgebied.
Met hun voormalige neven, de diep in de Argentijnse pampa opgerukte Notocactussen, hebben de Parodia’s geen verbinding meer, want de zelfstandigheid
van beide geslachten heeft in de vervlogen duizenden jaren een té duidelijk
eigen stempel gekregen.
lm Samtfelde 57, D-4790 Paderborn, BRD
Vertaling: J. Theunissen

Mexicaanse reisverhalen (II)
HUBERT MULLER
2. De reis naar Zapotitlan, Salinas en Acatepec.
's Anderdaags reisde ik vroeg in de morgen naar Zapotitlan. In de bus zat ik
naast marmerslijpers, want Zapotitlan heeft marmer- en onyxgroeven en zoutpannen voor de winning van zout. En toen wij door de omgeving van Texcala
reden, zag ik tot mijn genoegen mooie, vosrode exemplaren van Mitrocereus
fulviceps, die in dergelijke hoeveelheden alleen maar hier voorkomen. De jongelie
den in de bus moesten lachen om mijn enthousiasme en waren de mening toe
gedaan, dat ik maar naar de pastoor in Zapotitlan moest gaan. Want die had
veel verstand van cactussen. En dat was bepaald geen slechte raad. Op de pastorie
kreeg ik een schitterende ontvangst en kreeg voorts een overvloedig pastoorsontbijt bestaande uit eieren, spek en melk. Tijdens het ontbijt voerden we
interessante gesprekken. Tenslotte reed ik met de vader van de jonge zieleherder, de 78-jarige professor Miguél Carrillo, naar Acatepec. Deze oude, nog
zeer wakkere heer wist eenvoudigweg alles. In heel de streek stond hij in hoog
aanzien, want een half dozijn van de huidige staatsministers (Mexico is namelijk
weer opgedeeld in staten, red.) waren vroeger leerlingen van hem en volgen nog
steeds zijn adviezen op, wanneer het ging, bijvoorbeeld, omtrent de aanleg van
een nieuwe weg of wanneer hij overheidsgelden nodig acht om de gronderosie
(= het wegspoelen van de vruchtbare grondlaag, red.) te voorkomen. Met hem
zwierf ik van Acatepec nog enige km noordwaarts richting Valle de las Visnagas,
het dal van de bolcactussen. En daar stonden ze dan, met duizenden, de
Echinocactus grandis, trots en sterk, vele honderden jaren oud en schijnbaar
onverwoestbaar. Een belevenis om nooit te vergeten! (Zie foto's 9, 10, 11 en
12). Daartussen groeiden op enige plaatsen vrolijk de kogelronde Agave echinus
(zie foto 13). Toch zijn deze oude, schitterende exemplaren een zekere dood
voorbestemd: het kinderrijke gezin Elernandez namelijk laat ze uitsterven, want
met de "machete” (= soort kapmes, red.) schilt de vader de bedoornde ribben
af (zie foto 14), zodat zijn ezel en zijn geiten de plantelichamen kunnen
aanvreten. De treurige resten van deze Echinocactussen worden vervolgens
een witachtig poeder. Een goede "mest”, aldus de mening van mijnheer Elernandez.
Omdat de bodem zeer rotsachtig en daarom zeer ongeschikt is voor het ver
bouwen van groenten, plant hij er Agaveplanten (in Mexico noemen ze die
"magueyes”), waaruit het sap voor de daaruit te bereiden drank "pulque" gewon
nen wordt. Ik voor mij vind het afschuwelijk spul, maar bij de bevolking is het
een geliefde, roesverschaffende drank.
Niet ver van dit Echinocactusgebied treft men nog een aantal andere, mooie
cactussen aan, zoals een witte Mammillaria met bruinzwarte doornpunten, waar
schijnlijk Mamm. haageana of Mamm. elegans var. schmollii. Verder mooie velden
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Foto 9: Oude exemplaren van Echinocactus grandis bij Acetepec (Puebla)

Foto 10: Echinocactus grandis en Neobuxbaumia polylopha

)
)

Foto 11: Twee corpulente, oude heren, professor Migiél Carrillo (78) en een oude Echinocactus grandis.

88

Foto 12: Echinocactus grandis, gefotografeerd op een afstand van 1 m.

Foto 13: Agave echinus bij Acatepec.
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Foto 14: De kleine Diego Hernandez (6) en de door zijn vader als voer voor de geiten geschilde Echinocactus
grandis.

Foto 15: Een jonge
indiaan bij een
groepje van
Mammillaria
sphacelata.
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Foto 16: Een exemplaar van Mamm.
conspicua of van Mamm. casoi (?)

Foto 17: Coryphantha
pallida zonder middendoorn.

Foto 18: Ferocactus robustus
met daar tussenin groeiend
Mamm. sphacelata.

Foto 19: Ferocactus flavovirens
recht van boven genomen.

Foto 20: Lemaireocereus hollianus.
Foto 21: Neobuxbaumia tetetzo,
by Zapotitlan-Salinas (Puebla).

Foto 23: Mammillaria carnea, groeiend temidden
van een dikke klomp Echinocactus robustus.
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Foto 22: Amador Carillo naast Cephalocereus hoppenstedtii, welke Backeberg in Haseltonia columnatrajani
omgedoopt heeft.
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Mamm. sphacelata, met violetkarmijnrode bloemen (zie foto 15), Mamm. carnea,
Mamm. conspicua, Mamm. casoi (zie foto 16), Coryphantha pallida, alsmede een
zeldzame variëteit ervan, namelijk zonder middendoorn (zie foto 17). Ook mooie
exemplaren van Ferocactus robustus (zie foto 18) en Feroc. fiavovirens (zie
foto 19) groeien hier op de hellingen.
De omgeving van de plaats Zapotitlan doorkruiste ik op een andere dag in
gezelschap van de jonge Amador Carillo, een zoon van de oude professor.
Reeds bij de bushalte ziet men de statige Lemairocereus hoiiianus (zie foto 20),
die door de Mexicanen "baboso" genoemd wordt. Zij gebruiken deze cactus
soort als omheining voor hun velden. Vijf uren lang doorkruiste ik berg en dal,
tezamen met Amador. Er zijn daar uitgestrekte wouden met Neobuxbaumia
tetetzo (zie foto 21). Zodra de vruchten ervan gerijpt zijn, worden de zaden
geoogst, gedroogd en vermalen tot specerij voor de bereiding van soep en saus.
Andere hellingen staan vol van Cephaiocereus hoppenstedtii (zie foto 22), die
al hun met cephaliumwol bedekte koppen naar het noorden laten neigen.
Vanwaar dit verschijnsel eigenlijk? Ook hier groeit Mamm. carnea, menig exem
plaar temidden van de forse groepen Ferocactus robustus (zie foto 23). Verder
Ferocactus fiavovirens in grote groepen alsmede de prachtige Ferocactus hamatacanthus en Feroc. recurvus, schitterende Neobuxbaumia mescalaensis,
Polaskia chichipe en zeer mooie Agaves, Bromeiia’s en Hechtia’s. Nadat
we de plateaus ten noorden van de weg doorkruist hadden, daalden we af naar
de Rio Salado, een rivier die in dit jaargetijde (april) een droge bedding heeft.
Daar was een totaal andere cactusvegetatie, zoals schitterende Opuntia macdougaliana met paarskarmijnrode bloemen (zie foto 24), de laaggroeiende, sterk
vertakte Opuntia pumila met groengele bloemen en dikke vervaarlijke Cylindropuntia tunicata. Op de andere rivieroever had ik het genoegen een bloeiende
Wilcoxia viperina te ontdekken (zie foto 25). Rankend door het struikgewas
baant deze zich een weg naar boven en zonder de prachtige, rode bloemen
was ik beslist achteloos aan deze cactus voorbijgegaan. Daarbij groeide nog een
langbehaarde Pilosocereus chrysacanthus.
42, avenue Monterey, Luxembourg

(wordt vervolgd)

Vertaling: J. Defesche / Th. Neutelings.

Een nieuwe rubriek
EEN RUBRIEK VOOR BEGINNERS

Zoals al enkele malen bij verschillende gelegenheden is opgemerkt,
komen beginnende leden in ons blad (en hopelijk niet in onze vereniging!)
wel wat te kort. Beginnende leden vinden het al gauw te wetenschappelijk
en vinden niets van hun gading, terwijl zij toch evenveel recht hebben
op onze aandacht. Temeer, omdat uit deze beginnende leden toch de
gevorderden moeten voortkomen. Hoe deze leden te helpen? Wij willen
een nieuwe rubriek openen: Een vragenrubriek.
Iedereen kan vragen insturen aan de redactie. Deze zal die vragen zelf
beantwoorden in ons blad of iemand anders daarvoor vragen. Hopelijk
zal het aan de behoefte beantwoorden. Daarnaast wil de redactie
ook eenvoudigere artikelen publiceren over bepaalde planten onder de
naam. Wat denkt U van... Toch wordt ook wel wat van onze beginnende
leden verwacht: dat zij hun vragen en opmerkingen aan de redactie
zullen opsturen! Zonder hun medewerking zal het niet aan zijn doel
beantwoorden!
De redactie

94

Lezers schrijven
P. NEUT
Wanneer de winter voor de deur staat en het werk in onze verzameling
tot een minimum herleid is, komt er heel wat tijd vrij voor andere bezigheden,
zoals het schrijven van artikelen.
Reeds geruime tijd was ik op zoek naar een geschikte zeef om Rijnzand
te zeven, maar geen enkele voldeed aan de (door mij) gestelde eisen. Ofwel
was de maasopening te groot (2 mm), dan weer te klein. Het grove bestand
deel was wel te elimineren, maar het overschot was nog te grof.
Tot op een dag... ik een afgedragen panty van mijn echtgenote in reepjes
aan het snijden was. Reepjes van 1 cm breedte en uit de lengterichting van
de panty gesneden voldoen uitstekend als entmateriaal en volgens mij veel
gemakkelijker te hanteren dan elastiekjes. Vooral voor het enten van zaai
lingen. Probeert u het maar eens. Voorts had ik het idee, om een nog gaaf
stuk panty als zeef te gebruiken. Op een, snel gemaakt houten kadertje van
25 X 15 cm spande ik dat stukje panty en bevestigde het met enkele duimspijkertjes (punaises). Gelijkmatig aanspannen gaf me een maasgrootte van
1 mm. En dat was het!!! Een zeef waarvan de maasgrootte zelf te regelen
was en nog roestvrij ook.
Tijdens voorbije zomer vergrootte ik mijn serre en nam het halve terras in
beslag. Een hele uitbreiding. Vooral het dak een heel stuk hoger, in de hoop
wat meer zon binnen te krijgen tijdens de winter. Helaas, de omringende
gebouwen onttrekken hog te veel van het zo nodige zonlicht. In Brussel heb
je niet alleen taalproblemen! De al laag staande zon valt juist boven de hoogste
rand van de serre! Tot verleden week... In mijn werkplaats vond ik twee afge
dankte spiegels, 60 X 40 cm groot. Direkt was het idee geboren om die
als reflectoren te gebruiken. Een kader maken was in een half uur gebeurd.
In de hoger gelegen vensteropening werden die spiegels zodanig opgesteld
en vastgemaakt dat het terugkaatsende zonlicht gedurende meer dan 4 uur
in de serre viel. Wat een luxe!
De lichtaanwinst is aanzienlijk groter en zelfs een plaatselijke warmteverhoging
van 7° is er voelbaar!
Het is maar een weet... en moeite kost niks!
St.-Jozefstraat 19, 1080 Brussel.

P.J. IJPENBURG-VISSER
l.v.m. de vraag over de relatieve vochtigheid in een (afgedekte) open bak
op pag. 316 Succulenta 1979 geen antwoord, maar een theoretische beschou
wing. Jaren geleden las ik een artikeltje over de te droge lucht in een moderne
couveuze. Hoeveel waterdamp men ook toevoerde, dit werd weggevangen
door de koude glaswand, waar het condenseerde omdat de lucht bij die
temperatuur zo veel vocht niet kon bevatten. De oplossing, die men daar
vond was: de ruimte, waar de couveuzes stonden opgesteld veel warmer
maken, zodat de glaswand warmer bleef.
Mogelijk kunt U een oplossing zoeken in die richting: minstens 1 wand zo
veel kouder dan de lucht rond de planten, dat het overtollige vocht wordt
weggevangen. Zoals U ziet: een simpele theoretische oplossing.
Ik wens U veel succes met de praktijk.
Lobo Braakensiekstr. 84, Amsterdam.
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Notocactus muegelianus n.n. H 82
J. THEUNISSEN
Zonder enige twijfel hoort deze plant thuis in het nog te weinig bestudeerde
complex rond Notocactus horstii en N. purpureus, beide door Friedrich Ritter
in Succulenta beschreven. Terwijl Notocactus horstii regelmatig in de verzame
lingen voorkomt, blijkt N. purpureus nog steeds vrij sporadisch verspreid te
zijn. Beide soorten zijn tamelijk variabel, de bedoorning van N. horstii is aan de
lichte kant, de bloemkleur loopt van bijna geel tot roodachtig, terwijl oranje het
meest voorkomend is. Eigenaardig is dat de bloemen nu eens vroeg in het
voorjaar, dan weer midden in de zomer en zelfs tot laat in de herfst verschijnen.

Zelfs bij een en dezelfde plant kan deze "wispelturigheid” geconstateerd worden.
De late bloemen komen vaak niet geheel tot ontwikkeling. N. purpureus kan
van de vorige onderscheiden worden door zijn donkere bedoorning en de
purpere bloemen. Zelf heb ik een behoorlijke importplant, die evenwel nog
niet bloeide. Of dit een kenmerk van de soort is, zoals bij N. herteri, is mij niet
bekend. De voorgestelde plant, veldnummer H 82, komt wat de bedoorning
betreft in de buurt van purpureus, wat de bloem betreft zou zij eerder bij
horstii horen. Ook hier kunnen we de wispelturigheid in bloei als bij horstii
constateren, hoewel mijn plant nog niet de neiging had vroeg in het voorjaar
te bloeien. De bloem is vrij groot en warm oranjerood gekleurd, een lust voor
het oog, de plant zelf is een willige groeier en bloeier; zaad ervan is onder
allerlei benamingen te krijgen, zoals horstii var. muegelianus en purpureus var.
muegelianus. Ook voor niet-notofielen aanbevolen!
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Selenicereus grandiflorus
J. THEUNISSEN
Voor wie langer dan een blauwe maandag met cactussen bezig is is deze
plant natuurlijk geen nieuweling. Steeds heeft met name de bloem van deze
soort tot de verbeelding van zelfs uitgesproken cactushaters gesproken. De plant
zelf is niet opzienbarend, eigenlijk is ze zelfs lelijk. Wie in het vroege voorjaar op
de areolen de donzige plukjes ziet verschijnen kan zich nauwelijks voorstellen,
dat hieruit in de loop van de zomer zich een bloem zal ontwikkelen met een
lengte van ruim 20 cm! Toch komt het zover en als de plant in de volle grond staat
kan zij wel tientallen knoppen ontwikkelen. Op een avond in de zomer is het dan
zover, vol verwachting hebben we kunnen constateren, dat de knop in enkele
dagen tijds enorm hard gegroeid is en toen in de loop van de late namiddag de
buitenste bloemblaadjes gingen loslaten meenden we, dat het ’s avonds zover
zou zijn. Mis! Het is alsof de plant zelf ons nog de gelegenheid wil geven om
zoveel mogelijk kennissen en vrienden te verwittigen, dat de volgende avond de
Koningin van de Nacht zal bloeien. En als dan ieder zijn plaatsje heeft inge
nomen begint wat steeds weer een wonder is: langzaam ontluikt de bloem tot een
diameter van 25-30 cm. Ze verspreidt een bedwelmende geur, die de insekten
aan moet lokken, want ze hebben slechts 1 nacht de tijd om hun werk te doen.
Het is een fabeltje, dat de Koningin van de Nacht slechts bij grote uitzondering
bloeit: ook kamerkwekers kunnen er sukses mee hebben. En als de plant te
groot is geworden? Snij haar dan in stukjes en laat deze bewortelen. U krijgt
dan gemakkelijk een groot aantal entstammen voor niet te grote stekken; deze
onderstammetjes zorgen voor een snelle groei en zijn duidelijk minder kougevoelig
dan Hylocereus en Peireskiopsis!

Vierschaarstraat 23, Oud Gastel

Foto's van de schrijver

Tijdschriften
Succulentes
Onze Franse zusterorganisatie geeft een kwartaaltijdschrift uit, waarvan wij dank zij de vriendelijke
medewerking van de heer A. Bucquet te Nijmegen drie nummers mochten ontvangen.
1e Série - Dècembre 1977, no. 2:
H. Blossfeld geeft daarin een historische bijdrage over de ontdekking van cactussen in Latijns
Amerika. Hierbij gaat het in eerste instantie over de nieuwbeschrijvingen van planten uit Brazilië.
Z. Meszaros heeft het over Melocactussen die op het eiland Cuba groeien.
J. Arros levert een bijdrage over Pereskia, Rhodocactus en Pereskiopsis.
A. Cartier gaat uitvoerig in op het geslacht Pelecyphora.
Y. Delange wijdt aandacht aan de Glottiphyllums.
G. Richard houdt zich bezig met de verzorgingsaspecten van cactussen. Daarbij gaat het onder
meer over de problemen rondom het overwinteren, grondsamenstelling enz.
J.R. Catrix gaat uitvoerig in op zijn zienswijze waaruit potgrond moet bestaan.
Succulentes, 1e Série - Mars 1978, no. 3:
H. Straka gaat uitvoerig in over het functioneren van het openingsmechanisme van de vruchtdozen van bepaalde Mesembryanthemaceae.
A. Cartier sluit zijn artikelenreeks over het geslacht Pelecyphora af.
Z. Meszaros vervolgt zijn reeks over de Cubaanse soorten uit het geslacht Melocactus.
M. Gosselin laat zijn belangstelling uitgaan naar de Crassulaceae, met name naar Adromischus
en Aeonium.
P. David Boudet behandelt de vermeerdering van Lithopsen.
J. Arros brengt de zogenaamde "reuzen" onder de Cactaceae voor het voetlicht.
G. Richard schrijft over het kweken van cactussen in (lege) conservenblikken.
J.R. Catrix behandelt een zwaar vergif.
Succulentes, 1e Série - Dècembre 1978, no 4 (op de titelpagina staat no. 2)
H. Straka vervolgt zijn artikel over de zaaddozen van enige soorten Mesembryanthemaceae.
M. Kroenlein geeft een reisverslag van een tocht door Namaqualand (Zuid-Afrika) en behandelt
daarbij diverse succulenten, welke hij tijdens zijn tocht aantrof.
A. Cartier behandelt Wilcoxia schmollii en Wilc. nerispina.
J.R. Catrix vervolgt op uitvoerige wijze zijn zienswijze omtrent potgrond voor succulente planten.
J. Arros schrijft over de Rhipsalidinae.
Z. Meszaros beëindigt in dit nummer zijn reeks over de Cubaanse Melocactussen.
J.R. Chalet heeft het over een schimmelwoekering, die cactusverzamelingen tot een voortijdig
einde kan brengen.
The Journal of the Mammillaria Society, vol. XIX, no. 5 (Oct. 1979)
E.F. Castetter c.s. behandelt het tweede gedeelte van zijn verhaal over de bepaling van wat de
ware Mammillaria wilcoxii Toumey voorstelt. Ook deze grondige studie beslaat, net als in het vorige
nummer, de meeste bladzijden. Steven Brack richt zijn aandacht op Coryphantha grandis, een soort
welke vorig jaar nieuw beschreven werd. Volgens de schrijver zou er geen voldoende grond
aanwezig zijn deze van de reeds lang bekende Cor. longicornis af te scheiden. Mrs. B. Maddams
blijft trouw over haar kaservaringen verhalen.
De vorige maal vroegen wij ons af wie nu met de twijfelachtige eer inzake de publicaties van de
M. saboae-variëteiten zou gaan strijken. Volgens G. Rowley zijn het Glass en Forster die de geluk
kigen zijn, uitgezonderd M. saboae var. theresae, die op zijn naam mag blijven staan.
Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

Boekbespreking
Het geslacht Discocactus Pfeiffer, een revisie van bekende en diagnosen van nieuwe soorten,
door A.F.H. Buining.
Uitgave van het "Buining-fonds” SUCCULENTA. Met medewerking van A.J. Brederoo en J. Theunissen.
Eindredactie: F. Noltee en A. de Graaf. Druk: Van Spijk B.V. Venlo.
Wellicht niemand beter dan Albert Buining heeft de eerste monografie kunnen schrijven over
het geslacht Discocactus. De opdracht op blz. 5: "AAN MIJN VROUW" zegt voldoende welke
grote rol ook mevrouw Buining bij de totstandkoming van dit boek heeft gespeeld.
Wanneer een niet-botanicus een verhandeling schrijft over een zo moeilijk en welhaast nog "on
beroerd" geslacht van de kaktusfamilie, is het begrijpelijk dat een samenwerking met professionele
deskundigen, een haast primaire eis is. Wederkerig zullen botanici van naam alleen maar gelukkig
kunnen zijn met een zo erudiet en punctueel werker als Albert Buining, die met meerdere praktijk-
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mensen - kenners bij uitstek van de betreffende gebieden - tot viermaal toe langdurige expedities
ondernam in die landen waar het geslacht Discocactus originair is.
Het boek was ”up to date" op het moment dat het script werd afgesloten. Gestimuleerd en ge
ïnspireerd door het baanbrekende werk van Buining is men intussen doorgegaan met onderzoekingen,
waardoor nog steeds, mogelijk nieuwe, soorten worden ontdekt.
Na een algemene inleiding, begint het boek met twee sleutels tot de soorten van het geslacht
Discocactus.
Deze beide sleutels kregen wij in 1978 ter beoordeling aangereikt. Ze zijn mogelijk beide bruik
baar voor het determineren van importplanten; als zoektabel voor uit zaad gekweekte disco’s
onder condities die wij in ons zonarme land hebben, voldeden zij niet. Dit was Albert Buining
zich overigens terdege bewust. Hij is steeds uitgegaan van zelf verzameld importmateriaal, maar
hij was een te goed cactuskenner om niet te voorzien in een revisie aan de hand van betrouw
bare vermeerderingsgeneraties. Zijn grote verdienste is steeds geweest dat hij zaden van al de
holotypen aan botanische instituten en vrienden verstrekte, waardoor een beoordeling van onver
dacht vermeerderingsmateriaal, ook later voor hem beschikbaar zou zijn. De evaluatie van zijn
pionierswerk is Albert Buining helaas niet meer gegeven.
Maar tussen hen die de zaaiproeven namen en zij die de uitgave van dit boekwerk begeleidden,
is een zodanige samenwerking ontstaan, dat een aangepaste determinatietabel voor "niet-importen”
vrij spoedig opgesteld zal kunnen worden. Al vele zaailingen uit de holotypen hebben reeds een
cephalium gevormd; zij hebben gebloeid en vruchten gegeven.
De beschrijving der soorten, zowel de revisie als de diagnosen van nieuwe soorten is voortreffelijk
te noemen.
Een nauwkeurige studie van vroegere beschrijvingen moest vaak tot de genoemde revisie dan
wel tot een "nomen invalidum" voeren.
De tijd zal moeten leren, in hoeverre de in dit werk als nieuwe soorten opgevoerde planten
ook weer een revisie zullen behoeven. Een samenvoegen van enige hier beschreven soorten tot
één soort is, gezien de zaairesultaten uit het door Albert Buining verstrekte importzaad niet on
mogelijk. Men zal dan in de geest van de schrijver handelen die reeds tijdens zijn leven deze
revisie-mogelijkheden schiep.
Buining wist te goed uit eigen veldervaring dat secundaire kenmerken - meestal samengevat als
"habitus” - in de natuurlijk gebieden van herkomst, zo extreem dominant kunnen worden, dat de
primaire kenmerken van de soort, gebonden aan de genen, slechts bij zaaiproeven onder de
constanten van belichting, bodem, voeding enz. onderkend kunnen worden.
Aan de Latijnse diagnosen van J. Theunissen is - in afwijking van welhaast alle andere standaard
werken over cactussen - een ruime plaats toebedacht. Ook de Nederlandse beschrijvingen zijn
zeer uitgebreid en exact.
De teksten zijn voorzien van tekeningen van A.J. Brederoo; een naam die garant staat voor
perfectie.
Daar het materiaal van Albert Buining en Leopold Horst aanvankelijk onder HU- of H-nummers
werd verspreid, is het jammer dat bij enige planten deze H-nummers niet werden vermeld.
Bij de foto op pag. 31 rijst enige twijfel of deze plant Discocactus alteo/ens voorstelt, niet zozeer
vanwege de bedoorning, want deze is bij D. alteolens zeer variabel, doch wel om de bloem.
Deze komt niet overeen met de beschrijving. In het geheel geen twijfel bestaat er over de onjuiste
benaming van de planten afgebeeld op pag. 210 en 211. De werkelijke naam van deze planten
is Discocactus semicampaniflorus. De plant op pag. 211 is nl. exact dezelfde als gebruikt bij
de nieuwbeschrijving van Discocactus semicampaniflorus in het Amerikaanse tijdschrift Cactus
and Succulent Journal, jrg. 1975, pag. 123. Deze vergissing berust waarschijnlijk op het feit dat
de veldnummers van bovengenoemde soorten vrijwel identiek zijn, nl. 198 en 198a.
De kleurenfoto’s, geclicheerd vanaf dia's die Albert Buining zelf maakte tijdens zijn expedities,
lopen uiteen van goed tot uitstekend. Bij de kleurenfoto’s met witte (en gele) bloemen, leidt
een juiste belichting van de bloemkleur, onherroepelijk tot een onderbelichting van de groenwaarden. De foto's in het boek met een goede doortekening van de witte bloemen, zijn dan ook
wat somber in de groentinten.
Een meesterstukje van fotografische scherpte, kleurgradatie en typografische perfectie is de kleuren
plaat van Discocactus squamibaccatus op blz. 1 87.
Met de zwart-witfoto’s, heeft men waarschijnlijk wat meer moeite gehad. Het is echter bijzonder
moeilijk om van een kleurendia een goed positief in grijswaarden te reproduceren. Het hier be
reikte resultaat is, door het gebruik van divergente rasters toch redelijk goed te noemen.
De typografische verzorging van drukkerij Van Spijk en de accurate eindredactie van de heren
Noltee en de Graaf completeren de gunstige indruk die deze eerste uitgave van het "Buiningfonds" op ons maakte.
Voor de beginneling wat moeilijk en "taai", voor de discocactus-specialist een onontbeerlijk bezit,
dat is "DISCOCACTUS” van Albert Buining.
Wie schrijft er nu een korte verhandeling met goed onderbouwde en/aringstips over het zaaien
en kweken van dit wondelijk boeiende kaktusgeslacht?
G.E.M. Uil, Cuperstraat 3, 6681 AR Bemmel
A.M. Wouters, Laauwstraat 34, 6663 CK Lent
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Die Gattung Astrophytum, Arten - Hybriden - Kultur, door Otakar Sadovsky en dr. Bohumil Schütz.
224 bladzijden, 16 kleurenplaten, 192 zwartwitplaten, 8 tekeningen, stijve, geplastificeerde omslag,
formaat 23VÏ2 bij 16,8 cm. Uitgave Flora-Verlag. Alleenverkoop: Flora-Buchhandel, postbus 1110,
BRD - 7820 Titisee-Neustadt (Duitse Bondsrepubliek). DM 29,50. Flet zal weinig betoog behoeven
dat de liefhebber van het geslacht Astrophytum wel erg gelukkig zal zijn dat over dit aantrek
kelijke geslacht een apart werk door zeer deskundige mensen geschreven werd. De wereld is
ah.w. al overspoeld met algemene cactusboeken. En de zich specialiserende liefhebber ziet dan
ook met belangstelling uit naar monografieën, waarvan deze naar mijn mening een gelukkige greep is.
Vele belangrijke facetten komen aan de orde en als we er door heen bladeren, dan ziet de opzet
er als volgt uit. Flet is ingedeeld in een tiental hoofdstukken. Floofdstuk 1 gaat in op de vormen,
de kenmerken, de bedoorning en de kleur ervan, de bloemen en de vruchten, de ontwikkelingstrappen en het land van oorsprong van dit geslacht. Floofdstuk II handelt speciaal over de histo
rische gebeurtenissen, waarbij de ontdekkingen van de soorten achtereenvolgens de revue pas
seren. Hoofdstuk III behandelt de soortenproblematiek en daarop aansluitend komen in hoofdstuk IV
combinatie-aanpassingen en nieuwe inzichten aan de orde. Hoofdstuk V houdt zich uitvoerig
bezig met cultuuraspecten, zoals soort van grond, verpotten, aanpassing van importplanten, licht
en luchten, buitencultuur tijdens de zomer, kweken uit zaden, de vraag of het enten van zaai
lingen nodig is, het overwinteren en bestrijden van ongedierte. Hoofdstuk VI geeft een uitgebreide
indruk over het kruisen van de Astrophytumsoorten, een zeer interessant onderwerp, waarmee
de ondernemende liefhebber gelukkig zal zijn. En voor degenen die graag experimenteren zal
hoofdstuk VII dat gaat over het aspect terugkruisen een ware uitdaging inhouden. Hoofdstuk VIII
en IX zijn zeer specialistisch: 3 Astrophytumsoorten in één hybride, resp. 4 verschillende types
in één, erfelijk constante hybride. En hoofdstuk X tenslotte geeft in een vrij kort bestek een inzicht
terzake van het kweken van mutaties. Tot zover de zakelijke weergave van de inhoud van dit boek.
Persoonlijk ben ik wel enthousiast over het gebodene. De inhoud is wetenschappelijk en praktisch
gezien goed gedocumenteerd en toegelicht, mede dank zij het onderzoekswerk van vele,
vooraanstaande Astrophytumkenners.
Derhalve
mogen
we
rustig
spreken
van
een
standaardwerk dat de toets der kritiek goed zal doorstaan. De kleurenplaten zijn met zorg uitge
voerd, waarbij het een uitstekende gedachte was de achterzijde ervan blanco te laten. De zwartwitfoto's zijn voor het overgrote deel duidelijk, hoewel sommige wat fraaier hadden mogen worden,
zeker voor zo’n boek. In elk geval beantwoorden ze wel aan het doel, nl. als documentaire
ondersteuning van het tekstgedeelte. De kaarten, tabellen en tekeningen zijn ruim en duidelijk
uitgevoerd. Goed is het typografisch werk. Het gekozen lettertype is prettig en tussen de regels
heeft men een halve regel wit gelaten, hetgeen de leesbaarheid van de tekst beduidend verhoogt.
Voor de pas begonnen cactusliefhebber is het niet direct een "must” zich dit boek aan te schaffen,
tenzij hij zich al doelbewust aan het specialiseren is. Juist omdat dit werk ons vele, interessante
en wetenswaardige achtergronden verschaft, waar men normaal niet dan met zeer veel moeite
achter komt, ben ik ervan overtuigd, dat het bijzonder goed ontvangen zal worden.
Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal.

Bij het ter perse gaan van dit nummer, bereikte ons het bericht
van het overlijden op 21 maart 1980 van
Dr. B.K. Boon,

oud-redacteur van dit biad en schrijver van talrijke artikelen voor
"Succulenta”
In het mei-nummer hopen wij hierop terug te komen.
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Echinocereus cinerascens (De Candolle) Rümpler
W. STERK
Deze in Centraal Mexico zeer veel voorkomende soort is reeds als Cereus
cinerascens in 1828 door De Candolle beschreven. Het is dan ook een van de
oudst bekende soorten van dit geslacht.
In de natuur komen pollen tot een middellijn van 1.20 m voor. De van onder
spruitende stammetjes kunnen 30 cm hoog worden en dan tot 12 ribben
tellen die niet erg hoog en niet scherp, maar eerder wat afgerond zijn. De
areolen zijn wat witviltig en dragen ± 10 randdoorns die tot 2 cm lang kunnen
worden. De middendoorns zijn ongeveer evenlang en tot 4 per areool. Jonge
doorns zijn onderaan roze, later wit en tenslotte zoals de naam van de plant
aangeeft, later grijs wordend. De bloemen zijn (gemeten in knop kort voor het
opengaan), 6-8 cm lang en open 6 cm in doorsnede. De zaden zijn 1.2 mm
lang en 1 mm breed, papilleus met een uit vervlochten rimpels bestaand opper
vlak. De papillen zijn langer dan breed, 0,018-0,012 mm lang en 0,01-0,005 mm
breed. De papillen zijn niet hoog, minder dan de helft van de breedte. De
vlekjes op de papillen komen bij zaden van Echinocereussoorten wel meer
voor, maar zelden zo duidelijk als bij deze soort.
Het is een zeer veelvormige soort, die bij ons in de kas zelden de beschreven
afmetingen zal krijgen. Mijn grootste plant is 15 cm hoog, maar meestal halen
ze niet meer dan 10 cm. De doorsnede zal hier ook wel minder zijn dan in
de natuur. In Pinia de Rosa, de tuin van F. Rivière de Caralt maakte ik
jaren geleden twee foto’s. Bij een, niet bloeiend, is het naamplaatje duidelijk
te zien. Deze plant is veel meer gedrongen en schijnbaar dichter bedoornd
dan onze planten. Dit komt doordat de afstand tussen de areolen kleiner is.
Helaas heb ik bij de een jaar later gefotografeerde bloeiende plant een enstige
fout gemaakt. Op de dia schreef ik Echinocereus stramineus en zo kwam deze
plant onder deze verkeerde naam het vorig jaar in Succulenta te staan.
Bij de plaat voorop het februarinummer van 1979 moest dus staan Echino
cereus cinerascens in plaats van Echinocereus stramineus.
Het is natuurlijk onvergeeflijk dat zoiets kan gebeuren, vandaar dus deze correctie.
Over de nu afgebeelde plant kan ik ook nog vertellen dat ik deze kreeg uit
een oude verzameling onder de naam Echinocereus glycimorphus.
Deze naam is gegeven aan een niet bloeiende plant van F.A. Haage jr. te
Erfurt. Door Schumann, die dit geslacht in een aantal afdelingen verdeelde
(zie Krainz, Die Kakteen 1.1, 1975) werd voor deze soort een nieuwe afdeling
gevormd, de Oleosi (olijfgroenen) met Echinocereus glycimorphus als enige
soort. De hier afgebeelde plant is niet identiek met deze plant van Haage,
daar de bloem niet overeenkomt met de afbeelding, die Haage van deze
plant heeft gepubliceerd en die ook te vinden is in het boek Cacti van J. Borg.
Zowel Britton en Rosé als Backeberg erkennen deze soort niet. Ik weet niet
of er ergens echte van Haage afkomstige planten aanwezig zijn, hier of in
Duitsland. Ik zou hierover graag inlichtingen hebben.
Er zou ook nog een zeer langdoornige vorm zijn onder de naam Echinocereus
cirrhiferus Rümpl., en als Cereus cirrhiferus Sabouret in 1853 is beschreven
maar deze is niet meer terug te vinden. Mogelijk is er in oude verzamelingen
nog wel wat van dergelijke planten te vinden. Onder de niet te vinden naam
Echinocereus dyckianus heb ik een plant afkomstig van Hoeckx in Antwerpen,
die ook tot deze soort kan horen, maar wat dikkere bruinachtige middendoorns
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Zaadkorrel van Echinocereus
cinerascens

50 x vergroot

Idem, deel van
de zaadkorrel
200 x vergroot

idem
1000 x vergroot
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heeft. Nog heel wat problemen om op te lossen dus. Als U interessante
planten heeft, laat het dan eens weten, misschien zijn enkele problemen dan
toch op te lossen.
Een van de redenen waarom ik dit schreef is wel dat er een groot aantal,
meest uit zaad gekweekte planten van deze soort in de verzamelingen zijn,
maar heel weinig en zonder afbeeldingen is erover in boeken of tijdschriften
te vinden. Andere met de R.E.M. gemaakte foto’s van zaden van deze soort
volgen nog.
Wevestraat 89, Stiphout

IN MEMORIAM
BOUDEWIJN KAREL BOOM
26 maart 1903 - 21 maart 1980
Dr. B.K. Boom, de laatste Nederlander van de oude garde van internationaal
gezag in de succulentenwereld is van ons heengegaan. Zijn zeer sterke
geest, die vrijwel tot het einde zijn door ernstige ziekte geteisterde lichaam
overheerste, heeft de strijd op moeten geven. In hem verliezen wij een man,
die in de laatste 30 jaar, meer dan wie ook heeft gedaan om de kennis
van succulenten op een hoger plan te brengen. Als man van de weten
schap bezat hij de gave om zijn grote botanische kennis op een zeer
breed terrein, om te zetten in een taal die zowel door de liefhebber als de
vakman, in vele takken van de tuinbouw en plantenwereld, kon worden
verstaan. Weinig wetenschapsmensen zijn met deze gave begenadigd. De
naam Boom is al bijna een halve eeuw een begrip in de Nederlandse
tuinbouwwereld, door wat zijn levenswerk genoemd kan worden: "Flora der
cultuurgewassen van Nederland”. Hiervan zijn na zijn overbekende "Neder
landse Dendrologie" (9 herdrukken), nog twee delen verschenen: "Flora der
gekweekte kruidachtige gewassen" en "Flora van kamer- en kasplanten”.
Het vierde deel: "Succulenten" heeft hij helaas niet meer geheel persklaar
kunnen volbrengen.
Zijn activiteiten op het gebied van- de succulenten waren veelzijdig en
wereldomvattend. Alvorens daar op in te gaan wil ik trachten een kenschets
van zijn persoon te geven zoals ik hem heb leren kennen in een persoon
lijk contact, gedurende de laatste 25 jaar van zijn leven. Dr. Boom moet
in zijn leven met enorm veel mensen in aanraking zijn geweest. Eerst als
leraar aan de middelbare tuimbouwschool in Boskoop, later als taxonoom
aan het Instituut van Plantenveredeling te Wageningen, terwijl hij nog vele
nevenfuncties vervulde.
Dr. Boom kwam bij velen over als een wat "moeilijke” man. Hij was een
zeer kritisch man in zijn werk, maar in de eerste plaats voor zichzelf. Daar
door was hij in staat veel zaken tot een goed einde te brengen. Maar hij
was ook kritisch ten opzichte van anderen. Dat heeft ongetwijfeld mensen
van hem vervreemd. Hij was afkerig van ondeskundig gewauwel! Wee degene,
die met mooie woorden zijn ondeskundigheid trachtte te verbergen. Als je
met hem sprak keek hij je met zijn intelligente scherpe blik doordringend
aan. Bleef hij je aankijken dan boeide het gesprek hem en kon je rekenen
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op een leerzame discussie. Maar bij geklets of gefilosofeer dat geen genade
kon vinden in zijn rechtlijnig denkend brein, begon hij ergens in de verte
te staren, waarna hij vaak zijn ogen sloot en achteloos met zijn hand door
zijn haar begon te strijken. Op het moment dat men misschien zou denken,
nu valt hij in slaap, opende hij zijn ogen, onderbrak desnoods de spreker
en gaf hij een goed geformuleerd weerwoord. In wezen was Dr. Boom een
bescheiden man, die zeker niet de grote autoriteit uithing die alles wist. Eén
van de vele dingen die ik van hem geleerd heb was zijn stelregel: ”Je hoeft
niet alles te weten, als je maar weet waar je het vinden kunt". Hiermee
bedoelde hij te zeggen, dat je de literatuur over een onderwerp dat je be
studeerde moest kennen en zonodig raadplegen en citeren. Dr. Boom heeft
zich altijd zeer beijverd om mensen op te wekken tot zelfstudie. Daarvan
getuigt niet alleen zijn artikel "Overpeinzingen bij het 900-ste lid" in Succu
lenta 34: 31, 1955, maar ook zijn vele malen herhaalde pogingen, om door
middel van de door hem opgerichte "werkgroep voor succulentenstudie” te
Wageningen, anderen tot serieuze studie te activeren. Helaas heeft dit alles
niet tot het resultaat geleid dat hij in zijn enthousiasme hiervan voorstelde.
Nadat hij het secretariaat om gezondheidsredenen moest neerleggen, is de
werkgroep verwaterd en later opgeheven.
Dr. Boom was als een boek waarvan de laatste bladzijden niet opgesneden
waren. Deze zijn voor geen enkele buitenstaander ooit open gegaan. Maar
toch heb ik in de loop der jaren deze uiterlijk zo gesloten man leren kennen
als een warm meevoelend mens, ook in andermans privéleven. Zijn gezin
betekende veel voor hem. Persoonlijk of in briefwisseling, altijd bleek zijn
aandacht voor zijn gezin, maar de ernst van zijn eigen slepende ziekte
bagatelliseerde hij met een enorm gevoel voor realiteit. Zijn sterke geest
stelde hem in staat tot het eind van zijn leven te blijven werken, al mogen
wij daarbij de liefdevolle verzorging en steun die hij van zijn vrouw ontving
niet vergeten.
Van zijn vele aktiviteiten naast het schrijven van boeken en artikelen memoreren
wij zijn actief lidmaatschap van de Internationale Organisatie voor de studie
van Succulenten (I.O.S.) waarvan hij vele jaren secretaris was. Hij had een
belangrijk aandeel in de democratisering van deze organisatie. Hij heeft zich
bijzonder beijverd voor de instelling van het Succulentarium te Wageningen,
opgebouwd uit een door hem aangelegde collectie en later aangevuld met
enkele belangrijke privé-collecties en andere giften. Wij hopen dat het Succu
lentarium als een posthuum eerbetoon aan hem nog lang gehandhaafd zal
kunnen blijven.

Van 1962-1967 was hij redacteur van ons maandblad, waarbij hij zich ingezet
heeft om het wetenschappelijke peil te handhaven. Dat het zo voor onze
vereniging en léden belangrijke Chlichéfonds na de moeilijkheden in 1963
is blijven bestaan is uitsluitend aan hem te danken.
Wij zullen zijn weloverwogen oordeel over allerlei problemen niet meer horen,
maar zijn werk zal blijven voortleven en worden benut. Wij zijn hem dank
baar voor alles wat hij in het belang van Succulenta en de succulenten
wetenschap heeft gedaan.
Moge het voor zijn vrouw en kinderen een troost bij dit voor hen zo smar
telijk verlies zijn, dat wij hem met eerbied zullen blijven gedenken.
Moge zijn altijd zo werkzame geest nu rusten in vrede.
J.C. van Keppel, Jonkerlaan 14, Wassenaar.
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Vragenrubriek
Vragen bestemd voor deze rubriek kunt u sturen aan de redactie.
De heer Erik van Lohuizen, Vinkstraat 9, 8172 GL Vaassen, vraagt of be
ginners misschien hun ervaringen aan hem willen opsturen, zodat hij ze kan
bundelen en er een artikeltje voor Succulenta van kan maken.
De heer J. van den Berg, Henri Dunantstraat 3, 6006 LT Weert, stelt in
zijn brief heel veel dingen aan de orde. Wanneer wij ze allemaal uitvoerig
zouden beantwoorden, zouden wij ondertussen een boek hebben geschre
ven! Maar deze rubriek is er om vragen te beantwoorden. Daarom beginnen
wij er aan. Maar allereerst toch een opmerking vooraf. Er bestaan tegen
woordig zoveel boekjes over onze liefhebberij, uitvoerige en minder uitvoerige,
slecht is er toch eigenlijk geen een. Ook de beginner kan er toch veel
in vinden, waar hij wat aan heeft. Ik wil hier geen opsomming van titels
geven, maar voor één toch een uitzondering maken nl. het boekje dat door
onze eigen vereniging wordt uitgegeven en dat toch hopelijk alle leden
(zeker de nieuwe) in hun bezit hebben: "Handleiding voor het verzorgen en
kweken van cactussen en andere succulenten" door Arie de Graaf en Frans
Noltee. Hierin kan men een massa informatie vinden over onze liefhebberij.
Maar nu de vraag van de heer van den Berg, een van de vragen: Grond.
Hier is nu een onderwerp, waarover vroeger meer werd gepraat dan tegen
woordig. Ouderen onder u herinneren zich wel de recepten voor de grondsamenstelling die gegeven werden! Kalk van oude schoorstenen, om maar iets
te zeggen, moest er in! Het is al weer een paar jaar geleden dat uit Duits
land een wondermengsel werd ingevoerd, maar ook dat voldeed niet aan
alle wensen. Wij willen aan onze planten het beste geven en daarom zoeken
wij naar de beste grond. Het is toch immers de basis voor al onze planten?
Het is zeker waar dat sommige van onze succulenten op de vindplaatsen
in een voor ons op het eerste gezicht "rare” grond groeien. Daarom willen
sommige liefhebbers die grond imiteren. Maar zet dat gerust uit het hoofd.
Voor ons liefhebbers is dat onmogelijk. Daar komt zoveel bij kijken dat wij
er niet aan kunnen beginnen. Maar dat hoeft ook niet. Ik geloof dat men
moet uitgaan van gewone, goede grond. Ik weet wel, dat is ook een heel
rekbaar begrip, wat is gewoon, wat is goed. Laten wij zeggen, grond waar
andere planten dan succulente, b.v. inheemse, goed in groeien. Maar deze
grond moet aan twee eisen voldoen. Op de eerste en voornaamste plaats
hij moet goed doorlaatbaar zijn. Ik weet wel dat iedereen begrijpt dat grond
niet zo hard moet zijn als beton. Maar voor succulenten geldt speciaal dat
de grond los en doorlaatbaar moet zijn. Dit kan men bereiken door er "iets"
door te mengen. Dat iets kan van alles zijn, scherp zand, gebakken kleikorrels en nog vele andere producten. De tweede eis, waaraan onze grond
moet voldoen is, overdreven gezegd, van minder belang. Er moet in die
grond niet teveel kunstmest zitten. Kustmest, speciaal stikstof jaagt de planten
te veel op. Verder zou ik aanraden bekijk uw planten goed, kijk hoe ze
reageren op een bepaalde grond en in de kortste keren hebt u de grond
waar u de rest van uw leven bij zweert. Voor het maken van grondmengsels,
zo u daar behoefte aan krijgt, moet u in de boeken kijken. Maak het niet
te ingewikkeld, dat is echt niet nodig.
De volgende keer een andere vraag.
Redactie
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Mexicaanse reisverhalen (III)
HUBERT MULLER
3. San Juan Raya
Amador heeft nog een broer, Gerardo geheten, die in de buurt van de plaats
een onyxgroeve heeft. Het werk daarin is buitengewoon gevaarlijk, omdat de
gangen niet door middel van mijnhout gestut worden en omdat na het tot
springen brengen van de aangebrachte explosieven vaak tonnenzware rots
blokken naar beneden komen, waarbij de mijnwerkers gevaar lopen. Dat is dan
ook de reden dat niemand uit het dorp zelf daarin wil werken. Maar arme,
blijkbaar fatalistisch ingestelde Indianen komen te voet van heinde en ver over
de bergen ernaar toe. ’s Nachts moeten ze 6 uur lopen tot aan de groeve,
maar toch zijn ze er ’s maandags altijd weer precies op tijd en verdwijnen
wederom op zaterdagavond, om, na een halve nacht lopen weer bij hun gezinnen

Foto 26: Pilosocereus
chrysacanthus en
Pachycereus hollianus,
met op de achtergrond
groeiende Hechtia's.
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ro to 27 De gebroers Amador en Gerardo Cariilo, temidden van Ferocactus robustus en Ferocactus flavovirens.

te zijn. Ik had gaarne me met deze Indianen onderhouden, maar ze spreken
geen woord Spaans, dan alleen hun eigen, oude taal.

Ten behoeve van het vervoer van het onyx (= een halfedelsteen, red.) bezit
Gerardo een vast op de weg liggende landrover. Zo reden we met zijn drieën
weg om San Juan Raya te bezoeken. Een kleine, van alles verlaten neder
zetting, zonder water of elektrisch licht. Het ligt ver van de weg af, in het
noorden, achter Zapotitlan en Acatepec. De weg is er miserabel, maar met
behulp van de landrover komen we er toch doorheen. Deze streek was miljoe
nen jaren terug een zee, want men vindt daar nog vele fossiele zeeschelpen
en andere fossielen. Daar groeiden dan ook de cactussen nog onaangetast
in groten getale. De Pilosocereus chrysacanthus begint zelfs te bloeien (zie
foto 26). Ook de Lemairocereus hollianus (de zogenaamde "palissadecereus")
groeit hier voortreffelijk. Verder treft men er aan de reusachtige Beaucarnea
gracilis, die aan de voet gemeten metersdik is en die er als reuzeflessen
uit zien. Voorts Fourquieria formosa, Ferocactus robustus en Ferocactus flavo
virens vormen hier grote groepen (zie foto 27). En de roodbewolde Neobuxbaumia macrocephaia (synoniem: Mitrocereus ruficeps) staat hier met vele
exemplaren (zie foto 28). De nare Cylindropuntia tunicata (zie foto 29) maakt
vaak de doorgang totaal onmogelijk. Ferocactus recurvus, hier eveneens zeer
sterk bedoornd, doet daarin in concurrentie bepaald niet voor onder (zie foto 30).

Neobuxbaumia tetetzo groeit hier ook breed omhoog en daartussen in staat
nog vereenzaamd een prachtexemplaar van Echinocactus grandis (zie foto’s
31 en 32).
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Foto's van de
schrijver

Foto 28: Yucca periculosa en Neobuxbaumia macrocephala. Op de achtergrond rechts Myrtillocactus geometrizans var. grandiareolatus.

Foto 29: Cylindropuntia tunicata met de gemene stekels.

i oto 30: Ferocactus recurvus.

Foto 31 Neobuxbaumia tetetzo en Echinocactus grandis.
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Foto 32: Een "kleuterschool” met overwegend jonge Neobuxbaumia tetetzo

Wat de kleinere bolcactussen aangaat, vind ik er mooie Coryphantha pallida
met donkere, bijna zwarte, gekromde middendoorns. Deze soort vormt als
opslagplaats voor vocht sterke penwortels. Verder groeien hier Mamm. carnea,
Mamm. conspicua en een zuiverwitte: Mamm. elegans zonder middendoorn.
Men ziet ook hier mooie Agaves, tezamen met bontgekleurde Hechtia’s. Hier
moet ook Mamm. viperina voorkomen. Amador kende deze soort en noemde ze
"chilitos”, maar we vonden geen enkel exemplaar. Er zijn teveel cactusstropers,
die van alles meenemen, wat ook maar enigszins verkoopbaar lijkt. Wel vonden
we tijdens het zoeken naar de viperina een prehistorische, zeer goed bewerkte
lanspunt uit vuursteen gemaakt. Ook ditmaal mocht ik spreken van een mooi
uitstapje.
(wordt vervolgd)
42, avenue Monterey, Luxembourg
Vertaling: J. Defesche / Th. Neutelings

Gymnocalycium, niet altijd naaktkelkig? (slot)
TH.M.W. NEUTELINGS
1 Augustus: Het pericarpellum is nog steeds groen gebleven. Dit dank zij de
kunstmatige bestuiving of dank zij de groeidrift. Maar het bewijs van een bevruch
ting zelve is daarmee dus nog niet aangetoond.
Inmiddels zijn de meeste bloemknoppen in bloei geraakt. Het blijken ook normale
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bloemen te zijn. De bloemkleur is overwegend wit. Sommige zijn crèmekleurig
of hebben enige bloemdekbladen met aan de buitenzijde een lichte vuilpaarse
tint. Bij het ouder worden wordt vooral de binnenzijde van de bloemdekbladen
roze. Omdat de bloemen dicht op elkaar zitten, ontvouwen de bloemdekbladen
zich tamelijk moeilijk. Dit bloementapijt is op deze datum 70 mm lang, 50 mm
breed en 35 mm hoog.
Half augustus: 5 bloemen, onbevrucht, zijn uitgebloeid. Zij hebben 14 dagen lang
gebloeid en dat bij een gemiddelde middagtemperatuur van ca. SB'O! Met
een pincet waren ze gemakkelijk te verwijderen. Een ervan heb ik toen met
een scherp dunbladig mes overlangs middendoor gesneden. Het ovarium was
normaal gevuld met (onbevruchte) zaadknopjes, de bloembuis had aan de buiten
zijde normale schubjes en aan de binnenzijde de gebruikelijke meeldraden.
Ook de stijl met stempel trof ik als verwacht aan.
Overigens heb ik vastgesteld dan geen van de uitgebloeide zijknoppen op zich
weer zijknoppen voortbracht, noch bedoorning uit schubben die op het pericarpellum zaten. Ook noteerde ik dat alle zijbloemen niet groter werden dan 2/3
van het formaat van de normale bloemen die voorgaande jaren op deze plant
bloeiden.
De situatie op 21 augustus laat zich als volgt schetsen: Alle bloemen zijn nu
uitgebloeid. De hoofdspruit vormt weer nieuwe bloemknoppen aan de basis en
één op het pericarpellumgedeelte. Het pericarpellum wordt roodpaars tot de grens
van waaruit de eerdere zijbloemen ontsproten, welk gedeelte groen van kleur
blijft, zij het dat de onderkant ervan wat paarsig aanloopt en bovendien duidelijk
knobbeltjes gaat vertonen. In dit stadium meen ik het volgende beeld te mogen
schilderen. Namelijk dat de hoofdspruit bestaat uit drie gedeelten: a) het deel met
de bloemdekbladen, meeldraden en stamper b) het pericarpellum waarin het
vruchtbeginsel zich bevindt (dat thans paarsrood aanloopt hetgeen duidt dat de
vrucht aan het rijpen is) c) het derde deel, nl. het gedeelte vanaf het areool
op de moederplant tot het eigenlijke pericarpellum. Dit gedeelte noem ik gemaks
halve het subpericarpellum. Nu alle zijbloemen van de eerste lichting (18 stuks)
zijn uitgebloeid en afgevallen blijkt duidelijk dat deze elk uit een areool met
doorntjes op het subpericarpellum ontsprongen zijn. Voorts valt goed te consta
teren dat er geen duidelijke scheidslijn tussen pericarpellum en subpericar
pellum aanwezig is. Of het zou de ontstane kleur (roodpaars) moeten zijn die
wel die begrenzing aangeeft.
Zoals uit het vorenstaande reeds blijkt, zijn die bedoornde areooltjes met zijbloemknopjes destijds uit normale schuboksels ontstaan, hoewel ik dat niet voor
alle 18 heb kunnen vaststellen, gezien de compacte situatie. Voort zagen we
dat vooral de onderkant, dus het naar de grond toe gekeerde gedeelte, tot
knobbelvorming overgaat. Dit zou erop kunnen wijzen - wat ik dan voorlopig
ook aanneem - dat het subpericarpellum geen zaadknoppen bevat. Vooral nu
zou een ontleedmes meer directe antwoorden kunnen geven, maar de verleiding
tot het gebruik ervan kan ik nog steeds weerstaan, zij het dan met enige moeite.
Op 28 augustus wordt het geduldig wachten beloond. Het pericarpellumgedeelte
dat nu intens roodpaars is aangelopen vertoont aan de bovenkant een zijde
lingse scheur, waaruit het vruchtvlees met zaden gedeeltelijk uitstulpt. Na dit
tafereel gefotografeerd te hebben, staat mijn besluit vast. De vrucht wordt met
een vinger behoedzaam neerwaarts gebogen en knapt onder deze uitgeoefende
druk af, net op de kleurgrens met het zogenaamde subpericarpellum. En daaruit
rolt dan vanzelf het volgende antwoord. Het subpericarpellum bevat geen zaad.
Wel kleeft aan de wond wat roodpaars gekleurde pulpa (= vruchtvlees) met
daarin enige zaden. Maar de wond laat duidelijk zien, dat het binnenste van het
subpericarpellum groen is. Op de rijpe vrucht zit nog een bloemknopje met een
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14 zijbloemknoppen tegelijk in
bloei.

Overzichtsfoto van de hele
plant. Nog geen zijbloem is
uitgebloeid.

In deze close-up is de
uitgebloeide hoofdbloemknop duidelijk te
zien. Ook gaat de produktie van nieuwe
bloemknoppen nog
steeds door.

Op een na zijn alle
zijbloem en van de eerste
lichting uitgebloeid en afge
vallen. Meerdere knoppen
worden nog aangemaakt.
Het "subpericarpellum" be
gint zich te verdikken en
gaat knobbels vertonen.

Rechts onder is duidelijk de
knobbelvorming waar te nemen.
De scheid ing tu sse n pericarpellum en subpericarpellum
begint zic h thans duidelijk af te
tekenen.

De vrucht is opengebarsten aan
de bovenzijde.

Close-up van de verwijderde
vrucht.

Fo to 's van de sc h rijv e r
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Het breukvlak in
close-up.
De "krater" erin is
lichtgroen, goed is
te zien dat de
areolen op
knobbels komen
te zitten, die zich
thans goed aan
het ontwikkelen
zijn.

bedoornd areool, welke beide eerder goed zichtbaar uit een pericarpellum ont
staan zijn.
Als ik de balans mag opmaken wat het aantal bloemen van deze ene spruit
betreft, dan kom ik thans op 1 hoofdbloem, 18 zijbloemen plus 8 thans zicht
bare zijbloemknoppen, in totaal dus 27.
Het zgn. subpericarpellum bezit veel, dicht op elkaar zittende areolen, vooral
aan de bovenkant. De knobbelvorming aan de onderkant zet zich verder voort, en
in mindere mate aan de bovenkant.
Het is verbazingwekkend dat een dergelijke zijspruit zo enorm produktief kan
wezen. Het verhaal illustreert duidelijk hoe één plant je als liefhebber intensief
kan bezig houden. Maar als leek en als liefhebber kun je weinig wetenschap
pelijke conclusies trekken. Zondermeer mogen we wel vaststellen dat deze plant
een overduidelijke stoornis in zijn groei- en bloeiregulatieprocessen kent. Maar
naar de oorzaken ervan mogen we gissen.
Het bestuiven met pollen van een andere G. damsii heeft tot zaadvorming geleid.
Waarop dan weer een verhaal zal volgen. Namelijk is het zaad kiemkrachtig en
hoe gedragen zich in de toekomst de nakomelingen ervan? En dan de spruit zelf.
Wat is deze verder van plan. Zal de moederplant nog meer daarvan gaan aan
maken, gezien het afgestorven groeipunt? Allemaal aspecten die bij mij de
cactushobby mede doet voortleven.
Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

Frailea perbella spec. nova K.H. Prestlé
K.H. PRESTLÉ
Caulis simplex cylindricus ad 1,5 cm diametiens ac parte superterranea 2 cm
altus glaucus, radice rapiformi partim ramosa, vertice 2-3 mm impresso aculeis
marginalibus fulvis ac areolis confertioribus; costis 24-26, ad 3 mm latis planis
circa areolas vix altioribus, areolis oblongo ovalibus 1 mm longis ac o,3 mm latis,
2-3 mm inter se distantibus pilis conspicue nigris tomentosis instructis; aculeis
marginalibus 11, 2,5 mm longis sucineis tenuibus non-pungentibus plane accum
bentibus, in areolis veteribus magis radiantibus, in pede areolarum iuvenilium nodosoincrassatis et hic ferrugineis, centralibus deficientibus; floribus infundibuliformibus
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circa 23 mm longis latisque, pericarpello 7 mm longo ac 8 mm lato squamulis
minutis obsito in quarum axillis saetis plus minusve curvatis brunneis ad 5 mm
longis in fasciculis de 3-5 et pilis fulvis, receptaculo 4 mm longo squamulis obsito
in quarum axillis saetis brunneis in fasciculis de 3-5 et pilis fulvis, foliis perianthii
exterrioribus 15 mm longis ac 5 mm latis spathulatis sufflavis in ima parte cum nervo
mediali olivaceo-brunneo in acumine unguicolo subtili praeditis margine levibus ac
subundulatis, interioribus 14 mm longis ac 3,5 mm latis spathulatis sufflavis in
acumine unguicolo subtili praeditis margine levibus ac subundulatis, stylo 10 mm
longo flavo stigmatibus 7 albis 3 mm longis pappilosis, staminibus primariis 8-9 mm
longis, secundariis in duobus coronis omnibus chloroticis, antheribus 1 mm longis
subbrunneis, caverna seminifera 7 mm longa ac 4,5 mm lata cum ovulis funiculis
annexis; fructu subovali fusco-viridi 16 mm longo ac 11 mm lato areolis cum
3-5 saetis subcurvatis 2-5 mm longis brunneis et pilis fulvis obsito, in fructus
acumine saetis longioribus ac rectioribus; seminibus lintriformibus 2 mm longis 1,5 mm
latis nitide castaneis cum lineamentis reticulatis, hili margine loculis minutis sub
concamaratis praedito introrsum curvato, hilo ovali basali, micropyla sub hili margine
a tergo, hilo membrana tenui clauso, funiculo membranae adhaerenta, pectine a tergo
clare visibili, embryone oviformi, perispermio deficiente, cotylidonibus visibilibus.
Crescit in Siërra de Aurora in parte septentrionali rei-publicae Uruguayanae, in
rupium basaltarium rimus completis cum particulis humosis paucis, in altitudine 350 m.
Typus in Herbario universitatis regni Ultraiecti, Hollandia, sub. numero PR 59.

Frailea perbella

Foto v.d. schrijver

Plant: enkel, cylindervromig, tot 1,5 cm doorsnee, ca 2 cm hoog boven de
grond, blauw-groen, met peenwortel, welke aan de wortelhals niet van het
plantelichaam afgezet is, peenwortel ten dele vertakt. Toppunt 2-3 mm verdiept,
randdorens lichtbruin, areolen donkerbruin dicht bij elkaar staand.
Ribben: 24-26, vlak, nauwelijks verhoogd rond de areolen, tot 3 mm breed.
Areolen: langwerpig-ovaal, 1 mm lang, 0,3 mm breed, 2-3 mm van elkaar op
de rib staand, met opvallend zwarte viltachtige haren bezet.
Dorens: randdorens 11, 2,5 mm lang, amberkleurig, dun, niet stekend, plat
tegen het plantelichaam aanliggend, bij oudere areolen meer stralend, dan de
voet bij jonge areolen knobbelvormig verdikt, en daar roestbruin van kleur.
Middendorens ontbreken.
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Bloem: trechtervormig, ca, 23 mm lang, 23 mm breed, pericarpellum 7 mm
lang, 8 mm breed, bedekt met zeer kleine schubjes, in de oksels daarvan
min of meer gebogen borstels, tot 5 mm lang, in bundels van 3-5, bruin van
kleur en geelbruine haren; receptaculum; 4 mm lang, met schubjes bedekt,
in de oksels daarvan bruine borstels, in bundels van 3-5 en geel-bruine haren;
buitenste perianthbladeren 15 mm lang, 5 mm breed, spatelvormig, met op de
top een fijn nageltje, bladrand glad en min of meer gegolfd, lichtgeel; binnenste
perianthbladeren 14 mm lang, 3,5 mm breed, spatelvormig met op de top een
fijn nageltje, bladrand glad en enigszins gegolfd, lichtgeel; stamper 10 mm lang,
0,9 mm doorsnee, geel, stempels 7,3 mm lang, met papillen bezet, wit; primaire
meeldraden 8-9 mm lang, parallel met de stamper verlopend; secundaire
meeldraden 5,5 mm lang, in twee kransen staande, de top naar de stamper
gericht, alle groen-geel van kleur; helmknopjes 1 mm lang, lichtbruin; zaadholte ovaal, 7 mm lang, 4,5 mm breed, met aan strengen bevestigde zaadknoppen. Vrucht groot, min of meer ovaal, donkerbruin-groen van kleur, met
areolen bezet, 16 mm lang, 11 mm breed, areolen met 3-5 min of meer ge
bogen, 2-5 mm lange bruine borstels bezet. Areolen of haren lichtbruin. Op de top
van de vrucht zijn de borstels langer en rechter. Zaad bootvormig, 2 mm lang,
1,5 mm breed, glanzend kastanjebruin met netvormige tekening op de testa;
hilumrand met zeer kleine, iets gewelfde vlakjes, hilumrand naar binnen gebogen,
hilum ovaal, basaal, het micropyle bevindt zich onder de hilumrand aan de
rugzijde, het hilum is afgesloten door een dun vlies waaraan de funiculus
bevestigd is. Kam aan de rugzijde duidelijk zichtbaar; embryo eivormig, perisperm
ontbreekt, cotylen zichtbaar.
Vaderland: Noord-üruguay en Rio Grande do Sul (Brasil), Vindplaats - Siërra de
Aurora.
Type: gedeponeerd in het Herbarium van de Rijksuniversiteit te Utrecht onder
het nr. PR. 59.
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Opmerkingen: Frailea perbella is in 1972 voor het eerst ontdekt door de
Uruguayse plantenzoekers Mueriel en Schlosser tijdens een gezamelijke reis door
Noord-Uruguay en kreeg het veldnummer M-470, waaronder deze Frailea ook
bij verschillende liefhebbers in de verzameling te vinden is.
Op mijn eerste studiereis door Uruguay in de wintermaanden 1976/77 vond ik
deze Frailea op haar standplaats terug en registreerde deze Frailea onder mijn
veldnummer PR. 60.
In de nu afgelopen maanden okt/nov. 1979 kreeg ik de gelegenheid tijdens
mijn tweede studiereis door de staat Rio Grande do Sul, op Braziliaans grond-
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gebied eveneens het terrein naar het voorkomen van de Frailea perbella
aldaar te doorzoeken. Tot mijn vreugde vond ik deze Frailea en zijn variëteiten
in een groot verbreidingsgebied van ca. 30 x 30 km voor.
Frailea perbella is bijzonder mooi en opvallend getekend door de zwarte
areolen op de blauw-groene epidermis, wat doet denken aan Frailea phaeodisca.
Het zijn echter de grote opvallende vruchten en de slanke bouw van deze
Frailea, welke aantonen, dat Frailea perbella niet tot het soort Frailea phaeodisca
te rekenen is.
Lat.diagnose . drs. J. Huijsson
Tekeningen : A.J. Brederoo
Vijverweg 12, 5461 AL Veghel.

De Crassula’s van onze collecties 6 en 7
B. K. BOOM t
Crassula barbata, C. eendornensis, C. hemisphaerica,
C. interrupta, C. tomentosa ( 6)
Deze namen behoren bij drie, bij de liefhebbers goed bekende soorten. Zij
hebben gemeen, dat de bladen in rozetten staan en langs de rand (soms op
vallend) gewimperd zijn; de bloemen staan in verlengde schijnaren, de kroonbladen daarvan zijn onderaan tot een buisje vergroeid, aan de top toegespitst
en schuin naar buiten gebogen. Deze kenmerken behoorden vroeger tot het
ondergeslacht Sphaeritis. Het is een naam, die weinig liefhebbers wat zeggen
zal. Na de grondige studie is evenwel gebleken, dat Sphaeritis een groep zeer

Crassula hemisphaerica in knop
vergelijk p. 122.
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heterogene soorten is; het was dus een kunstmatige groep, die daarom nu
wordt verworpen. Er behoren nog verscheidene andere soorten toe, waarvan er
enkele in een hier aansluitend opstel worden behandeld.
De meest bekende van bovenstaand rijtje namen is ongetwijfeld C. barbata,
een sieraad van menige verzameling.
C. barbata Thunb. (1778) heeft vrij grote rozetten van langwerpige, opvallend
kruiswijs overstaande bladen, die langs de randen voorzien zijn van lange,
witte wimperharen (vandaar de naam: barbata = gebaard). Tegen de zomer groeit
er uit het midden van het rozet een vrij hoge stengel, waarvan de bladen naar
boven geleidelijk in grootte afnemen en dan overgaan in schutbladen. Vaak valt
die stengel om, vooral wanneer de plant het te goed heeft gehad, dus te veel
water en te veel mest. Wanneer die bloeistengel eenmaal omgevallen is, is het
mooie van de planten af; men kan natuurlijk met stokjes nog wel wat redden.
In de oksels van de schutbladen vormen zich gedrongen, tuilvormige bloeiwijzen met zuiver witte kroonbladen. Goed gekweekt is het een prachtige plant
voor de liefhebberskas.

Crassula barbata x C rosularis cv. 'Rosula'.

Crassula barbata.

121

Men heeft deze soort nog al eens gebruikt voor kruisingen; zo staat hier afgebeeld een kruising van C. barbata met C. orbicularis ’Rosula’ (vroeger C.
rosularis genoemd, daarover een volgend artikel). Verscheidene van die hybriden
zijn veel steviger dan C. barbata en bovendien is de bloeiwijze vertakt en daar
door is deze hybride voor de minnaar van mooie planten beter geschikt dan
de echte C. barbata.
C. barbata groeit wild ongeveer in het midden van Zuid Afrika. Het heeft weinig
zin de districten op te geven, daarvan weet toch vrijwel niemand, waar die
liggen. De tweede soort van deze groep is:
C. hemisphaerica Thunb. (1778), ook al een oude bekende en aantrekkelijk
voor de liefhebber. In bloeiloze toestand is deze soort gemakkelijk te her
kennen aan de rozetten, die op lengtedoorsnede halfcirkelrond zijn. Het is
gelukkig niet nodig daarvoor de planten door te snijden, men ziet dit kenmerk ook
goed, wanneer men het rozet van opzij beziet. De plant heeft er zijn naam aan
te danken (hemi = half, sphaerica — bolrond). De sterk gebogen bladen zijn
meestal grijsgroen en op een dichte rij vrij korte wimperharen na, kaal. Vooral
aan de lengte van die wimperharen kan men het verschil met C. barbata zien.
Een verder onderscheid is, dat de bladen naar boven plotseling in de schut
bladen overgaan; er zijn dus geen tussenvormen van rozet- en schutbladen.
De bloeiwijze is ongeveer gelijk aan die van C. barbata, maar veel steviger;
een en ander is duidelijk aan de twee hier afgedrukte foto's te zien. De kleur van
de kroonbladen is ook wit.
In vegetatief opzicht lijkt C. hemisphaerica wel wat op C. quadrangularis, maar
hiervan is de bloeiwijze tuil- en niet aarvormig.
Evenals met C. barbata is er met de benaming niets aan de hand, hetgeen
niet gezegd kan worden van de volgende soort nl.:

Crassula hemisphaerica in bloei,
vgl. foto p. 120.

C. tomentosa Thunb. (1778), die vooral in de bloemkenmerken zeer verwant
is aan C. barbata. Aan de basis vormt deze soort een rozet, waarvan de bladen
óf in een spiraal gerangschikt óf onduidelijk overstaand zijn. Die bladen zijn
vrij groot nl. tot 8 cm lang en 2 cm breed (hoe groot ze worden hangt weer
af van de wijze van kweken: hoe beter de planten het hebben, hoe forser
ze worden); ze zijn dicht behaard (vandaar de naam: tomentosa = viltig).
Uit het midden van het rozet groeit een opstaande, vaak vertakte, aarvormige
bloeiwijze, waarvan de onderste bladen geleidelijk in de schutbladen overgaan.
Evenals C. barbata neigen de stengels topzwaar te worden en om te vallen; dus:
de planten zo gedrongen mogelijk opkweken.
De bloemen zijn maar klein, de kelkbladen en de bloeispil zijn behaard.
In cultuur bevindt zich gewoonlijk een kleinere vorm, die veel kaler is nl.:
C. tomentosa var. interrupta (Harv.) Toelk (1975), syn. C. interrupta Harv.
(1862) en C. eendornensis Dinter (1928), die opvallend van het type var.
tomentosa verschilt. In de eerste plaats blijft de plant veel kleiner (in bloei
maximaal 20 cm hoog) en het rozet bestaat uit enkele breed omgekeerd ei
ronde bladen, die duidelijk in twee rijen staan; dit is een opvallend kenmerk, de
bladen lijken wel wat op de bladzijden van een boek. Die bladen zijn vaak
kaal of maar dun behaard; ze blijven natuurlijk wel gewimperd. De bloeispil is
kaal. Een verder verschil is, dat het aantal boven elkaar staande bloeiwijzen
beperkt is tot maximaal 5 (meestal minder); bovendien gaan de bladen plotseling
in de schutbladen over. Al met al een duidelijke variëteit. Tenslotte wil ik nog
opmerken, dat de plantjes gewoonlijk een bruinachtige kleur hebben.
Nog enkele andere soorten uit de Sphaeritis-groep (7)
Een zeer typische en naar ik meen tamelijk algemeen in de collecties voor
komende soort is C. alstonii Marl. (1910) in de noordwestelijke hoek van Zuid
Afrika groeiend, in met kwartsiet-steentjes bedekte woestijngrond. De planten
zijn bijna kogelrond, 2-5 cm in diameter, ofschoon ze in cultuur zelden groter
worden dan 2 cm; de bladen in het rozet staan vlak tegenover elkaar, men zou
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ze 2-rijig geplaatst kunnen noemen; ze zijn helder lichtgrijs en aan de onder
zijde behaard; de bloeiwijze is eindstandig en heeft voor de amateur niet zo
veel te betekenen, althans wat het uiterlijk betreft: de bloeistengel is in de natuur
2-4 cm lang, in cultuur langer, de lengte daarvan hangt af van de wijze van kweken;
die stengel is een paar maal vertakt en op het einde van de vertakking staan
een paar kleine bloemen. Het is een zeer merkwaardige soort, eenmaal gezien,
vergeet men hem nooit weer.
Twee soorten, die wel wat aan elkaar doen denken zijn: C. namaquensis
Schonl. & Bak.f. (1898) en C. argyrophylla Schonl. & Bak.f. (1902). Het zijn
beide vrij lage planten met dikke, grijsgroene, dicht en kort behaarde bladen, die
bij eerstgenoemde soort niet, bij de laatstgenoemde wel langs de rand gewimperd
zijn. De bladen zitten bij beide soorten vrij dichtopeen aan de de voet van de sten
gel, maar ook weer niet zo dicht, dat ze elkaar raken. De bloeiwijze is in beide
gevallen vrij lang (4-10 cm), ook hier hangt de lengte weer af van de cultuuromstandigheden.
Een gemakkelijk te herkennen soort is C. subaphylla (E. & Z.) Harv. een
struikje met rolronde, naar de top breder wordende, dus knotvormige leden en tot
1,5 cm lange, donker glimmende groene bladen, die tenminste aan de top bruin
achtig zijn; de bloeiwijze is samengesteld. Deze soort groeit in een groot deel van de
halfwoestijnen van Zuid Afrika.
Dan is er nog een soort, die van naam moet veranderen; maar deze is niet
algemeen in de collecties vertegenwoordigd, dus grote moeilijkheden zal de
naamsverandering niet opleveren. Het betreft hier een soort, tot nu toe bekend
als C. hystrix Schonl. (1910), waarvan gebleken is, dat er een oudere naam voor
bestaat nl.: C. hirtipes Harv. (1862).
Deze soort vormt een in vele delen lang en los behaard struikje en is in zijn
voorkomen beperkt tot het noordwesten van Zuid Afrika, groeit o.a. nabij de
monding van de Oranjerivier.
(wordt vervolgd)
Hoevestein 298, Wageningen

Rectificatie:
De oplettende lezer zal gezien hebben dat in het aprilnummer bij de aankondi
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succulenta
MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING
VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Melocactus coronatus (Lamarck) Backbg.

Foto: G. Eerkens
59ste JAARGANG
NO. 6
JUNI 1980

Melocactus coronatus (Lamarck) Backeberg
G. EERKENS
Plantelichaam: Grote plant, grijsachtig donkergroen gekleurd. Vrijwel bolrond,
ca. 20 cm hoog (zonder cephalium) en op halve hoogte ook ca. 20 cm 0.
Ook wel tot 30 cm hoog en dan is de plant meer cylindervormig. Aantal
ribben 13 a 14. De rug van de ribben is niet scherp, hoogte van de ribben
ca. 3 cm, naar de basis van de plant toe wat platter wordend. Breedte van
de ribben 5,5 cm, naar beneden toe smaller ca. 3 cm en vlak onder het
cephalium ca. 2 cm. Tussen de areolen kinvormig verhoogd.
Areolen: groot, praktisch rond ca. 12 cm 0, oudere areolen iets ovaal. Afstand
tussen de areolen bijna 20 mm, niet ingezonken in de ribben.
Bedoorning: Deze soort is zwaar bedoornd. Jonge doorns regelmatig kroonvormig in het areool geplant, bij ouder wordend iets kamvormig gesteld met
verdikte basis. Randdoorns 7, ietwat gebogen, van ca. 3 tot 5 cm lang. De

Melocactus
coronatus
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Melocactus
coronatus
in een
38 cm pot.

Melocactus
coronatus,
detailfoto
van de
bedoorning.
Foto's
van de
schrijver

onderste de langste ca. 5 cm. Middendoorns 2, de langste 4,5 cm. Deze
staat loodrecht in het areool, de bovenste middendoorn schuin naar boven
ca. 3 cm lang. Al deze doorns zijn wel 2 mm dik, iets ovaal op doorsnee
met een harde en scherpe punt uitlopend. Verder nog 2 a 3 dunnere bovenste
bijdoorns, ook nog wel van 1 tot 2 cm lang. De kleur van de bedoorning is
bruin, oudere bedoorning lichter bruin naar donker ivoorkleurig. De doorns van
Melocactus coronatus zijn buitengewoon hard en verweren zodoende ook niet.
Cephalium: Ca. 8 cm 0 met crèmewitte, nogal losse zachte wol, doorgroeid
met bruinrode, lichtgebogen, vrij harde, stekende borstels van ca. 1 a 2 cm
lang. Aan de rand van het cephalium staan deze borstels dicht op elkaar
en zijn hard en sterk stekend.
Bloem: Een goed geopende bloem is ca. 1,5 cm 0 en ook ongeveer 1,5 cm
boven het cephalium uitgegroeid. Bloemblaadjes 2 mm breed en van 5 tot 10 mm
lang. Ietwat onregelmatig spitsrond uitlopend. De kleur is licht karmijnroze.
Totale lengte van de bloem is 4 mm. Vruchtbeginsel cylindervormig, 4 mm 0
en 6 mm lang. De nectarkamer iets verdikt, 6 mm 0 en 9 mm lang. De
insnoering tussen vruchtbeginsel en nectarkamer is gering. Bloembuis wit,
5 mm 0 met een enkele minimaal klein roze schubje. De lichtcrème meel
draden zitten over een lengte van 10 mm tegen de bloembuis aan en onder
in de bloem. Stijl van de stamper bijna 1 mm dik, stempels ca. 6,3 mm lang,
dun. De stamper steekt ca. 7 mm boven de meeldraden uit.
Vrucht: Knotsvormig, 5 a 6 mm, maar meestal 5,5 cm lang, bovenaan
12 a 15 mm 0. De kleur is glanzend karmijnrood naar beneden toe wat
lichter gekleurd. Vruchtvlees bovenin sappig, naar beneden toe droger wordend.
Ook is de vrucht iets hol, echter toch met zeer veel zaden en wel ca. 400
zaadjes per vrucht. Grootte van een zaadje 0,9 a 1 mm. Glimmend zwart.
Melocactus coronatus is zelffertiel.
Habitat: Op droge kalkachtige gebieden in het zuidelijke deel van Jamaica.
Melocactus coronatus (Lamarck) Backeberg is een Melocactus, die men de
fantastische afmetingen van 1 meter hoogte heeft toegekend. De enig moge
lijke verklaring hiervan is, dat men ook de lengte van het cephalium heeft
meegerekend. Echter een cephalium groeit verder door en over een aantal
jaren zou men dan weer een andere afmeting hebben. Het verwonderlijke is,
dat Britton & Rosé deze soort eerst 1 m lang laten zijn en dan in de volgende
paar woorden zeggen, dat het cephalium tot 5 cm hoogte gaat. In de oude
beschrijving van Cactus coronatus van Lamarck, Encycl. 1: 537 1783 is
daar dan ook geen sprake van en is deze soort 1 voet hoog. Het aantal
ribben gaat in deze beschrijving tot 20. Mijn eigen plant is 20 cm hoog en heeft
13 ribben. Door zijn zware en sterke bedoorning is het een bijzondere mooie
soort, vooral ook als jongere plant. Verlangt wel een zeer grote pot van minstens
30 cm. Mijn eigen plant staat in een pot van 38 cm. Door het grondmengsel
moet men kalksteenbrokjes mengen. Kippegrit voldoet ook wel.
Deze soort komt ook wel eens voor met de naam Melocactus communis.
Melocactus communis Link & Otto heeft echter een kortere bedoorning. Ceph
alium zonder harde borstels. Bloem veel kleiner en de vrucht kegelvormig.
Een zeer goede zwart-wit afbeelding (nr. 789) van Melocactus coronatus
komt met deze naam van Melocactus communis (onjuist dus) voor in deel V
van Lamb "Cacti & other Succulents” op blz. 1320. Het is ten rechte Melo
cactus coronatus (Lam) Backbg.
Literatuur:
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Lamarck. Encycl. 1: 537 1783
Britton & Rose III blz. 224-225
Backeberg Kakteenlexikor blz. 273

Plantage Sorgvliet, District Commewijne, Suriname.

Mexicaanse reisverhalen (slot)
HUBERT MULLER
4. De Meseta van San Lorenzo
De volgende dag reed ik per bus naar de voorplaats van San Lorenzo, waar
een warmwaterbron ontspringt, die ook een aardig zwembad van water voorziet.
Ongeveer 100 meter hogerop strekt zich een grote hoogvlakte uit, de zogenaamde
Meseta de San Lorenzo, een waar cactusparadijs. Overal staan er grote groepen
Ferocactus atrovirens en Ferocactus robustus (zie foto’s 33 en 34).
Van de laatstgenoemde vond ik zelfs een exemplaar met twee cristaatvormige
koppen (zie foto 35). Voorts stonden er grote, sterk bedoornde exemplaren van
Ferocactus hamatacanthus. Ze schenen me donkerder toe dan op de andere
vindplaatsen. Verder groeien hier tenminste vijf verschillende soorten Opuntia’s,
zoals Cylindropuntia tunicata, enige exemplaren van Marginatocereus marginatus
en nog enkele van Echinocactus grandis.
Wat de Mammillaria’s betreft, vond ik er veel planten van: Mamm. sphacelata,
Mamm. carnea, Mamm. conspicua en Mamm. mystax. Van de laatste zelfs
een prachtig exemplaar met een doorsnede van liefst 18 cm (zie foto 36).
De grappige, sierlijke Mammillaria pectinifera (vroeger Solisia pectinata geheten),
welke ook hier boven behoort voor te komen, kon ik in het geheel niet meer
vinden. Het plateau is immers ook al intensief uitgekamd. Coryphantha pallida
daarentegen komt nog veel voor (zie foto 37). En ook de sneeuwwitte Mamm.

Foto 36: Een Mammillaria mystax op de Meseta de San Lorenzo. De doorsnede is 18 cm en de middendoorn bereikt een lengte van 70 mm!
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Foto 35:
Twee cristaatvormige
koppen in een klomp
van Ferocactus
robustus.
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Foto 37: Coryphantha pallida, met de gebruikelijke middendoorn.

Foto's van de schrijver.

elegans zonder middendoorn en Mamm. elegans var. schmollii met bruinzwarte
middendoornpunten.
Helaas ook hier wordt al veel gerooid: grote oppervlaktes land zijn reeds
cactusvrij. De uitgetrokken planten liggen in wallen rondom, vaak met de wortels
omhoog. Een stil protest tegen de hebzucht van de mensen.
Geraadpleegde litteratuur:
Curt Backeberg: Das Kakteenlexikon
Jorge Meyran Garcia: Guia botanica de las cactaceas y otras suculentas del Valle de Tehuacan

42, avenue Monterey, Luxembourg
Vertaling: J. Defesche / Th. Neutelings

Aantekeningen over Anacampseros (IV)
JAAP MIERAS
4 Anacampseros alstonii Schönland
Na enkele soorten uit het ondergeslacht Anacampseros wil ik U hier kennis
laten maken met een der meest bekende vertegenwoordigers uit het onder
geslacht Avonia: Anacampseros alstonii. Hoe bekend deze plant wel is moge
duidelijk zijn uit het volgende voorbeeld: Hoewel mij niet alle publikaties be
kend zijn van onze vroegere ere-voorzitter, A.F.H. Buining, weet ik wel dat
hij zich nagenoeg uitsluitend bezighield met cactussen. Mij is dan ook slechts
één artikeltje van zijn hand bekend, dat over een "vetplant’’ handelt: U raadt
het al, over Anacampseros alstonii 1). Dat zo’n overtuigde cactuskenner aan
dit plantje aandacht wilde besteden zegt m.i. wel iets over de aantrekkings
kracht die deze plant op de succulentenliefhebber heeft.
De eerste planten van deze soort werden in 1899 door de heer G. Alston
in Namaqualand, Zuid-Afrika, bij de plaats Hondeklipbaai gevonden en 4 jaar
later door Schönland beschreven 2). Met name door Kurt Dinter zijn nadien
in het grensgebied tussen Zuid- en Zuidwest-Afrika nogal wat nieuwe vind
plaatsen ontdekt.
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Afb 1 Importplant, direkt na ontvangst in Nederland gefotografeerd. Grootte bovenaan circa 4 cm 0. Let
op de zeer minieme stengeltjes.

Afb. 2. Plant die langer in cultuur is. Stengeltjes zijn in het algemeen al langer. Let op de verhoudings
gewijs grote knoppen en bloem. Alle knoppen wijzen naar één richting.
Foto's van de schrijver.
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A. alstonii vormt een aan de bovenkant afgeplatte penwortel die bovenaan tot
6 cm 0 kan worden. Deze penwortel groeit in de natuur geheel ondergronds,
hetgeen een der redenen is waarom de plant moeilijk te vinden en voorlopig
zeldzaam in verzamelingen is. Overigens, in cultuur is het wenselijk een deel
van die penwortel bovengronds te kweken, maar dat geldt voor de meeste
meer of minder caudiciforme planten. Op het afgeplatte deel van die penwortel
groeien de stengeltjes - bij volwassen planten vaak zo’n 500 3) - die aan
vankelijk slechts enkele mm grote knopjes lijken en uit kunnen groeien tot
enkele cm lengte bij een dikte van slechts zo’n 2 mm. Aan deze stengeltjes
bevinden zich in 5 rechte rijen de uiterst kleine bladeren, die grotendeels
of geheel bedekt zijn met 2 mm lange en ruim 1 mm brede, driehoekige
zilverwitte schutblaadjes.

Afb 3. De tekening die bij Schönlands beschrijving op plaat V, fig. 2a werd gepubliceerd. Het geeft een
nog relatief jonge plant weer op ongeveer ware grootte.

Een klein deel van deze stengels, hoogstens enkele tientallen per plant per
jaar, groeit uit tot bloeibare lengte. Aan het eind van deze dan soms 3 cm
lange stengels vormt zich een tot 10 mm lange, 4 mm dikke spitse kegel
vormige bloemknop, die vooral in vergelijking tot de stengels zeer groot lijkt.
Een bijzonderheid, die overigens bij meer Anacampseros-soorten optreedt is
het bewegen van de bloeistengels. Dinter beschrijft het verschijnsel in zijn
tuin in Lichtenstein, Zuidwest-Afrika, als volgt 4): "Ze buigen zich... in een boog
naar het noordwesten tot ze met hun toppen... de bodem aanraken”. De wind,
zo maakt Dinter duidelijk, kan niet als oorzaak voor dit voor hem onverklaar
bare verschijnsel verantwoordelijk worden gesteld.
Ik heb een soortgelijke beweging geconstateerd, zij het dan, dat de richting
niet noord-westelijk, maar meer zuid-westelijk was. Een mogelijke verklaring,
of in ieder geval iets in die richting, lijkt mij de volgende: De bloeistengels
proberen zoveel mogelijk de beweging van de zon in haar dagelijkse baan
te volgen, toen dit idee voor het eerst bij mij opkwam, heb ik er bij mijn
observaties van de plant wat meer op gelet en jawel, hoe later op de middag
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hoe meer de knoppen van zuidelijke naar westelijke richting draaiden en hoe
lager de bloemknop kwam, net zoals bij ons de zon t.o.v. de horizon. De
noordwestelijke richting die Dinter aangeeft klopt eveneens: vanuit zijn stand
plaats op het zuidelijk(l) halfrond beweegt de zon immers van oost naar west
via noord!
Eén vraag blijft voor mij echter nog volledig open: waarom maakt deze plant
(en iets minder duidelijk ook andere Anacampseros-soorten) deze bewegingen?
Als men wat geluk heeft, bereikt ’s zomers een knop juist het openingsstadium als het ’s middags, zo tussen 3 en 4 uur, volop warm en zonnig
is. Deze in ons natte kikkerlandje toch vrij zeldzame atmosferische toestand
is immers persé nodig om A. alstonii (en veel andere Anacampseros) in bloei
te zien. Deze bloei duurt slechts enkele uren. De dan geopende bloem bereikt
een in verhouding tot de plant grote diameter van zo'n 3 cm. De bloemkroon
is witachtig en het hart van de bloem is gevuld met 60-80 witte bijna 1Vi cm
lange meeldraden (het grootste aantal in heel het geslacht) en een witte stijl.
Onderin de bloem valt het enkele mm grote, bruinachtig gekleurde vrucht
beginsel vooral door de andere kleur op 5).
Hieruit behoort dan een 7-8 mm lange, min of meer bolvormige zaaddoos
te groeien. Ik schrijf met opzet "behoort”, want ik heb het nog nooit meege
maakt. "Alle Anacampseros zijn zelf-bestuivers. Deze zelf-bestuiving vindt voor
het openen van de bloem of na het sluiten ervan plaats", beweert von Poellnitz 6). Ook Schönland noemt de plant een zelf-bestuiver 7). In een aantal
gevallen heeft hij zelfs gecontroleerd dat er geen insekten als bestuiver dienst
konden doen, terwijl dan toch zaad werd geproduceerd.
Het is mij een raadsel hoe dat kan; mijn ervaringen, en ervaringen die ik
van anderen heb gehoord wijzen uit dat zaad slechts zeer zelden wordt ge
vormd, in ieder geval in onze collecties. Eigenlijk is dat jammer. Vermeerde
ring van deze soort en daardoor een grotere verspreiding is meer dan gewenst.
In een tijdperk van ’conservation’ zal steeds minder geïmporteerd kunnen (en
mogen!) worden. Echter, het is voor onze plant eigenlijk tot nog toe de enige
mogelijkheid geweest om in een succulentencollectie terecht te komen. Alle
andere mogelijkheden om een A. alstonii te pakken te krijgen zijn slechts
theoretische mogelijkheden:
a. Geslachtelijke vermeerdering.
Zaad wordt niet spontaan geproduceerd, wat in het verleden de geleerde
heren onderzoekers ook mochten constateren. En hoe groot is de kans dat
twee exemplaren - als men die al heeft - tegelijkertijd een bloem openen
om kruisbestuiving toe te kunnen passen? Daar komt nog bij dat de plant
uiterst langzaam groeit, zodat het zeer lang duurt voor je uit zaad een
enigszins toonbare plant hebt. De praktijk leert dat de meeste liefhebbers
zoveel geduld niet op kunnen brengen.
b. Ongeslachtelijke vermeerdering.
1. Stekken is mogelijk door een caudex vertikaal in stukken te snijden.
Maar hoeveel mensen doen dit als ze eenmaal zo’n langzaam groeiend
zeldzaam plantje van enkele cm 0 op de kop hebben getikt?
2. Enten lijkt me voorlopig slechts een wensdroom. De stengeltjes - en
die zijn er genoeg! - zijn immers uiterst dun en dus bijzonder snel
uitgedroogd. Een ieder die een kei in het entwerk is nodig ik uit het
eens te proberen. De meest geschikte onderstam lijkt me dan Portulacaria afra. Een ander lid van de Portulacaceae, Ceraria namaquensis,
wordt hierop regelmatig geënt. P. afra is dus een bruikbare onderstam.
Eventuele resultaten zou ik gaarne vernemen. Wie weet, krijgen we zo
een mogelijkheid om een heel interessante, helaas zeldzame plant op
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grotere schaal te verspreiden, zonder de natuur leeg te roven. In ieder geval:
Succes!!!
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

"Succulenta" 45,8 (1966) blz. 120-121.
"Records of the Albany Museum" 1 (1903) blz. 51.
K. Dinter - Sukkulentenforschung in Südwestafrika. Deel 2. (1928) blz. 95. Door Poellnitz (1933) wordt een
een getal van 300 aangegeven; dit berust ongetwijfeld op een vergissing of drukfout, die overigens nadien
vaak overgenomen is, b.v. door H. Jacobsen in zijn Lexicon of succulent plants (1974) blz. 105.
Op.cit., blz. 95.
De gehele beschrijving is ontleend aan Dinter, op.cit., blz. 95-96, en K. von Poellnitz - Anacampseros L.
Versuch einer Monographie. In Engler's "Botanische Jahrbücher” 65 (1933) blz. 412-413.
Op.cit., blz. 396.
Op.cit., blz. 51-52.

Het Zwanevlot 87 - 7206 CE Zutphen

Vragenrubriek
A. VAN BEUNINGEN
Waarde cactusvrienden of beginnende liefhebbers, want daarvoor is deze ru
briek toch in het leven geroepen.
Na de eerste stortvloed van vragen, die over ons gekomen is, is wel ge
bleken welke noden er heersen, en welke het meest urgent zijn, in onze
liefhebberij.
Het is onmogelijk, om al de vragen van een zo uiteenlopende aard, opeeens
te beantwoorden. Ook worden veel dezelfde vragen gesteld. Om in deze
rubriek te antwoorden op de meest gestelde vraag, heb ik besloten het eerst
het zaaiprobleem te behandelen. Dit schijnt het meest urgent te zijn.
'Welke problemen doen zich voor bij het zaaien”?
Zo vraagt de heer J. v.d. Berg uit Weert.
Ik kan niet anders doen dan het hele zaaiproces even op een rijtje te
zetten en wel met de meest eenvoudige werkwijze, en toch productief. Voor
op wil ik stellen, dat wat ik schrijf geboren is uit lange ervaring, met alle
"ups and downs" van dien.
HET ZAAD

Zorgt U er voor, dat het zaad schoon is, dus geen stof of andere bloemresten bevat. Dit geeft alleen maar schimmel, dus uitval. Begin vooral, als
beginnend liefhebber zaad te kopen, dat niet lastig is, anders geeft dit al
leen maar desillusie. Houdt U het bij soorten als: Mammillaria, Gymnocaiycium, Neoporteria, Lobivia, Rebutia. Als U het zaaien eenmaal onder de knie
hebt is het nog tijd genoeg om wat andere soorten te nemen. Vergeet U
niet, dat de meest eenvoudige soorten meestal de mooiste bloemen bren
gen. Dit schoon zaad wordt door mij nooit meer ontsmet, daar de meeste
ontsmettingsmiddelen toch min of meer een remmende werking op de kiemkracht hebben. Dus schoon zaad en niet ontsmet.
GRONDMENGSEL

Ook hierbij liggen de meningen sterk uiteen. De een zweert hierbij, de an
der daarbij en uiteindelijk zal men toch zelf gaan experimenteren. Als U in
ieder geval maar zorgt voor goed doorlaatbare grond. Wat zeer belangrijk
is, is de pH oftewel de zuurgraad. De beste pH ligt tussen 4-5. Nu komen
er natuurlijk weer nieuwe vragen. Hoe weet ik dat? Hoe kan ik dat meten?
Dit zullen we op later datum nog wel eens bespreken. Nu is er een metho-
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de, waardoor men deze vragen zo’n beetje omzeilt en die toch goed is, en
wat voornaam is voor de beginneling de gemakkelijkste, en daar moeten we
toch van uit gaan. U zaait nl. op JIFFY schijfjes, en U zit goed met de pH.
Deze schijfjes zijn in tuincentra te koop. Zelf zaai ik al jaren zo met goed
resultaat.
U neemt een goed schoon of nieuw 6V2 potje, doe daar iets tuinturf on
derin en. leg daarop het JIFFY schijfje, en laat dit volzuigen met water, waar
in U eerst een tablet chinosol, (Duits product) of een tablet superol hebt
opgelost. Dit laatste is bij de drogist te koop als gorgelmiddel. Superol: 1
tablet op een liter water. Als het schijfje nu vol gezogen is, verwijdert U
voorzichtig het kousje dat om elk schijfje zit, verdeel de zaaigrond en druk
alles lichtelijk aan zodat U een recht oppervlak krijgt. Nu zijn we klaar voor
het zaaien.
In een potje kan men goed 4 porties zaaien, als U maar zorgt dat het zaad
goed gescheiden blijft. Men kan er b.v. plastic reepjes tussenzetten. Welnu
de zaden vooral goed nummeren! U kunt dan deze nummers met daarach
ter de naam van het zaad ergens opschrijven, want als U dit niet doet, komt
meteen de volgende vraag naar voren. "Kunt U eens komen om alles op naam
te zetten". En dit is moeilijker als U denkt, ook voor de oudere leden onder
ons.
Als U het zaad nu uitgestrooid hebt, wordt dit weer lichtelijk aangedrukt. Om
nu de alg- of mosvorming tegen te gaan, wordt hierover een laagje fijn grind
gestrooid (geen grof zand). U zult door deze omschrijving het verschil zelf
wel kunnen uitmaken. Ik zelf dek alles af met plastic granulair korrels, maar
hier is zeer slecht aan te komen, want dit wordt alleen in fabrieken gebruikt
als grondstof. Dus we houden het bij grind. Om zeker te zijn dat dit grind
niet te kalkhoudend is, kunnen we dit eerst controleren, door het grind te
wassen in water waaraan een beetje zout- of salpeterzuur is toegevoegd.
Na enige tijd goed naspoelen, en laten drogen. Deze behandeling wordt ge
daan uit voorzorg. Wanneer men b.v. kalkhoudend grind zou nemen,
wat zo in een oogopslag niet te zien is, zou dit remming geven op de
groei, er kan zelfs, door inwerking van licht, vocht en grondzuren, een korst
je ontstaan, boven op het zaaisel. Als U deze moeite wilt nemen, moet U
dit wel het allereerst doen voor U aan het zaaien denkt.
Nu kunt U, als U goed bij kas zit, een zaaitoestel kopen, die zijn in alle ma
ten en grootte te koop, zelfs heel professionele, compleet met bodemverwarming er bij. Bent U nu een geboren knutselaa-, of een van Uw kennis
sen is geneigd U te helpen, dan is het een uitdaging, om zo'n geheel zelf
te bouwen.
U gaat als volgt te werk.
U maakt een waterdicht bakje, van aluminium, roestvrijstaal, of als U wilt
van hout, (maar dan moet U er plastic in plakken, want het moet water
dicht zijn), hier komen dan de potjes met zaad in te staan. De opstaande
randen moeten ongeveer 7 cm hoog zijn. Hier om heen bouwt U dan een
ander geval b.v. een kistje, waarvan de voorkant ± 5 cm en de achter
kant 20 cm is. Deze hoogteverschillen hebben we nodig. We willen hier
een glasplaat op leggen, om de condens die zich in het bakje vormt te
laten aflopen, zodat deze niet op de zaaisels druppen. Dit is nu het hele
eieren eten, een kind kan de was doen.
WATER GEVEN

Water geven doet U uitsluitend onder in het waterdichte bakje, nooit op het
zaad! U zorgt dat onder in het bakje een halve cm water blijft, en de zaak
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is gezond. Wanneer de zaden tot iets grotere zaailingen opgroeien kan men
het water geven iets minderen. Welk water geven we? Ik zelf hier in Mook
ben in de gelukkige omstandigheid, dat we heel goed water hebben, zonder
kalk. In andere gevallen is het raadzaam het water eerst te koken; ook regen
water zou ik eerst koken.
Wanneer dit nu alles gebeurd is, dekt U dit alles af met een dun papier,
desnoods een krant, zorgt U er vooral voor dat de zon niet op de zaai
lingen schijnt, dit is al voor menige liefhebber funest geweest, omdat op
eenmaal alles weg was. Later, als de zaailingen wat groter zijn kunnen we
gaan luchten en wat afharden, door de glasplant wat open te leggen. We
zaaien in de zomer zonder bodemwarmte. In de winter kunnen we in ons
bakje een dubbele bodem maken en onder deze bodem leggen we dan een
element van een aquariumverwarming die overal voor een paar centen te
koop is. De temperatuur in het bakje wordt dan gehouden op circa 23 gra
den. Mochten er hierover nog vragen zijn U kunt bij mij terecht! Veel succes.
Rijksweg 173,
6585 AE Mook.

Notocactus spec. S.P.S.
J. THEUNISSEN

♦

Notocactus spec. S.P.S.

Foto van de schrijver.

Deze plant ontving ik van Dirk van Vliet met de mededeling, dat het mogelijk
een natuurhybride is van Malacocarpus x concinnus. De doorsnee van de plant
is 7 cm, ze is glanzend donkergroen en telt 18 ribben. De ribben zijn verdeeld
in knobbels, ze zijn ongeveer 7 mm hoog en liggen 1'/2 cm van elkaar; ze
lopen vrijwel loodrecht naar beneden. Er is 1 duidelijke middendoorn, tot 2 cm
lang, witachtig met bruine punt, krachtiger dan de randdoorns, niet stekend,
buigzaam; ongeveer 16 randdoorns, korter dan de middendoorn, vrij dun en zacht,
witachtig en soms met donkerder punt, de meeste zijdelings gesteld. In de top
vormt de plant zoals alle Wigginsia’s witte wol, waar de middendoorns doorheen
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priemen. De bloemknop wordt zichtbaar als een bruine vlek in de witte wol.
Later verliezen de areolen deze witte wol. De bloem is geel, nauwelijks 2 cm
lang en in doorsnee, de stempel lijkt een vuilrood bolletje. De bloem is verge
lijkbaar met die van N. neohorstii n.n. Eigenaardig is de vruchtvorming. Terwijl
bij concinnus de vrucht duidelijk boven op de plant rijpt en bij Wigginsia van
vruchtvorming niets zichtbaar is alvorens de vrucht bij rijpheid uit de wol
geschoven wordt, is bij deze species de vrucht vanaf het begin zichtbaar in de
wol hoewel niet zo duidelijk als bij N. concinnus. De aard van de bedoornmg
zou de naam mollispinus (zacht bedoornd) geen geweld aandoen. Zonder
twijfel een interessante soort die het verdient spoedig beschreven en in omloop
gebracht te worden. Hoewel de eerste oogst wegens de late bloei tegenviel mag
aangenomen worden, dat deze soort zoals de meeste (niet alle!!) Wigginsia s zelf
fertiel is.
Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud Gastel.

Tavaresia
COLIN C. WALKER
Dit geslacht is populair bij verzamelaars en terecht, want de grote, buisvormige
bloemen verschijnen vrij gemakkelijk. De planten kennen niet te veel problemen
in hun cultuur, gezien het feit dat ze vaak in verzamelingen voorkomen. Uit
een beworteld stekje heb je vrij snel een grote plant. De planten zijn echter
gevoelig voor te veel vocht, zeker 's winters. Grote planten kunnen plotsklaps
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wegrotten als er wat water in de kroon van de plant komt. Gemakkelijk zijn
ze niet, maar de cultuur ervan is géén blijvend gevecht om ze in leven te
houden, zoals bij Pseudolithos, Edithcolea, e.d.
Het kenmerk wat Tavaresia van alle andere Stapeliae onderscheidt, is de
aanwezigheid van drie doorns (borstels) aan de tuberkeltjes. Dit is duidelijk op
de bijgevoegde foto’s te zien. Met behulp van dit kenmerk kunnen niet bloeiende
planten als behorend tot Tavaresia geïdentificeerd worden. Bij Tavaresia barklyi
zijn de drie doorns van ongeveer gelijke lengte, terwijl bij T. angolensis en
T. meintjesii één doorn altijd veel langer is dan de overige twee.
Voor de liefhebbers staat Tavaresia bekend om de grote, buisvormige bloemen, die
tot 10 cm lang kunnen worden. Hun kleur bestaat uit een geelgroene onder
grond met onregelmatige purper-rode vlekken. T. meintjesii is wat de bloemen
betreft een beetje een buitenbeentje, omdat ze meer klokvormig zijn, met een
kortere buis en langere corollaslippen.
Het andere duidelijke kenmerk voor Tavaresia is de slip van de buitenste
corona, zoals te zien is in de tekeningen van T. barklyi. Iedere slip is verdeeld
in twee segmenten, welke beide uitlopen in een fijne draad, met aan het eind
daarvan een opgezwollen knop, bol- of parelvormig. Deze ongewone corona-

vorm komt in geen enkele andere Stapelia-achtige voor. Ook hier wijkt Tavaresia
meintjesii weer iets af, want hoewel de delen van de buitenste coronaslippen
iets verdikt zijn, hebben ze niet de knotsvormige toppen van beide andere
soorten.
De driedoornige tuberkel, de grote buisvormige bloem en de knotsvormige
verdikkingen aan de slippen van de buisvormige corona vormen het onder
scheid tussen Tavaresia en de andere Stapeliae.
De eerste Tavaresia-soort werd door Dr. Frederico Welwitsch ontdekt, tijdens
zijn studie van de Angolese flora voor de Portugese regering. In 1854 noemde
hij de plant Tavaresia angolensis ter ere van José Tavares de Macado, een
ambtenaar van het Portugese Ministerie van Zeevaart en Kolonies. Sindsdien
zijn nog drie andere soorten beschreven.
White en Sloane (1937) zeiden in hun beschrijving van T. angolensis, T. barklyi
en T. grandiflora, dat: ”De drie soorten van Tavaresia zo dicht bij elkaar staan,
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Tavaresia barklyi

Tavaresia barklyi
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Foto: N. Vernon uit de collectie van A. Parker.

Foto: N. Vernon

dat men ze als subspecies van één enkele soort beschouwen kan” (T. meintjesii
werd later, in 1954, door Dyer beschreven, lang nadat dit geschreven werd.)
Leach (1974) heeft sindsdien een revisie van het genus gepubliceerd en be
schouwt T. grandiflora als een synoniem van T. barklyi.
M.a.w., hij kon niet voldoende redenen vinden, om deze als afzonderlijke soorten
te scheiden. Hij schreef: "Het enige verschil tussen T. barklyi en T. grandiflora
is de afmeting der bloemen; daar deze aanzienlijk variëren en naar het schijnt
niet met enig ander kenmerk in verband staan, is het niet te rechtvaardigen
de laatstgenoemde naam - zeker niet daar het mogelijk lijkt tot op zekere
hoogte, dat de variaties hun oorzaak vinden in de groeicondities - te handhaven.
Een specimen uit het Prieska-district - waar normaliter kleinbloemige planten
voorkomen - in cultuur te Pietermaritzburg, Natal, vormde planten met bloemen
met afmetingen van die, welke men aanvaardt als zijnde T. grandiflora, terwijl
een bericht uit Okahandha, Zuidwest-Afrika, en nog een uit Wankie, Rhodesië,
spreken van planten met kleine bloemen. Klein, dat wel, maar groter dan de
meeste van de Kaapprovincie, welke normaliter als T. barklyi aangeduid worden’.'
Daarom, één grote soort, die beide namen omvat. De variëteit is groot, zoals
te zien is in beide foto’s van de stamtoppen in cultuur.
Aldus, volgens Leach, bestaat Tavaresia uit 3 soorten:
- 1 T. angolensis Welwitsch, de typische soort (=-typeplant, red.)
- 2. T. barklyi (Th. Dyer) N.E.Br. met als synoniem: T. grandiflora (Dtr.) Bgr.
- 3. T. meintjesii R.A. Dyer
Er bestaat echter enige twijfel over de status van T. meintjesii. Zoals boven
reeds vermeld heeft dit taxon enkele kenmerken, die het duidelijk onderscheiden
van de beide andere. Het heeft behaarde stammetjes en gewimperde, donzige,
wijdopengespreide, klokvormige bloemen, terwijl aan de segmenten van de
slippen van de buitenste corona de karakteristieke knobbel van beide andere
soorten ontbreken.
Deze kenmerken, samen met het verspreidingsareaal en de duidelijke zeld
zaamheid in het wild, deden Leach veronderstellen, dat T. meintjesii wel eens
een hybride zou kunnen zijn tussen T. barklyi en Stapelia gettliffei Pott of
mogelijk Stapelia gigantea. (Deze laatste mogelijkheid is volgens hem kleiner.)
Op dit moment acht Leach het beter deze als één soort te handhaven. Totdat
deze hybride kunstmatig gemaakt is, zal ze waarschijnlijk wel als soort blijven
bestaan.
Hieronder volgt een sleutel van de thans geaccepteerde soorten volgens Leach
(1974):
1. Bloemen ± klokvormig, gewimperd, donzig; segmenten van de slippen van
de buitenste corona niet in een knop eindigend........................ T. meintjesii
Bloemen buisvormig, kaal; segmenten van de slippen van de buitenste corona
lang, eindigend in een k n o p .................................................... 2.
2. Tuberkels met een lange middenstand (doorn) en twee veel kortere laterale,
........................................................................................................ T. angolensis
Tuberkels met drie doorns van ± gelijke lengte, een opwaarts en de andere
twee neerwaarts gericht................................................................ T. barklyi
T. barklyi komt het meest in cultuur voor, T. meintjesii soms, maar de echte
T. angolensis schijnt zeer zeldzaam te zijn. Dit is tot op zekere hoogte ook
de situatie in het veld, zoals de plattegrond van de verspreidingsgebieden
aangeeft.
T. barklyi is ver verbreid en wordt gevonden in Angola, Z.W.-Afrika, Botswana,
Rhodesië en Z.-Afrika. T. meintjesii komt samen met T. barklyi voor in Noorde
lijk Transvaal. T. angolensis echter, heeft slechts een zeer beperkt verspreidings-
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Tavaresia angolensis

Tavaresia meintjesii

Tavaresia
angolensis
Foto: A Woodward

Foto: A. Woodward.

Foto: H. Broogh

I

WÊÊ

gebied in een land, wat zelden door plantenverzamelaars bezocht wordt. Het
is beperkt tot een smalle strook woestijn en halfwoestijn langs de kust van
Angola.
Tenslotte moet nog vermeld worden, dat men deze planten ook als behorend
tot het geslacht Decabelone rekenen kan. Dit is door de jaren heen een punt
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Foto: A.
W oodward

van discussie geweest, welke naam - Tavaresia of Decabelone - nu de goede is.
Tavaresia is de oudste en volgens de regels is deze dan ook geldig. Bullock
(1956) veronderstelde echter, dat deze naam niet geldig gepubliceerd werd
en herstelde Decabelone in ere. Door Furtado (1967) en Rozeira (1968) zijn
stellingen naar voren gebracht, die sterk voor Tavaresia spreken en dit werd ook
gevolgd door Leach in zijn revisie.
Laat ons hopen, dat dit het einde van de discussie betekent en dat de naam
Decabelone voorgoed vergeten wordt.
Als gevolg hiervan is T. angolensis de correcte naam voor planten aangeduid
als Decabelone elegans Decne. De beide andere soortnamen veranderen
niet ongeacht welke der beide geslachtsnamen men gebruikt. De planten blijven,
ongeacht de naam, echter ware schoonheden onder de Stapeliae en verdienen
hun populariteit.
Literatuur:
Bullock, A.A. (1956): Decabelone Decne versus Tavaresia Welw., Kew Buil., 1956: 508-510.
Dyer, R.A. (1954): Tavaresia meintjesii R.A. Dyer, sp. nov., Bothalia, 6: 415-416.
Furtado, C.X. (1967): Was Tavaresia angolensis valid? Garcia deO rta (Lisboa), 15: 442-444.
Leach, L.C. (1974): Stapeliae South Tropical Africa: IX, Kirkia, 9(11): 349-358.
Luckhoff, C.A. (1952): The Stapeliae of Southern Africa, A.A. Balkema, Cape Town & Amsterdam.
Rozeira, A. (1968): Tavaresia angolensis Welw., Garcia de Orta (Lisboa); 16: 227-284.
White, A. & Sloane, B.L. (1937): The Stapeliae, Abbey San Encino Press, Passaderna, California.
Vertaald uit: Asclepiadaceae, orgaan van de International A sclepiad Society, d oo r W. Manders, Am er 116,
5751 SW Deurne.
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De Crassula’s van onze collecties 8
BK. BOOM

t

Crassula arborescens, C. argentea, C. obliqua, C. ovata, C. portulacea
Ziedaar een aantal namen, die vele liefhebbers van vetplanten goed zullen ken
nen en velen zullen ook weten, dat deze namen, op de eerste na, alle op dezelfde
soort slaan. Ze worden nog steeds door elkaar gebruikt en weinigen weten,
wat nu eigenlijk de juiste naam is. Trouwens dat hebben de wetenschappers ook
lange tijd niet geweten, maar nu lijkt het er op, dat er een definitieve oplossing
is gevonden.
We zullen eens nagaan, wat die namen met elkaar te maken hebben en hoe
de verwarring in de wereld is gekomen.
De plant in kwestie is zeer waarschijnlijk al rond het jaar 1700 uit Zuid Afrika
naar Nederland gebracht, want MILLER, de bekende Engelse tuinplantenbota
nicus schreef in de zevende editie van zijn Dictionary, dat hij de plant van dr. van
ROYEN uit Leiden had gekregen. Deze zevende editie is van 1759 en de
benaming daarin gebruikt, telt nog niet mee voor onze methode van nomen
clatuur, omdat in dat boek nog niet het benamingssysteem van LINNAEUS
(1753) was toegepast. Dat was wel het geval in de achtste druk (1768), dat
daardoor voor tuinplanten een belangrijk werk werd. De beschrijving, die MILLER
toen gaf onder de naam Cotyledon ovata was niet al te duidelijk en het feit, dat hij
de plant rangschikte onder Cotyledon, samen met de schaarse gegevens, zijn
oorzaak geweest, dat men hierin nooit onze plant herkend heeft en de naam
daardoor nooit heeft benut. Men dacht, dat MILLER een soort Cotyledon had
bedoeld.
Vervolgens vinden we de plant als Crassula argentea. THUNBERG, een Zweedse
botanicus, die op het einde van de 18de eeuw Zuid Afrika bereisde en daar talrijke
hem onbekende planten vond, noemde onze plant Crassula argentea vanwege
het feit, dat in de droge tijd de opperhuid van het binnenste bladweefsel loslaat met
het gevolg, dat er lucht tussen de bladweefsel komt, waardoor de bladen een
glinsterend witte indruk maken (argentea — zilverwit). Vermoedelijk heeft THUN
BERG onze plant wel in zijn vingers gehad, maar helemaal zeker is dat niet,
want er zijn meer soorten, die er in de droge tijd zo zilverachtig uitzien. Helaas
beschreef hij zijn planten in een vrij onbekend Zweeds tijdschrift (1778), waar
door de naam pas in 1784, toen hij zijn 'Flora capensis publiceerde bekendheid
|^|*00Q

Intussen was de plant algemeen in cultuur gekomen en dus was er aan namen
geen gebrek. Zo noemde SOLANDER, de Engelse botanicus, die een gedeelte
van de text van Aiton’s Hortus kewensis (1789) voor zijn rekening nam, onze
plant C. obliqua (obliquus = scheef), maar uit het type, dat gelukkig in het Kew
Herbarium bewaard is, blijkt, dat het hier om een andere exemplaar van deze
soort betrof: de bladen daarvan zijn lichtgroen, spits aan de top en vaak iets
scheef (vandaar de naam). Deze vorm is nog steeds in cultuur aanwezig.
In 1786 gaf LAMARCK, een bekende Franse botanicus, de plant de naam
C. portulacea: het type hiervan is nog steeds in het Parijse herbarium te vinden
en dat komt geheel overeen met de plant, die wij zo algemeen onder die naam
kweken.
Maar nu is toch gebleken, dat de naam van MILLER (1768) wel degelijk de
juiste naam is; dit werd in 1915 al ingezien door de Engelsman DRUCE, die
de naam Crassula ovata introduceerde, daarbij dus het soort-epitheton van
Miller overnemend, iets wat door de internationale Regels dwingend is voorge-
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schreven. Maar die naam werd spoedig weer vergeten en is nu door TOELKEN
weer boven water gehaald. Hij heeft deze zaak nog eens goed bestudeerd en
kwam ook tot de slotsom, dat MILLER wel degelijk onze plant heeft bedoeld.
Op zijn argumenten kan ik hier niet ingaan, dat zou ver buiten het kader
van dit artikel liggen.

Crassula ovata cv. 'Variegata'

We moeten ook niet vergeten, dat MILLER de bij ons goed bekende Crassula
arborescens eveneens als een Cotyledon beschreef en daar hebben we nooit
moeite mee gehad. Dus zullen we onze plant in het vervolg Crassula ovata
(Mill.) Druce moeten noemen. Het zal wel een hele tijd duren, voordat deze naam
algemeen aanvaard is, daarvoor zitten de tot nu toe gebruikte namen te vast in
veler geheugen.
Nu blijven we nog zitten met de variëteiten, die alle bij ons als cultuurvariëteiten
in de collecties voorkomen. De duidelijkste vorm, die ook het meest bekend is
en die bijna iedereen kent aan de typisch boomachtige groeiwijze, de plant door
LAMARCK als C. portulacea beschreven, moet nu wel een cultivarnaam krijgen;
we hebben hier immers te maken met een kloon, dus een groep planten, die alle uit
stekken genomen van één exemplaar zijn ontstaan. Deze kloon is gemakkelijk
te herkennen aan de stompe, glimmende bladen; ze zijn donkergroen en krijgen
hun witte kleur, wanneer men bladen ergens te drogen legt. Als cultivarnaam
stel ik voor cv ’Portulacea’; dat is dan wel een latijnse naam, maar die mogen
voor cultivars gebruikt worden, wanneer ze vóór 1959 zijn gepubliceerd en dat
is hier het geval. Het voordeel is, dat dan weinig verandering in de benaming
komt.
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Een tweede algenneen voorkomende kloon is de plant door SOLANDER in 1789
beschreven als Crassula obliqua; het lijkt me ook hier onverstandig een geheel
nieuwe fantasienaam in te voeren en ik stel dus voor de naam van SOLANDER
te blijven gebruiken dus C. ovata cv. 'Obliqua' Deze cv. is gekenmerkt door
de lichtgroene bladen, die een spitse top hebben.
Er is ook nog een witbonte vorm, een slechte groeier met vaak iets scheve
bladen, die witte tot lichtgeelachtige vlekken vertonen; het is geen mooie plant,
maar verzamelaars willen hem toch wel graag hebben. Hiervan is de naam:
C. ovata cv. ’Variegata’.
En dan is er nog de cv. 'Blauwe Vogel’ ('Blue Bird’) een eigenaardige, maar
waardevolle variatie met blauwachtige, iets berijpte bladen, die veel langer
dan breed zijn en spits aan de top. Het bizondere van deze cultivar is, dat hij, in
tegenstelling tot alle hierboven genoemde vormen, reeds als jonge plant bloeit.
Stek, in augustus gestoken, kan onder gunstige omstandigheden reeds in de daar
opvolgende winter fraai bloeien. Van deze cultivar kreeg ik in 1955 een stekje
uit Zuid Afrika toegestuurd. Het is merkwaardig, dat deze vorm niet eerder is
ingevoerd, want tijdens een reis door dat land in juli 1978 zag ik volop bloeiende
planten in verscheidene tuinen en parken. Ik heb een stekje meegenomen
om te zien of deze zich werkelijk tot onze 'Blauwe Vogel’ ontwikkelt.
Een soort, die veel op C. ovata gelijkt is Crassula arborescens (Mill.) Wild.
Van deze soort hebben we vermoedelijk maar één kloon in cultuur en die is
waarschijnlijk afkomstig van de plant, die in 1719 naar ons land werd gebracht.
C. arborescens verschilt van C. ovata door de dikke, omgekeerd eironde,
tot 10 x 6 cm grote, opvallend witachtig berijpte bladen, die aan de bovenzijde
dicht bezet zijn met donkergroene stippen (hydathoden) en vaak een rode rand
hebben. Helaas bloeit deze kloon bij ons in cultuur nooit, en wanneer dit zou
gebeuren, zal de bloeitijd in de zomer zijn, dit in tegenstelling tot C. ovata,
die in de winter bloemen produceert.
In Zuid Afrika is het namelijk zo en er is geen reden aan te nemen, dat deze
planten zich bij ons anders zouden gedragen. C. arborescens is een zeer duidelijk
te herkennen soort, ogenschijnlijk niet zo moeilijk in cultuur, maar toch ziet
men er zelden fraaie exemplaren van.
(wordt vervolgd)
Hoevestein 298, Wageningen

Crassula arborescens
bloeiend in een
Zuid-Afrikaanse tuin.
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Walther Haage 80 jaar
H. RUBINGH
In de wereld der Succulentenliefhebbers is de naam Walther Haage al heel
lang een begrip, verbonden aan de cultuur van succulente planten. Als lid
van een oude bloemistenfamilie (gegrondvest in 1680) en eigenaar van een
bedrijf dat al sinds 1822 hoofdzakelijk succulente planten kweekt. In ons land
waren de planten van de firma Haage in de 30er jaren te zien op tuinten
toonstellingen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en op een cactus
tentoonstelling in Groningen.
Walther Haage weet zich nog te herinneren dat de toenmalige prinses Juliana
blijk gaf van haar belangstelling en enige vragen stelde over de planten.
Van de tentoonstelling in Groningen keerde hij terug naar het westen van
het land via de pas gereed gekomen afsluitdijk in de Zuiderzee. In dat jaar
1934 ontving ik een prachtig uitgevoerde prijslijst van de firma Haage met
vele nieuwe soorten uit Mexico, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika, die de firma
kon aanbieden door haar connecties met vele plantenzoekers. Spijtig genoeg
heb ik die mooie prijslijst een keer uitgeleend aan een "goede” vriend en
kon na vele vermaningen alleen de achterkant terugkrijgen.
Na de 2e wereldoorlog werd het bedrijf Haage door de regering van de D.D.R.
genationaliseerd.
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Het bleek toen dat Walther Haage behalve een goed kweker ook een goed
schrijver was.
In de loop der laatste 30 jaar verschenen zijn boeken over succulente planten
in 8 talen en er werden meer dan 500.000 exemplaren van verkocht. Een van
zijn bekendste werken "Het praktische Cactusboek" werd door C. Bommeljé
in het Nederlands bewerkt en vond grote waardering bij onze liefhebbers. Zijn
nieuwste boek ’Kakteen von A-Z” zal in 1981 verschijnen en wij zien daar
zeer belangstellend naar uit. De heer Walther Haage en zijn vrouw verkeren
nog in een goede gezondheid en wij wensen hen nog vele jaren toe namens
Succulenta.
Valeriaanstraat 193,
3765 EN Soest.

TIJDSCHRIFTEN
ZAG Informationsbrief, nr. 3, 1979
Dit nummer van de Kulturbund der DDR, Zentrale Arbeitsgemeinschaft Mammillarien vertoont op de
titelpagina een mooie zwartwitfoto van Mammillaria species Lau 066. Th. Linzen behandelt Mamm.
plumosa, een van de weinige winterbloeiers uit dit geslacht. Het vermeerderen door middel van
tuberkelstekken is bij deze soort goed mogelijk.
E. Kuhn behandelt Mamm. zephyranthoides, Mamm. wrightii en Mamm. guelzowiana.
De schrijver is ervan overtuigd, dat deze laatste sterk verwant is aan Mamm. wrightii. Mamm.
meridiorosei acht hij synoniem met M. wrightii var. wilcoxii. Mamm. garessii, Mamm. moricalli
en Mamm. santadarensis beschouwt hij als synoniem van Mamm. barbata. En tenslotte, Mamm..
chavezii en Mamm. oresta als synoniem van Mamm. barbata var. viridiflora.
E. Kuhn en B. Hofmann geven de Latijnse diagnose van een nieuwe reeks (series nova) in het
ondergeslacht Mammillaria, namelijk de Zephyranthoides
H. Topel vervolgt zijn overzicht van de kleinbloemige haakbedoornden uit het geslacht Mammillaria.
L. Pfeiffer is aan zijn zesde deel toe van beschrijvingen van "klassieke” Mammillaria's.
Als gebruikelijk wordt deze periodiek besloten met de rubrieken mededelingen, vragen, meningen,
antwoorden en problemen.

ZAG informationsbrief 4/7 9
Dit kwartaaltijdschrift van de Zentrale Arbeitsgemeinschaft Mammillarien, Kultuurbund der D.D.R.,
bevat op de eerste plaats eeh bijdrage van B. Hofmann over Mammillaria hahniana
H. Muller beschrijft zijn Mexicaanse tocht naar de groeiplaats van Mammillaria knippeliana.
E. Kuhn behandelt Mammillaria pectinifera en aanverwante soorten, vallend onder de reeks (series)
Pectinilerae.
W. Niestadt bladert in oude literatuur en kiest daarbij Coryphantha pectinata als onderwerp.
B. Hoffman geeft uit het Latijn vertaalde beschrijvingen van Mammillaria fischeri, Mamm. hystrix
en Mamm. mystax
K. Neumann geeft zijn mening over Mamm. haudeana. G. Förstner geeft zijn ervaringen weer
over zijn hydrocultuur met Mamm. wildii. G. Kaiser worstelt met de verschillen tussen Mamm.
canelensis, Mamm. Uoresii en Mamm. laneusumma.
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Parodia’s uit zaad
F.H. BRANDT
Uit eigen ervaring wil ik vandaag iets vertellen over het kweken van Parodia’s
uit zaad. Als ik soms iets over dit thema lees, stoot ik steeds weer op de
bijna rigoreuze eis die door vele cactusliefhebbers gesteld wordt aan de zaaibodem. Deze zou bijzonder zorgvuldig gekozen moeten worden en dan nog
zou het noodzakelijk zijn om dit medium zeer zorgvuldig en rijkelijk te des
infecteren en te steriliseren. Zulk een door en door van kiemen bevrijde aarde
zou dan een garantie ervoor moeten zijn dat men gezonde en overvloedige
zaailingen krijgt. Steeds weer wordt dan gewezen op het grootste gevaar
dat telkens bij het uitzaaien op de loer ligt, als het ware de boze genius van
elke liefhebber die zich met zaaien inlaat, de door allen zo gevreesde schimmel.
Als ik deze theorieën door mijn geest laat gaan, dringt zich de vraag bij
mij op, of die angstvallige liefhebbers en cactuskwekers in hun overgrote
ijver om te desinfecteren en te steriliseren niet zelf de gunstige omstandig
heden voor de zo mysterieuze schimmel scheppen en deze juist kweken.
Zetten zij door de zo ernstig uitgevoerde sterilisatie van het hele zaaimedium
niet juist de deur wagenwijd open voor de schimmel en nodigen zij deze
niet juist uit om een aanval te ondernemen op de zo behoedzaam gekweekte
zaailingen? Het klinkt tegenstrijdig, maar ik wil u graag in het kort vertellen,
waarom ik deze mening ben toegedaan.
Willen planten met sukses groeien, dan hebben ze allemaal een aarde nodig
die leeft; dat wil zeggen, dat in die grond de meest uiteenlopende bodembacteriën moeten voorkomen, die als het ware als politieagenten in deze grond
optreden. Behalve deze bodembacteriën echter bevat aarde nog zovele dui
zenden andere micro-organismen die een positieve invloed op elkaar hebben.
Ze kunnen elkaar ook neutraliseren en daardoor het evenwicht tussen de krachten
teweeg brengen, zodat geen van de vele micro-organismen een overheer
sende rol kan gaan spelen. Of het daarbij nu om cactussen gaat of om andere
gewassen: allemaal hebben ze deze grond met de verscheidenste bodembac
teriën, deze voor het menselijk oog onzichtbare geesten van de natuur die
de huishouding van de grond op gang moeten houden, nodig.
Wanneer nu de zaaibodem volkomen vrij is van kiemen, doordat de liefhebber
zo intensief ontkiemd en gedesinfecteerd heeft als boven is beschreven, dan
zijn niet alleen met zekerheid de schadelijke schimmelsporen vernietigd, maar
ook al die duizenden zo dringend noodzakelijke micro-wezentjes! Hoe kan men
dan verwonderd staan als er, nu als eerste micro-wezens, enkele schimmel
sporen verschijnen die zich prinsheerlijk nestelen in deze voor hun zo ideale
en goed voorbereide voedingsbodem? Aangezien deze sporen van de schimmel
in de zo grondig gedesinfecteerde aarde geen enkele natuurlijke vijand aan
treffen die hun anders een halt had kunnen toeroepen, is het maar al te goed
te begrijpen, dat deze schimmelsporen, niet door tegenspelers die immers
allemaal tevoren door de liefhebber al grondig zijn opgeruimd gehinderd, nu
gemakkelijk tot een massale uitbreiding kunnen komen. Ze storten zich in hun
vernietigingsdrang op de kleine cactuszaailingen, die natuurlijk aan zo’n massale
aanval niet het hoofd kunnen bieden.
Al vele jaren heb ik Parodia's uit zaad opgekweekt en als het zaad goed
uitgerijpt en goed gezond was heb ik steeds betere resultaten bereikt. De door
allen zo gevreesde schimmel heb ik echter in mijn zaaitesten nooit gezien
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Parodia erythrantha: boven in knop
onder net geopend

D e bloemkleur is helderrood
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en deze gesel van de cactuskweker heb ik ook nooit gekend. Ik moet daarbij
vermelden, dat ik mijn zaaibodem steeds zelf mengde uit zuivere tuinturf
en bloemenaarde zoals men die in elke winkel kan kopen. Doodgewone bloemenaarde en geen cactusaarde! Ik neem 50% van deze bloemgrond en 50% zuivere
turf, zoals hij bij mij in de tuin ligt, goed doorweekt, kletsnat van de regen en
door duizenden mirco-organismen bewoond. Wel laat ik bij het vullen van de
zaaitesten de turf langzaam door mijn vingers glijden om zo de grootste en
ongewenste insekten als ook de regenwormen te verwijderen. Natuurlijk hoef
ik hier niet te benadrukken, dat ik noch de potten, noch de aarde op een
of andere wijze desinfecteer of stoom. Wel moet de pot schoon zijn terwijl
turf en aarde in vochtige toestand moeten zijn. Als turf eenmaal droog is,
is het uiterst moeilijk er weer vocht in te krijgen.
Alvorens de zaden in de voor hun bestemde potjes te strooien, doorweek
ik de turf eerst nog een keer grondig, vervolgens worden de zaden uitge
strooid en met een vlak voorwerp licht aangedrukt. In mijn zaaibak bevindt
zich een verwarmingsspiraal waarmee ik de temperatuur in de bak tot op 30° C.
kan houden. Bij de zaailingen is het de hoofdzaak, dat ze nooit uitdrogen!
Dat is een allereerste eis! Overdag bevinden de zaden zich dan in de kweekbak, die met een doorzichtige deksel is afgesloten, maar veel licht laat binnen
vallen. Als de eerste zaailingen beginnen op te komen, zet ik ’s nachts de
deksel op een kier om zo iets drogere en koelere lucht in de kweekbak toe
te laten. Daarbij moet zeer goed opgepast worden, dat zaailingen en turf
niet uitdrogen; er moet steeds geneveld worden. Beter nog is het om de
kleine potjes met zaden in de bak in natte turf te zetten en deze steeds,
al naar de behoefte, vochtig te maken. Zo kan men de kweek gemakkelijker
voor uitdrogen behoeden, ’s Morgens vroeg echter sluit ik de deksel altijd en
dan wordt ook de stroom ingeschakeld, opdat zaden en zaailingen de benodigde
warmte kunnen krijgen. Zo houd ik overdag de temperatuur in de zaaibak
op 25 - 30° en dat is absoluut voldoende, ’s Nachts echter kan het geen
kwaad als de planten iets koeler staan, want zo wordt de vorming van algen
tegengegaan. Maar geen al te grote angst voor algen, want waar algen zijn,
daar is geen schimmel!
Mochten er desondanks zaden zijn die niet willen kiemen, dan helpt soms een
kleine "kouschok”. Ik zet dan de treuzelende zaden in hun potje in het vries
vak van de koelkast en laat ze daar ’s nachts staan. Overdag echter komen
ze weer in de kweekbak. Deze "vriesbehandeling” heeft de zaden nog nooit
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kwaad gedaan, wel vaker een goed resultaat opgeleverd. Natuurlijk moet men
ook bij deze behandeling een zeker gevoel aankweken en niet meteen alles
in de koelkast zetten.
De eerste zomer houd ik de zaailingen in de kweekbak met koelte en warmte,
maar steeds vochtig. Ik zaai pas in maart - april; later uitgezaaide plantjes
groeiden slechter gedurende de zomer en moesten nog te klein aan de
winterrust beginnen. Normaal moeten Parodia’s tegen de herfst ongeveer de
grootte van een erwt hebben. Eind oktober wordt voor de laatste keer gegoten
en dan worden de zaailingen droog weggezet. Wanneer men Parodia-zaailingen
volkomen droog houdt kunnen ze in de winter zonder nadelen een temperatuur
rond het vriespunt verdragen. Het beste is echter een temperatuur van ± 2 tot
hoogstens 10° C. Geeft men meer warmte, dan bestaat het gevaar dat de
kleine zaailingen in de winter te sterk uitdrogen.
In het voorjaar moet pas met gieten begonnen worden, als het warm is ge
worden of als men de zaailingen een plaats kan geven waar ze warm staan,
maar dan moet bij Parodia’s wel regelmatig gegoten worden. Niet zo, dat ze
een week kletsnat staan en in de volgende week volkomen uitdrogen! Want
op die manier beginnen Parodia’s te kwakkelen en is er geen sprake meer
van groei. Ze moeten niet nat staan, maar wel steeds vochtig; de wortelhals
echter moet steeds droger gehouden worden, want anders ontstaat er snel rotting.
De zaailingen kunnen rustig tijdens de eerste winter voor het eerst verspeend
worden. De plantjes zijn dan droog en in deze tijd hoeft men nauwelijks bang
te zijn voor een beschadiging van de wortels. Zou dit toch gebeuren, dan
staan de zaailingen nog volkomen droog en dus kan rot de plant nauwelijks
binnendringen. In de volgende zomer moeten de zaailingen iets beschut worden
tegen direkte zonnestraling; overigens moeten ze warm en vochtig gehouden
worden en steeds geldt: regelmatig gieten! Alle Parodia-zaailingen groeien
wortelecht zeer goed en tenzij er noodzaak is, is er geen enkele reden om ze
te enten. Alleen als het om een onvoorwaardelijk noodgeval gaat om een
zeldzame soort nog te redden moet men enten. Bij geënte zaailingen van
Parodia's komt het eigenlijke gevaar pas veel later, niet bij het enten. Het
gevaar ontstaat pas, als de geënte planten beginnen te bloeien. De liefhebber
is nu zo trots op zijn zo goed groeiende en rijk bloeiende Parodia's, dat hij
denkt, dat nu elk gevaar voor zijn planten overwonnen is. Vaak is niets minder
waar en begint juist op dit punt het gevaar voor geënte planten.
De geënte plant verbruikt nu, tijdens de bloei, veel te veel reservekrachten
en als de herfst aanbreekt, wil de Parodia nog steeds verder groeien, maar
de onderstam begint meestal veel eerder met de winterrust en zo ontstaat
een wanverhouding tussen plant en onderstam. Dit alles kan zeer snel met een
catastrofe eindigen, die ermee begint, dat de onderstam in de herfst door de
Parodia wordt leeggezogen. Meestal valt dit niet direct op, omdat de onder
stam diep in het lichaam van de Parodia gegroeid is, maar als men het
eindelijk merkt doordat de plant scheef begint te hangen, is het al te laat.
Want het rottingsproces bevindt zich nu al diep in het plantelichaam en al
snijdt men nog zo hoog af, het zal nog maar zelden helpen!
In dit geval, als we te doen hebben met geënte Parodia’s, is de zekerste
methode om de planten nog vóór de bloei, als ze ongeveer de grootte van
een walnoot hebben, af te snijden. Dit moet in oktober gebeuren, want de
afgesneden kop heeft dan de tijd om grondig te drogen. In december of
januari kan men dan de afgesneden plant al op een droog substraat (pot
grond) zetten en in maart zal men dan zeker al mooie wortels kunnen zien.
Als men dan voorzichtig met het gieten begint, ontwikkelen zich de afge-
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Parodia nivosa: de bloem is vuurrood van kleur.
Foto's Th. Neutelings

sneden Parodia’s tot mooie planten en komen ze nu tot bloei, dan bestaat
er geen gevaar meer, dat een aanwezige onderstam aan het rotten gaat.
Als de af te snijden plant in de herfst reeds een acceptabele omvang heeft,
dan kan er iets hoger gesneden worden, zodat de overgebleven stomp nog
tot spruiten gebracht kan worden. Op deze manier heeft men het volgende
jaar een goed groeiende plant en daarnaast nog de spruiten van de stomp,
die men steeds goed tot uitbreiding van de eigen verzameling kan gebruiken
of ook om te ruilen.
Ook grotere Parodia’s moeten in de zomer regelmatig gegoten worden. In het
voorjaar, vóór de bloei, moet men niet zuinig met kunstmest omspringen
en zeker niet vergeten, dat planten om te kunnen bloeien ook stikstof nodig
hebben. Mijn potgrond bestaat ook later voor 50% uit turf en voor 50% uit
bloemenaarde.
lm Samtfelde 57, D-4790 Paderborn, BRD
Vertaling: Sjef Theunissen

De wondere wereld van de aasbloemen
ANNEMIEKE VAN LING
Wie zich voor het eerst in de wereld der succulenten begeeft, heeft er nog
geen flauw idee van welke kant hij uitgaat. Het is dan slechts een kwestie
van aftasten; van door schade en schande wijs worden. Althans, zo heb ik
in de afgelopen periode mijn hobby ervaren. Net toen de echte cactusrage
voorbij was, begon ik interesse te krijgen in vetplanten. Ik kocht alles wat
er te vinden was en bouwde in korte tijd een verzameling op. Al gauw bleek
dat Aloë’s, Gasteria’s en Haworthia’s het best wilden gedijen. Om op de zuid-

vensters van mijn flat die ik toen had, hiervoor meer ruimte vrij te maken,
gaf ik andere vetplantjes weg, voor zover zij nog niet waren weggekwijnd.
Cactussen zag ik toen nog niet zo zitten, omdat ik ooit een Mammillaria
net voor een twee weken lange vakantie had achtergelaten met een flinke
plons water en hem als een ingezakte plumpudding had weergevonden.
Mijn Haworthiaverzameling groeide zienderogen, zeker toen ik Succulenta en
haar cactusbeurzen ontdekte. De Haworthia viscosa, het op een Chinese pagode
lijkende plantje, was voor mij de bekroning van mijn speurtocht naar de ver
schillende soorten van dit succulentengeslacht. Hoezeer echter de Haworthia’s
me nog steeds na aan het hart liggen, hebben ze me nooit zo gefascineerd
als nu de aasbloemen. De kleurenpracht en boeiende vormen die boeken
toonden, leken een paar jaar geleden voor mij nog onbereikbaar. Een enkele
Stapelia in mijn bezit wilde amper groeien, laat staan bloeien. De aankoop
van een aanvankelijk geheel onbekend vetplantje in het voorjaar van 1978
werd evenwel een keerpunt in mijn hobby. Het had mijn aandacht getrokken
door zijn bijzondere vorm en het fijne bloempje aan de top, dat mij deed
denken aan een aasbloem. Volgens de kweker was het een Euphorbia, maar
als leek betwijfelde ik dat toch. De hardgele wasachtige bloempjes van mijn
Euphorbia grandicornis leken immers totaal niet op het zachtgele exemplaar
met zijn auberginekleurige stipjes en bladpunten.
Omdat het om een bijzondere soort ging, was de nieuwe aanwinst iets duur
der dan andere. Achteraf kan ik alleen maar zeggen, dat de prijs een prikje
was, want het plezier dat ik tot nu toe van die aankoop heb gehad, is ge
woonweg niet in geld uit te drukken. Vreesde ik in het begin, dat de tere
knopjes die tussen de tuberkels zichtbaar waren, wel zouden afvallen, tot mijn
grote trots werd mijn goede zorg beloond met acht bloempjes. Dankbaarheid
voor de naamgeving was het in ieder geval niet. In het spraakgebruik noemde
ik hem "de augurk die de mazelen heeft", een betiteling die ik van mijn buur
vrouw had overgenomen.
Pas een jaar later kwam ik erachter, dat ik inderdaad te doen had met een
aasbloem. Een vriendin die mijn Verkade-album over vetplanten doorneusde,
ontdekte op één van de plaatjes een Trichocaulon met soortgelijke bloempjes
als mijn "augurk". Volgens een ander boek zou het om een moeilijk te kwekei i
geslacht gaan. Die mededeling maakte me bezorgd als een kloek die over
haar kuikens waakt. Waren er soms al tekenen van verval te bespeuren?
Maar neen, niets van dat alles! De Trichocaulon (meloformis?) bleef er in volle
glorie bijstaan. Vanaf eind mei bloeide hij volop en het was een ware sport
om telkens weer na terugkeer van mijn werk te zien hoeveel bloempjes er
waren bijgekomen en hoeveel verdwenen. Had ik de acht van het jaar daar
voor een respectabel aantal gevonden, dit was niets vergeleken met de tien
tallen die bleven komen.
De bloempjes verdrongen zich haast om bovenaan een plaatsje te veroveren.
Uitgerekend op mijn trouwdag, eind juni, viel een recordaantal van twintig
te bewonderen. Er waren toen al in totaal 82 bloempjes verschenen. In de
drie vakantieweken die volgden, kwam een onbekend aantal knoppen uit. Ik
vond het toch wel wat teveel gevraagd om mijn buurvrouw, die de verzorging
op zich nam, ook aan het tellen te zetten. Het voorzichtige gemanoeuvreer
langs mijn succulenten was al een opgave voor haar. Toen op 27 oktober
vorig jaar het laatste bloempje zich had vertoond, kwamen mijn berekeningen
uit op een totaal aantal van liefst 210. Daarbij was ik uitgegaan van gemiddeld
één bloem per dag in mijn zomervakantie; een voorzichtige schatting, aange
zien in die tijd de Trichocaulon "op volle toeren draaide”.
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De Trichocaulon in 1978; toen alleen nog

De Trichocaulon vorig jaar:

bekend als "de augurk die mazelen heeft ".

bloemen en knoppen verdringen zich aan de top.
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Niet alleen dit plantje heeft me gesterkt in het vertrouwen dat aasbloemen
toch niet zo moeilijk zijn te houden. Een armetierig stekje van een Huernia,
dat ik begin vorig jaar van een bekende ontving, kreeg binnen de kortste
keren nieuwe scheuten en beloonde me met 43 donkerrode bloempjes, twee
Stapelia’s variegata die op mijn koude slaapkamer wegkwijnden, begonnen op
een warmere plaats te groeien, met als resultaat dat hieraan de welbekende
"ridderordes’’ kwamen. Ook een andere Stapelia begon het eindelijk goed te
doen, nadat ik een paar jaar geleden een stek had gekregen. Er kwamen zelfs
vlieaen af od de indringende geur van de donkerpaarse bloemen met gele
dwarsbanden, waarna een paar dagen later maden tevoorschijn kropen.
Na dit succes wist ik zeker, dat ik mijn draai in de succulentenwereld had
gevonden. Op de grote beurs in Nijmegen beperkte ik dan ook mijn belang
stelling tot de aasbloemen en wist mijn collectie uit te breiden tot 21 soorten.
Om voor de toekomst meer plaats in te ruimen, heb ik inmiddels besloten
een aantal cactussen, Aloë’s en Agaves van de hand te doen. Via de Engelse
Asclepiadaceaevereniging en de Werkgroep Asclepiadaceae Nederland hoop
ik me steeds verder te kunnen verdiepen in de wondere wereld der aasbloemen,
die volgens mij het best kunnen worden beschouwd als de orchideeën onder
de succulenten (haast had ik hier al "orchideetjes" willen schrijven, maar dan
zou ik onder andere de Stapelia gigantea over het hoofd zien). Niet alleen
de fantastische kleuren spreken iedereen aan, de vorm is vaak zelfs zo ver
bazingwekkend, dat je fantasie op hol slaat. Wie "The Stapelieae” van White
en Sloane in gezelschap doorbladert, hoort al gauw kreten als: "Het is net een
zeester (Stapelia's), een stuurrad (Duvalia) of een vogelnestje (Huerna hystrix)”.
Dank zij een lezer van Succulenta, die zo aardig was na mijn oproep in de
rubriek Vraag en Aanbod mij enkele adressen door te geven van Engelse anti
quariaten, wordt de zo zeldzame trilogie uit 1937 mij binnenkort toegestuurd
tegen betaling van 114,5 Engelse ponden. Daarmee lijk ik een lot uit de
loterij getrokken te hebben, want uit andere telefoontjes kon ik opmaken, dat
ik weinig kans zou hebben "The Stapelieae” te kunnen bemachtigen; of anders
tegen een veelvoud van wat ik nu betaal, een bedrag dat dan toch wel
boven mijn begroting zou liggen.
Eigenlijk is het vreemd dat er nooit een wat meer populaire uitgave is ver
schenen met vele kleurenfoto’s die deze juweeltjes van de natuur pas goed
eer aandoen. Ook voor niet-Stapeliofielen moet iets dergelijks toch interessant
en in ieder geval betaalbaar zijn.
Wadenoijenlaan 3 73, 4006 AH Tiel

Lezers schrijven
Raar maar waar
J.A. SPARIDANS
Wie met cactussen omgaat kan van alles meemaken. Zo ook ik, en om te weten
te komen of onderstaande meer voorkomt het volgende. Vier jaar geleden kocht
ik 2 bloeibare Acanthocalyciums. Het waren, A. klimpelianum en A. violaceum,
aldus het naamplaatje. Het gaat niet om de naam, maar om de bloem.
A. klimpelianum heeft ieder jaar 2 witte bloemen gegeven. A. violaceum 2 violet
kleurige bloemen. De grootte van de plant was toen plusminus 4 cm hoog
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Acanthocalycium violaceum
Foto van de schrijver

bij 6 cm doorsnee. Dit jaar kwamen bij allebei weer twee knoppen te voor
schijn, maar bij A. klimpelanium groeiden de knoppen normaal door, maar bij
A. violaceum wilden de knoppen maar niet doorzetten. Nadat A. klimpelianum
was uitgebloeid, gingen de knoppen van A. violaceum pas doorzetten; althans,
één er van; de ander is niet tot ontwikkeling gekomen en heeft zodoende
geen bloem gegeven.
Maar op zekere dag stond A. violaceum in volle glorie te pronken met 1 bloem.
Maar wat ik toen zag was voor mij een raadsel. In plaats van een violette
bloem stond hij daar met een zuiver witte bloem te bloeien.
Ook ben ik in het bezit van een A. violaceum die ik zelf gezaaid heb, en die
vorig jaar voor het eerst gebloeid heeft met een violette bloem.
Maar de grootte van de plant is maar ± 3 cm hoog bij 4 cm doorsnee.
Maar bovengenoemde planten zijn inmiddels plusminus 5'/2 cm hoog, bij 8 cm
doorsnee.
Nu is voor mij de vraag: Komt dit verschijnsel meer voor, want vier jaar
achtereen een violette bloem, en nu ineens een witte, is voor mij een raadsel.
Ik kan me wel indenken wanneer ik beide planten met elkaar kruis, er uit
die zaailingen planten met witte en violette bloemen komen, maar aan voor
gaande beschreven planten vind ik dit vreemd.
Mocht iemand er meer van weten dan hoop ik dat hij zo vriendelijk wil zijn
hierover mededelingen te doen in ons maandblad Succulenta.
Sibeliusstr. 11
5 0 1 1 J.G. Tilburg
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De Crassula’s van onze collecties 9
B.K. BOOM t
Crassula capitella, C. corymbulosa, C. nodulosa, C. turrita
Een van de verdiensten van TOELKEN is geweest, dat hij bij zijn Crassulaonderzoek getracht heeft de in het vergeetboek geraakte namen van THUNBERG te identificeren. Over deze laatste botanicus is al in een eerder artikel
wat geschreven. Hij heeft het uit Zuidelijk Afrika meegebrachte materiaal en
wat hem uit die landen was toegestuurd, beschreven, maar doordat hij nog
geen vergelijkingsmateriaal had (er was immers in Zuidelijk Afrika nog weinig
verzameld) behoefden zijn beschrijvingen ook niet uitvoerig te zijn. Ze zijn zelfs
vaak zo kort, dat men tot niet al te lang geleden niet in staat was zijn namen te
identificeren. Vele van zijn soortnamen hangen daardoor wat in de lucht, het
zijn nomina ambigua (onzekere namen), die men jaren lang links heeft laten
liggen.

Crassula capitella ssp. capitella
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Nu heeft TOELKEN het herbariummateriaal van THUNBERG nog eens bekeken
en hij heeft daaruit exemplaren als type aangewezen voor bepaalde soorten,
waardoor die namen uit de sfeer van de nomina ambigua zijn gehaald. Ge
lukkig dus, dat er van het herbarium van THUNBERG nog wat over is: het be
vindt zich voornamelijk te Uppsala en in het Brits Museum.
Zo heeft hij de naam Crassula capitella Thunb. getypificeerd en daarbij zodanig
omschreven, dat de variatie groot is, zodat er nu verscheidene, nog steeds
moeilijk te determineren Crassula's toe gerekend kunnen worden.- Hij verstaat
dan onder die soort alle planten, die een rozet bezitten (al of niet duidelijk)
en een bloeiwijze, waarbij langs de hoofdspil een aantal okselstandige, kort
gesteelde (of zittende), tuilvormige bloeiwijzen staan en waarbij de kroonbladen
aan de top voorzien zijn van een plat; stomp aanhangsel.
Nu komen er in de natuur vele planten voor, die deze kenmerken hebben. Uiter
lijk zijn ze vaak verschillend en duidelijk te herkennen, maar, wanneer men naar
de typische verschillen gaat zoeken, zijn die nauwelijks te vinden. Bovendien
zijn er allerlei tussenvormen, die het indelen nog moeilijker maken. Toch heeft
TOELKEN kans gezien een indeling in een aantal ondersoorten te construeren
en hij komt nu tot de volgende opstelling, waarbij ik drie ondersoorten weglaat,
omdat die zeer vermoedelijk in onze collecties niet voorkomen.
C. capitella Thunb. (1778) ssp. capitella.
Zoals men zal weten wordt, wanneer een soort verdeeld wordt in ondersoorten
of variëteiten, die, waartoe het type behoort, aangegeven met een herhaling van de
soortaanduiding. In de praktijk d.w.z. op kwekerijen en in collecties komt daarvan
natuurlijk niets terecht en zal men de typische variëteit altijd de soortnaam geven.
Deze ssp. (afkorting van subspecies — ondersoort) is gekenmerkt door een
bladrozet van vrij smalle, naar achter gebogen bladeren, uit welks midden een
opgaand met geleidelijk kleiner wordende schutbladen bezette bloeistengel
groeit, die vrijwel kaal is; de bloemen zitten in dichte, tuilvormige bloeiwijzen, die in
de oksels van kale schutbladen staan (ze zijn echter wel gewimperd); de
kroonbladen staan rechtop. Deze ondersoort is beslist in collecties in ons land
aanwezig, maar dan vermoedelijk zonder of onder een verkeerde naam.
C. capitella ssp. nodulosa (Schonl.) Toelk. syn C. nodulosa Schonl. (1903),
C. elata N.E.Br. (1909).
Deze wijkt af van de vorige ssp. door een min of meer gezwollen wortel, door
een sterkere beharing en kleinere bladen; de schutbladen zijn behaard evenals
de kelk en de bloeistengel. Ook deze ssp. zal wel ergens in Nederland en België
aanwezig zijn. Het is een kwestie van nazoeken in de collecties.
C. capitella ssp. thyrsiflora (Thunb.) Toelk. (1977) syn. C. thyrsiflora Thunb.
(1778), C. turrita Thunb. (1778), C. corymbulos Link & Otto (1821).
Deze ssp. is gekenmerkt door de slappe stengels, waardoor deze vaak liggen
of overhangen en door de aan de top naar buiten gebogen kroonbladen. We
hebben deze vrij algemeen in cultuur, maar dan onder de naam C. corymbulosa,
ook wel C. elata. In de handel is vermoedelijk maar één kloon met korte, iets
hartvormige bladen. Maar ik ben er zeker van, dat verscheidene andere klonen in de
collecties te vinden zijn. We kunnen al die vormen geen namen gaan geven,
daarvoor zijn ze te moeilijk van elkaar te onderscheiden en zijn ze van onvol
doende betekenis.
Maar welke naam moeten we daar nu bij zetten? Het meest correct is de
naam, die hier boven staat; vindt men die te lang, dan zou volstaan kunnen
worden met C. thyrsiflora. In ieder geval is het aan te bevelen de alom be
kende synoniem C. corymbulosa er tussen haken achter te zetten.
De reeds boven genoemde, algemeen gekweekte vorm met iets hartvormige
bladen noem ik nu cv. ’Cordata’ (C. cordata Hort.); die is goed van de andere
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vormen te onderscheiden.
Nu nog even iets over te term ’ssp.'; dit is een afkorting van de term ’subspecies’ of
'ondersoort'. Het is een groep planten in een rangorde tussen soort en variëteit.
Waartoe men een bepaalde variant moet rekenen, tot een ssp. of een var.,
is meestal een kwestie van persoonlijke voorkeur, ofschoon er wel bepaalde
regels voor zijn opgesteld; maar in de praktijk zijn deze termen moeilijk te
hanteren. Liefhebbers en kwekers hebben geen boodschap aan die begrippen
en beschouwen dergelijke namen gewoon als driedelige namen, daarbij in het
midden latend, welke rangorde het laatste deel heeft.
Met dit artikel hebben Crassula-liefhebbers stof om hun planten, die tot deze
groep behoren, te determineren.
(wordt vervolgd)
Hoevestein 298, Wageningen

Crassula capitella ssp. thyrsiflora
(C. corymbulosa)

Vragenrubriek
A. VAN BEUNINGEN
Waarde mevr. v. Doorn uit boenen
Als U mijn artikel over het zaaien hebt gelezen, kunt U misschien de fouten
die U hebt gemaakt er uit halen. De standplaats van uw zaaibak, op het
noordvenster of zuidvenster, heeft niets met uw slechte opkomst te maken.
Wat Uw probleem betreft met Parodiazaden, heeft een heel andere oorzaak.

161

Parodiazaad moet men bij een veel lagere temperatuur zaaien, liefst in de
zomer, vooral de fijnzadigen. In de zomer koud zaaien. Het zaad niet uit
strooien, maar op een hoopje bij elkaar. Dit zelfde geldt later voor het ver
spenen, ook met propjes bij elkaar verspenen.
Succes!
Waarde heer Romers uit Maarn
Eerst moet mij iets van het hart. Wat U daar schrijft, dat U, met uw 2-jarig
lidmaatschap, NIETS, en dan nog wel dik onderstreept, NIETS, aan ons maand
blad hebt gehad, dat wil er bij mij niet in. Is het bij U alleen maar om te
vergaren, om te hebben? Of wilt U van hetgeen U mee bezig bent ook
iets meer te weten komen? W ant daarvoor is toch ons maandblad. En dan
in uw brief zo gebelgd te zijn over een zekere heer X. Dit is zeker geen
stof om hier te behandelen. En we kunnen geen recht spreken over per
soonlijke kwesties. Denkt U nu niet dat ik het hier opneem voor de heer X.
Het spijt me maar ik ken de goede heer niet. Daarom waarde heer Romers
is het zo moeilijk, om iemand aan te wijzen bij U in de buurt, waar U,
uw kennis zou kunnen verrijken, maar ik meen wel te mogen zeggen, dat
er niet één maar wel honderden bereid zijn U terzijde te staan. Daarvoor
zijn de meeste te veel liefhebber. Mocht iemand bereid zijn die in de buurt
van Maarn woont, het adres is H. Romers, Raadhuislaan 4
W at de heer Uil, die overigens een hele goede vriend van mij is, U heeft be
loofd, om U 2 a 3 maal per seizoen te zullen bezoeken, die belofte kan
ik U niet geven. W e hebben circa 4000 leden, waarvan er 2000 beginne
ling zijn. Kent U het rekensommetje al? Rekent U maar eens uit waar dat
op neerkomt. Maar al met al meneer Romers, de moed niet laten zakken.
Als U in onze begintijd was begonnen; daar ging het ook niet allemaal van
een leien dakje.
En dan nu de vraag die U mij gesteld hebt: "Het overwinteren op zolder".
Dit is moeilijk te beantwoorden. Daar moeten nog een heleboel gegevens
aan worden toegevoegd, om te beoordelen wat U fout hebt gedaan. Dan zou
ik van U moeten weten: Waar ze in de zomer staan? Geeft U des zomers
veel water? Kweekt U hard buiten? Hard U genoeg af voor de winter? En
welke planten zijn bij U weggevallen, b.v. Pilo’s, of Melo's zou ik niet graag
naar zolder brengen, daarentegen, kan ik een grote Echinopsis inkuilen als
aardappelen. Dus, een vaste regel is er niet voor te geven, voor uw pro
bleem. Maar ik hoop weer gauw iets van U te horen.
Rijksweg 173,
6585 AE Mook.

Melocactus species
tussenschakel?

H/B

079,

een

fylogenetische

PIERRE BRAUN
Tijdens onze reis door Brazilië in de zomer van 1979 onderzochten wij onder
andere ook de cactusgroeiplaatsen in het zuidelijke deel van Bahia. In de omgeving
nabij G uanambi vonden wij op rotsplateaus, die als eilanden uit een heel moerassige
streek uitstaken, een Melocactussoort. Aanvankelijk bezorgde deze ons enkele
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Detailopname van Melocactus species H/B 79.

Foto’s van de schrijver.

hoofdbrekens, omdat ons uit deze streek geen van de thans bekende soorten
of veldnummers bekend was. Maar niettemin na enige tijd werd het mijn reisgenoot
Gerhard Heimen, die een buitengewoon kenner van het geslacht Melocactus is,
duidelijk dat wij Melocactus longicarpus Buin & Bred. (longicarpus betekent:
met lange bes, red.) weer teruggevonden hadden. Want alle wezenlijke kenmerken
klopten namelijk met Buining’s notities uit diens nieuwbeschrijving.
Later, toen ik weer terug in Duitsland was, vergeleek ik mijn aantekeningen
met de nieuwbeschrijving van Buining. En inderdaad, het ging met grote zekerheid
om de hierboven genoemde Melocactus longicarpus.
Leopoldo Horst en Albert Buining hadden deze soort reeds op 16 december
1966 ontdekt en in 1968 er weer naar gezocht. In 1972 vonden zij deze soort
opnieuw, maar nu betrof het een andere vindplaats. Volgens de opgaven van
Buining waren de beide vindplaatsen stellig in de directe omgeving rond Porteirinha
in de staat Minas Gerais gelegen. Deze beide groeiplaatsen liggen dus 150 a
200 km zuidelijker van onze vindplaats!
A.F.H. Buining en A.J. Bredero beschreven deze soort in 1973 in Cactus and
Succulent Journal of U.S., Vol XLVI, bladz. 191 -194 en deponeerden de typeplant
bij het Herbarium te Utrecht, onder veldnummer HH 149.

Melocactus species H/B 79 dicht tegen elkaar in een rotsrichel groeiend.

Volgens onze waarnemingen groeiden de planten steeds in rotsrichels. Slechts
zeer zelden waren er exemplaren te vinden, die in humusrijke bodem groeien.
Menig keer vonden we de planten met hele groepen stijf tegen elkaar gedrukt
staand, omdat de meestal erg kleine rotsspleet weinig ruimte aan het wortelgestel
verschafte. Men kan zich op de groeiplaats zelf er nauwelijks een voorstelling
van maken, hoe nu die planten aan de noodzakelijke voedingsstoffen komen.
Andere daarbij groeiende cactussoorten waren Coleocephalocereus goebelianus
(Vpl.) Buin., Pseudopilocereus azureus Buin. & Bred., Peireskia- en Opuntiasoorten, alsmede twee nieuwe Arrojadoasooden, waarvan een binnenkort ge
publiceerd zal worden. Deze hele standplaats is uitgesproken rijk aan neerslag
en ligt amper 500 m boven de zeespiegel. Buining gaf voor zijn typevindplaatsen
400 m hoogte op.
Fylogenetisch *) hoort Melocactus longicarpus (HU 149) zonder twijfel tot de
vormengroep van Melocactus deinacanthus Buin. & Bred. (HU 153). In tegen
stelling met Melocactus longicarpus die, zoals nu gebleken is, een bepaald
uitgebreider verspreidingsgebied kent, is Melocactus deinacanthus werkelijk
maar zeer plaatselijk aan te treffen. Als resultaat van toekomstige, intensieve
onderzoeken zou kunnen blijken, dat of de ene of de andere soort tot een
ondersoort terug gebracht dient te worden. Een argument ervoor zou kunnen
zijn dat wij tussen de beide vindplaatsen - die ver uit elkaar liggen - een
eventuele overgangspopulatie gevonden hebben. Een argument ertegen zou
kunnen luiden, dat de beide verspreidingsgebieden door een beslist koele berg
streek zonder cactusgroei (tenminste we konden er geen vinden!) van elkaar
gescheiden zijn. En waarbij het verspreidingsgebied van Melocactus longicarpus,
bepaald door gelijksoortige natuurlijke en aardrijkskundige invloeden, beslist
veel ruimer is.
Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat er geen sprake is van een zone met
bastaardvormen (—mengvormen tussen 2 of meer plantensoorten, red.) Met andere
woorden, dat een zich transformerende selectie in de betekenis van een
biologische evolutie in volle gang is. Maar zolang er nog geen afdoend antwoord
hierop gegeven kan worden, moet Melocactus species H/B 79 tot Melocactus
longicarpus (HU 149) gerekend worden.
Hauptstrasse 83, 5020 Frechen-1, B.R.D.
Vertaling: J. Defesche/Th. Neutelings.
*) De fylogenese is de leer van de ontwikkeling van de plantengeslachten en diergroepen uit lagere vormen. (Red.)

Nog eens Echinocereus stramineus (Eng.) Rümpler
W. STERK
Bij het verhaal over Echinocereus cinerascens heb ik al geschreven dat de
afbeelding, die onder de naam Echinocereus stramineus op blz. 25 van de
vorige jaargang is geplaatst, niet juist was. Het heeft mij wel verbaasd dat
er geen enkele reactie op gekomen is. Ik heb het voor mijzelf verklaard,
door aan te nemen dat vrijwel niemand deze soorten ooit in bloei heeft gehad
en dus de bloemen niet bekend zijn.
Ook op mijn vraag naar de bloemen van die E. species Golden en E. con
glomeratus heb ik helaas niets meer gehoord. Voor een beschrijving van
Echinocereus stramineus verwijs ik maar naar blz. 26 van Succulenta 1979.
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Echinocereus stramineus (Eng.) Rümpler

Foto W. Sterk

Nu alleen iets over het zaad. Dit is iets kleiner en vooral de dikke rand
rond het hilum is opvallend. Ook zijn de papillen veel groter en hoger dan
bij Echinocereus cinerascens. De foto's zijn gemaakt met een rasterelectronenmicroskoop. De zaden worden na goed schoongemaakt te zijn met een uiterst
dun laagje goud bedekt. Nu worden de electronenstralen ongeveer, zoals
dit in een televisiebuis gebeurt, tastend over het zaadje gestuurd en terug
gekaatst. Hoe het aparaat werkt is voor ons niet belangrijk maar het resultaat
is een beeld, dat van/of bij zwakke vergrotingen van het totale zaad (50 x)
tot zeer sterke vergrotingen van enkele tienduizenden keren een contrastrijk
beeld met grote dieptescherpte geeft. De methode is zeer geschikt om opper
vlaktestructuren van vaste lichamen goed weer te geven. Tere of te zachte
oppervlakken moet men met een metaallaagje (goud) bedekken om voldoende
contrastrijke beelden te krijgen.
In de plantkunde worden bladoppervlakken, zaden maar ook stuifmeelkorrels
ermee bestudeerd. Ook van tere dingen als schimmels kunnen foto's gemaakt
worden die bizonderheden tonen, die met een gewone lichtmikroskoop niet
te onderscheiden zijn.
Zo zien we bij 200 x reeds de hoge met fijne rimpeltjes bedekte papillen,
waarvan de stijle hellingen en diepe ravijnen bij 1000 keer vergroting zeer
indrukwekkend zijn. Het is natuurlijk niet mijn bedoeling met het afdrukken
van deze foto's kenmerken van de planten te laten zien, die kunnen bijdragen ze
beter te herkennen. Wel wil ik ermee laten zien dat we hiermee verwant
schappen en verschillen tussen planten, die ander niet duidelijk zijn, kunnen
vaststellen. Aan het zaad te zien zijn Echinocereus stramineus en Echino-
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cereus cinerascens niet zeer nauw met elkaar verwant. Ik beschik nog niet
over zaadopnamen van voldoende Echinocereussoorten om er nu reeds meer
over te kunnen zeggen, maar ik beloof u in de toekomst nog meer resultaten
te laten zien.
Wevestraat 89, Stiphout.

Lezers schrijven
Nogmaals Navajoa fickeisenii
LUCIEN SCHELPE
Naar aanleiding van de publicatie in Succulenta van januari 1980 over Navajoa
fickeisenii door de heer Th. Neutelings, wil ik gaarne reageren, door hierbij
mijn ervaringen met deze soort kenbaar te maken.
Tijdens de zomer van 1975 kon ik twee entlingen van Navajoa fickeisenii
betrekken. De planten zijn, alhoewel niet even groot, toch even oud. Reeds
de daaropvolgende zomer liet het kleinste exemplaar mij een paar bloemen
zien, terwijl de andere plant, op dat ogenblik nog het kleinst in omvang, on
middellijk voorsprong nam inzake groei en die voorsprong tot op dit ogenblik
heeft gehandhaafd. In werkelijkheid is deze plant in alle opzichten jaren voor
uit op het zusterexemplaar.
Vanaf 1978 vertoonde die plant jaarlijks tot tweemaal toe enkele bloemen,
steeds in de schedel. Eerst in de lente 7 9 mocht ik tegelijkertijd op beide
planten bloemen begroeten. Door kruisbestuiving bekwam ik enkele zaadbessen.
De bessen zijn ± strogeel, zeer verdikt aan de basis en letterlijk ingezakt,
ze worden bij rijpheid gemakkelijk geplukt. De zaden zijn droog en zwart
achtig en blijven soms, bij het afbreken van de bes, in het areool steken.
Tijdens de zomer van 1977 verstrekte de grootste plant een paar zijspruiten,
die afgenomen en geënt werden op een jusbertii onderstam.
In 1978 vertoonden zich opnieuw een drietal zijspruiten. Deze werden eerst
in 1979 gedeeltelijk afgeënt. Zo kan men dan links onderaan op de foto de
plant en de beginnende spruit op het restantje van die van 1978 ontwaren
en midden rechts opnieuw een entbare spruit op de half afgesneden kloon
van 1978. Midden onder prijkt nog een spruit en links boven, op de nieuwgroei van 1979, doch niet te bemerken op de foto, vertonen zich nog twee
spruiten (in totaal 5 in 1979).
Een vroege entling van 1979 vertoonde dezelfde zomer (lees zachte winter)
mooie bloemknoppen.
De eerste bloeier vertoont slechts de paar laatste jaren regelmatig zijn bloe
menpracht, heeft eveneens zaadbessen gevormd, is qua figuur meer gedrongen
en vertoont een iets langere middendoorn, terwijl deze iets dieper hoornkleurig
is. Maar deze produceert geen enkele zijspruit.
In uw artikel vermeldt u als typisch kenmerk van de middendoorn: is be
duidend langer, tot 20 cm, hoornkleurig tot wit met naar de voet toe een wat
licht bruine verkleuring. Ik meen dat u met ”de voet", in feite de spits van
de middendoorns bedoelt. Bij mijn planten stel ik vast dat de oudere, dus
afgerijpte, middendoorns een 5 a 6 mm lange, donkere, spits vertonen.
Door de zonloze zomer 79, met als gevolg zeer beperkte water- en mest-

167

Navajoa fickeisenii

Fo,° H ilaire Verhegge

toediening, zien er de jusbertii-onderstammen momenteel wel zeer beroerd uit.
Op enige zaaiervaring kan ik nog niet bogen.
Kachtemsestraal 89, B-8701 Izegem-Kachtem

Naschrift
Met de "voet” van de middendoorn wordt echt niet de spits ervan bedoeld.
Doch dat gedeelte dat op het areool staat ingeplant. Wat de zaaiervaring
betreft, van deze briefschrijver ontvingen we enig zaad, dat wij zullen uitpro
beren. Ook de gever zal dit zelf doen, zodat de redactie hopelijk over de
resultaten mettertijd nog enige kopij tegemoet mag zien.
Th. N.
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Notocactus spec. O.RIV.
J. THEUNISSEN
Dit zegt U natuurlijk totaal niets! Onder deze aanduiding ontving ik ongeveer
1 '/2 jaar geleden van mijn vriend Dirk van Vliet een plant, die hij beschouwt als
een mogelijke natuurhybride van N. mammulosus x N. concinnus. De plant is
8 cm in doorsnee, glanzend groen, heeft 12 ribben, die ongeveer 1 cm hoog
zijn en 2 cm uit elkaar staan. De areolen zijn iets meer dan een V2 cm van
elkaar verwijderd, aanvankelijk met wit vilt bedekt, dat later evenwel verdwijnt.
Er zijn 4-6 middendoorns, waarvan er steeds 4 kruisvormig gesteld zijn, soms
staan er nog 2 schuin omhoog, terwijl op enkele areolen ook nog enkele dunne
en korte bijdoorntjes aanwezig zijn. De kleur van al deze doorns is licht rood-

Notocactus spec. O.RIV.

bruin met lichtere, geelachtige punt; ze zijn tot 2,5 cm lang. Randdoorns
ongeveer 11, daarvan 1 recht naar beneden, de andere staan opzij en schuin
naar beneden gesteld, nauwelijks schuin omhoog; deze doorns zijn goudgeel
en geven de gehele plant een goudgele indruk. Tussen de areolen zijn lichte
verhoginkjes, die als het ware samengeperst worden, zodat er vlak boven de
areool een V-vormige streep ontstaat, waarvan de benen bijna horizontaal liggen.
De bloem is lichtgeel, 4Vfe cm lang, de buitenste bloembladeren hebben een
donkerroze middenstreep, waardoor de nog ontluikende knop rood door de
witte wol en de lichtbruine borstels breekt; de doorsnee van de bloem is eveneens
ongeveer 4 cm. De bloem heeft een trechtervorm en is duidelijk kleiner dan die
van N. concinnus. De bedoorning van de plant is zeer opvallend en ligt in
stugheid inderdaad tussen mammulosus en concinnus.

Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud Gastel
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TIJDSCHRIFTEN
Kakteen und andere Sukkulenten oktober 1979
In een geïllustreerd artikel besteedt Heinz Wery aandacht aan Astrophytum - hybriden. De gebruike
lijke nieuwbeschrijving is van Walter Rausch, die ons Sulcorebutia santiaguensis voorstelt. Urs.
Eggli haalt opnieuw Mammillaria solisioides te voorschijn, terwijl Ewald Kleiner de reeds lang
bekende, doch steeds weer interessante Gymnocaiycium saglionis onder de loep neemt. Karl
Augustin bespreekt de violetbloeiende en de witbloeiende vorm van Sulcorebutia tlavissima! Onder
de andere sukkulenten krijgen Aloe rauhii en Aloe bellatula aandacht van Renate Damian. Dat
het zelfs in Denemarken nog mogelijk is om cactussen in de open lucht door een winter als
die van 1979 te halen wordt verteld door Georg Sydow. Heinz-Josef Klein vergelijkt Mammil
laria spec. L 694 met M. cowperae en M. moelleriarta. Herbert Straka bespreekt het belang
van de spleetopeningen der Stapeiieae voor de indeling van deze planten. Marion Bruhn wijdt
een interessant artikel aan de erfelijkheid van het geslacht bij Euphorbia obesa. Hoe we zelf de
meststoffen voor onze planten kunnen maken doet Hans Schreger uit de doeken.
November 1979.
Werner Rauh beschrijft de door hem in 1959 op Madagascar gevonden natuurhybride Euphorbia
X lomi (lophogona x milii). Aan de nog tamelijk zeldzame Buiningia purpurea wordt aandacht
besteed door Wolfgang Heyer. Hans Schreger zet zijn artikel over meststoffen voort met een
aantal tabellen. Ewald Kleiner bespreekt een aantal Mesembryanthemums die in de winter bloeien.
Een korte bijdrage over Mammillaria winteriae wordt geleverd door Heinz-D, Reineke. Uitvoerig
wordt aandacht besteed door Kurt Petersen aan Walther Haage, die eind november 80 jaar
zal worden. Rudolf Schmied en Udo Kohier vragen in korte bijdragen respectievelijk aandacht
voor Trichodiadema mirabile en Aporocactus martianus. Tenslotte geven Jan Riha en Alexander
Meixner richtlijnen voor het kweken van de in onze contreien schijnbaar zo moeilijke Echinocactus
parryi.
December 1979.
Heinz Ruoff bezocht in 1975 Brazilië en vond daar o.a. Discocactus tricornis waaraan hij een
aiiikel wijdt. Walter Rausch beschrijft de nieuwe Lobivia rosarioana met de variëteit rubritlora
Hoe men bladluizen op cactussen op biologische manier kan bestrijden vertelt ons Beatrice Potocki,
terwijl Kurt Petersen vertelt over een hommel, die de meeldraden uit zijn bloeiende Phyllocactus
beet. Dat Kalanchoe's betrouwbare winterbloeiers zijn deelt Ewald Kleiner mee. Bohumil Schütz
besteedt aandacht aan één van de groten uit onze liefhebberij, zijn landgenoot Aiberto Vojtech
Fric, wiens 35e sterfdag herdacht wordt. Robert Haas meent in Mexico een nieuwe Thelocactus
gevonden te hebben, die hij in woord en (kleur)beeld voostelt. Hans Detlev Kampf houdt zich
bezig met de vraag of Astrophytum crassispinum echt bestaat of slechts een wensdroom is.
J. Theunissen, Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastei

Cactus and Succulent Journal (U.S.), Vol. 51, nr. 6, Nov.-Dec. 1979
Claude Chindanian wijdt een artikel aan gekweekte Epiphyllums en wel de als miniaturen ge
kweekte versies.
Robert Swam geeft een korte bespreking over Astrophytum capricorne, Margmatocereus margina
tus, Notocactus concinnus, Haworthia setata, Titanopsis calcarea en Euphorbia grandicornis.
Deborah Cote vertelt over haar kaservaringen tijdens de winterperiode 1976/77. Rampspoed bleet
haar niet bespaard, getuige haar verslag van een met roet bedekte cactusverzameling ten ge
volge van een slecht functionerende oliekachel.
C.L. Scott stelt de lezers een nieuwe Haworthia voor, n.l. Haw. batteniae, gevonden bij Agter
Sneeuberg, Zuid-Afrika.
Alfred B. Lau is toe aan deel 8 van zijn Zuidamerikaans cactuslogboek, waarin hij nu zwerft
in het land van de Lobivia's, nl. Bolivië. In een fascinerende verhaaltrant laat hij de lezer genieten
van een treinreis, waarvan de trein getrokken wordt door een in 1914 gebouwde, Duitse stoomloc.
In elke scherpe bocht moeten de reizigers allen in tegenovergestelde richting gaan zitten, om te
voorkomen dat de trein zou ontsporen.
Ten behoeve van speciaal de beginners schrijft Lloyd Brinson over zijn ervaringen met het stekken
en het enten van cactussen.
J.L. Johnson en E.R. Emino geven een wetenschappelijk verhaal over het vermeerderen van diverse
cactussoorten met behulp van de zogenaamde weefselcultuur.
L. Bremer neemt een nieuwbeschrijving voor zijn rekening en wel die van Coryphantha iaui,
een nieuwe soort afkomstig uit Coahuila, Mexico. Het is een geelbloeiend exemplaar, getuige
ook de daarbij afgebeelde kleurenfoto.
Kathryn Sabo en Burt Greenberg behandelen in het kort Mammillaria nejapensis (met 5 cm
tange doorns!), Pachycereus pecten-aboriginum, Obregonia denegrii, Adenia glauca. Euphorbia
clavigera en Boophane disticha.
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Albert Lau brengt Mammillaria neopalmeri mooi het voetlicht, dat groeit op eilandjes in de Stille
Oceaan, voor de kust van Neder-Californië. Deze eilanden zijn niet bewoond en moeilijk toegan
kelijk. Vandaar dat de natuurlijke begroeiing niet veel te lijden heeft van het verschijnsel mens.
Gary Lyons schrijft over de CSSA gedragscodes terzake van de bescherming van succulente planten.
Pierre C. Fischer geeft de nieuwbeschrijving van Coryphantha vivipara var. kaibabensis afkomstig
uit noordeliik Arizona. U.S.A.
En tenslotte, C. Glass en R. Forster kozen als onderwerp het geslacht Neobuxbaumia.
The Journal of the Mammillaria Society, Vol. XIX, no. 6, December 1979.
E.F. Castetter, Pr. Pierce en K.H. Schwerin schrijven deel 3 van hun artikel over de ware Mammil
laria wilcoxii Toumey. Kort samengevat is de jarenlange bron van verwarring gelegen in de
beschrijving van de hand van Rosé van een exemplaar, afkomstig uit Calabasas, dat betrekkelijke
grote, sterk getinte bloemen kent. En sinds 1908 werd dit exemplaar in talloze publicaties on
juist voorgesteld als Mamm. wilcoxii. In feite behoort deze plant tot de soort, welke voor kort
als Mamm. meridiorosei werd beschreven.
Onder de titel: "Niet verkrijgbaar, niet te kweken en onuitspreekbaar”, behandelt J. Pilbeam in
dezelfde volgorde van deze drie qualificaties Mamm. carmenae, Mamm. tetrancistra en Mamm.
huitzilopochtli (— Mamm. species Lau 066).
Tenslotte, in haar vaste rubriek: 'Temidden van onze Mammillaria’s” verhaalt Mrs. B. Maddams
over haar kaservaringen.
The Cactus and Succulent Journal of Great Brittain, Vol. 41. nr. 4, November 1979
De titelpagina is praktisch geheel gevuld met een macro-opname van bloeiende Lobiviahybriden.
N.P. Taylor vervolgt zijn artikel, getiteld "Notities over Ferocactus". Flij gaat uit van Schumann's
subgeslachtenindeling van Echinocactus, waarmede hij (en ook andere schrijvers) terugkomt op de
zienswijzen van Britton en Rosé.
D.R. Flunt behandelt de recente Mammillaria-ontdekkingen. Hunt maakt van dit grote artikel tevens
gebruik om een series nova te publiceren en wel in het geslacht Mammillaria, subgeslacht Dolichothele:
series Decipientes. Fliermede worden alle soorten bedoeld, die door Buxbaum destijds onder het
door hem gecreëerde geslacht Pseudomammillaria ondergebracht zijn. Zeer interessant is in zijn
verhandeling de schematische uitwerking van de hypothetische fylogenese van de Mammillariagroepen en Bscobaria Dat geldt ook voor Flunt's schets t.a.v. de veronderstelling evolutielijnen
en onderlinge verwantschappen tussen de diverse series in het genus Mammillaria. Vérder doet
Hunt verschillende nieuwe vondsten af als lokale vorm (topotypes) van reeds eerder beschreven
planten en beschrijft deze als zodanig officieel. Bijv. Mamm. saboae forma haudeana. Mamm.
longiflora forma stampferi, Mamm. wrightii forma wolfii.Ook licht Hunt toe waarom hij vindt
dat de nieuwe ontdekking Mamm. meridiorosei slechts een nieuwe naam is voor Mamm. wilcoxii
var. wilcoxii.
C. Jarvis besteedt in een uitvoerig artikel aandacht over de handel in cactussen en andere vet
planten in het Verenigde Koninkrijk. En hij vermeldt daarbij tevens de nodige exportcijfers.
The National Cactus and Succulent Journal, Vol. 34, no. 3 (Sept. 1979)
C. L. Scott behandelt Haworthia altinea.
W.C. Keen wijdt een kort artikel aan Mammillaria eriacantha.
Graham Charles voert Arrojadoa (HU 399) ten tonele.
Het blad brengt voor het eerst een tweetal kleurenfoto's. Een ervan stelt Gymnocalycium quehlianum
voor, waarvan E.W. Putnam het verhaal voor zijn rekening neemt.
D. C. Spiers verhaalt over Yucca glauca, die in westelijk Canada voorkomt.
Goede raadgevingen over verzorging van cactussen op de vensterbank tijdens de barre winter
periode verschaft W. Winkler de lezer.
W.C. Keen schrijft een kort verhaal bij een kleurenfoto van Oroya neoperuviana.
Peter Chapman heeft een interessant, historisch verhaal over de in de 18e eeuw levende Zweedse
natuurkenner C.P. Thunberg. Deze moest voor Hollander doorgaan, wilde hij in Japan toegelaten
worden. In die tijd mochten nl. alleen de Hollanders het land van de rijzende zon betreden. In
dit verhaal staat Orbea ciliata voorts in de belangstelling.
M. Fiedler heeft het over Coryphantha runyonii en Gerald Krulik heeft ontdekt, hoe hij Pediocactus simpsonii in bloei kan krijgen. Gewoon door deze tijdens de groeiperiode elke nacht in
de ijskast te stoppen.
J. Daniël en D. Rowland behandelen Opuntia hystricina.
John G. Statham geeft goedgemeende adviezen omtrent het enten van succulenten.
The National Cactus & Succulent Journal, Vol. 34, nr. 4, Dec. 1979
Ruim aandacht wordt gegeven aan de Engelse Nationale Tentoonstelling van succulente planten
in 1979, waarbij het voor de juryleden een hels karwei moet geweest zijn uit de in grote getale
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aangevoerde planten de prijswinnaars te selecteren.
L.E. Newton en J.J. Lavranos laten hun belangstelling uitgaan naar Aloë fleurentinorum, een in
1977 nieuwbeschreven plant.
D.C. Spiers schrijft over dieren die zich voeden met succulente planten. N. Procyer probeert een
tussentijdse balans op te maken van de voortgang in de bescherming van succulenten op hun
natuurlijke vindplaatsen. W C. Keen brengt een kort artikel over Ceropegia radicans. P. Bint gaat
uitvoerig in op de zaadlijst 1979 van hun vereniging. E.W. Putman plaatst Echinocereus pulchellus
voor het voetlicht, waarbij een mooie kleurenfoto geplaatst is. H.J. Gough doet hetzelfde met
Buiningia brevicylindrica. M. Fiedler geeft aan hoe vaak een bepaalde cactusnaam aan veranderingen
onderhevig kan zijn. J. Martin schrijft een kort verhaal over Neolloydia cubensis. Op 27 november
1979 vierde de befaamde cactusspecialist Walther Haage zijn 80ste verjaardag. Reden om hem
in het zonnetje te zetten.

M itte ilu n g sbla tt des Arbeitskreises für M am m ilarienfreunde, IV, 1979.
Werner Reppenhagen geeft een reisverslag over zijn tocht door de zuidwesthoek van Mexico.
Hij vertelt met name over zijn vondst van Mamm. Rep 769 Los Sabinos, die volgens de schrijver
veel lijkt op Mamm. centraliplumosa, waarvan de vindplaats echter noordelijker ligt, nl. bij Calderas.
Een vertaling van een artikel van F. Castetter c.s. over een nieuwe variëteit van Mamm. heyderi
uit Nieuw Mexico is te lezen, waarbij het nl. gaat over de var. bullingtoniana. Deze is afkomstig
uit de streek bij Cliff, Nieuw Mexico.
Mamm. backebergiana, wordt uitvoerig besproken door W. Feiler. Ph. Grünewald heeft het nogmaals
over de betekenis van het licht, waaruit blijkt dat de behoefte van de cactussen eraan tijdens het
zonarme wintergetij ook kunstmatig met bepaalde types buislampen tot een oplossing gebracht
kunnen worden. Want het gaat er blijkbaar om dat cactussen toch voldoende UV- en IR-licht
bekomen, willen ze gezond blijven en een goede bloei gèranderen.
In de discussierubriek komen onderwerpen aan bod van de hand van de leden. Zoals het kweken
van cactussen op balkon en vensterbank, zongevoelige Mammillaria's en over het (o zo zwaar
giftige) bestrijdingsmiddel Temik, dat in de B.R.D. in kiloverpakkingen in de handel verkrijgbaar is.
En toch wordt het gebruik ervan gepropageerd, weliswaar met veel waarschuwingen. (Het inademen
van het daaruit vrijkomende gas alleen al is bijzonder riskant! Afblijven is ons advies. Er zijn genoeg
bestrijdingsmiddelen, die net zo effectief zijn, maar veel minder risico's inhouden).
R. Pillar maakt gewag van vorming van luchtworteltjes bij Mamm. mollihamata.
E. Hieber beschrijft zijn kweekervaringen met diverse soorten Mammillaria's.
R. Pillar verhaalt over Mamm. species Cuexpala die veel lijkt op M. duoformis en M. erythrocalyx.
R. Pillar behandelt diverse formulieren voor het maken en bijhouden van kweekgegevens e.d. over
Mammillaria's, ontworpen dopr enige leden.
H. Kögler brengt Mamm. theresae voor het voetlicht. Interessant is het te lezen dat zaad van
deze soort eerst een jaar bewaard moet blijven, wil men een goed kiemresultaat behalen.

Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal.
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Mammillaria microthele var. superfina

Foto Th.M.W. Neutelings
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Wat denkt U van....
1. Mammillaria microthele Muehlenpf. var. superfina
TH.M.W. NEUTELINGS
Als men dit exemplaar in zijn verzameling heeft dan kan men rustig zeggen
dat men over iets aparts beschikt. De variëteitsnaam "superfina” kan men
vertalen met "buitengemeen fijn”. Deze toenaam zal ongetwijfeld slaan op de
fijne bedoorning die geheel het plantelichaam bedekt. De soortnaam "micro
thele" betekent letterlijk "met kleine tepel”. De tepels oftewel tuberkels van deze
plant zijn klein van afmeting. Deze cactus valt inderdaad al spoedig op tussen
zijn geslachtsgenoten. Of de variëteitsnaam officieel is, weet ik niet. In de
voorhanden literatuur kan ik deze niet achterhalen. Het exemplaar in mijn
verzameling is 4 cm hoog en heeft een doorsnede van 7 cm. Op bijgaande
foto van het gehele plantelichaam is duidelijk te zien, dat de kop van deze

Mamm. microthele var. superfina: het fraaie uiterlijk komt goed naar voren. Verder is duidelijk te zien dat
de kop zich in twee aparte kruintjes gedeeld heeft.
(toto vorige bladzijde)
Ondanks het gesloten taaie-doornkleed wordt de bloemknop (rechts) ruimte verschaft om te kunnen passeren
Ook is te zien dat de meeste areolen 2 middendoorns hebben en dat de randdoorns meer kamvormig
staan ingeplant.

cactus zich inmiddels dichotoom gedeeld heeft. Dit wil zeggen, het centrale
groeipunt midden in de oude kruin deelt zich spontaan in tweeën (gaffel
vormig), zodat er daarop sprake is van twee nieuwe kruinen. Dit is overigens
een verschijnsel dat zich bij meer Mammillariasoorten voordoet. De groene
kleur van het plantelichaam gaat volkomen schuil onder het dichte net van
doorns. Het areool dat op elke uiteinde van de tuberkels staat, bevat de
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Close-up van een pas geheel ontloken bloem.

Foto's van de schrijver

volgende delen. De areoolwol die grijzig is, verdwijnt bij het ouder worden.
De 2-3-4 middendoorns zijn erg kort, hooguit 2 mm lang. Als ze nog jong
zijn hebben ze een lichtbruinrode kleur met een donkere punt. Op latere
leeftijd vergrijzen ze. De meeste areolen kennen maar 2 middendoorns, een
afstaand naar boven wijzend, een afstaand naar beneden gericht. In enkele
gevallen zijn er 3 of 4 middendoorns te tellen, waarvan de 3e en eventueel
4e zijdelings uitstaan. Het aantal randdoorns is beduidend groter, waarbij ik
maximaal 24 stuks per areool tel. De grootste lengte ervan bedraagt 6 mm,
de kleur is zuiver wit, maar aan de voet zijn ze lichtbruin. Voorts zijn ze
stijf en liggen tegen het plantelichaam aangedrukt. Opvallend is verder dat
de randdoorns kamvormig staan ingeplant, een doorninplanting die weinig
bij Mammillaria’s voorkomt. Het wil mij voorkomen dat hier sprake is van een
zichtbare ontwikkeling in de richting van de kamvormige bedoorning. Misschien
verklaart dit tevens waarom de meeste areolen nog maar 2 in plaats van 4
middendoorns hebben en daardoor gemakkelijker meer langwerpig van vorm
kunnen zijn.
Deze cactus is een gemakkelijke bloeier. Hij brengt zijn bloemen in de zomer
maanden voort. De bloemen hebben een doorsnede van ca. 16 mm, zijn
crèmewit van kleur, met een vuilpaarse middenstreep op de buitenste bloemdekbladen. De rijpe helmhokjes zijn diepgeel en de 5-lobbige stempel is licht
geel. In cultuur is het geen moeilijke plant en het is verder geschikt voor
de kweek op een zonnige vensterbank. Voorts is het geen snelle groeier en
neemt maar weinig plaats in.
Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

De Crassula’s van onze collecties 10
BK. BOOMt
Crassula arta, C. columella, C. cornuta, C. deceptor, C. deceptrix, C. elegans,
C. globosa, C. grisea, C. plegmatoides
Ziehier een groep namen van verwante soorten, alle behorende tot de mooiste,
hoogsucculente Crassula’s, die men in zijn verzameling maar kan hebben.
En vrijwel iedereen kan ze kweken, want de cultuur is niet al te moeilijk;
het komt er hoofdzakelijk op aan op de juiste tijd water te geven.
Bijna alle soorten hebben een grijze, soms bijna witte kleur en een rozet
van vrij kleine, dichtopeen zittende bladen. Bij sommige soorten groeit dit
rozet op den duur in de lengte, waardoor er zuiltjes ontstaan. De zorg en de
kunde van de liefhebber kunnen we heel goed afmeten aan de kwaliteit
van deze groep Crassula’s.
We zullen de soorten wat nader bekijken, want er doen zich weer allerlei
benamingskwesties bij voor.
Een van de meest bekende soorten is wel degene, die algemeen onder de
naam C. arta wordt gekweekt: het is een grijs, onvertakt zuiltje met dikke,
mooi grijze bladen, waarvan de spitse top naar de stengel is gebogen. Het
is een zeer karakteristieke soort. De bloemen hebben niet veel te betekenen:
uit de top van het zuiltje groeit een dunne bloeistengel; de lengte daarvan
hangt bij ons af van de omstandigheden in de kas, maar langer dan een
centimeter of acht wordt hij niet. Op het einde er van staan aan een paar
vertakkingen enkele kogelronde bloembundels van kleine, witte bloemen.

Crassula plegmatoides
(C. arta van de collecties)
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Crassula deceptor

De naam ervan zal helaas moeten worden veranderd; het is namelijk gebleken,
dat de naam C. arta vroeger al eens aan een andere soort (n.1. C. deceptor)
is gegeven en zo'n naam mag later niet weer voor een andere Crassuta
worden gebruikt. FRIEDRICH (1967) heeft dit ontdekt en er een nieuwe naam
aan gegeven n.l. C. plegmatoides en we zullen het in het vervolg daarmee
moeten doen, hoe vervelend het ook is afscheid te moeten nemen van de ons
vertrouwde naam C. arta.
Een soort, die er op lijkt is C. deceptor Schonl. & Bak.f. (1902), in de prak
tijk beter bekend als C. deceptrix. Maar deceptor (— bedrieger) is een zelf
standig naamwoord en dat wordt niet verbogen. Het telt, dat het woord Cras
suta vrouwelijk is heeft dus geen invloed op de uitgang van het zelfstandig
naamwoord daar achter. Deze C. deceptor dan is te herkennen aan de vrijwel
vierkante, aanvankelijk platte rozetten van bijna witte bladen, die met de top
afstaan. De oppervlakte van de bladen is fijn netvormig getekend door bob
beltjes, die op netvormige wijze van elkaar gescheiden zijn. Deze bobbeltjes
blijken door de loupe uit groepjes van kleine pareltjes te bestaan. Men dient
evenwel met dit kenmerk voorzichtig te zijn, want soms (vooral bij pas
geïmporteerde planten) zijn de pareltjes zo fijn, dat ze met de loupe zelfs
niet of nauwelijks zichtbaar zijn. Een ander verschil met de bovengenoemde
C. plegmatoides is, dat de stengels op oudere leeftijd vertakt zijn.
Nu vindt men in bijna alle literatuur op dit gebied nog een C. cornuta Schonl.
& Bak.f. (1902), die van C. deceptor alleen afwijkt door de sterk naar buiten
gekeerde bladtoppen, waardoor de plant als van hoorns voorzien is (cornuta =

Crassula deceptor cv. 'Cornuta'
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gehoornd). TOELKEN vindt dit kenmerk niet van belang, vooral doordat in de
natuur allerlei tussenvormen te vinden zijn. Hij neemt C. cornuta gewoon als
identiek aan C. deceptor, bij hem zijn deze namen dus synoniem.
Maar voor de verzamelaars is dit een onbevredigende oplossing; het is voor
hen niet aantrekkelijk deze beide vormen onder één naam te kweken, vooral
omdat zich juist vaak de uiterste varianten in cultuur bevinden. Voor hen
stel ik voor de cornuta’s te beschouwen als een cultivar, waarvoor het geen
bezwaar is in de cultivarnaam het woord cornuta te handhaven dus: C. decep
tor cv ’Cornuta’

Crassula elegans cv. 'Humilis'

Crassula elegans cv. 'Globosa'

Dan is er nog C. columella Marl. & Schonl. (1929). Een prachtig plantje voor
de liefhebber en zeer gemakkelijk te herkennen: deze vormt zuiltjes van een
zacht grijsgroene kleur, die ongeveer 10 cm hoog kunnen worden. De bladen
zitten dichtopeen en zijn fijn fluweelachtig behaard.
Een andere verwante soort is C. grisea Schonl. (1912), zeer gemakkelijk
te herkennen aan de vrij lange, dikke, grijze bladen, die niet zo dicht opeen
staan; de stengel is dus duidelijk zichtbaar. Opvallend is hier het kruisgewijs
geplaatste karakter van de bladen. Zoals men ziet wijkt deze soort in uiterlijk
nogal wat af van de bovengenoemde, maar er komen in de natuur vormen
voor, die veel lijken op C. plegmatoides, doordat de bladen daarbij dichtopeen
geplaatst zijn. De uitstaande bladen zijn aan de bovenkant vlak, de onderzijde
is sterk gebogen. Een mooie soort, maar niet altijd gemakkelijk in cultuur.
Het is moeilijk er grote exemplaren van te kweken.
De opmerkzame liefhebber zal nu nog een plantje gemist hebben; er komt
tegenwoordig in de verzamelingen een Crassula voor, die precies lijkt op
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C. deceptor, maar groen is en geheel kaal. Ik heb lang moeten puzzelen
om die op naam te brengen, ik noemde hem voorlopig: de groene deceptor.
Maar we zijn er nu uit: het is C. elegans Schonl. & Bak.f. (1902). In de
natuur is deze soort nogal variabel, maar hij is altijd kaal en meestal groen.
In de literatuur vinden we hem ook als C. mesembryanthoides Schonl. &
Bak.f. (1902), C. humilis N.E.Br. (1911) en C. schoenlandii Jac. (1955).
Of wij in cultuur een kloon hebben of nazaten van uit zaad gekweekte planten,
weet ik niet. Maar het lijkt me toch wel aantrekkelijk deze vorm, zo gemakkelijk
te herkennen aan de vierkante, groene en kale rozetten een cultivarnaam te
geven en ik stel voor hier het woord humilis te handhaven ten einde ver
warring te voorkomen dus: C. elegans cv. ’Humilis’.
Merkwaardig genoeg geeft TOELKEN ook C. globosa als synoniem en dat is
voor ons wat moeilijk te verteren, want onder die naam hebben we in cul
tuur een plant, die duidelijk verschillend is van cv. ’Humilis’. De kenmerken
slaan inderdaad wel op die van C. elegans en dus blijf ik de plant zeker
hieronder rekenen. Evenals hierboven het geval is maak ik er een cultuurvariëteit van onder de naam: C. elegans cv. ’Globosa’. Daartoe behoren dan
alle C. e/egans-vormen met min of meer kogelvormige bladen. Overgangen
naar het C. elegans-type kunnen we dan C. elegans blijven noemen.
Voor echte taxonomen (systematici) is dit een weinig elegante handelwijze,
maar voor liefhebbers en kwekers lijkt het me de enige oplossing. Immers
deze planten zijn karakteristiek genoeg om ze ook voor de handel te kweken
en dan is een naam nodig, waaruit blijkt, wat men heeft aan te bieden. Bovendien
hebben taxonomen er geen last van; evenals TOELKEN kan men best al
die tuinnamen negéren.
Interessant zou zijn eens te trachten bovengenoemde soorten en cultuurvariëteiten door zaad te vermeerderen. Dat moet kunnen en vermoedelijk zijn
er al heel wat liefhebbers, die in dit opzicht proeven hebben genomen. Laten
zij, die dit hebben gedaan, in dit tijdschrift hun bevindingen noteren. Dan
hebben anderen er ook wat aan.
Laten we niet vergeten, dat al deze soorten behoren tot de mooiste, hoogsucculente Crassula's; hoe meer daarvan wordt gekweekt, hoe beter het is
en naar wij hopen zal hiervan ook een stimulans uitgaan om het verzamelen
in het wild te beperken. Het bestuiven is een geduldwerkje en eventueel
verkregen zaad is zeer fijn, hetgeen de eenvoud van dit proeven nemen ook
niet ten goede komt.
Alle in dit opstel besproken planten groeien wild in een betrekkelijk beperkt
gebied n.l. in het noordwesten van Zuid-Afrika en in aangrenzend Zuidwest
Afrika (Namibië).
Hoevestein 298, Wageningen
(WOrdt Vervolgd)

Experimenten met cristaten
A.J. TIMMERMANS
Na mijn artikelen in Succulenta no. 7 1976 en no. 6 1977, over halve
cristaten, heb ik weer een nieuw verschijnsel te melden. Zoals ik in deze
artikelen beschreef had ik cristaten in het meristeem gebroken, waarna één
gedeelte bleef doorgroeien en zo een weliswaar mismaakte plant vormde,
maar toch levensvatbaar bleef. Zelfs is het mij gelukt beide helften te laten
doorgroeien. Maar het bleven halve cristaten, tot ik met verbazing bij enkele
van deze halve cristaten ontdekte dat er ongeveer een halve cm naast het
halve apicale meristeem zich een nieuw meristeem vormde en wel weer een
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normale cristaat!
Dit nieuwe verschijnsel roept weer vele vragen op. Kunnen wij hieruit opmaken
dat het vormen van een cristaat, in de cellen aangelegd is en dus erfelijk
zou zijn? Verder, wat brengt een eerst normaal groeiende apicale meristeem
cel er toe opeens, met of zonder hulp van chemicaliën, zich te delen, en
een dubbele rij van aan hem gelijke cellen te maken? En waarom ook weer
in het submeristeem een geheel nieuwe cristaat te vormen?
We kennen allen die oude foto van een grote Cereus giganteus welke aan
de top een cristaat gevormd had in de vorm van een kruis. Deze plant
had dus al vele jaren normaal gegroeid. Was de aanleg tot cristaatvorming
in die tijd al aanwezig? Wat kan dan de oorzaak geweest zijn dat het
meristeem opeens de aanleg kreeg om een cristaat te vormen? Door be
schadigingen is, zoals ik reeds in mijn vorige artikelen geschreven heb, dit
uit te sluiten. Dat een vogel of een ander dier, op de top van de plant
chemicaliën gebracht zou hebben met dit resultaat lijkt mij wat ver gezocht.
We mogen wel aannemen dat de aanleg tot cristaatvorming daarvoor niet
in de cellen aanwezig was.
In de gedachte aan een diploïde celvorming, is geen verklaring te zien tot
vorming van de typische cristaatvorm. Een diploïde cel is een cel met dubbele
of meerdere kernen, welke bij deling weer diploïde cellen vormt. Diploïde
celdeling veroorzaakt soms reuzegroei. Eliermede worden, o.a. in Zweden,
grotere en sneller groeiende bomen gekweekt. Bij een dichotome deling,
welke ontstaat door het draaien van de kernspoel in de cel, hetgeen veel
voorkomt bij lagere planten zoals algen, vormt zich een soort gaffel welke
uitgroeit tot twee aan de basis verenigde, gelijkwaardige planten, zoals dat
ook bij Mam. parkinsonii voorkomt die twee of vier gelijke koppen vormt,
hetgeen niet hetzelfde is als bij stekvorming. Een stek wordt, zo lang hij
aan de moederplant zit, niet groter dan deze. Pas als de stek eigen wortels
maakt kan hij even groot of groter worden dan de moederplant. Een stek
leeft op de kosten van de moederplant: hij neemt wel voedsel op, maar
geeft niets terug. El ij vormt dus zijn eigen voorraad. Nu ik het over stekken
heb, wil ik even memoreren dat cristaten, zover mij bekend, geen stekken
maken. Zoals men weet regelt het meristeem, door afgeven van een hor
moon, auxine, het al of niet ontstaan van stekken. In een cristaat waar zovele
meristemen naast elkaar liggen en alle deze stoffen vormen, ontstaat er veel
meer auxine dan in een normale plant. Elierdoor wordt die remming ook
groter zodat het vormen van stekken praktisch onmogelijk wordt.
Als bij het zogenaamde terugslaan van een cristaat, door één of andere
oorzaak, normale uitlopers ontstaan, komen deze altijd uit het meristeem
en blijven een deel van de oude plant. Men kan dit mooi zien bij het
Chamaecereus s/'/vesfr/ï-cristaat. Deze vormt graag zulke uitlopers, terwijl
deze soms later weer aan de top een normale cristaat vormen. De stekken
van normale Ch. silvestrii-exemplaren breken heel gemakkelijk af, terwijl deze
uitlopers vast aan de plant zitten. Dat zulk een uitloper of terugslag weer
tot een nieuwe cristaat kan groeien is ook een bewijs dat de cristaatvorm
in de cellen aangelegd is. Als zo'n terug geslagen stuk van een cristaat
normaal blijft doorgroeien, kan hij wel stekken maken.
Eletzelfde, nl. het vormen van te veel hormonen, kan ook de oorzaak zijn
dat cristaten zelden of nooit bloeien. Dit maakt de mogelijkheid van het
erfelijkheidsonderzoek moeilijker. Wanneer men twee cristaten tegelijk in bloei
zou hebben en zou proberen zaad daarvan te winnen, is het altijd nog de
vraag of beide niet van dezelfde ouderstammen (stukken van dezelfde
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Schematische voorstelling van een nieuw meristeem in een afgebroken cristaat.
I. Stuk cristaat voor het delen.
II. Gehalveerde cristaat.
III. Het overgebleven stuk met het nieuwe meristeem.
A. Gedeelte dat blijft, a. Gedeelte dat verwijderd wordt.
B. Meristeem. C. Onderstam. D. Callusvorming op plaats waar afgebroken deel gezeten heeft. E. Het nieuwe
meristeem.

cristaat) zijn, zodat het zelfbestuiving zou zijn en daardoor meestal onvrucht
baar. Ook als men zou bestuiven met stuifmeel van een normale plant
van dezelfde soort, is het bestuderen van de erfelijkheid moeilijk. Vroeger
is er wel eens zaad van cristaten aangeboden, maar van de resultaten hier
mee heb ik nooit iets gehoord.
Van Cereus peruvianus forma monstruosa-zaad weet men dat een deel
hiervan weer tot monstruosa-vormen uitgroeien. Alleen is mij niet bekend of
dit zaad was verkregen uit een kruising van twee monstruosa-vormen of
van een monstruosa-vorm met een ander normale Cereus peruvianus.
Bij mijn halve cristaten ontstond de nieuwe gehele cristaat niet uit één cel,
maar er kwam gelijkertijd een dubbele rij meristemen over de gehele lengte
van de plant, dus weer een normale cristaat. Men zou, weer grof gezegd,
kunnen stellen dat het subapicale meristeem niet tevreden was met één rij
apicale cellen, en daarom een gehele cristaat vormde. Als we er van uit
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zouden gaan dat een cristaat ontstaan zou zijn uit twee apicale cellen welke
door een of andere oorzaak niet of onvolkomen gescheiden zijn, zoals ik
in mijn vorige artikel beschreven heb, zou de verklaring te vinden zijn in een
afwijking bij de deling, bijv. omdat de kernspoel van richting veranderde.
In de meeste, hogere planten deelt de apicale cel zich rhythmisch in drie
richtingen. Men noemt deze cel ook wel de driehoekige cel, maar dat kan
alleen op papier. Een inhoudsvorm met drie hoeken is onmogelijk. Daarom
gebruik ik liever de benaming "een aan drie kanten delende cel". Veronder
stellen we dat er bij de deling iets veranderd is, waardoor de draaiingen
van de kernspoel zich voortaan niet naar drie, maar alleen nog maar naar
twee kanten kan vormen of zich naar vier kanten gaat delen, dan zou men hier
uit het ontstaan van een dubbele rij apicale cellen kunnen verklaren. Maar
hoe komt het dan dat deze eigenschap in de cellen behouden blijft en mijn
halve cristaten weer een geheel nieuwe vormden? Er moet iets in de cel
veranderd zijn. Enkele vrienden van mij in België zijn begonnen aan een
onderzoek naar'de
erfelijkheid van cristaten en hun ontstaan en wel met
een chromosomen- en genenstudie. Misschien brengt dat ons het antwoord
op al deze vragen en de uiteindelijke oplossing van het raadsel der cristaten.
Daarom zou ik u allen die hierin geïnteresseerd zijn, vragen ons ervaringen,
literatuur of opgave hiervan, foto's, dia’s enz. eventueel ook cristaat-zaad te
sturen. Alle onkosten en porti worden vergoed.
Brederodestraat 69, 1054 VB Amsterdam.

Phaeodisca-achtige Frailea’s
K.H. PRESTLÉ
Over de Frailea phaeodisca is reeds veel en voor een deel onzinnigheid ge
schreven. In de literatuur vinden wij dan ook, dat men blijkbaar met deze
Frailea veel moeite heeft en al te vaak de fouten van een ander overneemt.
Echte moeilijkheden ontstaan elke keer als men deze plant in relatie wil brengen
met een andere Frailea.
Zo is een schrijver als Prof. Castellanos (Arg.) totaal de kluts kwijt en brengt
Frailea phaeodisca Speg. in verwarring met Frailea asterioides Werd.; Revision
de las Cactaceas Argentinas 111.1966/67.
Maar ook een kleinere afwijking, zoals in Notas Sobre Cactaceas van C. van Osten,
in welke Frailea phaeodisca Speg. tot Frailea pygmaea var. phaeodisca Speg.
promoveert, brengt reeds moeilijkheden met zich mee. C. van Osten schrijft:
Frailea gevonden bij Tacuarembo, 30 mm diametro, 16 mm alto. De in de
uitgave aanwezige zwart-wit foto laat zeer duidelijk een Frailea zien, meer
breed dan lang, met kleine witte zaadknoppen, bruine areolen en vrij lange
witte randdorens, welke niet plat tegen het plantelichaam aanliggen.
F. Ritter geeft in zijn recente uitgave "Kakteen in Süd-Amerika" deel 1, een
samenvatting over Frailea phaeodisca en beroept zich o.a. op de foto in Notas
Sobre Cactaceas van C. van Osten. Flij schrijft: „ausgeflachter Kugelwuchs,
bei dem die Rippen als auch die Flöcker völlig verschwunden sind". Verder
geeft F. Ritter aan dat Frailea phaeodisca uiterst zeldzaam is en dat hij maar
twee exemplaren tussen Alegrete en Quarai en een exemplaar bij Tacuarembo
(Uruguay) gevonden heeft.
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Verspreidingsgebeid van de phaeodisca-achtige Frailea’s

Nu hebben wij van onze overleden vriend A. Buining in Succulenta 1974/7 en 8
een beschrijving van Frailea phaeodisca Speg., omdat hij vond dat er nu eens
een goede beschrijving van deze Frailea moest komen. Jammer genoeg geeft
hij geen vindplaats aan van deze plant, welke hij voor deze beschrijving
benut heeft! Wel laat hij een foto zien van Frailea phaeodisca gevonden
tussen Alegrete en Livramento, maar deze foto is niet identiek met de foto van
Frailea phaeodisca Speg. in Notas Sobre Cactaceas van C. van Osten. Verder
bestaat er een foto van Frailea phaeodisca gevonden bij Cacapava in het Engelse
tijdschrift "Ashingtonia". Ook deze plant is verschillend, wel hebben beide planten
bruine areolen, maar zijn niet identiek aan Frailea phaeodisca Speg.
Een duidelijk bewijs dat onze vriend A. Buining eveneens door de veelvormig
heid van het geslacht Frailea in de war was. Beide Frailea's behoren tot de
phaeodisca-achtigen.
Aangezien ik nu reeds 14 jaar in het geslacht Frailea gespecialiseerd ben en
twee studiereizen achter de rug heb, meen ik te mogen opmerken dat een bruin
of donkerbruin areool niet de enige indicatie mag zijn, of wij het nu met Frailea
phaeodisca of een phaeodisca-achtige Frailea te maken hebben. Een plant
heeft tenslotte vele kenmerken en maar één ervan is het areool!
Tijdens mijn studiereizen heb ik meer dan 120 vindplaatsen van Frailea onder
zocht en gevonden dat ca. 20% van de planten meer of minder bruine of
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Frailea phaeacantha nom. prov. PR-17

Phaeodisca-achtige Frailea van Cacapara
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Foto A. Buining

donkerbruine areolen dragen. Vele van deze planten zijn bijzonder mooi, maar
hebben een grondige studie nodig, om verdere verwarring te voorkomen. Wel hoop
ik in de volgende tijd enige van deze Frailea’s te mogen voorstellen.
Frailea’s uit de groep van de phaeodisca-achtigen, welke nu reeds bij de
liefhebbers ten dele bekend zijn en het resultaat van mijn studie in Uruguay
weergeven zijn o.a.:
Frailea perbella phaeacantha n. prov., zapicana n. prov., rubra n. prov. en
arbolita n. prov.
De landkaart van Uruguay-Rio Grande do Sul laat zien, in welke delen van deze
landen ik phaeodisca-achtige Frailea’s gevonden heb, en welk groot versprei
dingsgebied deze Frailea’s hebben. Dit in vergelijking met wat tot nu toe over het
voorkomen van deze Frailea's bekend was.
Vijverweg 12, 5461 AL Veghel
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Soorten of hybriden van het geslacht Rebutia K. Schum.
P.N. AARSEN
Tijdens het 3de congres van de International Organisation of Succulents (IOS),
gehouden te Londen in 1956, is op voorstel van Buxbaum besloten om
Aylostera Speg., Mediolobivia Backbg., Cylindrorebutia Fric en Krzgr., en Digitorebutia Fric en Krzgr. als ondergeslachten van het geslacht Rebutia K.Schum.
te beschouwen. Sulcorebutia Backbg. wordt door Buxbaum (Kakteen und andere
Sukkulenten, 1967, 18 , 24) als directe afstammelingen van de Lobivia Br. en R.
beschouwd. Donald (Cactus and Succulent Journal of America, 1971, 43 , 36)
wijst op de lobivioïde bouw van de ribben van de Sulcorebutia. Voorts heeft
Donald aangetoond dat Sulcorebutia's en Lobivia’s zich gemakkelijk laten kruisen
met Chamaecereus, terwijl Rebutia’s dit niet doen. Chamaecereus wordt momen
teel tot het geslacht Lobivia gerekend (Rausch, Lobivia, 1975, p. 132). De
Rebutiasoorten, inclusief de soorten behorende tot de ondergeslachten Aylostera
en Mediolobivia, kruisen onderling ook gemakkelijk. De Digitorebutia en de
Cylindrorebutia worden gemakshalve tot de Mediolobivia gerekend. Wanneer
de bestuiving van de Rebutiasoorten in een collectie niet onder strikte voorwaar
den geschiedt, dan is de kans groot dat er zaad wordt gevormd waaruit hybriden
ontstaan. Vele van de in de collecties voorkomende Rebutiasoorten die uit
zaad zijn gewonnen, zijn ook niet soort-specifiek. Dit veroorzaakt groté problemen
bij de determinatie van deze planten, zoals uit de hieronder beschreven drie
voorbeelden zal blijken. De drie betreffende planten hebben alle de uiterlijke
vormen, die overeenkomen met de door Rauh in zijn boek 'Kakteen an ihren
Standorten”, 1979, p. 191 beschreven algemene kenmerken van het geslacht
Rebutia in wijdere zin. Zij hebben namelijk een klein bolvormig tot kort cylindrisch
plantelichaam, dat al of niet spruit. De ribben zijn opgelost in knobbels of knob
beltjes, die in schuin verlopende rijen rond het lichaam zijn gerangschikt.
De areolen zijn rond tot langwerpig en bevatten relatief dunne doornen. De
planten bloeien rijk, en wel overdag. De trechtervormige bloemen zijn rood,
geel of oranje van kleur. Zij ontspringen uit de oudere areolen ter plaatse waar
de spruiten ontstaan. De dunne bloembuis is gekromd en voorzien van kleine
schubben, waarvan in de oksels soms enkele haren en of borstelharen staan.
De kleine bolvormige vrucht is sappig en beschubd. Het zaad is zwart. De testa
(= uitwendige zaadhuid) is wratachtig (verruceus).
Het eerste voorbeeld betreft een plant die was benoemd als Rebutia minuscula.
Het groene plantelichaam is plat bolvormig met een iets ingezonken schedel en
draagt een aantal spruiten (zie fig. 1). Het is bedekt met vlakke 1,5 mm hoge
knobbeltjes, die zijn gerangschikt in 18 tot 23 schuin verlopende rijen. De beige
ovale areolen (lengte gemiddeld 1,5 mm) staan in het midden op de knobbeltjes
en dragen 17 tot 23, deels wit glazige, en deels beige borstelige doorntjes van
ongelijke lengte (2 tot 7 mm). Middendoorn(en) is (zijn) niet te onderscheiden.
De donkerrode onbehaarde glimmende knoppen ontspringen aan de basis van
het plantelichaam ter hoogte van de spruiten (zie fig. 2). De steenrode bloemen
zijn 4 cm lang; de spatelvormige petalen eindigen in een punt (zie fig. 3). De
ongeveer 1 cm lange, onbehaarde bloembuis is bedekt met enkele schubblaadjes, en gekromd in de richting van het plantelichaam (zie fig. 4). De niet
met de bloembuis vergroeide stamper draagt een gele stempel met vier korte
lobben. De plant is zelffertiel. De rode vruchten (0 ongeveer 5 mm) zijn bedekt
met enkele schubblaadjes. De glimmende zwartbruine zaden zijn mutsvormig
en ongeveer 0,7 mm lang. De testa is fijnknobbelig van oppervlak (zie fig. 9a).
Tot zover de eigen waarnemingen.
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figuur 1. Rebutia minuscula hybride. Plat bolvormig lichaam met een iets ingezonken schedel. Ter hoogte van
de spruiten zijn de donkerrode knoppen zichtbaar.

figuur 2. Rebutia minuscula hybride. Donkerrode, glimmende, onbehaarde knoppen ontspringen uit het lichaam
tussen de spruiten.
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figuur 3. Rebutia minuscula hybride. Steenrode bloemen met spatelvormige petalen die eindigen in een spits.

188

Volgens Backeberg zou Rebutia minuscula K. Schum. meer doorntjes (25 tot 30)
moeten hebben, die witachtig en 2 tot 3 mm lang zijn. Als bloemkleur geeft hij
op vleesrood tot roze. Overigens stemmen de gevonden waarnemingen overeen
met die van Backeberg, voor zover zij worden vermeld. Gezien de onbehaarde
bloembuis, waarin de stijl niet is vergroeid, is hier sprake van een Rebutiasoort
in engere zin. Of deze plant een homozygote Rebutia minuscula of een hybride
is, zullen zaaiproeven met van deze plant gewonnen zaad moeten uitwijzen.
De tweede plant was voorzien van een etiket met de naam Rebutia albipilosa.
Het betreft een niet spruitende plant met een donkergroen bolvormig lichaam
(0 ongeveer 5 cm) met een ingezonken bedoornde schedel (zie fig. 5). Het
lichaam is bedekt met 3 mm hoge, kegelvormige, knobbels die in 16 spiralen
zijn gerangschikt. De beige viltige, ovale areolen, 2 tot 2,5 mm lang, dragen 12
tot 16 glazig witte borstelachtige randdoornen (4 tot 9 mm lang), die deels
onderling zijn vervlochten. De een of twee middendoornen zijn steviger en bruin
van kleur (12 tot 17 mm lang). De donkerrode knoppen ontspringen uit de
onderste helft van het lichaam en zijn bedekt met 3 tot 5 mm lange witte
haren, die pluksgewijs op de knoppen zijn ingeplant. De 12 mm lange bloembuis
is bekleed met enkele kleine schubblaadjes, uit welker oksels ook enkele
haren komen (zie fig. 6). De ongeveer 4 cm lange, rode bloemen hebben spatel
vormige petalen met aan de top een kleine punt. De helmknoppen zijn geel.
De stijl is met de bloembuis vergroeid (zie fig. 4b); de gelige stempel is 5 tot 6-delig.
De ronde, iets spits toelopende vruchten (0 ongeveer 6 mm) zijn donkerrood
en bekleed met "areolen" waaruit haren en enkele borstelharen ontspringen.
De dofzwarte zaden zijn mutsvormig en ongeveer 1 mm lang. Het oppervlak
van de testa is knobbelig en bedekt met huidresten (zie fig. 9b).
De plant bezit ongetwijfeld kenmerken van een Aylostera, namelijk de behaarde
bloembuis die over de gehele lengte met de stijl is vergroeid. Het aantal

figuur 5. Rebutia (Aylostera) hybride. Bolvormig donkergroen lichaam met een ingezonken schedel. De rode
bloemen ontspringen uit de onderste helft van het lichaam. De bloembuizen zijn behaard.
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figuur 6. Rebutia (Aylostera) hybride. De 12 mm lange bloembuis is behaard.

ribben, de bedoorning, en de kleur van de bloemen en vruchten stemmen echter
niet overeen met die van Rebutia (Aylostera) albipiiosa (Ritt.) Backbg.. Deze
soort zou volgens Backeberg 21 tot 25 ribben moeten bezitten en 25 tot 35
haarfijne, witte, meestal gebogen randdoornen. In het geval dat een middendoorn
aanwezig is, is deze tot 4 cm lang en alleen aan de punt roodbruin gekleurd.
De bloermkleur zou oranje tot rood zijn en de vrucht groenrood.
De beschreven plant vertoont echter wel enige kenmerken van de Rebutia
robustispina Ritt., namelijk 16 ribben, de bedoorning, en de vergroeide stijl
(zie Succulenta, 1979, 56 p. 64 en 189). Over de kleur van de bloemen valt
te twisten. Verschillen zijn echter de langere bloembuis die 12 mm lang is in
plaats van 2 tot 4 mm en het geringere aantal middendoornen.
Daar de plant met geen van de in „Das Kakteenlexikon” en in Succulenta
beschreven Aylostera’s kon worden geïdentificeerd, doet vermoeden dat deze
plant een hybride is, mogelijk van een Aylostera x Rebutia in engere zin. Een argu
ment voor dit laatste is het feit dat de plant niet spruit; echte Aylostera- en Mediolobiviasoorten spruiten steeds.
De derde plant is een jonge plant die dit jaar voor het eerst bloeide. Het korte
cylindrische plantelichaam (0 ongeveer 2,5 cm; lang 3 cm), dat nog niet spruit,
is donkergroen van kleur met een violette glans (zie fig. 7). Het lichaam is
bedekt met aan de basis ruitvormige knobbels van ongeveer 4 mm hoog,
die in 10 spiralen zijn gerangschikt. De ovale, beige viltige areolen dragen 8 tot 12
borstelvormige witte randdoornen van een lengte tot 6 mm, die aanvankelijk
lichtbruin van kleur zijn. Op de onderste areolen zijn de doornen enigszins
kamvormig gerangschikt. Een middendoorn ontbreekt. De rode bloemen ont
springen uit het onderste gedeelte van het lichaam en zijn ongeveer 3,5 cm
lang. De bloembuis en het ovarium zijn verspreid bedekt met bruine schubblaadjes,
waaronder ongeveer 7 mm lange witte haren ontspringen (zie fig. 8). De stijl is
,
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figuur 7. Rebutia (Mediolobivia) hybride. Het korte cylindrische lichaam is bedekt met knobbels die in 10 rijen
zijn gerangschikt. De knoppen zijn sterk behaard.

figuur 8. Rebutia (Mediolobivia) hybride. De bloembuis is bedekt met bruine schubblaadjes, waarvan uit de
oksels lange witte haren ontspringen.
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onderaan over een lengte van ongeveer 8 mm met de bloembuis vergroeid,
en draagt een 7-delige groene stempel (zie tig. 4c). De meeldraden met gele
helmknoppen staan ingebed op de petalen, die aan de bovenrand gezaagd zijn.
Het dofzwarte zaad is mutsvormig en 1,1 mm lang. De testa is bezet met keine
zwartbruine, verspreid liggende knobbeltjes en huidresten (zie tig. 9c). De habitus
van de plant gelijkt onmiskenbaar op een Mediolobivia. Ook de groene stempel
wijst in deze richting. De beschreven kenmerken stemmen echter met geen van
de in „Das Kakteenlexikon" beschreven Mediolobiviasoorten overeen. Anderzijds
is de stijl over de gehele lengte van de bloembuis vergroeid, hetgeen een
typisch kenmerk is van het ondergeslacht Aylostera. Het zaad mist echter de
voor deze soort kenmerkende knobbelige testa. Zeer waarschijnlijk is ook deze
plant een hybride, mogelijk van Mediolobivia x Aylostera.
Om een positieve aanwijzing te krijgen voor de veronderstelling dat de drie
beschreven planten hybriden zijn, zullen zaaiproeven met van deze planten
gewonnen zaden moeten worden gedaan.
Duinoordstraat 36 , 2023 WD Haarlem

Cactusgroeiplaatsen in Arizona
J.J. DE MORREE
Er zijn vele verschillen aan te wijzen tussen een amateurkasje en een natuur
lijke groeiplaats. Maar het meest opvallende is waarschijnlijk wel dat een soort
in zijn habitat vaak met honderden exemplaren bij elkaar voorkomt, terwijl
in een kasje thuis er 1 of hooguit enkele te vinden zijn. Dit is op zich niet
bijzonder, aangezien het verzamelen zich niet richt op het opstapelen van
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grote hoeveelheden van een soort, maar op het verzamelen van een redelijke
variatie van soorten. Deze overweging komt dan ook niet voort uit het mijmerend
staren naar m'n collectie, maar is het gevolg van de schok die je ervaart
als je voor het eerst midden in een woestijnachtig landschap staat rond te
kijken, naar hoe zal ik het zeggen, CACTUSSEN.
Dit overweldigende kijken en lopen over een rotsige helling bezaaid met hon
derden exemplaren van Ferocactus acanthodes zover het oog reikt, maakt
je in het begin wat giechelig. Een ander woord heb ik er niet voor. Vreesde
je dat je urenlang zou moeten zwerven om uiteindelijk een onbenullig cactusje
tegen te komen, de praktijk in Arizona wijst uit dat vaak het tegendeel waar is.
Waar je ook probeert te lopen, steeds kun je nog maar net op tijd je voet
bijsturen om te voorkomen dat een groepje Mammillaria microcarpa wordt
verpletterd, of dat je je enkels openhaalt aan zwaarbedoornde Ferocactus
acanthodes-zaailingen. (De volwassen Fero’s vallen te veel op om onverwacht
toe te kunnen slaan). Die zaailingen zijn werkelijk van een bijzondere schoon
heid, overdekt als ze zijn met hun zware rozerode en gelige bedoorning.
De middendoorns zijn haakvormig gekromd. De oudere exemplaren variërend
van 50 cm tot 2 meter hoogte, zijn door verwering vaalbruin tot zwart ver
kleurd en alleen de nieuwgroei vertoont nog maar de frisse roze bedoorning.
Arizona bezit overigens een cactusflora waarvan ik de meeste soorten niet
graag in mijn verzameling zou willen tegenkomen. Een groot deel van de
soorten behoort tot de Opuntia’s waarbij ik dan voor het gemak de Cylindropuntia's en de schijfopuntia’s even samenvoeg. Globaal 25 soorten zijn te onder
scheiden.
De Cylindropuntia's (15 soorten en de nodige variëteiten) worden pas mooi
als ze echt groot zijn, waarmee ik dan ongeveer borsthoogte bedoel. Ze zijn
alle voorzien van uiterst gemene doorns, die hoewel ze zijn verpakt in een
glanzende schede van papierachtig materiaal, bij aanraking hun ware aard tonen.
Ze slaan zich dan met hun uiterst scherpe, van microscopisch kleine weerhaakjes voorziene stekels vast in je huid of in je kleding. Tengevolge hiervan
werkt hun verspreiding door middel van dieren zeer effectief. Daarbij laten ze
in perioden van droogte hun afzonderlijke leden vallen, die ook weer op een
voudige manier door dieren worden versleept. De koeien die in deze woes
tijngebieden grazen wéten dit maar al te goed. De cowboys ter plaatse dragen
grote lederen lappen over hun benen om een dagelijkse kwelling te voorkomen.
Paarden houden nu eenmaal geen rekening met hun berijders. De lokale
benaming voor de Cylindropuntia’s is CFIOLLA'S (spreek uit: sjöja).
Naast de cholla's zijn er ook de nodige schijfopuntia’s, wier omvang elke klein
behuisde cactusliefhebber doet terugschrikken. De bedoorning is ter plaatse
overigens uitermate mooi vergeleken met de in Nederland gekweekte soorten.
Daarbij komen de vaak typische rode en paarse verkleuringen van bijvoorbeeld
Opuntia erinacea en O. basilaris vooral in de droge winterperiode goed tot
hun recht. Het aantal Cereussoorten is vrij beperkt, maar dat wordt door hun
vaak monumentale uiterlijk meer dan goed gemaakt. Carnegia gigantea en
Lemaireocereus thurberi komen plaatselijk voor als wouden van heipalen en
orgelpijpen. Een bijzonder mooie Cereus is Lophocereus schottii, die een lange
grijze beharing aan de toppen van de oudere leden krijgt. De zich vooral
ondergrondse ophoudende Peniocereus greggii heb ik niet kunnen vinden,
omdat in de wintermaanden de bovengrondse delen sterk inschrompelen en
gemakkelijk afbreken. Deze cactus kan zich dan ook vanwege zijn kwetsbaar
heid alleen goed handhaven in struikgewas. De soms enorme knol kan in
gewicht variëren van 1 tot 20 kg. Gelukkig is er ook een ruime sortering
bolvormige soorten, zoals Mammillaria’s, Coryphantha’s, Neolloydia’s, Sclero-
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Figuur 1: Helling begroeid met Ferocactus acanthodes

Figuur 2: Getemd.

Foto's van de schrijver
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Figuur 3: en wild.

cactussen, Navajoa’s, Echinocactussen. En niet te vergeten de Echinocereussen.
Omdat de laatstgenoemde soorten toch al wel genoeg aandacht krijgen in onze
verzameling zal ik trachten met wat feiten, fotomateriaal en tekeningen de door
ons wat stiefmoederlijk bedeelde zuilen en schijven voor het voetlicht te brengen.
Zodoende komt een ander deel van het succulente leven ook hier aan bod.
Bij het bespreken van de cactussen van Arizona kun je bijna niet om de forse
zuilen van Carnegia gigantea heen. Deze zo sterk in het landschap opvallende
verschijning is qua habitat vrijwel beperkt tot de staat Arizona, met een kleine
uitloop naar Californië en de voortzetting van de Sonorawoestijn in het noorden
van Mexico. De grootste concentraties vindt men ten oosten van Phoenix en
rond Tucson, waar twee nationale parken zorgdragen voor het in stand houden
van de soort. Bij het zoeken naar cactussen maakte ik gebruik van een boek
werk van L. Benson: 'The cacti of Arizona”. Je kunt nu eenmaal niet een hele
Backeberg o.i.d. meenemen op vakantie. Deze Benson is een botanicus uit
Californië en zeer goed thuis in de Amerikaanse cactuswereld. Opvallend is
dat deze botanicus een duidelijke "lumper” is, die vele soorten op een grote
hoop gooit. Zo valt voor hem, misschien wel terecht, Carnegia gewoon onder
Cereus. Ook de eerder genoemde Cereussen krijgen bij hem geen nadere
aanduiding. De diverse geslachten van Opuntia's worden allen onder de ge
slachtsnaam Opuntia gevoegd.
Toch heeft Benson al zo’n 50 jaar vergelijkend herbarium- en habitatonderzoek
achter zich en gaat hij dus niet over een nacht ijs. Hoe dan ook, Cereus
giganteus of Carnegia gigantea, een imposante verschijning blijft het. De enorme
zuilen spreken de Amerikaan natuurlijk ook bijzonder aan en in Arizona heeft
een beetje huiseigenaar er wel een of meer bij zijn voordeur. Uiteraard wil
iedereen minstens een vertakt exemplaar van rond de 80 jaar oud (dan gaan ze
namelijk pas vertakken). Dit heeft aanleiding gegeven tot ware strooptochten
in de omringende woestijn. Dit klandestien uitgraven is een ongemeen zwaar
karwei, aangezien de zuilen duizenden kilo’s zwaar kunnen worden. En boven
dien is dit nu strafbaar. Tegenwoordig is de aanvoer van deze "monumenten”
alleen nog mogelijk via een kweker die toestemming heeft gekregen om op
een te ontginnen terrein de Cereussen uit te graven. De "kitcherige” effecten
die soms worden bereikt kunt u zich waarschijnlijk wel voorstellen, maar een
foto van een als Santa Claus verklede Saguaro wil ik u niet onthouden.
Saguaro (sa-wa-ro) is overigens weer de lokale benaming.
(wordt vervolgd)
Kon. Emmaplein 23, 2264 SH Leidschendam.

TIJDSCHRIFTEN
Mitteilungsblatt des Arbeitskreises für Mammillarienfreunde, V /1979
Alfred B. Lau opent dit nummer met ecologische en geografische opmerkingen t.a.v. Mammillaria
melaleuca en Mamm. guillaumiana, waarvan hij de vindplaatsen weer terugvond.
M. Fiedler tracht antwoord te geven op de door hem zelf gestelde vraag of Mammillaria moelleriana
en Mamm. cowperae een en dezelfde soort zijn, zoals sommige schrijvers beweren. Hij vergelijkt
beide soorten uitvoerig en na andere kritische kanttekeningen besluit hij met te stellen, dat men hier
met twee verschillende soorten te maken heeft.
H. Jahlitsch gelooft niet in een roodbloeiende Mamm. zahniana en licht dit toe. Zo doet ook
G. Freudenberger.
H. Goldacher heeft het o.m. over Mamm. celsiana en Mamm. muehlenpfordtii en de verwarringen
die over deze en erop gelijkende soorten (of vermeende) zijn ontstaan. Verder behandelt hij nog
enige vormen van Mamm. hidalgensis.
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De discussierubriek gaat over het onderwerp betreffende de laagste temperatuur, die Mamfnillaria's
in cultuur kunnen verdragen.
E. Hieber verhaalt over zijn kweekervaringen. R. Pillar bericht uitvoerig over Mamm. species Tepalcingo
Rep. 841 Hij komt tot de gevolgtrekking dat deze soort veel lijkt op Mamm. erythrocalyx en
Mamm. duoformis. M. Fiedler houdt zich bezig met een bijzondere vorm van Mamm. gracilis.
die onder de foutieve naam Mamm. fragilis in Noordelijk Duitsland circuleert. H. Berk heeft het
over isolatiemaatregelen met het oog op de komende winter. Ph. Grünewald wil graag precies
weten wat de originele vindplaats van Mamm. yaquensis is. H. Berk geeft een verklaring voor de
moeilijke kieming van pasgeoogste zaden van Mamm. theresae. Maar geen verklaring kan hij
bedenken voor de slechte kiemresultaten bij Mamm. pennispinosa. Tenslotte geeft J. Krznaric een
verhandeling omtrent het fotograferen van bloeiende cactussen.

Mitteilungsblatt des A /M, VI/79.
In dit laatste tweemaandelijks tijdschrift van 1979 treffen we het volgende aan. W. Feiler bespreekt
Mammillaria fuscohamata. M. Fiedler is aan zijn tweede deel van zijn artikel toe, waarin hij
de verschillen tussen Mamm. moelleriana en Mamm. cowperae probeert aan te geven. Er be
staat een roodbedoornde vorm van Mamm. cowperae, die vaak in diverse verzamelingen als
moelleriana te boek staat.
Een eerder in de Journal of the Mammillaria Society gepubliceerd artikel van de hand van G. Rowley
over Mamm. saboae en haar variëteiten is vertaald overgenomen.
G. Kuke behandelt zaairesultaten van zaad bij een kweker gekocht. Daarbij komen problemen
om de hoek kijken, zoals het niet soortecht zijn en de kiemkracht van geleverde zaden.
H. Goldacker neemt in deel 2 van zijn artikel weer enige Mammillaria's in beschouwing.
In de discussierubriek komen weer registratiekaarten als voorstel aan de orde.
R. Pillar vestigt de aandacht op Mammillaria species ex Meyuca, waarvan hij een uitvoerige
beschrijving geeft.
B. Bock vertrouwt de lezer zijn ervaringen toe over het verwarmen van zijn cactuskas in de winter.
Deze vereniging heeft inmiddels in brochurevorm de veldnummerlijst van Werner Reppenhagen
uitgegeven, onder referentienummer ISSN 0172-875 X. Te bestellen bij AfM, Marientalstraat 70/72,
4400 Münster, D.B.R. (De prijs is ons niet bekend).
Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal.

Rectificatie: Bij het artikel Mexicaanse reisverhalen van H. Muller moeten de
onderschriften van de volgende foto’s verbeterd worden: bij foto 13 in het april
nummer 1980 moet het onderschrift zijn Agave stricta Salm Dyck en bij
foto 24 in hetzelfde aprilnummer moet het onderschrift zijn Opuntia piiifera.
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Discocactus woutersianus Brederoo et van de Broek
species nova
A.J. BREDEROO EN M. v.d. BROEK
Corpus solitarium applanate globosum viride est; planta florifera 7 cm diametitur,
sine cephalio 5-5Vi cm altum est; cephalium 3V4 cm diametitur et 2'/2-3 cm altum
est instructum lana albo-cremeo quae intertexta est saetis bruneis tenuibus et
2'/2-3 cm longis; radices ramosae sunt.
Costae circa 15 paulo spiraformiter decurrunt, ad 9 mm altae sunt, 6-12 mm
crassae et 10-14 mm inter se distant; in tubercula 7 mm longa, 4 mm alta et
5 mm crassa solvuntur.
Areolase summis in tuberculis sunt, paene rotundae, veteres 2'/2 mm diametientes
et modeste pilis griseis instructae, novae 6 mm diametientes et densius pilis al
bis instructae.
Spinae rigidae, directae vel paulo curvatae, suggriseae acumine atrobruneo; centra
les desunt, marginales 9 quarum longissima deorsum versa ad 1 'h mm longa
est, deinde bina paria oblique deorsum versa ad 6 mm longa, unum par ad
libram ad 3 mm longum et unum par oblique sursum ad 2 mm longum; summa
in areola aliquae spinulae ad 1 mm longae adsunt.
Flores tubiformes, in partem superiorem infundibuliformiter dilatati, circa 7 cm longi
et 4'/2 cm lati in apertura, nudi, albi, leviter odorantes; tubis inter pericarpellum
et receptaculum aliquo constrictus est; pericarpellum 3 mm longum et 2'/2 mm
latum, album, nudum est; receptaculum 34 mm longum et 4'/2 mm latum tubu
losum est, pars superior squamulis lanceolatis, carnosis, praeter parietem decur
rentibus et sursum longius ecrescentibus instructa; quae squamulae 15-24 mm
longae sunt, 3-4 mm latae, albae stria mediali subbrunea et acumine subbruneoroseo; folia perianthii transeuntia circa 24 mm longa sunt, 4 mm lata,
lanceolata, carnosa, alba stria mediali subbrunea, margine integro et plus minusve
undato; folia exteriora 25 mm longa sunt et 5'/2 mm lata, lanceolata, carnosa,
alba stria mediali subbrunea, margine integro et plus minusve undato; interiora
circa 24 mm longa et 5 mm lata, lanceolata, tenuissima, alba stria mediali sub
brunea, margine tenuissime dentato et plus minusve undato; camera nectarea
tubulosa 14 mm longa est, latitudo maxima 3 mm est, paries interior glandulis
nectareis acutis instructus; caverna seminifera 2 mm longa et 11h mm lata est,
cordata, ovula parieta-lia in fasciculis de duobus ramosa sunt, placentae tenuiter
et sparse pilosae sunt; stamina primaria et secundaria inter se non differunt,
in circa 12 coronis stant, ..infima soluta et 7 mm longa, suprema 3 mm longa
et magis in parietem receptaculi adiacentia, perspicue alba; antherae 1,2-1,5 mm
sufflavae sunt; stylus 34 mm longus est, 0,8 mm diametiens, flavoalbus; 6 stig
mata 6 mm longa sunt, flava, penicillate fasciculata; gemma floris conicus est,
subbrunea.
Fructus 17-23 mm longus est, 4V4-5 mm latus, bacca alba tenuiparietalis quae in
maturitate in longitudinem aperitur, reliquiae floris in basi ut catinus dilatatae sunt.
Semina galeriformia 1,2-1,5 mm longa et 1-1,2 mm lata, testa exterior nitide
nigra et operta tuberculis densius confertis quae in loculus ubi inter se tangunt
interdum omnino desunt et in marginum hili breviora sunt; hilum basale irregulariter ovale est, depressum, a tergo plerumque recte applanatum, margo hili in
trorsus curvatur, micropyle aliquo altata est, funiculus in caverna crateriformi,
embryo ovo simile, perispermium deest, cotyledones vix discernuntur.
Habitat in Serra do Barao, Minas Gerais, Brasilia, in altitudine fere 1000 m ad
Grao Mogol in solo quartzito et glareoso.
Holotypus depositus in Herbario Rheno-Traiecti, Hollandia sub numero.

Plant enkel, plat bolvormig, groen van kleur. Bloeibare plant 7 cm in door
snede, zonder cephalium 5-5'/2 cm hoog, cephalium 3'/2 cm in doorsnede,
2'/2 -3 cm hoog, bestaande uit crême-witte wol, daartussen dunne bruine
borstels 2V2-3 cm lang. Wortels vertakt. Ribben ca. 15, zwak spiraalvormig
verlopend, ca. 9 mm hoog, 6-12 mm dik, 10-14 mm van elkaar, verdeeld
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A
A1

^ areolen
= afzonderlijke rib
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B
B1
B2
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= geopende bloem
= doorsnede bloem met perianthbladeren, n =nektarkamer
= links: onderste meeldraad,rechts: bovenste meeldraad
= stempels

C4

C2
C3
C4
C5

= doorsnede zaad
= hilum, f = funiculus, m =micropyle
= links: embryo metbinnenste zaadhuis, rechts: embryo geheel vrii
= zaadknoppen
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in 7 mm lange, 4 mm hoge en 5 mm dikke knobbels. Areolen op ae rap
van de knobbels, bijna rond, oude areolen 2 1/2 mm in doorsnede met matig
grijze beharing; jonge areolen 6 mm in doorsnede, dichter wit behaard. Do
rens stijf, recht of iets gebogen, licht grijs met donker bruine punt; midden
dorens ontbreken, randdorens 9, de langste naar beneden gericht tot 71/2 mm
lang, 2 paar schuin naar beneden gericht tot 6V2 mm lang, 1 paar horizon
taal tot 3 mm lang, 1 paar schuin naar boven gericht tot 2 mm lang, op de
top enige korte dorentjes ca. 1 mm lang.
Bloem buisvormig, naar boven trechtervormig verbreed, ca. 7 cm lang en 4'/2
cm breed bij geopende bloem, naakt, wit, zwak geurend, bloembuis tussen
pericarpellum en receptaculum ingesnoerd. Pericarpellum 3 mm lang, 2 V2 mm
breed, wit, kaal. Receptaculum 34 mm lang, 4'/2 mm breed, buisvormig; bo
venste helft met langs de receptaculumwand aflopende lancetvormige, vlezige
schubjes, naar boven langer wordend, 15-24 mm lang, 3-4 mm breed, wit met
lichtbruine middennerf en licht bruin-roze bladpunt. Overgangsbladeren ca 24 mm
lang, 4 mm breed, lancetvormig, vlezig, wit met licht-bruine middennerf, gaafrandig min of meer gegolfd. Buitenste perianthbladeren 25 mm lang en 5Vfe
mm breed, lancetvormig, vlezig, wit met licht-bruine middennerf, gaafrandig,
min of meer gegolfd. Binnenste perianthbladeren ca 24 mm lang en 5 mm
breed, lancetvormig, vliesdun, wit met licht-bruine middennerf, bladrand zeer
fijn getand, min of meer gegolfd. Nektarkamer buisvormig 14 mm lang, groot
ste breedte 3 mm, binnenwand bekleed met toegespitste nektarklieren. Zaadholte 2 mm lang, IV 2 mm breed, hartvormig. Zaadknoppen wandstandig, ver
takt in bundels van 2. Zaadstrengen fijn en spaarzaam behaard. Meeldraden:
geen onderscheid tussen primaire en secundaire meeldraden, in ca 12 kransen,
de onderste vrijstaand 7 mm lang, de bovenste 3 mm lang en meer aanlig
gend tegen de receptaculumwand, doorzichtig wit. Helmknopjes 1,2-1,5 mm
lang, lichtgeel. Stamper 34 mm lang, 0,8 mm in doorsnede, geelwit van kleur.
Stempel 6,6 mm lang, geel, penseelvormig gebundeld. Bloemknop kegelvormig
licht-bruin van kleur. Vrucht 17-23 mm lang, 4 V2-5 mm breed; een dunwandige
bes, wit van kleur, bij rijpheid overlangs openspringend. Bloemrest aan de
basis napvormig verbreed. Zaden helmvormig, 1,2-1-5 mm lang en 1-1,2 mm
breed, buitenste testa glanzend zwart, samengesteld uit vrij dicht op elkaar
staande knobbeltjes, soms op de aanrakingsvlakken geheel ontbrekend, naar
de hilumrand korter wordend, hilum basaal, onregelmatig ovaal, verdiept, aan de
rugzijde meestal recht afgeplat, hilumrand naar binnen gebogen, micropyle iets
verhoogd, funiculus in een kratervormige holte, embryo eivormig, perisperm
ontbreekt, cotylen nauwelijks'zichtbaar.
Vindplaatsen: Serra do Barao, op een hoogte van ca 1000 m bij Grao
Mogol, Minas Gerais, Brazilië, waar de bodem bestaat uit kwartszand en
kiezel.
Volgens een schriftelijke mededeling van Leopold Horst aan Günther Königs
komt deze Discocactus samen met Discocactus hórstii voor op bovengenoemde
plaats; hybriden van beide planten komen ter plaatse niet voor.
Toen de heer A. Wouters te Lent in 1972 van de heer Buining vanuit
Brazilië een pakje planten ontving waarin zich een tiental Discocactus horstii
bevonden, ontdekte hij, ‘als ervaren liefhebber, dat zich tussen deze horstii’s
een plantje bevond, hoewel grotendeels verdroogd, dat geen horstii was maar
er wel enigszins op leek. Ondanks de slechte toestand waarin het plantje
zich bevond zat er in het cephalium een vruchtje met enige zaden. Ze
bleken hun kiemkracht niet te hebben verloren, want na enige tijd had Wouters
een klein aantal zaailingen die na geënt te zijn voorspoedig groeiden.
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Wouters gaf ze de provisorische naam „Discocactus horstii var. robustus".
Thans zijn er ca. 30 volwassen planten uit de F2-generatie die alle vol
komen gelijk zijn, waaruit naar wij menen de conclusie getrokken mag worden
dat we hier niet met een natuurhybride te doen hebben; wat overeenstemt
met de mededeling van Horst aan Königs. Wij besloten deze Discocactus
te vernoemen naar de heer Wouters, omdat hij deze plant ontdekte en ge
zorgd heeft dat ze niet verloren ging. In principe zijn wij er op tegen een
plant naar een persoon te vernoemen, omdat een persoonsnaam niets zegt
over het uiterlijk of de eigenschappen van een plant, maar in dit geval
hebben wij een uitzondering willen maken.
Gillis Steltmanstraat 38, 1067 NP Amsterdam en Rozenbloemstr. 27A, Made
Lat. diagnose: J. Theunissen.
Foto: A. Wouters.
Tekening: A.J. Brederoo.

DOET U MEE AAN DE DIAWEDSTRIJD?

zie bldz. 206!

Hans Krainz t 1906

—

1980

Bij het overlijden van Hans Krainz in Zürich, Zwitserland, gaan de gedachten
terug naar de vijftiger jaren van deze eeuw.
Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog kwam de grote opleving
in de belangstelling voor succulente planten. Het was een van de uitingen
der mensen om bij het verzorgen van planten alle leed, ontbering en be
kommering terug te dringen en in rust en vrede te genieten van deze wonderen
der natuur.
Gestimuleerd door een aantal liefhebbers in West-Europa en Amerika en ge
holpen door publikaties in tijdschriften en boeken sloeg de belangstelling over
naar de grote massa.
Hans Krainz was daarbij een van de grote figuren in Zwitserland en spoedig
in de gehele wereld.
Redakteur van het Zwitserse tijdschrift, schrijver van vele wetenschappelijke
artikelen, samensteller van een Encyclopedie over cactussen, beheerder van
de Stedelijke succulentenverzameling in Zürich. Talloze Nederlanders zullen te
eniger tijd deze prachtige verzameling bezocht hebben.
Bij mijn bezoeken aan de Heer Krainz trof mij steeds weer de eenvoud
en bescheidenheid van deze man die midden in zijn werk, het schrijven van
een boek ”50 jaar Stedelijke succulentenverzameling in Zürich”, na een kleine
operatie plotseling overleed.
Namens de Nederlandse Vereniging Succulenta gaat onze hartelijke deelneming
uit naar de familie Krainz en onze Zwitserse Succulentenvrienden.
H. Rubingh, voorzitter
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Mamm. blossfeldiana var. shurliana: de eerste bloemknoppen van het bloeiseizoen staan op het punt om

open te springen.

Wat denkt U van ...
2. Mammillaria blossfeldiana var. shurliana Gates
TH.M.W. NEUTELINGS
Het geslacht Mammillaria bestaat uit honderden soorten van de meest uiteen
lopende aard. Zo zijn er exemplaren die vrij groot worden, die zeer sterk
spruiten of die klein blijven. Dat is dan een indeling naar plantuiterlijk welke
de liefhebber kan maken. Andere liefhebbers daarentegen maken gaarne een
indeling naar de grootte van de bloem. Omdat zij vinden dat de meeste
Mammillaria’s maar kleine bloemen voortbrengen, die per soort dan nog veel
op elkaar lijken. Wat én bloemgrootte èn afmeting van plantelichaam betreft
is er een bepaalde groep van Mammillaria’s die bijzonder interessant en over
zichtelijk is. Het zijn stuk voor stuk kleine planten, fantastische bloeiers met
redelijk grote, fraaie bloemen. En daarmee doel ik dan op de zogenaamde
dioica-groep, waartoe ook ons te bespreken exemplaar hoort. De amateur
die om redenen van ruimte bijvoorbeeld een bewuste keuze uit dit geslacht
moet maken, kan ik dan ook van harte deze groep aanbevelen. Nog een aan
trekkelijk aspect van deze groep is dat ze als driejarige plant in de meeste
gevallen bloeibaar zijn. Trouwens het kweken uit zaad van deze soorten valt
ook mee en is niet moeilijk. Maar omdat ze alle een voor vocht gevoelige
wortelhals hebben, is het zeer aanbevelenswaardig ze in een luchtig grond-
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mengsel te zetten. Waarbij dan de wortelhals omgeven wordt door bijvoorbeeld
gebakken kleikorrels, een goede manier om vochtophoping rond de zo gevoelige
wortelhals te vermijden. Tijdens de rustperiode waarin ze volkomen droog
gehouden willen worden, verdragen ze gemakkelijk een temperatuur van een
paar graden C boven nul.
Voor de belangstellenden onder ons som ik in alfabetische orde de belang
rijkste op: M. angelensis, M. armillata, M. blossfeldiana, M. blossfeldiana var.
shurliana, M. bullardiana, M. capensis, M. cerralboa, M. dioica, M. estebanensis,
M. fraileana, M. goodridgii, M. hutchisoniana, M. louisae, M. phitauiana,
M. swinglei, M. verhaertiana. Zij die voor een cultuur op eigen wortel toch
bang zijn, kunnen deze exemplaren het beste enten op een jusbertii-onderstam
van ca 4 cm hoog. Deze onderstam moet men daarom niet te hoog nemen,
omdat anders de compactheid van het plantje teloor gaat.
Het in de titel vermelde exemplaar dat men ook kan aantreffen onder de
naam van Mamm. shurliana is in mijn kas 5 cm hoog en heeft een door
snee van 4 cm. Het groene plantelichaam wordt in sterke mate door de vrij
dichte bedoorning bedekt. De randdoorns zijn krijtwit, terwijl de punten ervan
licht- tot donkerbruin zijn. Het aantal per areool bedraagt ca. 20 stuks, met
een maximale lengte tot 7 mm. Het aantal middendoorns per areool bedraagt 4.
Daarvan zijn er 3 recht en worden maximaal 7 mm lang. De 4e is voorzien
van een weerhaak en wordt tot 13 mm lang. Deze middendoorns zijn donker
van kleur, nl. zwarte met naar de basis toe donker- tot lichtbruin. De voet
is duidelijk verdikt.
Alleen de jonge areolen bevatten aanvankelijk wat witte wol.

De plant met zijn talrijke bloemen.
Foto's van de schrijver.
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De vrij grote bloemen verschijnen in, een krans rondom de kruin gedurende
de hele zomerperiode, waarin wel bloeipauzes kunnen vallen. De bloem behaalt
een doorsnede van 25-30 mm. De bovenzijde van de bloemdekbladen, die
breed zijn en spits toelopen, hebben een karmijnroze middenstreep. De randen
ervan zijn wit. De meeldraden zijn roze en dragen de diepgele helmhokjes.
De grote, groenig gele stempel bestaat uit meestal 6 lobben.
De vruchtbessen zijn rood, knotsvormig en bevatten zwartgekleurd zaad.
In de vrije natuur groeien ze in de hete, droge woestijn op de granietachtige
bodem van Neder-Californië. Het benodigde vocht halen zij uit de mist die
van de zee uit landinwaarts drijft. Uit deze natuurlijke groeiomstandigheden
blijkt dan ook zonneklaar, dat we met de watergift voorzichtig moeten zijn.
Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

Diawedstrijd 1980
Wederom 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 deelnemen.
3 Per deelnemer kunnen 3 kleurendia’s worden ingezonden. De inzen
ding in zijn geheel (dus 3 kleurendia's) wordt beoordeeld. De dia’s
moeten zijn: Kleinbeeld (24x36), ingeraamd (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 sluitingsdatum bekend gemaakt zal worden in ons maand
blad.
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 31 januari 1981.
9 De ingezonden dia’s kunnen alleen worden teruggezonden, wanneer
retourporto is bijgesloten. 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 be
schadigd aankomen, ontvangt de inzender per omgaande bericht.
12 Door deelneming aan de wedstrijd verklaart de inzender de wed
strijdvoorwaarden 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.
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,-.
Redactie
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Vragenrubriek
A. VAN BEUNINGEN
S.E. v. Zanten, Toscaweg 178, Hoogvliet vraagt: Zijn gebakken kleikorrels
hetzelfde als kattebaksteentjes? Van kattebaksteentjes heb ik weinig verstand.
Ik weet alleen dat er op de zak staat dat men ze door de grond kan mengen.
Ik heb geen enkele ervaring ermee. Maar waarom ook? Gebakken kleikorrels,
zijn in elke tuincentrum te verkrijgen, als U die gebruiken wilt, dus waarom
een risico nemen, als dit volstrekt niet nodig is.
De hr. v. Zanten vraagt: Informatie over verschillende cactusfamilies, b.v.
Echinocereus. Hoeveel soorten heeft dit geslacht? En welke?
Hierover zijn we gauw uitgepraat. Dit is niet bij benadering te zeggen. Het
beste zou zijn dat U verschillende boeken over cactussen kocht. Om de door
U gevraagde aantallen plus namen op te geven, zou op zich zelf al een hele
waslijst worden. Om b.v. Backeberg aan te halen: Echinocereus: 104 soorten;
Gymnocalycium: 89 soorten; Lobivia: 132 soorten, maar dit alles is volgens
Backeberg. Maar er zijn meer auteurs, ook die de namen van Backeberg
niet erkennen, anderen die meerdere soorten terug brengen tot een soort.
Wilt U iets concreets doen dan kunt U het beste één auteur aanhouden en
naar zijn indeling te werk gaan.
G. Breur, Hyacinthenstraat 14, Sommelsdijk: Een antwoord op uw vraag, be
treffende, verwarming.
Na uw bezwaren gelezen te hebben, doet mij uw kas, in de winter, meer
denken aan een sauna en die hebben juist cactussen 's winters niet nodig,
De door u genoemde Daylite 3500 kan zeer goed zijn, dat kan ik niet be
oordelen, maar de gassen moet u wel naar buiten afvoeren. Dat deze gassen
goed voor planten zijn, zal best waar zijn, misschien voor bladplanten of blad
groenten, maar beslist niet voor onze troetelkinderen. Ik zou u dan ook aan
raden een goede afvoer te maken op uw kachel en tevens uw kas in de winter
te isoleren, b.v. met noppenfolie, dat bespaart u gas en u zult zien: uw
planten zijn er gelukkig mee.
Het is toch tegenstrijdig om ’s winters de ramen open te zetten om het
gas en het vocht er uit te laten, met als gevolg meer stoken, wat weer
het gevolg heeft weer meer ramen open zetten, enz., enz. En de gasrekening
maar omhoog!
Mijn advies: afvoer maken en isoleren. Het geld voor isolatiemateriaal haalt
u er in het eerste jaar weer dubbel en dwars uit. Veel succes. Ik hoop nog
van u te horen.
Rijksweg 173, Mook

Ons bereikte het bericht dat op 26 juni j.l. te Nairobi de bekende
succulenten-kenner Dr. P. Bally is overleden. Wij hopen in een volgend
nummer hierop terug te komen.
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Escobaria
hesteri (Wright) F. Buxb.
Een vlotte
en goed
bloeiende
soort

Cactuskaservaringen in 1979 (I)
TH.M.W. NEUTELINGS
De kerstdagen geven de cactusliefhebbers de kans om te schrijven over
zijn ervaringen in het afgelopen kalenderjaar.
Op 1 april j.l. verhuisde ik mijn cactussen van de zolder naar hun nieuwe
onderkomen, een kas van 3 x 4 m, opgebouwd uit houten ribben en plexi
glas. Dit laatste om veiligheidsredenen en omdat dit materiaal zeer veel UV-licht
doorlaat, dit in tegenstelling met gewoon glas. Sinds mijn verhuizing in no
vember 1978 stonden mijn cactussen hoog en meestal droog op zolder.
Uitgezonderd tijdens de "blizzard” van eind december, toen de sneeuw door
de oostelijke stormwind door enige kieren in het dak geperst werd. Vele cactushoofdjes werden daardoor witgemutst. En dit bracht weer het nodige sjouw
werk met zich mee om mogelijke verrotting te voorkomen. Een gedeelte van
de verzameling werd beneden op convectorputten geplaatst, zodat de plantelichamen weer zo spoedig mogelijk een droog kruintje kregen. Gelukkig had
dit voorval geen nare gevolgen.
Door het late plaatsen in de kas, die vanwege de beroerde weersomstandig
heden niet eerder gebouwd kon worden, is de bloei van bijna alle exemplaren
veel later begonnen. Op 8 april kon ik de prijs voor de eerstbloeiende uit
delen aan Mamm. prolifera var. haitiensis en Turbinicarpus schmiedickeanus
var. macrochele. Op 13 april begonnen Mamm. magallanii en Digitorebutia
aureiflora. De grote bloeigolf zette pas in mei in. Mamm. aureilanata, Lophophora williamsii, Mamm. aljibens, Copiapoa montana, Rebutia flavistyla en
Navajoa fickeisenii, om er enige te noemen, bloeiden in die maand.
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Mammillaria microcarpa var. grahamii ook een elk jaar overvloedig bloeiend exemplaar.

Mammillaria
sheldonii (Br & R) Böd.
Foto's:
Th. Neutelings
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Mammillaria oliviae

Foto's van de schrijver.

De meeste Rebutia’s, Aylostera’s, Sulcorebutia's en Digitorebutia’s bloeiden
overvloedig. Uitgezonderd twee exemplaren van Aylostera holiosa, die het in
tegenstelling met vorig jaar, op één oranje bloempje na lieten afweten.
Velen onder ons hebben weinig of geen zuilcactussen in hun verzameling
staan. Dat is gemakkelijk te begrijpen, omdat ze veel ruimte innemen en
eerst op oudere leeftijd gaan bloeien, gesteld dat dit vanwege de ruimte
in de kas zou lukken. Toch wil ik een lans breken voor die "zuiltjes", die
nog geen 50 cm lang, betrekkelijk vlug in bloei komen. En dat met prachtige
en merkwaardig gevormde bloemen. Ik denk hierbij aan de vele Cleistocactussoorten en Bolivicereus samaipatanus, ook wel met de geslachtsnaam
Borzicactus aangeduid. Vooral deze laatste heeft, nog geen halve meter hoog,
ruim 100 bloemen voortgebracht.

Mammillaria aljibens
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Twee exemplaren van Mammillaria louisae, de linkse met grotere bloemen dan de rechtse.

In de maand juni viel de voornaamste bloeiperiode in mijn cactusverzameling.
Vooral de Mammillaria’s met middelgrote bloemen deden het bijzonder fraai.
Zo produceerden Mamm. oliviae en Mamm. microcarpa var. grahamii een
groot aantal bloemen. Mamm. sheldonii bracht een haast niet te tellen aantal
voort. Al deze exemplaren camoufleerden zich als het ware met een bloem
tapijt. Ook Mamm. lousiae bleek een uitbundige bloeier te zijn. Van deze soort
heb ik twee planten, een met relatief grote en een met betrekkelijk kleine
bloemen. Ook in de lengte van de stempels zaten beduidende verschillen.
Bij de eerstgenoemde waren de stempellobben elk tot 12 mm lang, roodMammillaria magallanii, een soort die men het beste geënt kan kweken.
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bruin van kleur en aan de basis helder lilarood. Bij de andere maten de stempellobben maximaal 8 mm, ze waren geelgroen gekleurd en aan de basis
gelig roze van tint. Tussen beide louisae’s heb ik kruisbestuiving toegepast.
In de herfst verschenen op beide planten inderdaad de prachtige, dieprode,
dikke bessen, goedgevuld met zaad. Dit inmiddels gewonnen zaad zal ik
het komende seizoen uitzaaien. Ik ben benieuwd, hoe mettertijd de bloemgrootte van deze zaailingen onderling zich zal gaan verhouden.
(wordt vervolgd)
Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal.

Het fotograferen van Cactuszaad m.b.v. de raster-elektronenmikroskoop (R.E.M.)
HANS VAN WORTEL
Sinds 1979 verzamel ik cactussen en vetplanten, vanaf die tijd ben ik ook lid
van Succulenta. Een artikel van H.P. Ruinaard uit het februari-nummer van 1979
liet makro-opnamen zien van bepaalde cactuszaden. De schrijver merkte terecht
op dat de scherptediepte zeer te wensen overlaat en de zaden daarom niet
in detail bekeken kunnen worden.
Dit bracht me op de gedachte wat willekeurig cactuszaad in de raster-elektronenmikroskoop te stoppen om het zaad eens daadwerkelijk in detail te bekijken.
Ik ben werkzaam bij het Metaalinstituut T.N.O. op een afdeling waar zowel lichtals elektronenmikroskoop opgesteld staan. Deze apparatuur wordt meestal voor
metaalkundig onderzoek gebruikt. Gezegd dient te worden dat prepareertechnieken bij metaalkundig onderzoek geheel anders zijn dan die toegepast bij bijv.
biologisch onderzoek. Daarom is de door mij toegepaste prepareertechniek
zeker niet optimaal.
Het scheidend vermogen van een rasterelektronenmikroskoop is beduidend beter
dan die van een lichtmikroskoop; scheidend vermogen R.E.M. ±5-10 nm')
van de lichtmikroskoop ±0,5 urn2).
Ook de scherptediepte van de R.E.M. is vele malen beter dan die van de licht
mikroskoop. Bij een vergroting van 5x is de scherptediepte bij de R.E.M. ±10 mm.,
bij een vergroting van 1000x is de scherptediepte nog 0,1 mm. Een ander
groot voordeel is het enorme vergrotingsbereik van de R.E.M. namelijk van ± 10
tot 50.000x (lichtmikroskoop van 10 tot 1500x).
Om de zaadjes/naalden te kunnen bekijken en fotograferen moeten ze eerst
elektrisch geleidend gemaakt worden. Daarom worden de zaadjes nadat ze op
dubbelklevend plakband zijn vastgekit met een uiterst dun laagje goud bedekt
(opdampen onder vacuum). Daar er in de R.E.M. hoogvacuumkondities heersen
moeten vooral bij biologische monsters speciale prepareertechnieken toegepast
worden, daar anders door bijv. vochtonttrekking uit het monster dit monster in
de mikroskoop deformeert en niet waarheidsgetrouw wordt waargenomen. Bij
cactuszaden/naalden is dit gelukkig geen groot probleem daar er bijna geen
vocht in het zaad/de naalden zit en het omhulsel nogal stevig is. (Mensen die
ervaring hebben met op de juiste wijze prepareren van zaden enz., kunnen mij
misschien zeggen wat de beste methode is.)
Eerstens een voorbeeld wat betreft het scherptediepte-verschil tussen een lichtmikroskopische- en een rasterelektronenmikroskopische opname. De fig. 1 en 2
tonen respektievelijk een lichtmikroskopische en een rasterelektronenmikros-
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Fig. 1 Notocactus sucineus-zaadje lichtmicroscopische
opname V = ± 60x foto 1:1

Fig. 2

Notocactus sucineus-zaadje rasterelectronen mi
croscopische opname V = ± 50x foto 1:1

Fig. 3 REM-opname van zaadje van Notocactus sucineus bii V = 250x foto 1:1
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Fig. 4

REM-opname van hezelfde zaadje als figuur 3, maar V = 800x foto 1:1

Figuur 5
REM-opname,
idem
V = 800
foto 1:1
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Fig. 6
REM-opname
van een
onbekend
cactuszaadje.
V = 850x
foto 1:1

Fig. 7
REM-opname
van een
onbekend
cactuszaadje
bij V = 850x
foto 1:1
Foto's van
de schrijver

Fig. 8
REM-opname
van een doorn
van
Opuntia sul
phurea
V - ± 50x
foto 1:1

kopische opname van een Notocactus sucineuszaadje. De lichtmikroskopische
opname is gemaakt met een Wild fotomakroskoop met een vergroting van ± 60x
(negatief 1:1 afgedrukt). De rasterelektronenmikroskopische opname is gemaakt
met een Jeol rasterelektronenmikropskoop en de vergroting is ± 50x (negatief 1:1
afgedrukt). Het verschil in scherptediepte is enorm en behoeft geen nadere
toelichting.
De fig. 3,4 en 5 tonen rasterelektronenmikroskopische opnamen van een Noto
cactus sucineus-zaadje bij een vergroting van resp. 250 en 850x. De detaillering
is enorm en de opnamen doen science-fiction achtig aan, dat zo een klein zaadje
weer uit zoveel kleine bestanddelen is opgebouwd (cellen?). Nogmaals moet
opgemerkt worden dat ik geen enkele ervaring heb in preparering van biologische
monsters en dus niet weet of de getoonde beelden voor 100% betrouwbaar zijn.
Fig. 6 en 7 tonen R.E.M. opnamen van een onbekend cactuszaadje. De opper
vlaktestructuur van dit zaadje is geheel anders dan die van het Notocactus
sucineus-zaadje uit de fig. 3,4 en 5; het onbekende zaadje heeft "deuken" en
het Notocactus-zaadje bestaat uit "bergen” met daarop een lijnenstructuur.
Fig. 8 tenslotte toont een opname van een doorn van een Opuntia sulphurea;
duidelijk is te zien dat deze doorn nogal wat weerhaken bezit. Ik heb altijd
begrepen dat bij Opuntia's alleen de glochiden weerhaken bezitten, bij deze
Opuntia-soort is dat in ieder geval niet zo, ook de doornen bezitten kennelijk
weerhaken.
Met bovenstaande voorbeelden is geprobeerd enkele mogelijkheden van de
rasterelektronenmikroskoop te laten zien. Op dit moment wordt de R.E.M. op zeer
veel onderzoekgebieden gebruikt en verwacht wordt dat de R.E.M. een steeds
belangrijkere rol gaat spelen.
In de toekomst wil ik ook nog gaan kijken naar de zaden en naalden van bijv.
Euphorbia's. Het grote probleem op dit moment is echter de interpretatie van
de geproduceerde beelden. Misschien is er een lezer die mij hiermee kan helpen,
of me literatuur op kan geven.
1) 1 nm = 1 miljoenste millimeter (0,000001 mm.)
2) 1 um = 1 duizendste millimeter (0,001 mm.)
Vosstraat 18, 6964 BA Hall

Cereus hexagonus (L) Mill.
F.J. VANDENBROECK
Toen ik in de maanden juli-augustus 1979 een reis maakte door de binnen
landen van Suriname en daar een overweldigende en boeiende plantenwereld
aantrof, stuitten we eerder onverwacht op enkele cactaceeën. Langs de
Marowijnerivier had ik in de broeierig-vochtige woudgebieden reeds bestan
den van Rhipsalis waargenomen die volledig epiytisch groeiden en vaak
zodanig woekerden dat de waardplant eronder scheen te zijn bezweken. De
planten droegen vruchten, kleine witte bessen die sterk deden denken aan
de bessen van onze inheemse halfparasiet Viscum album (maretak of mistel).
Vermoedelijk ging het hier om de soort Rhipsalis cassytha Gartn. die ik ook
reeds op straat- en parkbomen in Paramaribo gezien had.
De meest opvallende cactussen doken echter pas op tijdens een tocht
via de Commewijnerivier en enkele kreken naar het kustgebied. Het oerwoud
gaat hier over in een soort savanne van ritsbossen (ritsen zijn met de kust
evenwijdig lopende zand- of schelpenbanken) met langs de kreken prachtige
mangrovebestanden (voornamelijk Avicennia germinans).
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Jonge opslag van Cereus hexagonus.

Cereus hexagonus
op de natuurli/ke groeiplaats op zandritsen.

Op deze zandritsen nabij de kust die tamelijk droog te noemen zijn doordat
de bodem het water niet zolang vasthoudt, komen metershoge zuilcactussen voor. Soms zag men ze vanuit de boot in de met kaai
mannen en slijkspringers bevolkte kreken boven het andere gewas uitsteken.
Al vlug begreep ik dat het hier Cereus hexagonus (L.) Mill. betrof, een soort
die zowat langs de hele noordkust van Zuid-Amerika voorkomt. Toen we in
het Wia-Wia-reservaat een ritsbos binnendrongen om enkele planten van
naderbij te bekijken, stelden we vast dat de gevonden exemplaren slechts
vijf ribben vertoonden (hexagonus = met zes ribben), een verschijnsel dat
wel meer voorkomt. De nieuwgroei, vooral jonge planten, vertoonden een
uitgesproken blauw-groene kleur en leken bij aanraking eerder zacht en
weekvlezig. De leefwereld van deze planten is uitermate boeiend en intri
gerend maar tegelijkertijd uiterst onmenselijk. De planten waren in de ritsbossen slechts ten koste van veel inspanningen, zweet en insectenbeten te
bereiken en dit onder een gloeiende zon. Het terrein is nagenoeg ondoor
dringbaar vanwege de doornige struiken en slingerplanten. Alle planten lijken
er uitgerust met stekels, zelfs de bladeren van de prachtig bloeiende bromeliaceeën waren als getande messen. Verrassend tevens waren de meters
lange zich door de bomen slingerende Hylocereussen. Deze planten groeien
volledig epifytisch* waren soms zwaar beschaduwd en vormen op regelmatige
afstanden luchtwortels, vermoedelijk om in allerlei holten en spleten vocht
en voedsel op te zuigen. Ze vertoonden een driekantige, doornloze donker
groene epidermis en hadden een doorsnee van 2 a 3 cm. De planten vorm
den epifytische gemeenschappen met araceeën (aronskelkachtigen) en bromeliaceeën. Het was duidelijk dat het hier één bepaalde species betrof: afgaande
op Backeberg zou het hier over de soort Hylocereus schomburgkii (O.)
Backbg. kunnen gaan, doch dit blijft hoogst onzeker.
Cereus hexagonus is een der vroegst bekende zuilcactussen. De plant werd
reeds door Linnaeus als Cactus hexagonus beschreven en werd later door
Miller in het geslacht Cereus ondergebracht. Miller beschouwde daarbij
C. hexagonus als typesoort van het nieuwe geslacht. Zoals bekend werd
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Epifytisch groeiende
Hylocereus species.

Foto's van de schrijver.

het geslacht Cereus naderhand een verzamelgeslacht voor een hele reeks
zuil, boom- of struikvormig groeiende cactussen met sterk uitgesproken ribben.
Thans worden volgens Buxbaum slechts nog die soorten bij Cereus gesteld
die verwantschap vertonen met de oorspronkelijke typesoort C. hexagonus.
De plant groeit boomvormig tot verscheidene meters hoogte en vertakt zich
slechts matig. De kleur van de epidermis is donkergroen, maar de nieuwgroei is uitgesproken blauwig van kleur. De bedoorning is eerder kort en aan
vankelijk bruinachtig van kleur. De soortnaam "hexagonus" wijst op de zes
(vaak ook vijf) dunne diep ingesneden ribben. De grote witte bloemen (die
ik nooit heb gezien) zouden tot 25 cm lang worden en 's nachts bloeien.
Volgens Backeberg komen de planten van Suriname tot Noord-Venezuela voor
alsmede op het Antillen-eiland Tobago.
Cereus hexagonus lijkt me niet de ideale plant om in cultuur te houden,
dit vanwege de omvang die deze aanneemt en in de tweede plaats vanwege
het klimaat. Op de standplaatsen heerst namelijk het hele jaar door een
vochtig-heet klimaat met slechts kleine schommelingen tussen nacht- en dag
temperatuur. Planten uit een dergelijk biotoop zouden bij ons wel eens pro
blemen kunnen stellen bij de overwintering.
* Noot van de Redactie: Epifyten zijn planten die in bomen groeien, zonder dat zij op deze waardplanten
parasiteren.
Van Akenstraat 66, B-1850 Grimsbergen.
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BOEKBESPREKING
Cactus Growing for Beginners, auteur Vera Higgins, uitgeefster Blandford Press Ltd., Poole, Dorset,
Engeland, formaat 12’A x 19 cm, 68 bladzijden, 5 kleurenfoto's, 10 zwartwitafbeeldingen, stijve
kaft. ISBN 7137 0128 5.
In de Engelstalige literatuur over onze succulente liefhebberij is er voldoende leesmateriaal voor
handen, ook ten behoeve van de beginnelingen. En die zijn vaak niet gediend van dikkere en
uitvoerige werken, waardoor zij vaak door de bomen het bos niet meer zien. Dit boekje is in
feite niets nieuws op de markt; de eerste druk dateert al van 1935! En sindsdien zijn er talloze
herdrukken en herziene edities van verschenen. Een bewijs dus dat het kennelijk in een behoefte
voorziet. De schrijfster had zelf een enorme cultuurervaring, omdat zij een van de bekende suc
culentenkwekers in Engeland was. En daarom dat zij goed aanvoelde, hoe men bepaalde, praktische
kennis en inzichten aan beginnende cactusliefhebbers dient over te dragen.
In de inleiding wordt in bevattelijke, Engelse taal ingegaan op de typische eigenschappen van cac
tussen en andere succulenten. In hoofdstuk 2 wordt stil gestaan bij het onderwerp kweken, in 3
met name bij aspecten als grond en oppotten, en in 4 over zonlicht en ventilatie, in 5 gaat
het over verwarmen en toedienen van water, in 6 over het zaaien en in 7 over het stekken
en enten. In hoofdstuk 8 laat de schrijfster de diverse cactustypes de revue passeren. In het 9e
hoofdstuk doet ze de lezer ideeën aan de hand, hoe men het beste een verzameling kan op
zetten. Daarbij geeft ze een opsomming van een aantal soorten met hun hoedanigheden, waarmede
de beginner van start kan gaan. In hoofdstuk 10 wordt enige aandacht besteed aan aspecten
zoals schadelijke insecten en de bestrijding ervan. In hoofdstuk 11 worden in het kort nog enige
andere succulente planten behandeld. Ook het samenstellen van zogenaamde miniatuurtuintjes
voor binnenskamers komt daarin aan de orde. Het laatste hoofdstuk geeft nog een seizoensoverzicht met belangrijkste punten, waarop de liefhebber bedacht dient te zijn.
Voor de serieuze beginner die wat Engels leest is het een aanbevelingswaardig werkje. Juist
omdat het in zijn totaliteit beknopt is en alle aspecten, verbonden aan het hebben en onder
houden van een verzameling cactussen en andere succulente planten, goed door de beginner te
absorberen zijn. De tekst is prettig te lezen, de kleurenplaten zijn goed. De zwartwitfoto's zijn
wat van mindere kwaliteit en stammen kennelijk nog duidelijk uit de 30-er jaren. De belangstel
lende kan het voor een prijs van £ 1.25 + £ 2.48 voor portokosten, via een internationale
postwissel bestellen bij: Blandford Press Ltd., Robert Rogers House, New Orchard, Poole, Dorset,
BH 15 1 LU, Engeland. De portokosten bedragen tot een gewicht van 1 kilo. Het boek weegt
ca. 70 g, dus men kan gezamenlijk meer exemplaren voor dezelfde portokosten bestellen.
Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

Friedrich Ritter; Kakteen in Südamerika. Ergebnisse meiner zwanzigjahrigen Feldforschungen.
Band 1: Brasilien, Uruquay, Paraquay.
Verschenen bij; Friedrich Ritter, Selbstverlag, D-3509 Spangenberg, Pfiefferstr. 3
Formaat: 21 x 14 cm. Duitse taal 374 pagina's met 245 zwart-wit en 9 kleurenfoto's.
Omslag flexibel, 4-kleurig. Prijs: DM. 4 5 ,- (bij de schrijver). Het is mogelijk op gunstige voor
waarden in te tekenen. Men kan een folder aanvragen.
Jarenlang werden cactusliefhebbers over de gehele wereld gefascineerd door de talrijke nieuwe
ontdekkingen van Friederich Ritter. Hij was, altijd op eigen risico, altijd op weinig comfortabele
wijze, tientallen jaren vol ontberingen lang, ontelbare malen met gevaar voor eigen leven, zoekend,
verzamelend, onderzoekend, onderweg, van Mexico tot Vuurland. Te voet, soms met een wagen ging
hij op een reis zonder weerga, vervolgens langs de Atlantische kant van het continent. Bijna
net zo lang hebben de cactusliefhebbers, met begrijpelijk ongeduld, moeten wachten op een
samenvattende publicatie. Tenslotte is die nu verschenen. Dat wil zeggen: deel 1. Maar de delen
2, 3 en 4 zullen ook dit jaar nog verschijnen. Als inleiding gaat de schrijver uitvoerig in op de
grondslag van zijn systematisch werk. Op een uiterst zorgvuldige wijze, die het begrijpen zeer
vergemakkelijkt, geeft hij talrijke nieuwbeschrijvingen van soorten, die bekend werden onder de
FR-veldnummers. Hij komt tot nieuwe combinaties en Friederich Ritter weet dat daar commentaar
op kan komen. Vergeleken met publicaties van andere auteurs van naam worden er immers
verschillen en tegenstellingen duidelijk gemaakt, zij het op een vriendelijke manier. Niet in de
laatste plaats daarom horen de boeken van Friederich Ritter thuis in de bibliotheek van alle cac
tusliefhebbers, die geïnteresseerd zijn in het feitelijk determineren met behulp van de vakliteratuur.
De schrijver deelt in zijn werk "Cactussen in Zuid-Amerika” 97 geslachten in 19 verwantschapsgroepen in. Het fotomateriaal is niet altijd van topkwaliteit, maar men moet er begrip voor hebben,
dat de uitvoering bescheiden blijven moest, gezien de zeer hoge kosten. De afzonderlijke delen
vormen een afgerond geheel en zijn ook afzonderlijk te verkrijgen. Men moet echter niet uit het
oog verliezen, dat veel, wat bij elkaar behoort, een verspreiding over de landsgrenzen heen

219

heeft. Daarom worden de 4 delen tezamen aanbevolen.
Aangeboden wordt: Deel 1: Brazilië, Uraguay en Paraguay.
Deel 2: Argentinië en Bolivië.
Deel 3: Chili.
Deel 4: Peru.
Helmut Broogh, Am Beisen Kamp 78, D-4630 Bochum 6

Vertaling: A.B. Pullen.

TIJDSCHRIFTEN
The Cactus and Succulent Journal of Great Britain, vol. 42, nr. 1, Febr. 80
L.E. Newton opent het eerste nummer van het nieuwe jaar met een interessante bijdrage over
het bloeigedrag bij de bloemen van het geslacht Aloë. In een soort allerleirubriek wordt aandacht
gevraagd voor een drietal cactussen, t.w. Mammillaria poselgeri, Notocactus magnificus en Astrophytum myriostigma.
Suzanne Dupont geeft een tamelijk uitgebreid wetenschappelijk verhaal, waarin zij uitlegt hoe het
stuifmeel als een hulpmiddel voor de classificatie van Conophytumsoorten gebruikt kan worden.
Zij licht dit mede toe met een groot aantal foto’s van microscopische opnamen. En tevens zijn
daarbij tabellen afgedrukt, die haar verhaal overzichtelijk samenvatten.
J.C. van Keppel, voor Succulentalezers bepaald geen onbekende, is aan deel 2 van zijn artikelen
reeks over Echeveria's toe.
John Pilbeam laat op papier enig klein ongedierte de revue passeren en doet daarbij de lezer
remedies aan de hand voor een effectieve bestrijding ervan.
Nigel Taylor behandelt elke plantsoort van de zaadlijst 1980 in het kort. Tenslotte zijn er nog
de gebruikelijke reacties van lezers, antwoorden en mededelingen.
Literaturschau Kakteen, Jahrgang 3, Heft 1/2, 1979
Aan de verdiensten van dit Oostduitse periodiek heeft Sjef Theunissén in Succulenta 58, (juli
1979) reeds de nodige aandacht geschonken.
Uw redactie krijgt het thans ook ter inzage. Het wordt uitgegeven door de Kulturbund der D.D.R.,
Zentrale Kommission Vivaristik des Prasidialrates, Zentraler Fachausschusz Kakteen-Sukkulenten,
Hessische Strasze 11-12, 104 Berlin (DDR).
In feite is het een informatieblad dat zich ondermeer tot taak stelt het vermelden van nieuwbeschrijvingen van soorten, variëteiten en vormen, van nieuw opgezette ondergeslachten, nieuwe
combinaties enz. En daarbij wordt keurig de bron vermeld. Ook nieuwe boeken worden erin be
sproken en een vaste rubriek duikt in de historische vakliteratuur.
Bij ons weten kan men zich niet als bewoner van deze zijde van het ijzeren gordijn erop abon
neren. Maar met een ruilabonnement valt nog wel eens wat te regelen. Het heeft geen zin de
vele vermeldingen van nieuwbeschrijvingen hier te gaan opsommen. Wel moge rustig vermeld
worden dat goed fotomateriaal de teksten ondersteunt, menigmaal zelfs in kleur afgedrukt.
Idem, Heft 3.
Bovenstaande geldt uiteraard ook voor dit nummer. We willen eraan toevoegen dat in dit nummer
A. Buining's in memoriam werd opgenomen. Trouwens, diens naam wordt menig keer vermeld
i.v.m. zijn vele nieuwbeschrijvingen, welke in beide uitgaven vermeld staan.
Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

Met ontsteltenis
jl. op 50-jarige
richter Jan van
toe bij dit zware

vernamen wij het droevige bericht, dat op 16 augustus
leeftijd is overleden onze oud-voorzitter en medeop
der Veer. Wij wensen zijn vrouw en kinderen sterkte
verlies.
Bestuur afd. Frieslan.
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Op de vindplaats van Pseudopilocereus superfloccosus
Buin. & Bred.
PIERRE BRAUN
Tot de mooiste, Braziliaanse zuilcactussen hoort zonder enige twijfel Pseudo
pilocereus superfloccosus. In 1974 werd deze soort door Leopoldo Horst
en A.F.H. Buining ontdekt. Deze zuilcactus hoort in Bahia thuis, maar is
slechts ten westen van de Sao Franciscorivier te vinden.
We bezochten deze streek om er enige belangrijke vindplaatsen op te zoeken.
Dit gebied ten westen van de rivier is buitengewoon zwaar bebost. Als gevolg
daarvan rijdt men urenlang door een 2 a 3 m hoog woud, dan wel door
een geheel dichtbegroeide catinga, om zo van de ene naar de andere vind
plaats te geraken. Cactussen vindt men alleen op zeer kleine stukken rots
wand, die a.h.w. uit het bos tevoorschijn springen. Genoemde Pseudopilo
cereus vonden we voor de eerste keer ten zuiden van Santana, boven op
een loodrecht oprijzende rotswand, welke niet dan met levensgevaar beklom
men kon worden. Voor deze wand groeide een vreselijk dicht doornig struik
gewas. Achter dit rotsmassief strekte zich een indrukwekkend, bijna tropisch
plateaubos uit. Aan de zonzijde daarvan was hier en daar verspreid een
flesseboom (Cavanillesia arborea) te vinden.
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Alleen op deze hoge, aan de zon blootgestelde rotshellingen rezen de wonder
mooie, lichtblauwe berijpte zuilen statig omhoog. De begeleidende vegetatie
bestond uit een Pseudopilocereus HB 71, reusachtige Bromelia’s en blader
loos kreupelhout. Verder troffen we deze soort aan op de typevindplaats van
Facheiroa cephaliomelana Buin. & Bred. Deze vindplaats is in zoverre interes
sant, omdat uit een zeer vochtige, bijna moerasachtige vlakte plotsklaps een
groot kalksteenmassief met eveneens bijna loodrechte rotswanden oprijst.
Ook hier groeiden alleen op de toppen van de rotsen de indrukwekkende
kandelabers van de zeldzame Facheiroa cephaliomelana, alsmede prachtige
groepen Pseudopilocereus superfloccosus. Hier waren de stammen nog in
tenser berijpt en de sterk ontwikkelde, zilverwitte pseudocephalia nog indruk
wekkender. Behalve mooie Bromeliasoorten groeide hier ook nog in groten
getale Quiabentia zehntneri Br. & R„ die bij het beklimmen van de rots
wanden uiterst hinderlijk wezen kan. Een volgende vindplaats vab deze Pseudo
pilocereus is de eigenlijke typevindplaats, ten oosten van de zojuist genoemde.
Maar hier groeit deze soort niet op kalksteenrotsen, maar op een uitstekende,
uitgesleten vlakte van vulkanisch gesteente. De begeleidende cactusflora bestond
uit nog een andere soort Pseudopilocereus, Austrocephalocereus dolichospermaticus Buin. & Bred., alsmede Melocactus levitestatus Buin. & Bred. Van
deze plek stammen dan ook alle ingevoerde kopstekken van deze soort,
die evenwel nauwelijks of niet herbewortelen, hetgeen voor alle soorten, die
uit deze strepk afkomstig zijn, geldt. Omdat voorts deze natuurlijke vindplaatsen
zeer klein van oppervlakte zijn, dienen we ons in Europa als doel te stellen,
deze moeilijke maar prachtige soorten alleen maar uit zaad te kweken!
Haupstrasse 83, D-5020 Frechen, W. Duitsland
Vertaling: A.B. Pullen/Th. Neutelings

Echinocereus pentalophus (DC) Lemaire
W. STERK

Echinocereus pentalophus

Echinocereus procumbens

foto's van de schrijver

Deze soort werd reeds in 1828 door De Candolle als Cereus pentalophus
beschreven. Deze beschrijving is maar kort en vertaald uit het Latijn ongeveer
als volgt:
Opgaand grijsgroen stomp, ribben 5, afgerond, in dichte groepen, jonge areolen
viltig, doorns 5-7, jonge doorns wit-geel, oudere grijsachtig.
Cl. Coulter verzamelde in Mexico drie variëteiten:
1. simplex - stengels enkelvoudig, niet wortelend; ribben niet scherp; doorns
wit.
2. subarticulatus - stengel vertakt, weinig geleed, niet wortelend, ribben min
of meer over elkaar gaand, tussen de ribben ingezonken groeven; jonge
doorns geelwordend.
3. radicans - stengels wortelend; jonge doorns geelwordend.
In "Die Kakteen" geeft Krainz een uitvoerige beschrijving in het Duits. Hierin
zegt hij o.a. lichaam half liggend (opstijgend), onderaan sterk spruitend, ongeveer
vingerdik tot 15 cm lang, 4-6 randdoorns, 1 of geen middendoorns iets don
kerder dan de randdoorns, zelden meer dan 1 cm lang.
Bloemen bijna 10 cm lang en tot 8 cm breed, zaden 1 mm, met een nauw
langwerpig afgeknot hilum en wrattige matzwarte testa.
Van deze zaden heb ik hierbij foto’s met een rasterelektronenmikroskoop
gemaakt. De vorm van het zaad en de structuur van het oppervlak zijn zeer
scherp zichtbaar. De 500 x-foto is nogal dicht bij het hilum gemaakt waar
door de wrattige structuur wat kleiner lijkt dan deze midden op het zaad is.
De kronkelige ribbels vinden we bij veel Echinocereuszaden.

Echinocereus procumbens (Eng.) Lemaire
Deze soort werd door Engelmann in 1850 beschreven en in 1856 publi
ceerde hij een duidelijke afbeelding ervan onder de naam Cereus procum
bens. Deze beschrijving is duidelijk en uitvoeriger dan die van de vorige
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soort, vertaald ongeveer als volgt: laag, heldergroen; stengel ongeveer rond
of met 4-5-hoekige sterk vertakkende leden; knobbelig verdeelde spiralen,
areolen klein rond, 4-6 randdoorns bijna wit later donkerder, middendoorn
geen of soms een enkele, langer en donkerder; bloemen onder de top van
de tak opzij, groot, ovarium met niet meer dan 25 knobbeltjes .met witte
haren bezet en met 6-9 stijve korte doorntjes, sepalen (schubvormige blaad
jes op de bloembuis) 12-15 doorntjes dragend onder 15 lijnvormige tot lancet
vormige sepalen; petalen (bloembladen) 18-20 smal tot spatelvormig in een
puntje uitlopend of afgerond, gaaf of met een aantal tandjes, aan het eind
teruggeslagen, violet met geelachtige basis, stempellobben 10-14, meeldra
den naar onder geelwordend; besvrucht langwerpig groen onregelmatig open
gaand; zaad klein langwerpig hilum, afgeknot wrattig.
Krainz geeft deze soort de rang van variëteit van Echinocereus pentalophus
en geeft dan ook geen verdere beschrijving in het Duits, behalve dat de
doorns langer en dikker zijn dan bij de "soort” en wat bruinachtig toegespitst.
Zowel de vorm van de bloem als van de plant verschilt echter en ook het
zaad is duidelijk anders. Ik meen dan ook dat deze reeds meer dan een
eeuw geleden afzonderlijk beschreven soorten voldoende verschillen om als
soort gehandhaafd te blijven. Het kortere rondere zaad van Echinocereus
procumbens met een grovere oppervlaktestructuur is duidelijk anders als de
vorm en oppervlaktestructuur bij Echinocereus pentalophus.
Merkwaardig is dat zowel Backeberg als Krainz op dezelfde dag 15 juli 1960
Echinocereus procumbens als variëteit van Echinocereus pentalophus publi
ceerden. Er is hier geen sprake van prioriteit, daar zowel deel IV van Backe
berg als de aflevering van het losbladige boek van Krainz dezelfde datum
van uitgave hebben.
Ondanks dat en het niet meer als soort vermelden van Ech. procumbens
in Amerikaanse boeken blijf ik van mening dat het hier om duidelijk onder
scheiden soorten gaat.
Misschien is dit laatste wel minder belangrijk omdat Echinocereus procum
bens tot nu toe alleen in Mexico is gevonden.
Bij mij bloeien beide soorten regelmatig.
Voor zaadonderzoek heb ik ze met elkaar bestoven. Het verkregen zaad is
niet uitgezaaid. Toch meen ik dat er in de verzamelingen hier en daar wel
uit zaad verkregen kruisingen zullen voorkomen, wat alles nog ingewikkelder
kan maken.
Veel liefhebbers vinden deze planten wat rommelig. Ze zijn gevoelig voor
spint en wolluis. Ondanks dat blijf ik ze kweken. Een van mijn planten heb
ik als import uit Argentinië gekregen, hoe kan dat nu?
Borg, Cacti. 1959, houdt beide soorten ook gescheiden en noemt nog een
Echinocereus procumbens var longispinus Hort. met langere doorns. Daar
de bedoorning van beide soorten nogal variabel is heeft dit weinig zin.
De zaden van E. procumbens zijn ronder, minder vernauwd naar de hilumkant en met minder, wat lagere en grotere verhevenheden. Bij de 500xvergroting is dit goed te zien. De ribbels die bij 2000x duidelijk te zien zijn,
blijken eveneens grover. Deze foto's zijn naar mijn mening een duidelijke
bevestiging van het voorafgaande.
Weverstraat 89, Helmond.
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De Crassula’s van onze collecties 11
B.K. BOOM t
Crassula bolusii, C. cooperi, C. desmettiana, C. picturata, C. schmidtii
Van de hierboven genoemde namen zijn C. cooperi en C. schmidtii het
meest bekend, volgens TOELKEN zou de eerste van naam moeten veranderen
en volgens mij ook de tweede. Laten we met C. cooperi beginnen. Dit is een
van de meest bekende en meest gekweekte, kleine Crassula’s; het zijn prach
tige plantjes, mooi wegens de rood gevlekte bladen en de witte bloemen
in de zomer. De hoogte van de planten is sterk afhankelijk van de manier
van kweken; wil men een mooi gewas hebben, dus compacte planten, dan
moet men oppassen met water geven (vochtig is voldoende) en vooral zorgen
voor voldoende licht: de plantjes groeien in duister gauw uit hun krachten.
TOELKEN rangschikt deze C. cooperi onder C. exilis Harv. (1862). Alle planten,
die daartoe behoren, hebben enkele typische kenmerken gemeen n.l. de open
gesprongen vruchten hebben kleppen, die loodrecht staan op het bloemsteeltje;
verder zijn de 3-4 mm lange kroonbladen spits met vlak onder de top aan
de achterzijde een klein aanhangsel. Dit zijn niet zulke gemakkelijke kenmerken,
maar onder de loupe 10x duidelijk waar te nemen. Enige oefening is natuurlijk
wel op zijn plaats: gewoon een aantal bloemen onder de loupe uit elkaar
peuteren en goed kijken.
Nu is de variabiliteit van C. exilis nog niet goed bekend, men kent maar
weinig vindplaatsen, TOELKEN geeft er een kleine veertig; het type (6 vind
plaatsen) groeit in de bergen van het uiterste noordwesten van Zuid Afrika,
in Namaqualand. De kenmerken van het type (dus var. exilis) zijn niet erg
overtuigend en ik acht daarom (ook wel uit praktische overwegingen) de naam
C. exilis nog wat speculatief voor onze planten en daarom handhaaf ik liever
de naam C. cooperi Regel (1874), die dus bij TOELKEN C. exilis ssp. cooperi
heet. Onder deze naam rangschikt hij als synoniem C. picturata Boom (1957),
evenals C. bolusii Hooker (1975).

Crassula cooperi cv. 'Picturata' bloeiend (links) tussen rotsen in Zuid-Afrika.
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Crassula cooperi cv. Picturata' x C. setulosa cv. zeer heterogene pa rti. Men ziet verscheidene niet bloeien,
(invloed v. C. setulosa cv.)

Welnu de rangschikking van C. picturata onder C. cooperi kan ik aanvaarden,
maar die is toch zodanig verschillend van hetgeen wij als C. cooperi kennen (vrij
brede bladen met opvallend fraaie rode tekening, zie bijgaande foto), dat we
hem moeten handhaven als een cultivar, waarvan de naam moet luiden: C.
cooperi cv. ’Picturata’. Gebruik van de latijnse naam is volgens de Code
voor de benaming van gekweekte planten toegestaan, omdat publicatie ge
schiedde vóór 1959. De naam C. bolusii Hooker kan tot de synoniemen
van C. cooperi worden gerekend; het type (aanwezig in het Kew-herbarium)
wijkt maar weinig af van hetgeen Regel als C. cooperi beschreef. Die be
schrijving van REGEL is wel in orde, duidelijk genoeg om er onze C. cooperi
uit te herkennen, maar het plaatje, dat hij geeft, is slecht, het toont een uit
zijn krachten gegroeide plant met over de pot hangende stengels en smalle
bladen. Maar in zijn beschrijving vermeldt hij de afstaande beharing en de
wimperharen aan de kelk, kenmerken, die alleen bij C. cooperi voorkomen.
Ik kan een ieder aanraden dit plantje te kweken; het is een dankbaar object
met zijn mooie rood getekende stengels en bladen alsmede de bloemen,
die gedurende vele weken in de zomer wit bloeien.
Waarschijnlijk sluit zich hierbij een plant aan, die bij ons algemeen in cultuur
is en bekend als C. schmidtii, waarvan de herkomst onzeker is. Het is een
interessant verhaal, de geschiedenis van deze fraaie soort.
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Het eerst duikt hij op in 1879, toen de vermaarde Engelse botanicus N.E.
BROWN, die zich ook gaarne met cultuurplanten bezig hield, de plant be
schreef als C. impressa. Dit is dus de oudste naam, maar die mag niet
gebruikt worden vanwege het feit, dat die al aan een andere Crassula gege
ven was; omtrent de herkomst vermeldt N.E. BROWN alleen, dat hij de plant uit
Zuid Afrika kreeg.
Dan vinden we de plant in 1880 in een catalogus van de Belgische bloemenkweker L. de SMET te Gent onder de naam C. desmettiana-, hij vermeldt,
dat het een hybride zou zijn van C. bolusii en C. stachyurus; beide laatste
namen zijn thans synoniem van resp. C. cooperi en C. setulosa.
In 1881 produceert PYNAERT, een Belgische kweker, die nog al eens over
bloemplanten schreef, een gekleurde plaat onder de naam C. gracilis, die
duidelijk onze C. schmidtii weergeeft; deze naam is evenmin als de zojuist
genoemde C. desmettiana geldig: zijn n.l. niet voorzien van beschrijvingen
(zg. nomina nuda). Maar RODIGAZ de redacteur van het tuinbouwtijdschrift
Revue horticole beige geeft daarop in 1882 een uitvoerige beschrijving onder
de naam C. desmettiana en hij zegt er bij, dat de herkomst hem onbekend
is; hij levert er een mooie, duidelijke, gekleurde plaat bij. Hieruit volgt, dan de
naam C. desmettiana de oudste, geldige naam is, die dus in het vervolg zal
moeten worden gebruikt.
Daarna vindt REGEL, ook een bekend tuinbouwbotanicus de plant op de grote
kwekerij van HAAGE & SCHMIDT te Erfurt (thans in de DDR gelegen), welke
firma de soort opneemt in haar catalogus van 1883 als C. rubicunda, een
naam die ook al weer niet geldig is, omdat die al aan een andere Crassulasoort was gegeven. Maar dat heeft toch geen invloed meer op de bena
ming, omdat thans is gebleken, dat de oudste naam C. desmettiana is. REGEL
noemt de soort vervolgens in de Gartenflora van 1886 C. schmidtii.
TOELKEN geeft in zijn revisie (1977) deze plant als cultuurgewas (een hoge
uitzondering voor hem); hij heeft hem nog nooit ergens in het wild kunnen
vinden en hij vermoedt, dat we hier te maken hebben met een hybride van
C. alba en C. setulosa. Nu komt eerstgenoemde in cultuur practisch niet
voor en dat zou een aanwijzing kunnen zijn, dat C. a/ba er niets mee te
maken heeft. Mij lijkt het niet onwaarschijnlijk, dat C. cooperi er bij betrokken
is geweest.
Zoals reeds boven geschreven werd, komt deze hybride algemeen in onze
collecties en ook in de handel voor en hij is merkwaardig constant, ik ken
er alleen een witbloeiende vorm van, genaamd ’AIba’. Het is een opgaande
plant van een centimeter of tien hoogte met min of meer rood gevlekte
stengels en vrij smalle, tot 5 cm lange bladen, die bedekt zijn met donker
groene en rode puntjes; ook zijn de stengels vaak roodachtig aangelopen;
de bloemen zijn mooi rozerood en ze bloeien de gehele zomer tot diep in
de herfst. Het is een van onze beste lage succulenten.
TOELKEN zegt ervan, dat hij met de opgave van eventuele ouders wil wachten,
totdat het zeker is, dat de plant in het wild niet voorkomt en hij houdt zich aan
de naam C. schmidtii, die dus nu plaats moeten maken voor C. desmettiana
de Smet ex Rodigaz (1882).
(wordt vervolgd)
Hoevestein 298, ZVageningen
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Cactuservaringen in 1979 (slot)
TH.M.W. NEUTELINGS
Voor het eerst bloeide bij mij ook Mamm. dioica. Van deze soort is het
bekend, dat vaak óf alleen de vrouwelijke, óf de manlijke geslachtsdelen nor
maal ontwikkeld zijn. En inderdaad, alleen de stamper was normaal. De meel
draden waren slechts in aanleg aanwezig. Met het vergrootglas was duidelijk
waar te nemen, dat de helmhokjes, waarin normaal het stuifmeel zit, volkomen
ontbraken. Omdat ik geen tweede exemplaar had met goed ontwikkelde
helmknoppen, heb ik deze plant op goed geluk met stuifmeel van Mamm.
louisae bestoven. Overigens, deze soort is nauw verwant aan Mamm. dioica.
De bestuiving gelukte, want in de herfst bleken de zaadbessen, die zich goed
ontwikkelden, voldoende zaad te bevatten. Wel blijft de vraag of dit zand
voldoende kiemkracht zal hebben.
Een ander interessant voorval beleefde ik met Mamm. viperina. Met deze
soort sukkelde ik al jaren. Het plantje wilde maar niet tieren. In de cactus
literatuur vond ik eens de aantekening dat deze soort op gipshoudende bo
dem groeit. En daarom mengde ik gipspoeder, verpulverde, droge leem en
kleine, gebakken kleikorreltjes (Argex). In dit mengsel werd het plantje opgepot.
Nadat ik het grondmengsel in dit potje goed van water voorzien had, maakte
ik na een half uur met een lange houten prikker luchtkanaaltjes in de grond,

Bloem van Gymnocalycium cardenasianum
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Gymnocactus gielsdorfianus

Foto's van de
schrijver

Mammillaria pectinifera
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Gymnocalycium oenanthemum

voordat de gips geheel hard geworden was. Het resultaat was, dat de plant
na jaren voor het eerst goed begon te groeien!
Ook de Gymnocalyciums bloeiden bijna alle voortreffelijk. De zo schitterend
bedoornde G. cardenasianum, bloeide met een drietal bloemen, die zich zelfs
geheel openden. Dit had ik nog nooit meegemaakt. Nog twee andere exempla
ren wil ik vermelden vanwege hun indrukwekkend mooie bloemen: G. oenan
themum en G. buenekeri, die beide overigens voor het eerst in mijn verza
meling in bloei kwamen. De laatste heeft een apart soort roze. Ik kan geen
woorden vinden om die schitterende tint in nuchtere termen te vangen.
De Turbinicarpussen hadden een overdadige bloei. T. valdezianus bracht in
de laatste maand van het jaar zijn laatste bloem nog volledig tot ontplooi
ing. Vanaf augustus begonnen de Astrophytums dapper te bloeien. Vooral de
exemplaren met een woeste bedoorning bieden dan een schoonheid, die op
mij een diepe indruk maakt.
Dank zij de zonnige maand september kreeg ik in oktober en november een
tweede bloei bij vele hardvlezige Mammilaria’s, zoals Mamm. hahniana, Mamm.
nejapenis, Mamm. bravoae en menig andere.
Eind oktober begon Neogomesia agavioides voor de eerste maal te bloeien.
Dit leuke cactusje, inderdaad wat op een Agave gelijkend, staat bij mij in
pure leemgrond, gemengd met grove, gebakken kleikorrels. In dezelfde periode
bloeiden ook twee exemplaren van Roseocactus kotschoubeyanus, waarvan
één met witte bloemen (v. albiflorus).
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Mammillaria dioica

Ook voor het eerst bloeide in de herfst Gymnocactus gielsdorfianus.
Uiteraard zijn er nog veel meer interessante voorvallen te melden. Wat betreft
mijn kweekervaringen, wil ik nog gaarne het volgende zeggen. Het stekken
van cactussen op vochtig, zuiver metselzand gaat bijzonder goed. Naar mijn
ondervinding ontstaat de beworteling binnen 1 a 2 weken en de wortels
groeien vrij voorspoedig. Misschien wel omdat ze geen of haast geen voe
dingsstoffen erin kunnen vinden. Het is dan wel noodzakelijk ze spoedig in
een voor hen normaal grondmengsel over te zetten. Wat dat laatste aangaat
is het misschien aardig het volgende op papier te zetten. De meeste cactus
soorten in mijn verzameling groeien in een sterk mineraalhoudende grond.
Klei is tamelijk rijk aan minerale stoffen. Dus maakte ik een mengsel van
2/3 zuivere, verpulverde klei (löss) en 1/3 normale, humeuze potgrond. Aan
dit mengsel voegde ik voorts kleine kleikorrels toe alsmede wat fijngewreven
houtskool en per liter mengsel een paar eetlepels as. Deze as was afkomstig
uit de aslade van de open haard. As bestaat in hoofdzaak uit mineralen.
Mijn bevindingen ten aanzien van groei en bloei bij mijn cactussen zijn buiten
gewoon positief. Met name vond ik dat de bloemkleuren goed waren, hoewel
daarbij ook andere factoren een beduidende rol spelen, zonlicht bijvoorbeeld.
Ook de bedoorning in de nieuwgroei was bijzonder fraai ontwikkeld en de
wolvorming was bij vele exemplaren overdadig.
Het aantal sterfgevallen was in 1979 laag, slechts twee stuks, te weten Mamm.
mercadensis en Mamm. egregia, die er toch al niet te best uitzagen. Mogelijk
dat ik ze door enten nog had kunnen redden. Maar ik vermoedde dat ze
door een virus waren aagetast en dan heeft enten ook geen enkel nut.
Voor mij was het afgelopen jaar een goed en geslaagd cactusjaar. Eind decem
ber vormden diverse cactussen al duidelijk nieuwe knoppen, zoals Mamm.
gracilis, M. magneticola, M. solisioides, longiflora, saboae, goldii, M. pectinifera e.v.a. Daaruit blijkt, dat het rustseizoen voor onze planten nuttig en nood
zakelijk is.
Galmeidijk 49. 4706 KL Roosendaal
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De rijkdom aan vormen in de zaadstruktuur bij het geslacht
Parodia
FRED BRANDT
Toen op het einde van de vorige eeuw Dr. Weber in 1898 de eerste soort
bij de Parodia’s beschreef, namelijk "microsperma", werd deze ondergebracht
bij Echinocactus. Het was een soort met een voor die tijd bijzonder opvallend,
fijn zaad; daarom ook ontving de plant deze naam die vrij vertaald "kleinzadig"
betekent. Na de eerste vondst van "microsperma’’ kwamen slechts zeer schuchter
verdere vondsten uit dit zo mooie, omvangrijke en interessante geslacht van
overzee in de meer gespecialiseerde verzamelingen; zij werden ook nog steeds
ingedeeld bij Echinocactus. Pas in 1923 stelde Spegazzini het geslacht Parodia
op, waarvoor als type- soort "microsperma" genomen werd, die daardoor ook de
leidende soort van het geslacht werd.
Figuur 14 laat het zaad van deze soort zien. Bij de zaadtekeningen heb ik
steeds de soortnaam aangegeven om zo de lezer een gemakkelijker overzicht
te bieden. Daarnaast is telkens de grootte van de korrel aangegeven om een
zekere vergelijkingsmogelijkheid tussen de afzonderlijke zaadvormen te krijgen.
Parodia micorsperma is een soort met de fijnste zaden van het geslacht en
zo staat zij nu, als leidende soort van het geslacht, aan het begin van dat
geslacht. In de ontwikkelingsgeschiedenis van het geslacht echter moet ''micro
sperma'' helemaal aan het einde een plaats krijgen, zoals ik in een vorige
bijdrage heb aangetoond. Het zaad van "microsperma” is zeer fijn, de testa is bruin
achtig, glad en glanzend, voorzien van een grote, sponsachtige strophiola.
In verwantschap staat het zaad van P. mutabilis en dat van P. pluricentralis
dicht bij dat van Parodia microsperma. Bij P. mutabilis (fig. 7) is de strophiola
aan de zaadkorrel groot en sponsachtig zoals bij microsperma. maar bij de zaad
korrel van P. pluricentralis (fig. 9) is het weefsel van de strophiola sterk
gereduceerd en alleen de micropyle is nog kegelvormig door dit weefsel
omgeven. Daarentegen is de funiculus die aan het uiterste, basale einde van het
hilum ligt, alleen nog als een knobbelachtige verheffing te zien, waar de navel
streng (funiculus) duidelijk uitgebroken is.
Pas in het begin van de dertiger jaren kwam dan een grotere stroom van
nieuwe Parodiavondsten naar Europa, waardoor het geslacht nu beter bekend
werd. Spoedig echter werd duidelijk, dat bij deze soorten niet steeds de microsperma-zaadvorm aanwezig was, maar dat er dikwijls soorten waren met een
veel grovere zaadvorm, waarbij deze zaden ook nog zwart waren en bovendien
van knobbeltjes voorzien. Dus precies het tegendeel van het zaad van ’’micro
sperma"! Dientengevolge stelde Backeberg in zijn "Kakteenlexikon” 1966, blz. 339
vast, dat zaden voor de systematische indeling ongeschikt zijn.
Men zou bijna met deze woorden van Backeberg kunnen instemmen. Wanneer
men echter een gesloten ontwikkelingslijn in de evolutie van het geslacht wil
vastleggen, kan men het zaad op zich als een bijzonder geschikte leidraad in
de evolutie beschouwen. Deze toont ons de voortgaande ontwikkelingsweg
van de aparte groepen der Parodia's op een manier die zo ondubbelzinnig is,
dat men er nauwelijks een voorstelling van heeft.
Natuurlijk mag men zich niet tevreden stellen hierbij met het onderzoeken van
afzonderlijke zaadkorrels, die men zuiver toevallig uit de hoeveelheid van het
materiaal heeft opgepikt. Zulke korrels, die iemand toevallig en afzonderlijk vóór
zich heeft, kunnen iemand weliswaar enig inzicht geven in de vorm van het
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Afb.: B.

Afb. A.: Zaad van P. mutabilis Backbg.
Afb. B.: Zaad van P. salmonea Brandt.
Str. — Strophiola, Mi — Mikropyle, Fu — Funiculus, FHi — FHilum, T-1 — testa glad,
T-2 — testa met knobbeltjes.
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1) 1,1 mm lg.
ritteri
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2) 0,6 mm lg.
setosa

3) 1 mm lg.
maassii

Bloem (vergroot)
van
Parodia
microsperma

Tekeningen
van de
schriiver

10) 0,4 mm 0
parvula

11)1 mm 0
prestoensis

12) 0,7 mm 0
ayopayana
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zaad van dit geslacht, maar men kan er geen enkele bewijskracht voor het
vastleggen van de evolutie van het geslacht aan ontlenen. Om de richting van
de ontwikkelingsgang van deze evolutie te kunnen laten zien, moet van alle
soorten het zaad systematisch onderzocht worden. Zo heb ik meestal vele
dozijnen zaadkorrels per soort onderzocht en pas uit deze hoeveelheid onder
zocht materiaal kon ik tenslotte conclusies trekken, die mij de richting van de
evolutie bij het geslacht Parodia lieten zien.
Wanneer men echter de evolutierichting juist wil interpreteren, zal men aller
eerst het begin van deze ontwikkeling moeten vastleggen. Heeft men deze een
maal gevonden, dan volgt de rest logisch op elkaar, net zoals men een
kluwen garen afrolt. Naadloos kan men de aparte draden ordenen, totdat de
kluwen, die eerst onontwarbaar leek, tenslotte tot het laatste draadje toe is
afgerold. Zo gezien vormen de zaden een historisch document van de evolutie
van de cactussen.
In Krainz’ "Die Kakteen” 1,1,1967 heeft prof. Buxbaum het geslacht Parodia
verdeeld in 3 gescheiden ondergeslachten, en zich daarbij ook in het bijzonder
van het zaad als onderscheidingscriterium bediend. Hij ging toen van de
verkeerde veronderstelling uit, dat het gebied, waar het geslacht Parodia is
ontstaan, ergens in het uitgestrekte Noord-Argentinië gelegen moet hebben.
Toch verwonderde prof. Buxbaum zich er toen al over, dat de primitiefste
zaadvormen van het geslacht Parodia juist in het Boliviaanse bergland te vinden
waren, terwijl de verst ontwikkelde en microsperma-vormen alleen in NoordArgentinië voorkwamen.
Uitgaande van deze door Buxbaum toen gestelde theorie, die later onjuist bleek,
moest de evolutie van de Parodia’s van zuid naar noord plaatsgevonden hebben.
Door deze onjuiste conclusie gingen de Waarblijkende aanwezige verbanden tus
sen de aparte groepen van het geslacht, zoals de microsperma en ver ontwikkelde
zaadvormen en de primitiefste zaadvormen in Bolivia, verloren. Toen was echter
aan Buxbaum het voorkomen van de "formosa-groêp" uit het Boliviaanse voor
gebergte aan de Rio Pilcomayo niet bekend en zo miste hij toen de missing
link naar de Parodia’s in Noord-Bolivia.
lm Samtfelde 57, D 4790 Paderborn
Vertaling: J. Theunissen

(tekst en tekeningen worden vervolgd.)

Sedum album L.
TH.M.W. NEUTELINGS
Als we aan de natuurlijke vindplaatsen van succulente planten denken, gaan
onze gedachten uit naar verre, uitheemse streken. Voor ons geestesoog
ontrollen zich dan beurtelings de hete, droge woestijnen, de savannen e.d.
in Afrika, de pampa’s, de cerro’s en baranco’s in Latijns Amerika. Nog steeds
worden in die onmetelijke, vaak ook zeer bergachtige en schier ondoordring
bare gebieden, nieuwe soorten, variëteiten en vormen gevonden. De ware
liefhebber zou niets liever willen dan zich uitrusten voor een expeditie naar
dergelijke contreien.
Maar in Europa zijn er ook (nog) diverse natuurlijke vindplaatsen van vele
soorten vetplanten. Ja, zelfs in Nederland, hoewel het echt in het wild voor
komen van succulente planten in ons land een zeldzame zaak is. Het komt
wel vaker voor dat bepaalde vetplanten verwilderd zijn aan te treffen. En wel
omdat ze kans zien om te ontsnappen uit tuinen en andere gecultiveerde
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Bovenop de steile
wand is de
groeiplaats van
Sedum album

aanplantingen.
In mijn jeugdjaren woonde ik dicht in de buurt van de Sint-Pietersberg. Een
omgeving met een unieke flora, waar toendertijd zelfs nog enige wilde orchi
deeën te vinden waren. Vlak bij de Belgische grens bevindt zich aan de
westelijke flank van de Sint-Pietersbergplateau een dalvormige inham. En op
de noordelijke zijde van dat dal is de ingang van een grottenstelsel, dat we
als jeugdigden de duivelsgrot noemden. Op de bovenkant, vlak boven de ingang
van de grot, groeide 30 jaren geleden een vetkruidsoort, vrij overvloedig, met
een oppervlakte van -enkele vierkante meters. Het was het witte vetkruid,
waarvan de wetenschappelijke naam Sedum album L. luidt. In de maanden
juni en juli bloeiden de plantjes met talloze, witte tot lichtroze getinte bloemetjes
De planten groeiden direct op de kale mergelkalksteen, hetgeen een buiten
gewoon gezicht was. Na vele, vele jaren herinnerde ik mij dat ik daar ooit
Sedum album gezien had, toen ik er eens in de buurt was. En ik gaf toe
aan mijn nieuwsgierigheid, ofschoon het wat somber weer was. Nu bleek
dat stukje natuur dat destijds met veej moeite te bereiken was, geheel voor
het toerisme ontsloten te zijn. Ik begon het ergste te vrezen, de gevolgen
van de dagrecreatie langzamerhand wel kennend. En ja hoor, in de ingang
van de grot lagen de nodige lege bier- en limonadeblikjes, afgebrande stukken
hout en takken, en andere rommel, door recreanten achtergelaten. Onmiddel
lijk klom ik naar de vroegere plaats. Daar na een steile klim aangekomen,
werden mijn bange vermoedens bewaarheid. Was er toen sprake van een
tapijtachtige groei, nu waren de plantjes Sedum album met moeite te vinden.
Ook hierboven de nodige papier- blik- en plastic rommel. Voor de ware
natuurliefhebber een droeve gewaarwording, waarvoer het anders toch zo unieke
panorama op dat moment weinig compensatie bood.
Sedum album behoort tot de familie der Crassulaceae. Het is een over
blijvend plantje en kan een hoogte van 20 cm bereiken. Het houdt van een
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Zodra Sedum album in volle bloei is zijn de ondergrondden de rolronde blaadjes bijna totaal aan het zicht
onttrokken. Het vormt een tapijtje van bloemetjes op de kale rotsige kalkbodem.

kalkrijke bodem. Het succulente karakter van dit plantje is te herkennen aan
de rolronde, langwerpige blaadjes, die veel vocht kunnen opslaan.
De samenstelling van de bloempjes is kenmerkend. De bloemdelen zijn vijf
tallig. Als we zo'n bloemetje met een vergrootglas eens nader bekijken, dan
nemen we de volgende delen waar. Vijf groenige kelkblaadjes, vijf witte tot
roze kroonbladen, vijf tussen de kroonbladen staande meeldraden die het eerste
rijp worden, vijf meeldraden tegen de kroonbladen aanliggend met aan het
uiteinde roodbruine, helmhokjes.
Tenslotte een vijfdelig vruchtbeginsel waarop het stampertje, melkwit tot roze
van tint, zich bevindt. In dit vruchtbeginsel ontwikkelen zich de zaadknoppen
Dit alleraardigste vetplantje is bij vele kwekerijen en tuincentra te verkrijgen.
Het stelt in cultuur bepaald geen hoge eisen, als we er maar voor zorgen
dat het wat kalk toegediend krijgt. Het staat in de tuin graag op een zonnig
plekje. Zelfs op de vensterbank op het zuiden doet dit wit vetkruid het buiten
gewoon goed. Dat het bovendien winterhard is, zal de lezer wel begrepen
hebben, omdat het in het wild of verwilderd in de "vrije" natuur voorkomt.
Of het over enige jaren op voornoemde krijtformatie nog voorkomt...?
Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

Detailopname bloemen Sedum album. In het midden een bloem met 5 tussen de kroonbladen liggende
meeldraden, waarvan de helmhokjes opengebarsten zijn om aldus het stuifmeel vrij te laten. De 5 andere
meeldraden liggen duidelijk over de kroonbladen en de nog onrijpe helmhokjes liggen a.h.w. op de kroonbladpunten. Bij de nog dichte bloemknopjes zijn duidelijk de kelkbladen te zien.

Vragenrubriek
A. VAN BEUNINGEN
Serge Hoste, Polderstraat 99, 9220 Merelbeke, België, schrijft het volgende:
”Kan ik zonder buur of kennis, in de zomer rustig op vakantie gaan, zonder
een beluchtings- en vernevelingsinstallatie aan te schaffen?
Dit is een probleem, waar vele liefhebbers mee te kampen hebben. Voor
onze hobby is een dergelijke investering niet alleen erg kostbaar, maar ook
niet afdoende. Het probleem dat uw planten een of andere schade oplopen
blijft. Mechanisch is en blijft nu eenmaal mechanisch. Het speelt natuurlijk een
grote rol hoelang U met vakantie gaat. Eén a twee weken zou nog te reali
seren zijn, bijv. door van te voren goed water te geven, de ramen open te
zetten en dan maar hopen dat het niet gaat stormen. Zaaigoed en verspeende
plantjes tegen het uitdrogen afdekken met papier. Het papier dat u er op
legt wel vastzetten, anders is de kans groot dat het er door de tocht af
waait, met alle gevolgen van dien. Maar de beste methode is en blijft toch
nog altijd, om een buur of een goede liefhebber te zoeken en die is
beslist wel te vinden. Zo iemand kan dan af en toe gaan kijken en u bent
met een gerust hart op vakantie. Een poging om zo iemand te vinden is
beslist niet zo duur als al die installaties.
A.J.M. van Dam, M.L. Kinglaan 354, Diemen, vraagt:
"Hoe kan ik mijn Tacitus bellus het beste laten overwinteren?"
Uw vraag is wel te beantwoorden aan de hand van een artikel uit het Duits
Maandblad, nl. var maart 1978. Daarin schrijft, de heer Alfred B. Lau het
volgende: Tacitus bellus groeit in een ravijn op de oostzijde, tussen rots
spleten, die gevuld zijn met humus, in halve schaduw. Ze groeien in gezel
schap van Echinocereus. Kan goed door bladstek vermeerderd worden. Dat
gezelschap van Echinocereus zegt dus al dat ze aan de koude kant over
winteren, dus laten we zeggen als Echeveria.
E. v. Zanten, Toscaweg 1 78, Hoogvliet, vraagt:
"Bloeit een plant uit zaad gekweekt, bijv. na 20 of na 1 jaar?”
Hierop is geen algemeen antwoord te geven. Deze periode is bij elke familie
verschillend, maar bloeien doen ze eens bijna allemaal. De drie families die u
speciaal vraagt nl. Echinocereus, Gymnocalycium en Lobivia, zijn in doorsnee
alle erg bloeiwillig. Sommige, uit zaad gekweekt, bloeien al in het derde jaar
en hebben ze eenmaal gebloeid, dan zullen ze u ook meestal weer elk
volgend jaar met hun mooie bloemen verrassen.
Rijksweg 173,
6585 AE Mook.

BOEKBESPREKING
Cacti and Succulents for the Amateur, schrijvers Ch. Glass en R. Forster, uitgegeven door
Blandford Press, Poole, Dorset, Engeland, formaat 17W x 26 cm, 80 bladzijden, ruim 200 zwartwitfoto's, halfstijve kaft. ISBN 0 7137 0834 4.
Beide Amerikaanse schrijvers zijn geen onbekenden in het wereldje van cactussen en andere
succulente planten, integendeel. Bovendien hebben zij een grote ervaring en het is juist deze, die
hun kennelijk heeft doen besluiten hun ervaringen aan de liefhebbers kenbaar te maken. Het boekje
is boordevol adviezen en goed leesbaar. Vaak wordt ook het waarom van bepaalde adviezen
en suggesties toegelicht. En dat verrijkt de kennis en het inzicht van de amateur. Ook is er veel
ruimte gereserveerd voor de zogenaamde andere succulenten, die vaak in vele soortgelijke boeken
soms zo stiefmoederlijk bedeeld worden.
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De vele foto's zijn goed tot zeer goed te noemen. Ze vormen een belangrijk steunmiddel voor
de kennismaking met, dan wel voor de herkenning van de plant. In doorsnee genomen kan
men rustig zeggen dat dit boek meer platen dan tekst bevat. De tekst zelf is over twee kolommen
verdeeld, voor zover het fotowerk dit toelaat.
Degene die belangstelling voor dit boekwerkje heeft kan het door middel van een internationale
postwissel voor de prijs van £ 1.95 + £ 2.48 voor portokosten bestellen bij Blandford Press,
Robert Roger House, New Orchard, Poole, Dorset, BH15 1LU, Engeland. Bovengenoemde porto
kosten gelden voor een gewicht tot 1 kilo. Het boek weegt 200 g. Dus als men tezamen met
anderen (met verpakking mee maximaal 4 exemplaren) bestelt, is men beduidend goedkoper uit.
Colourful Cacti of the Deserts, schrijvers Edgar en Brian Lamb, uitgegeven door Blandford Press,
Poole, Dorset, Engeland, formaat 13 x 19 cm, 236 bladzijden, 140 kleurenfoto’s, 5 kaarten,
2 pagina's met diagrammen, stijve kaft met losse, geplastificeerde omslag. ISBN 0 7137 0673 2.
Een beduidend deel van dit boek wordt in beslag genomen door het grote aantal kleurenfoto’s,
waarvan de kleuren en de beeldkwaliteit meestal goed tot behoorlijk zijn. Wat dit boek ook interes
sant maakt, zijn de vele habitatfoto’s die daarin opgenomen zijn.
Vader en zoon Lamb hebben overigens een zeer vruchtbare pen, getuige de vele boeken die zij
op het terrein van onze liefhebberij hebben laten verschijnen. Ook de reizen naar de natuur
lijke vindplaatsen door hen leverden een schat aan gegevens en dus ook aan leesbare stof op.
Dit boek is dan ook bijzonder gericht op cactussen en andere succulenten, die voorkomen in
de woestijnachtige streken van de Verenigde Staten, met name in Texas, Arizona en Californië.
En daarom een interessant gegeven, immers de meesten onder ons zullen nimmer in de moge
lijkheid zijn dergelijke, vaak onherbergzame streken te bezoeken. En met behulp van boeken als
dit kunnen we ons dan toch enigermate in de sfeer ervan inleven. En daardoor valt ook beter
te begrijpen, wat bepaalde schrijvers voor hebben met hun adviezen omtrent hpt kweken en
verzorgen van cactussen onder Westeuropese cultuuromstandigheden. Zeer vele succulenten uit
bovengenoemde contreien worden stuk voor stuk vrij zakelijk besproken. Dit geschiedt volgens de
tweekoloms bladindeling en in een kleiner lettertype. In een apart hoofdstuk wijden de schrijvers
nog speciale aandacht aan het aspect van het fotograferen van cactussen.
Per internationale postwissel is dit werk te bestellen bij Blandford Press, Robert Rogers House,
New Orchard, Poole, Dorset, BH15 1LU, Engeland. Het over te maken bedrag is £ 2.95 +
£ 2.48 verzendkosten. Deze portokosten gelden voor een gewicht tot 1 kilo. Het boek weegt
400 g. Als men voor 2 gegadigden op .een adres tegelijk bestelt, scheelt dit de helft aan porto.
Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

TIJDSCHRIFTEN
INTERNOTO, Nr. 1, Juni 1980.
Deze eerste uitgave van de gelijknamige internationale vereniging van Notocactusliefhebbers
telt naast een oproep van de redakteur aan de leden om aan het slagen van het medede
lingenblad mee te werken, 9 bladzijden op A-4 formaat. Aangezien de meeste leden van deze
nieuwe vereniging uit het Duitse taalgebied komen, is het begrijpelijk dat de uitgave in het
Duits geschiedt. In het eerste artikel wordt Brasilicactus graessneri var. albiseta forma fortalezensis voorgesteld in woord en kleurenfoto. Aandacht wordt gevraagd voor een artikel van de
hand van K. Schumann in december 1901, waarin deze reeds wijst op de enorme vormen
rijkdom van Echinocactus ottonis. Tenslotte brengt K.H. Prestlé de eerste aflevering van zijn
reisverhaal naar Rio Grande do Sul.
Voorlopig is het de bedoeling om 4 maal per jaar een uitgave te verzorgen die zich uiteraard
voornamelijk met Notocactussen zal bezig houden, De contributie voor INTERNOTO bedraagt
fl. 16,35 (DM 15,-) plus een inschrijfgeld van fl. 10,90 (DM 10,-) te betalen op gironummer
1401427 t.n.v. J. Theunissen, Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastel.
J. Theunissen
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Wat denkt U van....
3. Epithelantha micromeris var. unguispina (Böd.) Backbg.
TH.M.W. NEUTELINGS
Epithelantha micromeris werd in 1856 door Engelmann als Mammillaria micro
meris beschreven. Op grond van kenmerkende verschillen tussen deze soort
en het geslacht Mammillaria, nadien pas goed geconstateerd, werd eerst in
1922 door Britton en Rosé de huidige geslachtsnaam Epithelantha erkend,
welke eerder door Weber bedacht werd. Een van die kernmerkende verschil
len is het feit dat de bloem niet uit de oksels (= axillen) van de tuberkels
voortkomt, hetgeen vaste regel is bij het geslacht Mammillaria. Bij Epithelantha
ontstaat de bloem uit het areool zelf. En daarmee is de wetenschappelijke
naam Epithelantha, een samenvoeging van enige klassiek-griekse woorden
verklaard: "bloem staand op de tuberkel”. In 1978 hebben de schrijvers Glass
en Forster voorgesteld om vanwege de geringe verschillen tussen de soorten
van dit geslacht alle tot één soort samen te voegen, waardoor dus dit ge
slacht monotypisch wordt. Met andere woorden, een plantengeslacht bestaan
de uit een soort. Beide schrijvers erkennen naast deze ene soort micromeris
nog een zestal officiële variëteiten. Na deze wat zakelijke gegevens zullen
we teruggaan naar onze plant zelf, de variëteit unguispina. Overigens, de
geslachtsnaam "micromeris" betekent: "bestaande uit kleine delen”, wat moet
duiden op de talrijke, miniscuul kleine, 1 mm hoge tuberkels. De variëteitsnaam "unguispina” kunnen we het best vertolken met de uitdrukking: "haar
fijn bedoornd".
Mijn exemplaar is geënt op een Eriocereus jusbertii-onderstammetje van ca
5 cm hoog. De onderstam moet* men niet te fors nemen, daar anders de entling teveel van zijn natuurlijke vorm zou gaan verliezen. Het is 6 cm hoog
en heeft een doorsnee van ongeveer 6 cm. Spruiten doet het nog niet, of
schoon het wel ertoe in staat is. Het plantelichaam is bezet met vele, vlak
bij elkaar liggende ribbetjes, welke opgelost zijn in 1 mm hoge tepels oftewel
tuberkels. Op de areolen staan ongeveer 19 witte doorntjes, waarvan de lengte
varieert van 1 tot 5 mm. De langste staat naar beneden gericht en bij de
jonge areolen zijn deze laatste overwegend zwart getint. Nadien verbleken ze
totaal en worden wit. Voorts bevatten de areolen wat witte wol. Op de kruin
van de cactus wordt vooral vlak voor en tijdens de bloeiperiode veel witte
wol ontwikkeld, waaruit de bloempjes ontspringen. Deze hebben een dia
meter van ongeveer 6 mm en zijn roze van kleur. De randen van de
bloemdekblaadjes zijn lichter roze tot wit toe. De meeldraden zijn rozepaars en de stamper is wit. De bloeitijd valt in de maanden juli en augustus
naar mijn ervaring. De vruchtbessen die typisch Mammillaria-achtig zijn, hebben
een rode kleur.
Toch is de cultuur van deze soort beslist niet moeilijk, zeker als het geënt
staat. Het is mijn ondervinding dat het enten op jusbertii goed gaat. Bij voor
keur staat de plant op de zonnigste plaats in de kas of op de vensterbank.
Indien men deze soort op eigen wortel kweekt, moet men als grond een klei
achtig mengsel aanhouden, dat men goed poreus maakt door de toevoeging
van bijvoorbeel kleine, gebakken kleikorrels. Ook wordt wel eens toevoeging
van kalk aanbevolen. Dan kan men het beste gipspoeder aanwenden. Wel
moet tijdens somber weer in de groeiperiode de watergift beslist achterwege
gelaten worden. Het overwinteren is in de kas bij temperaturen van 4-8 ° C
bepaald geen probleem. En bij wortelechte exemplaren ook niet, mits de
grond beslist droog is.
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E micromeris var. unguispina: deze van boven genomen foto laat duidelijk zien dat de bloemen vlak rondom
het centrale groeipunt uit een dik laagje wol ontstaan (zie toto omslag)
Close-up van 2 bloemen van dezelfde plant, een dag vantevoren genomen.
Foto’s van de schrijver.

In de vrije natuur komt dit plantje voor in Nuevo León, Mexico.
Het is interessant nog te melden dat sommige Indianenstammen deze cactus
soort consumeren vanwege de geestverruimende werking, die uitgaat van
bepaalde, daarin zittende bestanddelen, die de wetenschap alkaloïden noemt.
Voorts geloven zij dat het het leven zou verlengen en dat bij de sport de
hardlopers meer snelheid ervan ondervinden.
Hoe het ook zij, het is een mooie en interessante bolcactus, die weinig ruimte
inneemt. Kortom, van harte aanbevolen.
Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

De rijkdom aan vormen in de zaadstruktuur bij het geslacht
Parodia (slot)
FRED BRANDT
In 'The Cactus and Succulent Journal of America" 1977, blz. 120-121 heb
ik het door prof. Buxbaum opgestelde ondergeslacht Parodia in 2 gescheiden
series verdeeld. Ik onderscheid de serie Campestrae. stoelend op de formosagroep uit de laagvlakte bij de Rio Pilcomayo en de serie Hamatacanthae,
die gebaseerd is op de haakdoornige vormen uit de Andes van Argentinië
met de type-soort microsperma. Dientengevolge werd de formosagroep (fig. 17)
als de primaire vorm van het ondergeslacht Parodia aangezien. De zaadtesta
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is bij de soorten van deze groep niet zo glad als bij de verder naar het zuiden
voorkomende soorten van ondergeslacht Parodia. Bij Parodia formosa kunnen
er slechts groefjes in de testa vastgesteld worden, maar bij Parodia parvula
(tig. 10) is de voormalige, van knobbeltjes voorziene structuur van de testa
nog duidelijk te herkennen, alleen zijn de knobbeltjes hier nog slechts afgeplat
aanwezig. Dit wijst evenwel duidelijk naar haar voormalige afstamming, die vanuit
het noorden plaats vond. Figuur 6 laat nog een andere zaadvorm zien, die ook nog
tot de serie Campestrae, dus tot de formosagroep hoort, Parodia mesembrina.
Deze plant groeit langs de straat van Cordoba naar San Juan, in de Siërra
de Malanzan, dus ver naar het zuiden en bij deze soort kunnen op de testa
van de zaadkorrel niet eens meer groefjes vastgesteld worden, ze is volkomen
glad en glanzend en het zaad heeft een sponsachtige, uitpuilende strophiola.
Ook de zaden uit de groep rond Parodia microsperma laten een gladde en
glanzende testa zien, niets wijst meer op hun verre afkomst uit het noordelijke
Bolivia.
De primitiefste zaadvorm, die prof. Buxbaum aanleiding gaf tot de opstelling
van het ondergeslacht Obtextosperma, is die van Parodia ayopayana Card.
(fig. 12). Er bevindt zich slechts een geringe welving van strophiolaweefsel
over het hilum, de micropyle is als brede krater te herkennen en de uitge
broken funiculus heeft als litteken een gat achtergelaten; de knobbeltjes op de
testa zijn groot en ruw, maar soms dicht met de resten van de arillushuid
overtrokken Parodia ayopayana was de type-soort, die voor Buxbaum model
stond voor de opstelling van zijn ondergeslacht. Figuur 9 laat nog een soort
uit dit ondergeslacht zien, Parodia comosa Ritt., maar hier is geen spoor te zien
van de resten der arillushuid, de knobbeltjes zijn ruw, groot en puilen hoog
uit en zij herinneren aan de zaden van de Brasilicactussoorten graessneri
en haselbergii uit Brazilië, waarmee zij zeker nauw verwant zijn. In figuur 20
laat ik nog een derde soort uit de bovengenoemde zaadvormenkring van de
Obtextosperma-groep zien, namelijk Parodia miguillensis Card., maar ook het zaad
van de door Friederich Ritter nog verder naar het noorden gevonden Parodia
borealis Ritt. hoort volledig tot dezelfde zaadvorm als comosa en miguillensis.
Als men uitgaande van het ondergeslacht Obtextosperma de kluwen van de subtribus Notocactinae afrolt, krijgt men een beeld dat men in de juiste volgorde
kan rangschikken. We krjgen dan te zien hoe in de loop van de langdurige
evolutie de ontwikkelingslijnen ontstaan zijn van de aparte takken, niet alleen
van het geslacht Parodia, maar van de hele subtribus Notocactinae.
Als oervorm van de zich later ontwikkelde tak van het ondergeslacht Parodia
moet Parodia comarapana (fig. 24) beschouwd worden. Figuur 22 laat Parodia
taratensis zien, die verder ten westen van de vindplaats van comarapana
voorkomt. Wat het zaad betreft lijkt zij nog op comarapana, maar in haar
bedoorning wijkt zij af, want soms zijn alle middendoorns, 4 in getal, haakvormig.
Parodia saint-pieana Backbg. (fig. 18) moet ik naar de zaadvorm in deze groep
rond comarapana onderbrengen, hoewel Backeberg haar in de buurt van Parodia
chrysacanthion plaatste. In de laatste 20 jaar zijn massa’s importzendingen uit
het gebied van Jujuy in Noord-Argentinië naar Europa gekomen, maar nooit
was er een Parodia saint-pieana bij. Naar mijn mening moet Parodia saint-pieana
uit het gebied stammen, waar de Rio Grande uit de bergen van de Boliviaanse
Oostcordillera treedt, want ook in haar bedoorning evenals door het feit, dat
zij spruit, staat zij het dichtst bij Parodia neglecta Brandt.
Verder ten zuiden van de veronderstelde vindplaats van Parodia saint-pieana
ontdekte Fr. Ritter zijn Parodia chaetocarpa bij Salinos in de provincie Cordillera
en bij deze soort beschrijft hij het zaad als iets groter en minder glad dan dat
van de formosa-groep. Het zaad van Parodia chaetocarpa Ritt. zou dus de over-
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(13) 0,6 mm 0
cintiensis

(16) 0,8 mm 0
fulvispina

(1 9) 0,7 mm 0
comosa

(22) 1 mm Ig.
taratensis

(14) 0,3 mm 0
microsperma

(17) 0,4 mm 0
formosa

(15) 0,8 mm 0
ignorata

(18) 0,7 mm 0
saint-pieana

(20) 0,7 mm 0
miguillensis

(21) 0,4 mm Ig.
ocampoi

(23) o,4 mm Ig.
columnaris

(24) 1 mm Ig.
comarapana

(25) 0,7 mm lg.
legitima

(26) 0,7 mm lg.
schwebsiana

(27) 0,9 mm lg.
minima

gang kunnen vormen van de groep om comarapana/saint-pieana naar de formosagroep. Hier bij Salinos zou ook wel eens het punt gezocht moeten worden,
waar de Eriocactussen van de Parodia’s afgetakt zijn, want nog steeds vertoont
de testa van het zaad der Eriocactussen een buitengewone gelijkenis met het
zaad van de formosagroep en wel in het bijzonder met Parodia parvula
Brandt. Denkt men de strophiola weg, dan zou het zaad van deze soort
zonder twijfel dat van een Eriocactus kunnen zijn. Vooral het zaad van Eriocactus
magnificus moet in de structuur van het hilum bij Parodia ingedeeld worden.
Eng verwant met de zaden van de formosa-groep, bijzonder met dat van de
reeds genoemde parvula, maar ook met die der Eriocactussen zowel in uiter
lijk als in de vorming van de knobbeltjes is de groep van soorten rond
chrysacanthion, nivosa en penicillata. Ook bij deze soorten kan als opvallendste
verschil met de Eriocactussen alleen de grote strophiola genoemd worden.
Deze vormt echter niet zoals bij de formosa-groep een uniform en samenhangend
lichaam, maar bij deze groep rijst de funiculus als een zelfstandige punt op,
waardoor hij de strophiola als het ware in twee delen splitst. Figuur 4 laat
Parodia faustiana Backbg. zien en figuur 8 Parodia penicillata Fechser et van
der Steeg, waarbij ook nog duidelijk de voormalige knobbelvorming te consta
teren is, ook al is die slechts nog zwak aangeduid.
Een tweede, grotere zaadgroep vormde zich reeds aan de Rio Mizque met
Parodia columnaris Card. (fig. 23) en deze groep laat een zeer originele
zaadvorm zien, waarbij de testa zich naar het hilum toe eivormig verjongt.
De knobbeltjes zijn daarbij zeer klein, rond tot ovaal en sterk glanzend, bij
columnaris vaak nauwelijks waar te nemen en bijna glad, bij Parodia legitima
Brandt langwerpig en duidelijk uitpuilend (fig. 25) en bij Parodia ocampoi
Card. (fig. 21) voorzien van duidelijke en flink uitstulpende knobbeltjes. De vind
plaats van deze eivormig toegespitste zaadvormen is tamelijk eng omsloten en
begint bij de vindplaats van Parodia columnaris bij Taperas in de provincie
Mizque en strekt zich in zuidelijke richting over de bovenloop van de Rio
Grande en stroomopwaarts langs de Rio Chico. Bij de zaadvorm is het nog
interessant om vast te stellen, dat hier de micropyle en de funiculus in twee
delen puntig omhoog steken.
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In de zaadvorm eng verwant met het zaad van de Obtextosperma-soorten
Parodia comosa en miguillensis is Parodia mairanana Card. evenals Parodia
prestoensis Brandt (tig. 11). Alleen is de strophiola los om de micropyle en de
funiculus gevormd, die ook beide uitsteken, maar het hilum blijft bijna geheel
vrij van het strophiolaweefsel. De testa bestaat uit grote en ruwe knobbeltjes,
die erg veel lijken op die van de Braziliaanse Parodia’s. Deze beide soorten,
mairanana en prestoensis laten ook duidelijk haakvorming zien aan de onderste
middendoorn, wat eveneens in de richting van de haakdoornige Brasiiiparodia’s
wijst en ook hun vindplaats bevindt zich aan de oostelijkste rand van het
Parodiagebied en zo gezien kan men hen als de oervormen van de Braziliaanse
Parodia's beschouwen.
Bij Sucre in Bolivia in het plaatselijke hoogland en dat van Tarabuco, is een
soortgroep ontstaan, die door prof. Buxbaum de serie Brachysperma genoemd
wordt. Als type-soort van deze serie heeft hij Parodia schwebsiana (fig. 26)
genomen. Deze serie heeft als constant kenmerk een zwarte, glanzende testastructuur met kleine, ovale tot ronde knobbeltjes, die zeer duidelijk uitstulpen
en goed ontwikkeld zijn. Overigens echter is deze zaadgroep in vorm zeer
verscheiden. Er kunnen korte en brede zaadvormen voorkomen, maar ook
langwerpige en smalle, zoals bij Parodia minima Brandt van Tarata (fig. 27).
Tot deze zaadvormen hoort ook nog Parodia cintiensis Ritt. (fig. 13) en Parodia
ignorata Brandt (fig. 15). Het verspreidingsgebied van de soorten met deze
zaadvorm begint bij Cachabamba/Tarata, trekt dan via de hoogvlakte van
Sucre/Tarabuco naar het zuiden om vervolgens in de provincie Zuid-Cinti
bij La Gueva in de soort Parodia subterranea Ritt. zijn eindpunt te bereiken.
Dit hele gebied ligt echter voortdurend ten westen van de Cordillera Central.
Weer een andere zaadgroep vormt Parodia maassii (fig. 3) met haar brede
verwantschapskring. Deze groep onderscheidt zich van de serie Brachysperma
door de grote, gedrongen zaden met de grote en stevige knobbeltjes, die meestal
ruw en dof zijn, dus precies het tegendeel van Brachyspermae. Prof. Buxbaum
heeft voor deze groep de serie-naam Macranthae gekozen, en deze groep
groeit constant ten westen van de Brachyspermae, vanuit het gebied rond Potosi
naar het zuiden, via Camargo-Tupiza tot helemaal in de Noord-Argentijnse hoog
vlakte van Jujuy. Tot deze groep hoort nog Parodia ritteri Buin. (fig. 1) en
Parodia fulvispina Ritt. (fig. 16).
Ook groeit er nog een goed te onderscheiden soortgroep in het Noord-Argentijnse
gebied van de provincies Jujuy en Salta. Ook deze groep heeft een opvallende
en goed af te scheiden zaadvorm. Het zijn de soorten rond Parodia tilcarensis
en stuemeri. Figuur 2 laat de originele zaden van Parodia setosa Backbg.
en figuur 5 die van Parodia friciana Brandt zien. Bij deze soortgroep is de struc
tuur van de knobbeltjes op de testa sterk en duidelijk ontwikkeld, meestal
echter ovaal tot langwerpig, zwart en glanzend; de strophiola is goed te herkennen,
zij bedekt de micropyle en de funiculus, die echter duidelijk van elkaar geschei
den zijn. Aan het hilum stulpt de strophiola enigszins uit, maar ze kan ook ver
uitsteken.
Wanneer men zo de veelvuldigheid van de zaadvormen in het geslacht Parodia
voor zich ziet, zal het te begrijpen zijn. dat men ook de Braziliaanse Parodia’s
tot deze zaadgroep kan, men kan zelfs bijna zeggen: moet tellen.
lm Samtfelde 57, D-4790 Paderborn
Vertaling: J. Theunissen
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De Crassula’s van onze collecties 12
BK. BOOM t
Crassula curta, C. milfordae, C. setulosa
Onder deze namen kweken we in ons land lage, dichte zoden vormende
planten met kleine (tot 10 x 2 mm), spatelvormige, stompe, opstaande of
schuin uitstaande bladen, waarvan de overstaande paren aan de voet niet of
nauwelijks met elkaar vergroeid zijn; typisch is de trechtervormige bladschede
van omstreeks 2 mm lengte. De bloemen zijn gerangschikt in vrij kleine,
veelbloemige tuilen; de kelkbladen zijn kaal, ook niet gewimperd en de kroonbladen zijn stomp.
TOELKEN neemt al deze namen samen als C. setulosa Harv. (1862) en onder
scheidt daarin een aantal variëteiten, die tot nu toe als afzonderlijke soorten
bekend waren. Van die variëteiten komt er in ons land, voor zover mij bekend
maar één voor n.l. var. curta (N.E.Br.) Schonl. (1929), een naam die liefheb
bers niet veel zal zeggen. Wel wanneer men weet dat C. milfordae tot de
synoniemen wordt gerekend, dan komen we op bekender terrein.
C. milfordae vond ik in 1952 in de proeftuin van de Royal Horticultural
Society te Wisley (ten Zuidwesten van Londen) onder de naam C. sedifolia.
Thuis gekomen bleek mij, dat deze naam niet goed was; maar ik kon niet
zeggen wat het wel was, want de meegenomen stekjes groeiden wel goed,
maar weigerden te bloeien. Evenwel werd in 1956 in Engeland een bloemetje
waargenomen en dat werd aanleiding voor R.S. BYLES er een artikel aan te
wijden (1975); hij vertelde daarin, dat de plant in Basutoland (Zuid-Afrika) was

Crassula setulosa cv. 'Milford', fraaie rozetten vormend en redelijk winterhard.
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verzameld en menende, dat hij met een nieuwe soort te maken had, noemde hij
de nieuwe soort naar de vindster Mrs. H. MILFORD: C. milfordae.
Ook van nieuwe exemplaren uit het wild naar Engeland gebracht, weigerden
de nakomelingen te bloeien. Tot BYLES in 1956 een paar bloemen vond aan
een plant, die op een ongunstige d.w.z., eigenlijk te koude plaats stond. In
tussen hadden wij in Wageningen ook al verscheidene proeven genomen,
maar hoe we ons best ook deden: er kwamen geen bloemen. Totdat we in
1957 heel toevallig succes hadden. Er waren namelijk enkele planten in de
winter buiten blijven staan en nog wel op een onbeschutte plek en ziet: in
de zomer gaven juist die exemplaren uitbundig bloemen en sedert die tijd
laten we de planten gewoon buiten overwinteren en de hier afgedrukte foto
laat zien, wat een fraaie plant het eigenlijk is. Ze hebben zelfs de afgelopen
strenge winter goed doorstaan, zij het wel onder een pak sneeuw.
Zo zijn we beslist een mooie cultuurplant rijker geworden, alleen hoort deze
meer thuis in een rotstuin dan in een succulentencollectie.
Gaat men de plant determineren, dan komt men inderdaad uit op C. setulosa
var. curta, maar wat wij hebben is daarvan een selectie en het lijkt me daar
om beter ze een cultivarnaam te geven en ik stel voor: cv. ’Milford’.
Kwekers en liefhebbers kunnen de variëteitsnaam curta wel weglaten.
We hebben in Wageningen deze cultivar gebruikt voor hybridisering; het fraaie,
dicht-zodevormende karakter en de goede winterhardheid trokken ons aan.
Wij hadden reeds de C. p/'cfurata-hybriden, kruisingen van C. cooperi cv.
'Picturata’ met C. desmettiana (syn. schmidtii), maar die waren voor de handel
niet zo geschikt vanwege het feit, dat de planten op een donkere plaats,
zoals b.v. in een bloemenwinkel het geval kan zijn, gingen rekken, waardoor
de dwergachtige groeiwijze verloren ging en de planten waardeloos werden.
Welnu, we hebben getracht de gunstige kenmerken van 'Milford' door kruising

C. setulosa cv. 'Milford', rijk bloeiend na koude overwintering.
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in de C. p/cturata-hybriden te krijgen en dat is aardig gelukt. Het kruisen
zelf leverde gelukkig geen moeilijkheden op, er werden gewoon een paar
’Milford’ tussen picturata-hybriden gezet, waardoor de kans op bestuiving zeer
groot was.
In de zomer van 1962 hadden we ruim 500 zaailingen met roze en witte
bloemen; daarvan zullen er hier en daar nog wel te vinden zijn, want er is in
die jaren nog al wat aan handelaren verkocht. Maar in de loop van de tijd
hebben we hieruit een mooi rood-bloeiend en dicht zodevormend exemplaar
uitgezocht, waaraan de heer W.J. Ruysch een groot aandeel heeft gehad.
Deze nieuwe cultivar is nu in de handel gebracht als cv. ’lsabella’.
Het is een matig winterharde, compacte zoden vormende plant, niet hoger
dan 5 cm (wanneer hij althans goed gekweekt is), die in donker niet rekt en
in de zomer gedurende lange tijd rode bloemen geeft. In het voorjaar moeten
de overwinterde planten gescheurd worden, dan krijgt men ’s zomers de
mooiste planten. Het is verder verstandig de planten binnen te overwinteren,
want zo hard als ’Milford' zijn ze helaas niet. Meer hierover vindt men in Suc
culenta 1959, p. 124-125 en 1964, p. 19-21.
(wordt vervolgd)
Hoevestein 298, Wageningen

Denkt U aan de
diawedstrijd?

Dichte zode ( ± 2 0 cm diam.) van C. setulosa cv. 'Milford'.
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Echinocereus radians Eng.
W. STERK
Deze soort wordt door Backeberg beschouwd als de soort die veel later door
Schwarz onder de naam Echinocereus schwarzii, zonder beschrijving in de
handel is gebracht. Van deze planten zijn zaden gewonnen en in omloop
gebracht. In de laatste jaren komen zaden die door Lau verzameld zijn naar
Europa, dikwijls zonder vindplaats. De oorspronkelijke Echinocereus radians
is door Engelmann beschreven in 1848 in een boekje dat is geschreven door
Dr. A. Wislizenus en als Mern. Tour. North. Mex. meestal afgekort in de boeken
wordt aangehaald. Engelmann heeft hierin een hoofdstuk over planten geschre
ven. Hierin geeft hij de Latijnse diagnose van het geslacht Echinocereus en
beschrijft ook een aantal soorten. Ik heb het boekje gezien in Duitse ver
taling onder de titel "Denkschrift über eine Reise nach Nord-Mexico verbunden
mit der Expedition des Obersten Donniphan, in den Jahren 1846 und 1847".
Deze vertaling is in 1850 uitgegeven en bevat dezelfde Latijnse beschrijvingen
als de oorspronkelijke tekst. Dit boekje is aanwezig in de Koninklijke Biblio
theek in Den Haag.
Echinocereus radians is gevonden tussen de plaatsen Chihuahua en Cohihuiriachi. Deze laatste naam wordt ook wel Cusuhuiriachio genoemd. De
planten zijn dicht bij deze plaats gevonden. Engelmann beschrijft vandaar
drie soorten, behalve E. radians ook E. adustus zonder middendoorn en
Echinocereus rufispinus met langere roodachtige randdoorns en een langere
middendoorn. Over de bloemen wordt niets gezegd, omdat de planten niet
bloeiden.
Echinocereus radians wordt beschreven als langwerpig rond plantelichaam,
13-14 ribben, areolen iets verheven, ovaal nogal dicht bij elkaar, aanvankelijk
witharig, 16-20 ronddoorns aanliggend, aanvankelijk aan de top bruinachtig,
bovenste kort borstelvormig, de zijwaarts staande naar onder toe steeds langer,
één middendoorn lang stevig, donkerbruin.
De nu aanwezige planten zijn meestal uit zaden van Lau gekweekt. Ze zijn
wat donkerder dan de van Schwarz afkomstige planten. De bloemen zijn
hetzelfde en lijken veel op de bloemen van Echinocereus pulchellus. In België
zag ik reeds jaren geleden planten onder de naam Echinocereus schwarzii,
die een zeer korte of geheel geen middendoorn hadden en zo goed als zeker
kruisingen waren met Echinocereus pulchellus. Ik heb dit geprobeerd om te
weten of dit zo was. De planten die ik daaruit kreeg waren hetzelfde als
die ik in België zag. Na een tijdje getwijfeld te hebben, meen ik nu toch
dat de planten die we nu hebben zeker Echinocereus radians zijn en dat de
naam Echinocereus schwarzii kan vervallen.
Wat de beide andere namen te betekenen hebben is tot nu toe moeilijk
te zeggen, al lijkt het mij dat Echinocereus adustus, beschreven zonder mid
dendoorn, zeker een andere soort moet zijn.
Echinocereus rufispinus die ondanks de lange middendoorn door Britton en
Rosé tot Echinocereus adustus wordt gerekend, blijft voorlopig nog een on
voldoend bekende soort en kan een vorm van Echinocereus radians zijn,
die alleen door zwaardere bedoorning van deze soort verschilt.
Om het geslacht Echinocereus meer verantwoord te kunnen ordenen is zaadonderzoek heel belangrijk.
De zaadhuid vertoont uitsluitend kenmerken die bepaald worden door de moeder
plant waarop ze gevormd worden. Deze zijn dus onafhankelijk van de eigen
schappen van de plant die voor de bestuiving heeft gezorgd. Helaas had
ik van deze soort geen zaad.
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Echinocereus radians

Foto van de schrijver

Zaadkorrel van E. radians, 50 x vergroot
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Gedeelte van de zaadkorrel: boven 200 x vergroot
beneden 1000 x vergroot
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Gelukkig kon de heer Hovens uit Lottum mij aan zaad helpen dat op zijn
kwekerij was gewonnen. Daar ik wist dat de moederplanten goed waren kon ik
deze zaden als voor dit onderzoek volkomen betrouwbaar beschouwen. Voor
deze zaden dan ook hierbij mijn dank. De foto’s tonen enkele opvallende ver
schillen met alle soorten die ik tot nu toe gezien heb.
Het zaad is groot, ongeveer even groot als dat van E. pulchellus. De structuur
is echter geheel anders. De evenals bij alle onderzochte soorten wrattig verheven
cellen zijn scherp van elkaar gescheiden met diepe smalle groeven en ze hebben
afgevlakte bovenzijden. Zeer goed is hier de bij veel soorten voorkomende
verheven rugribbel bij 50 x vergroting te zien. De wat ingedeukte hilumrand
met kleine cellen heb ik ook tot nu toe bij geen enkele soort zo duidelijk gezien.
Op grond van deze kenmerken, zowel als die van plant en bloem kan deze
soort bij geen van de door K. Schumann opgestelde groepen in dit geslacht
worden ingedeeld.
Wevestraat 89, Helmond.

Cactuskweek in Brazilië
GER OLSTHOORN EN JAN BERENSCHOT
Ook in Brazilië worden cactussen gekweekt. Iedereen kent Brazilië als land
waar cactussen in de natuur voorkomen, maar daarnaast zijn er ook een
aantal cactuskwekers. In dit verhaal proberen wij hiervan een indruk te geven
en wel speciaal van één cactuskwekerij waar wij werkzaam zijn. Brazilië telt
ongeveer 8 cactuskwekers, die zich in de staat Sao Paulo bevinden. Deze
cactuskwekers, voor het merendeel Japanners, kweken hoofdzakelijk cactussen
bestemd voor de export naar Europa en de V.S. Men kweekt meest planten,
geënt op de bekende driehoekige Hylocereusonderstam.
We zullen iets vertellen over de kwekerij waar wij werken, de firma Schoen
maker. Deze bevindt zich in de staat Sao Paulo, ± 140 km van de stad
Sao Paulo. Er ligt hier een kolonie van Hollandse tuinders en boeren, Holambra
genaamd. Op Holambra worden diverse snijbloemen en potplanten gekweekt
zoals rozen, chrysanten en varens. De firma Schoenmaker is een Nederlandse
firma, die naast cactussen, verschillende bloemen en landbouwgewassen kweekt.
De cactuskwekerij van Schoenmaker is zo’n 15.000 m2 groot en houdt zich
grotendeels bezig met de kweek van geënte planten. Naast de geënte planten
kweken we nog Euphorbia’s en Kalanchoe’s. Hiervan worden de stekken ver
kocht. Van de Euphorbia’s staan een aantal grote planten in de open lucht,
waarvan regelmatig stekken worden gesneden. De planten zijn bestemd voor
export, het meest naar Nederland.
Hoe gaat nu de kweek in zijn werk? Kweken in een tropisch klimaat als
Brazilië is anders dan kweken in het koude Nederland. Het klimaat biedt
grote voordelen vergeleken met Nederland, al zijn er ook veel minpunten.
Het is nog niet ideaal, zoals u misschien mocht denken.
Wat hier in overvloed aanwezig is, is zonneschijn en warmte. Daardoor kunnen
hier fantastische resultaten bereikt worden. Zo kan een Echinocactus grusonii
4 jaar na zaaien een grootte bereiken van 15 cm doorsnede. De groeitijd
van de planten is ongeveer 10 maanden per jaar. We kennen hier ook een
wintertijd, waarin de nachten vrij koud zijn, met af en toe nachtvorst. De groei
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van de planten is dan minder, maar staat nooit echt stil. In de zomer lopen
de temparaturen op tot 35° C en hoger. Maar de zomer is hier ook de regen
tijd en dit brengt een aantal nadelen met zich mee. De hoeveelheid regen kan
aanzienlijk zijn, tot 2000 mm per jaar. Om deze reden kan er niet in de
open lucht gekweekt worden en moet er onder afdaken gekweekt worden.
In de zomer moet men daarom ook voorzichtig zijn met water geven, omdat
de luchtvochtigheid vaak hoog is. De geënte planten worden op tabletten
gekweekt, zoals op de foto te zien is.
Waaruit bestaat ons sortiment? Dit verschilt nogal van dat, wat in Holland
gebruikelijk is. Er worden ongeveer 40 soorten commercieel gekweekt. Hiervan
nemen de gekleurde mutanten een belangrijke plaats in. Zo worden verschil
lende rode vormen van Gymnocaiycium mihanovichii gekweekt en Chamaecereus silvestrii fa. aureus.
Daarnaast wordt veel gekweekt: Copiapoa tenuissima, Neoporteria senilis fa.
monstruosa, Mammillaria bombycina, Copiapoa montana, verschillende varië
teiten van Notocactus scopa, Eriocactus magnificus en Eriocactus leninghausii. Zoals gezegd worden er geënte cactussen gekweekt. Hiervoor ge
bruiken we Hylocereus, daar dit een snelle groeier is en makkelijk hanteer
baar. De moerplanten worden in de volle grond in bedden gekweekt. Geënt
wordt op stekken van Hylocereus. De stekken worden gesneden als ze
+ 18 cm lang zijn. Een aantal weken voor het stekken wordt de top uit
de scheuten gehaald, om de scheuten goed te laten volgroeien.
Geënt worden in 2 verschillende lengtes, n.l. op stek van 14 cm en 8 cm.
De moerplanten worden onder een schaduwdoek (Sobriti) gekweekt, daar Hylo
cereus de volle zon niet verdraagt.
Na het snijden van de stekken worden deze op de goede lengtes gesne
den, waarna geënt wordt. De enten worden vastgezet met plakband, daar dit
een makkelijke methode is, die op grote schaal goed werkt. Op deze wijze
kan 1 persoon per dag ongeveer 1000 cactussen enten. De planten worden
na het enten gemiddeld een week in de schuur te drogen gezet, waarna
ze geplant en als stek behandeld worden. De eerste maanden na het planten
wordt een schaduwdoek boven de planten gehangen, om verbranding te voor
komen. De planten worden hier niet in potten gekweekt, maar in een laagje
grond in het tablet. Na het enten duurt het gemiddeld 5 maanden voordat
de planten groot genoeg zijn om verkocht te worden. De enten hebben dan
gemiddeld een doorsnede van 6 cm (voor het 14 cm - stekmateriaal).
Het uitgangsmateriaal om te enten wordt zowel door zaaien als stekken ver
kregen. De meeste soorten kunnen gemakkelijk door stek vermeerderd worden.
Als moerplanten worden ook geënte planten aangehouden. Van de bolvormige
soorten wordt op een gegeven moment de kop afgesneden, zodat de planten
meer stek vormen.
Een aantal soorten wordt uitgezaaid om daarna geënt te worden, zoals ver
schillende soorten Astrophytums en Cephalocereus senilis. Het zaaien gebeurt
net als in Holland in een kas, wat het voordeel biedt dat men het klimaat
beter in de hand kan houden. Het zaad proberen we zoveel mogelijk zelf te
winnen, wat hier vrij gemakkelijk gaat. Astrophytums bijv. bloeien hier rijk
en zetten gemakkelijk zaad. Het sluitstuk van de kweek wordt gevormd door
de oogst. Een klein gedeelte wordt opgepot en is bestemd voor de markt
in Brazilië. Het grootste gedeelte wordt echter geëxporteerd. De goede planten
worden daartoe uit de tabletten genomen en worden ontdaan van de wortels,
dit in verband met de hoge vrachtkosten voor geëxporteerde planten. De planten
worden in dozen verpakt, waarna ze per vliegtuig naar Holland vervoerd worden,
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zodat u misschien later een plant koopt, die in Brazilië gekweekt is en een
verre reis achter de rug heeft. Op deze wijze worden jaarlijks zo’n 800.000
planten geënt en weggestuurd naar Holland.
Holambra I, Campinas 13.100 (S.P.), Brazilië

De kas in de winter
TH.M.W. NEUTELINGS
Omdat ik net als elke cactusliefhebber in onze contreien mijn verzameling
cactusplanten goed door de winter wenste te loodsen, had ik tot het volgende
besloten:
A. het vinden van een zo afdoend mogelijke kasisolatie voor de doorsnee amateur
B. toch een zo groot mogelijke temperatuursschommeling per etmaal te bereiken.
Maar laat ik eerst een specificatie van mijn kas zelf geven. Deze meet in
oppervlakte 3 x 4 m. De nokhoogte bedraagt 2 m en de zijkanthoogte 1,6 m.
De kas ligt op het oosten, zuiden en westen geheel vrij en ook op enige
afstand niet ingebouwd. De noordkant is tegen de zuidkant van de garage
aangebouwd. Deze garage wordt 's winters door de cv zodanig verwarmd,
dat het daarin bij vorst net niet vriest. Het geraamte van de kas bestaat uit
houten balken. De beglazing is uitsluitend van perspexmateriaal met een dikte
van 6 mm.
Om nu met punt A te beginnen: als experiment besloot ik de binnenzijde
van de kas geheel te bekleden met Pillosolfolie *), een plasticfolie voorzien
van ronde luchtkussentjes, samengesteld uit drie lagen. In de wandeling wordt
dit materiaal ook met de uitdrukking 'noppenfolie' aangeduid. Dit deed ik vooral
om energiebesparing te bewerkstelligen. Met behulp van lange latjes was dit
materiaal in een paar uurtjes vrij snel aangebracht. Wel moesten uiteraard alle
cactussen vantevoren even de buitenlucht in.
Wat het punt B betreft, wil ik het volgende opmerken. In vele cactusboeken
wordt erop aangedrongen om, als het in de winter niet vriest, zoveel mogelijk
te luchten. Bijgevolg kan de binnentemperatuur niet belangrijk boven de buiten
temperatuur uitstijgen. Op zich is dat een goede raadgeving. Omdat door
dit luchten een te hoge vochtigheid van de kasatmosfeer zoveel mogelijk
teruggebracht kan worden. Het optreden van acute schimmelculturen die snel
onze planten kunnen aantasten, zou anders bepaald niet ondenkbeeldig kunnen
zijn. In de streken waar onze cactussen onder natuurlijke omstandigheden
gedijen, is evenwel sprake van een beduidende schommeling tussen dag- en
nachttemperatuur. En dit ritme geldt voor het hele jaar, ook tijdens de rust
periode. In het groeiseizoen is het in de kas niet zo moeilijk om dit ideaalbeeld
te bereiken, ondanks het luchten dat dan beslist noodzakelijk is. In de winter
echter niet, vooral als de zon verstek laat gaan. Maar als de winterzon toch
de kans krijgt door te breken, zijn die bedoelde schommelingen gemakkelijk
te halen, als men niet direct op de buitenlucht ventileert. En dat kon ik gemak
kelijk doordat de kas via een deur met de garage in verbinding staat.
Nu hebben we (jammer genoeg voor de sneeuwminnende jeugd en de schaats
liefhebbers) geen winter van enige betekenis gehad. Met behulp van een elek
trisch volièrekacheltje met een capaciteit van maximaal 500 Watt zag ik kans
de temperatuur in de kas boven het vriespunt te houden. En daarbij was de
thermostaat op 6°C ingesteld.
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Als we de hierbij afgebeelde grafiek bestuderen, dan zien we aan de hand
van de LB-grafieklijn vanaf 9 tot en met 20 januari een vorstperiode van
enige betekenis. De LK-lijn in datzelfde tijdvak beweegt zich rond de 2° C
gemiddeld. Omdat het toen overdag meestal zonnig was, kon een tempera
tuursverschil tussen nacht en dag van 12 - 18° C bereikt worden. Door de
sterk isolerende en lichtdoorlatende eigenschappen van het noppenfolie werd dit
gemakkelijk bereikt. Trouwens, op alle zonnige dagen in de maand januari
zien we hetzelfde beeld: verschillen van 28° C tussen de HK- en BK-punten
werden erdoor bereikt. Natuurlijk heb ik van begin november af geen water
meer gegeven, om daardoor ook tijdens de koudste periode zo weinig mogelijk
last van condensvorming te krijgen. Trouwens de meeste, niet geënte cac262
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tussen kunnen beslist niet tegen een wat vochtige grond. En dat laatste
zou dan ook nog een niet gewenste groei tijdens de winter maar bevorderen.
Nu half maart begint duidelijk de bloemknopvorming in te zetten, zelfs bij
exemplaren die de naam hebben moeilijk in knop te schieten. Ik kan dus
tevreden zijn met mijn experiment.
Helaas beschikte ik niet over meetapparatuur om het stroomverbruik te regis
treren. Maar het komt mij voor dat deze, dank zij de toepassing van die
noppenfolieisolatie redelijk gunstig was.
*) Literatuur: Pillosol isolatiefolie, Genap bv, Postbus 27, 7040 AA ’s Heerenberg.

Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal
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Gibbaeum
schwantesii

Foto van
de schrijver

Gibbaeum schwantesii (N E. Br.) Tisch
W. STERK
Deze soort behoort tot de sectie Eugibbeum en daarvan de ondersectie Mentocalyx.
Dit was de naam van een door N.E. Brown (1849-1934) opgesteld geslacht
dat later met het geslacht Gibbeum is verenigd.
Het merkwaardige van veel Gibbeum-soorten en vooral dit groepje is dat de
twee bladeren van een bladpaar verschillend zijn. Van opzij gezien vormen
ze een soort haaiekop omdat het een blad groter is en over het andere
heengrijpt zoals de bovenkaak over de onderkaak bij een haai.
Er horen bij deze ondersectie slechts vier soorten en wel Gibbeum haagii,
G. pachypodium, G. schwantesii en G. velutinum.
Oorspronkelijk kreeg ik deze plant onder de laatste naam, maar toen in de herfst
de bloemen verschenen waren die wit en niet roze. Alle soorten, hier genoemd,
zijn wintergroeiers, de rusttijd is juli-augustus. In deze maanden moeten ze beslist
droog staan. In de winter moeten ze niet geheel droog blijven wat niet wil
zeggen volop water geven.
Volgens Jacobsen moeten alle Gibbeums het in de winter niet veel kouder
dan 15° C hebben. Naar mijn ervaring is 5°-10° C evenals bij de meeste
succulenten ook voldoende, zeker voor deze soorten.
Ze komen voor in Riversdale district Klein Karoo. Dit is in het Zuiden van de
Kaapprovincie.
Een merkwaardigheid is bij deze plantjes de beharing van de bladeren. Iedere
opperhuidcel draagt een haartje dat in twee toppen uitloopt. Het lijkt wat op
het gewei van wat we bij een ree een gaffelbok noemen. Deze haartjes zijn
ook nog wat wrattig. Mogelijk dient dit om uit de vochtige lucht bij nacht
water op de nemen.
Van de Gibbeums is het een van de makkelijkst te kweken planten. Ze zijn
zelffertiel en het zaad kiemt goed. Wel moeten we in de zomer oppassen voor
te felle zon en te hoge temperatuur. Lichte schaduw is dan beter omdat
ze droog staan. Zodra in september de groei weer begint zien we de bloem
knoppen komen wat een teken is dat de rust is afgelopen.
Dit jaar heb ik het zaad zelf gezaaid, maar in de vakantie is een groot deel
van de nog jonge planten door te veel water gesneuveld, want ook jonge
plantjes moeten in juli-aigustus droog staan.
Wevestraat 89, 5708 AE Helmond
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Herinneringen aan de J.H.V. der D.K.G. 1980 te Hanau
P. DEKKER
Jammer dat dit evenement op dezelfde dag plaats vond als onze jaarver
gadering; ik was daar graag aanwezig geweest in verband met het afscheid
van enkele goede vrienden uit het bestuur. Ondanks dat, denk ik met veel
genoegen aan de dagen in Hanau terug, waar ik met enkele vrienden de
jaarvergadering van onze zustervereniging uit de Bondsrepubliek heb bijgewoond.
Na een briefwisseling met de voorzitter van de afdeling Hanau, de heer Dutinè,
ontving ik een uitnodiging om op de door hen te organiseren jaarvergadering
van de D.K.G. aanwezig te willen zijn. Na het programma voor deze dagen
te hebben bestudeerd, dat ons heel aantrekkelijk voorkwam, besloten we aan
deze uitnodiging gevolg te geven. Ons onderkomen voor deze dagen werd
eveneens door hen verzorgd en ik moet zeggen dat een en ander voor
treffelijk en tot onze volle tevredenheid was geregeld.
We arriveerden op vrijdag, 30 mei, rond half zeven ’s avonds in Hanau, waar
we eerst kennis hadden gemaakt met onze gastheren, door hen wat wegwijs
werden gemaakt en aan velen uit onze cactuswereld voorgesteld.
Zo maakten we o.a. kennis met de heer en mevrouw Haage, die als enige
bezoekers uit de D.D.R. daar eveneens aanwezig waren. Het geheel was
georganiseerd door de afdeling Hanau, een vrij jonge loot aan de stam der
D.K.G. Zij werd namelijk pas 3'/2 jaar geleden opgericht, en telt nu reeds een
120-tal leden. Voor dit gebeuren had men de Stadthalle gekozen, goed centraal
gelegen en met veel ruimte voor de diverse evenementen en uitstallingen.
Die ruimte was beslist noodzakelijk, gezien het vele wat er geboden werd.
Zo waren er een twaalftal verkoopstands van Cactussen, Tillandsia's, Bromelia’s,
kassen met hun inrichting, benodigdheden voor de hydrocultuur en verder
eigenlijk alles wat maar in de cactuswereld kan voorkomen. Dan nog een
uitstalling van planten, keurig opgebouwd op de binnenplaats, bevattend vele
grote en zeldzame planten, zowel op het gebied van cactussen als andere
vetplanten. In een d e r‘zalen troffen we dan nog een uitstalling van cactusem
blemen van de verenigingen uit de diverse landen aan alsmede vele boeken,
waaronder exemplaren uit het prille begin der cactusliefhebberij, alles erg interes
sant en beslist de moeite van het bezichtigen waard. Er bestond grote belang
stelling voor de aquarellen van de schilder Konrad Jocheim, speciaal van land
schappen uit Mexico. Als laatste zou ik dan nog de show van boeken willen
noemen die door de Flora Boekhandel was verzorgd, waar we kennis konden
nemen van de laatste uitgaven op dit gebied. Ook ons "Discoboek" in de
Duitse vertaling was daar vertegenwoordigd en trok nogal wat belangstelling.
Ter gelegenheid van dit evenement werd een ± 50 blz. tellend boekwerkje
uitgegeven, bevattende gegevens over de geschiedenis van de D.K.G., het pro
gramma voor deze jaarvergadering, verdere bijzonderheden over de afdeling,
de geschiedenis van de stad Hanau, enz. enz. Deze jaarvergadering werd op
vrijdag, 30 mei, om 20.00 uur geopend door de voorzitter van de organiserende
afdeling, de heer Dutinè, met een begroeting der gasten, speciaal de buiten
landse, welker aanwezigheid door hem bijzonder op prijs werd gesteld, waarna
een rondgang door de tentoonstellingsruimte volgde.
Hierna kon men een lezing bijwonen, gegeven door de heer H. Krahn uit
Stuttgart, die aan de hand van bijzonder fraaie dia’s de cactussen en het
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landschap van Noord-Peru besprak. De rest van de avond stond in het teken van
een gezellig samenzijn in een der zalen, waar we kennis konden maken en
van gedachten wisselen met andere cactusliefhebbers. De zaterdag begon met
de gebruikelijke jaarvergadering die de hele morgen in beslag nam. Voor ons
een mooie gelegenheid om eens een kijkje in de stad te nemen en de verkoopstands en overige uitgestalde ïaken eens goed te bekijken.
Na de middag was er eerst een officiële begroeting door o.a. de voorzitter
van de D.K.G., Dr. Hilgert; de Landrat, de heer Rüger en de burgemeester
van Hanau, de heer Martin.
Vanaf 15.30 u. volgden een drietal zeer goede lezingen van respectievelijk
dhr. Gröner uit Stuttgart over "Mooie en gemakkelijk te kweken planten”, van
dhr. Pilz, voorzitter van de afdeling München over het sukkulentengeslacht
Conophytum. En 's avonds van de bekende Prof. Dr. Rauh uit Heidelberg, met
als onderwerp "Zijn Tillandsia’s sukkulenten?” Dat alles aan de hand van zeer
goede dia's en van een niveau wat wij hier, jammer genoeg, maar zelden
tegenkomen.
’s Avonds weer een gezellig samenzijn, alles omlijst door goede muziek.
's Zondags was het voor ons vroeg dag, om 09.00 uur begon Dr. Cullmann uit
Menton namelijk al aan zijn lezing over mooie en zeldzame zuilcactussen
terwijl om 10.30 uur dhr. Fröhlich uit Luzern een diavoordracht verzorgde over
de revisie van het geslacht Escobaria. Beide lezingen waren bijzonder boeiend
en leerzaam.
En toen ... kreeg de auto kuren, volgens onze Duitse vrienden iets mis met
de "Entzündung”! Nu is het daar al net als bij ons bijzonder moeilijk om op
zondag een monteur bereid te vinden aan het werk te gaan. Maar aangezien
wij nog zo’n 550 km voor de boeg hadden en maandagmorgen toch echt
weer op ons werk werden verwacht, hebben we alles gedaan om de zaak
geklaard te krijgen. Door de hulp van enkele bekenden daar bleek op den
duur een employé van de A.D.A.C. bereid de zaak eens te bekijken en die
zag kans om het vehikel binnen een half uurtje weer te laten lopen als een
"zonnetje”! Wel misten we door al deze problemen het middagprogramma, dat
nog enkele goede lezingen vermeldde, maar het leek ons beter om afscheid
te nemen en huiswaarts te gaan. Zo konden we om 16.00 uur de terugreis
aanvaarden en kwamen zonder pech tegen half elf in Middelburg aan. Zo
konden we terugblikken op een bijzonder interessant en leerzaam weekend.
Ik wil tot slot niet nalaten mijn bewondering uit te spreken over de voortref
felijke wijze waarop men dit evenement, met het vele daaraan verbonden werk,
had georganiseerd. En tevens mijn dank te zeggen aan hen die ons behulp
zaam zijn geweest, zowel bij het bespreken van ons pension als bij het op
sporen van iemand die bereidwillig genoeg was ons op zijn vrije zondag
zo goed te helpen dat wij zonder verdere moeilijkheden thuis konden komen.
Vanaf deze plaats zou ik dan graag alle bekenden in de Ortsgruppe Hanau
- in het bijzonder hun voorzitter, de heer Dutinè - willen danken voor deze
voor ons onvergetelijke dagen en wens de afdeling veel succes in hun lief
hebberij toe.
Hopelijk worden de contacten die inmiddels gelegd zijn, in de toekomst nog
verdiept en verder uitgebreid.

St. Pieterstraat 27, 4331 ET Middelburg
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V ragenrubriek
A. VAN BEUNINGEN
De volgende vraag van de heer Van Zanten is al ten dele beantwoord in
mijn artikel over het zaaien in het juninummer. U schrijft dat u van 100 Lobiviazaadjes maar 20 plantjes en van 25 Echinocereuszaadjes maar 4 plantjes over
hebt. Dit kan natuurlijk aan het zaaien liggen, maar het hoeft niet altijd. Er
spelen hier zoveel factoren een rol. Om er enige te noemen: bij. oud of
slecht kiemend zaad, of u hebt het zaadontsmetten te ver doorgevoerd. Het
ontsmetten zoals u het gedaan hebt met Rootane F is gevaarlijk. Want alle
ontsmettingsmiddelen hebben een min of meer remmende werking. Het verhitten
in de oven is, als het niet zeer precies gedaan wordt, ook funest. Men doodt
dan de goede schimmels, die voor het kiemen nodig zijn en andere kwaad
aardige schimmels, zullen blijven leven. Men ziet in de natuur het dagelijks
om zich heen; wat we niet nodig hebben, is zelfs moeilijk uit te roeien, doordat
de natuurlijke kringloop is gestoord. Dit doet u namelijk in meer of mindere
mate ook met uw zaaigrond. Wanneer men zo verhit, dat gegarandeerd alles
dood is, houdt men poeder over, waar men ook niet meer in kan zaaien.
De kalkaanslag waar u over spreekt zal dan ook wel niet meer komen, als u
eens probeert te zaaien zoals ik het in het juninummer 1980 heb besproken.
Nu nog een algemene tip:
We gaan zo langzaam weer de winter tegemoet! Ik weet op het moment dat
ik dit schrijf, wel niet wanneer de vorige winter opgehouden is, want daar
heb ik hier in Mook nog niets van gemerkt, maar we moeten er toch rekening
mee houden dat onze planten weer in winterrust moeten en dan is het oppassen
geblazen. Onze planten moeten op tijd afgehard worden, m.a.w. het water
geven minderen en veel luchten. Dus deur en ramen open!! En vooral als dit
weer mocht aanhouden, zoals we de hele zomer al gehad hebben, dan is
dubbel oppassen geblazen.
Er zijn natuurlijk uitzonderingen die de regel bevestigen. Eerst planten die
's winters in de kas blijven, of die naar binnen in de huiskamer gehaald
worden. Wanneer ze in de kas blijven, staan ze in de turf of potgrond, of staan
ze zo op schappen. Wanneer ze in tabletten staan en ingegraven zijn, moet
men eraan denken dat ook de ondergrond langer vochtig blijft, dus eerder
aan water minderen denken. Wanneer ze daarentegen naar binnen in de
huiskamer gehaald worden, is de mogelijkheid van te nat overwinteren natuur
lijk veel minder.
Nog een volgend probleem: Is men in het gelukkig bezit van een kasje,
dan is het noodzaak ook eens aan het isoleren te gaan denken. Dit natuurlijk
in verband met de hoge stookkosten. Bekijk alles eens rustig, en overleg nu
al, hoe men dit probleem het beste kan aanpakken. Er zijn verschillende materialen
in de handel, dus moet men voor zich zelf uitmaken wat men kiest. Noppenplastiek is bijv. heel goed geschikt. Met een klein beetje inzicht en veel vragen
bij oudere liefhebbers komt men zelf tot het beste resultaat.
Rijksweg 173, 6585 AE Mook

BOEKBESPREKING
M eritorious Mammillarias, auteur W.F. Maddams, uitgeefster The Mammillaria Society, Engeland,
formaat 1 4 x 2 0 cm, 44 bladzijden, 40 zwartwitfoto’s, brochurevorm met halfstijve kaft.
Dit werkje is een vervolg op het enige jaren geleden, door dezelfde schrijver gepubliceerde boekje
Interesting Newer Mammillarias. De titel van dit nieuwe boekje kunnen we vertalen met Verdienstelijke
Mammillaria’s.
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De schrijver heeft als liefhebber een enorme ervaring met dit cactusgeslacht.
Een 40-tal soorten Mammillaria's worden daarin besproken, elk voorzien van een goede tot zeer
goede zwartwitafbeelding.
Van elke plant wordt ondermeer vermeld, waar deze oorspronkelijk vandaan komt, de kweekwijze
en eventuele bijzondere behandeling en de bloeitijd. Ook de verwantschapsgroep wordt telkens vermeld.
De druk is sober doch prima verzorgd.
Missen doe ik een inhoudsopgave, maar dat weerhoudt mij niet dit werkje van harte aan te bevelen.
Voor de prijs hoeft men het niet te laten. Voor de Succulentaleden in Nederland en België
bedraagt de prijs £ 1.20 met inbegrip van de verzendkosten, over te maken per Internationale
Postwissel. Het besteladres luidt: The Mammillaria Society, Mr. W.F. Maddams, 26, Glenfield Road,
Banstead, Surrey, SM7 2DG, Engeland.
Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

TIJDSCHRIFTEN
The Journal of the Mammillaria Society, vol. XX, nr. 1, Febr. 1980.
E.F. Castetter, Prince Pierce en Karl H. Schwerin besluiten met deel 4 hun artikel over de ware
Mammillaria wilcoxii.
John Pilbeam wijdt aandacht aan Mammillaria magnifica, Mammillaria (=Cochemiea) poseigeri,«
Mammillaria schwarzii en Mammillaria dixanthocentron.
Betty Maddams verhaalt over haar kaservaringen tijdens de donkerste maanden van de afgelopen
winter.
Als gebruikelijk bij het uitkomen van het eerste nummer in het nieuwe jaar is er de zaadlijst
bijgevoegd. De daarop vermelde soorten worden in het nummer zelf besproken.
Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal.

Aanvulling op de
woutersianus

nieuwbeschrijving van Discocactus

A.J. BREDEROO
Waarschijnlijk doordat Discocactus woutersianus in de aantekeningen van de
Heer Buining niet vermeld is en er dus geen veldnummer in voorkwam' heb ik
verzuimd een veldnummer in de nieuwbeschrijving te vermelden.
Het lijkt mij juist hiervoor Buining’s eigen veldnummer te gebruiken en Disco
cactus woutersianus dus onder te brengen onder nr. AB 1006.
Gielis Steltmanstr. 38, 1067 NP Amsterdam
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Cactusvindplaatsen in Arizona (2)
J.J. DE MORREE
In zijn natuurlijke omgeving heeft de Carnegia gigantea een aantal vijanden
onder de vogels, knaagdieren en insecten, die zijn groei ten eigen bate proberen
te verhinderen. Per jaar komen er tientallen vruchten aan de plant, maar van
de toch ongetwijfeld tienduizenden zaden krijgen er maar weinige een kans
om te ontkiemen. In een Carnegia-woud van volwassen zuilen staan maar
relatief weinig jonge exemplaren de instandhouding van de soort te garanderen.
Als de vruchten al niet worden leeggepikt aan de plant dan zijn er wel
de woestijnmuizen die de net ontkiemde zaden decimeren. Toch is dit ver
lies niet verontrustend. Er van uitgaande dat er een moeizaam ingesteld oecologisch evenwicht bestaat in de Arizona-woestiin met een leefgemeenschap
die op droogte ingesteld is, zou het ontstaan van een monocultuur van Carnegia's
een desastreuze verarming zijn. Uiteindelijk hoeft een zuil gedurende zijn lange
leven van 150-200 jaar maar één nakomeling te produceren om de situatie
te consolideren.
Als een sappige zaailing door toevallige omstandigheden in staat is om te
overleven tot hij een stevige eerste bedoorning heeft opgebouwd, begint
een traag maar gestadig groeiproces. De eerste tien jaar wordt hij meestal
niet hoger dan een centimeter of vijtien. Elierna gaat het voorspoediger en met
een uitgebreid wortelgestel uitgerust heeft de Carnegia na twintig jaar de
meter wel gepasseerd. Dit grote wortelgestel is enerzijds van groot belang
om voldoende water te bemachtigen. In de droge perioden zijn de zuilen
aanzienlijk slanker dan tijdens de regens. Anderzijds zijn de wortels een ver
eiste om als stevige verankering in de bodem dienst te doen. De tot vijftien
meter hoge zuilen met een gewicht van duizenden kilo’s zijn op de open
vlakte zeer kwetsbaar voor stormen. Bij onvoldoende verankering worden ze
volledig omgeblazen.
De jonge planten vormen een zware en dichte bedoorning, die een ondoor
dringbare barrière vormt voor planteneters (zie foto 1). Als na een jaar of
zeventig de plant begint met het vormen van de zijtakken, treedt er een
typische verandering op bij de dan te vormen doorns. De oude doorns waren
tot nu toe grijs tot bijna zwart en zeer krachtig priemvormig (zie foto 3).
De nieuwe doorns daarentegen zijn crèmewit en buigzaam (zie foto 2). Dit
is zeker geen nieuwgroei die in de loop van het jaar steviger en zwaarder
wordt, er gaat een nieuw soort bedoorning groeien. Wellicht is dit een aan
passing aan het volwassen stadium om de bloemknoppen de kans te geven
om door de bedoorning heen te dringen. Als je die zwakkere lichtgekleurde
bedoorning bekijkt komt je in de verleiding om te concluderen dat je oog
in oog staat met de meest summiere cephaliumvorming binnen het geslacht
der Cactaceae. Een theoretische benadering kan ik echter maar beter overlaten
aan een meer gespecialiseerde bioloog, want ongemerkt strijk je een of andere
systematicus tegen de haren in.
De mooiste exemplaren met hun sierlijke kandelabervorm zijn rond de honderd
jaar oud. Daarna begint de verwering een woordje mee te spreken. De doornrijen raken langzamerhand hun verdedigingsfunctie kwijt omdat het langswaaiende
zand gestaag zijn eroderende werking uitoefent. Op dat moment grijpen de Gilacactusspechten (Centurus uropygialis) hun kans. Ze weten door de taaie opper
huid heen te beitelen om een nest te bouwen in het zachte merg. Op foto 4
is zo’n specht zichtbaar, aangegeven door een pijltje. De cactus verdedigt
zich door een stevige kurklaag aan te leggen op de wand van de gevormde
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1. Jong exemplaar van Carnegia gigantea

2. De jonge bedoorning is wit

DENKT U aan de diawedstrijd?
3. Beeld van de oudere doorns

4. Cactusspecht op Carnegiaskelet

holte om uitdroging of rotting te voorkomen. Deze kokervormige kurkbuizen
zijn zo resistent, dat als de zuil zelf al is afgestorven en verrot, de kurkwand
nog intact is en tussen de resten cactus als "desert-shoe", te vinden is.
De oudere exemplaren met hun uitgebreide vertakkingen zijn vaak doorzeefd
met nestgaten. Het is overigens merkwaardig dat de spechten maar een maal
van de nestholte gebruik maken en hem dan achterlaten voor eventuele op
volgers. Dit zijn de vogelsoorten die door de andere bouw van hun snavel
niet in staat zijn om de cactuswand te doorboren, maar dankbaar gebruik
maken van de noeste arbeid van de spechten.
De kleine cactus-uil (Otis asio) en de cactus-wren (Campylo-rhynchus brunneicapillum) zijn twee van die vogelsoorten. De Engelse benaming wren
(— winterkoninkje) zou doen vermoeden dat we met een klein vogeltje te
doen hebben, maar deze vogel bereikt een grootte van een kleine spreeuw.
Beide soorten benutten de nestgelegenheid meerdere jaren achtereen en de uil
zoekt een koele en donkere plaats om de dag slapend door te brengen.
Als de aantasting en beschadiging jaren achtereen hun werk doen zal zelfs
de sterkste zuil op den duur daar niet tegen bestand zijn. Het zachte merg
vergaat en de stevige houten vaatbundels blijven als een star geraamte achter.
De laatste foto geeft een beeld van de onttakeling. Dan wordt wél duidelijk,
dat het houten steunskelet zich aan de buitenzijde van het cactuslichaam bevindt,
dicht tegen de ribben aan. Mechanisch gezien is dit ook de voordeligste
constructie, aangezien een holle pijp nu eenmaal een grotere stijfheid bezit
dan een massieve staaf van de zelfde omvang. De vaatbundels zijn taai
en licht van gewicht en ongeveer vingerdik. Ze zouden een prima soort wandel
stok zijn. Met spijt in mijn hart heb ik zo’n kaarsrechte wande stok bij de
terugreis achtergelaten, omdat je nu eenmaal niet alles mee het vliegtuig in
kunt slepen. Een zelfde gevoel als na een middagje in het bos heel vroeger
toen je ook nooit je boomstammen of stokken mee naar huis mocht nemen.
Kon. Emmalaan 23, 2264 SH Leidschendam.

(wordt vervolgd)

Evolutie in de praktijk
TH.M.W. NEUTELINGS
Tot de kleinste cactusgeslachten die in toenemende mate als populair aange
merkt mogen worden, hoort ongetwijfeld het geslacht Turbinicarpus. Het zijn
kleine bolcactussen, die indien geënt geen enkel probleem in cultuuromstandigheden opleveren. En zij bloeien vanaf het vroege voorjaar tot laat in de herfst
met fraaie bloemen. Geënt dienen zij op kleine onderstammen te staan. Anders
worden zij wanstaltig van vorm en kunnen letterlijk uit hun voegen barsten,
waarmede dus hun natuurlijke, gracieuze vorm teloorgaat. Overigens gaat het
enten bij dit geslacht erg gemakkelijk. Ze vergroeien probleemloos met de onder
stam, mits men de elementaire beginselen van de enthygiëne en -methodiek
maar in acht neemt.
Daarnaast is het interessant ze toch op eigen wortel te kweken. Dat is niet
zo moeilijk als wel eens in bepaalde boeken beweerd wordt. Daartoe behoeft
men maar een paar dingen goed te onthouden die voor de meeste cactussen
en zeker de bolvormen gelden. Geen watergift bij vochtig, somber weer. Ruim
water bij een periode van warm weer en daarbij een goede drainage, zodat
het overtollige water kan weglopen.
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Turbinicarpus pseudomacrochele var. krainzianus: rechts de normale moerplant, links de spruitende dochter
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Dat de Turbinicarpussen geen behoefte hebben om groot te worden, ligt aan
het feit, dat zij tijdens het droogteseizoen, hetgeen ook hun rustperiode in
houdt, zich geheel of bijna geheel in de Mexicaanse aardbodem terugtrekken.
De zon schijnt dan fel en loodrecht op hun kruintje, welke bedekt zijn met witte
wol, dat als het ware het zonlicht zoveel mogelijk terugkaatst.
Twee soorten Turbinicarpussen hebben zich anders bewapend tegen de felle
zonnestralen. NI. T. valdezianus en T. pseudopectinatus met kleine, kamvormig
ingeplante doorns. Bij de eerstgenoemde zijn de doorns ook nog gevederd. Bij
beide soorten is het plantelichaam niet dan wel met veel moeite te ontwaren.
Het heeft dan ook lang geduurd, voordat men begreep dat deze twee soorten
tot het geslacht Turbinicarpus behoorden. Immers de volwassen bedoorning
van alle andere Turbinicarpussen lijkt er in de verste verte niet op. En vroeger
geschiedde het onderzoek met betrekking tot de geslachtsindeling veel opper
vlakkiger dan hedentendage het geval is. Dat is dan ook de reden dat we de
laatste jaren in toenemende mate geconfronteerd worden met het herbenamen
van reeds lang bekende cactussoorten.
Voor ons liefhebbende leken, min of meer door de praktijk gevormd, doet zo'n
wijziging in eerste aanleg vreemd aan. Vooral wanneer het uiterlijk zo erg af
wijkt als bedoeld met die twee soorten, die zoeven al genoemd werden. Tot
dat men zelf een soort van een ontdekking doet en daarbij, zonder het aanvan
kelijk te beseffen, enigermate met de zogenaamde evolutieleer in aanra
king komt. Deze leer wil zo veel zeggen, dat alle levende soorten - plant zowel
als dier - door de generaties heen aan uiterlijke veranderingen onderhevig zijn.
Het betreft dan hier veranderingen die erg noodzakelijk zijn on als soort in
leven te blijven, bijvoorbeeld ten gevolge van wijzigingen in klimaat, bodemge
steldheid, natuurlijke milieuveranderingen e.d.
Men zou dus kunnen redeneren, dat die twee Tubinicarpussoorten in hun
bewapening tegen het felle, hete zonlicht al verder ontwikkeld zijn dan hun
andere neven.
En nu dan eindelijk die "ontdekking”. Ik heb een (geënte) T. pseudomacrochele
var. krainzianus, die een paar jaren geleden een paar zijspruiten begon aan
te maken. De doorntjes van de zijspruiten waren klein, wit en straalvormig
ingeplant. Op zich is dat geen afwijkend verschijnsel. We noemen dat juvenale
(= jeugd-)doorns, die bijna bij alle soorten cactussen voorkomen als ze zich
in de zaailingfase bevinden. Dit type bedoorning nu lijkt dan ook niet op het
type van de aan de zaailingen ontgroeide, dus volwassen plant. In de natuur
kunnen we dit beeld het beste vergelijken met de vogels. Alle kuikens hebben geen
veren, doch dons, of het nu een uilskuiken, een struisvogelkuiken of een mus
kuiken betreft. Terug naar onze cactussen. Sommige soorten ervan laten in de
beginfase van hun jonge zijspruiten even de jeugdbedoorning opkomen. En zoals
we zonet zagen, mijn T. pseudomacrochele var. krainzianus deed precies zo.
Ik entte alle drie zijscheutjes op een onderstam.
Maar na verloop van tijd ontdekte ik dat bij alle drie Je nieuwe areolen
geen normale, volwassen doorns gingen voortbrengen: dus geen lange, bruine,
kruivormige doorns. Maar veel kleine, witte doorns, kamvormig op het areool
ingeplant! Bovendien staan die areolen ontzettend dicht ci> elkaar, net zoals
bij T. valdezianus en T. pseudopectinatus.
Nu na enige jaren ziet het er niet naar uit dat daarin nog verandering komt.
Een exemplaar maakt zelfs weer bijscheuten aan, voorzien van hetzelfde type
bedoorning. De plant blijft klein van vorm en lijkt daardoor ontzettend veel
op een pseudopectinatus.
Welke conclusies mogen wij als leek daaruit trekken? Ik meen te mogen stellen,
dat men als amateur aldus het evolutieproces goed ervaart. De drang tot vor-
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ming van pectinate bedoorning (= kamvormige) moet al in de moederplant
geprogrammeerd zijn, maar is latent (= sluimerend) gebleven, d.w.z. het
heeft wel het vermogen tot, maar brengt het (nog) niet in de praktijk. En dan
gaat men opeens goed begrijpen, waarom een cactusdeskundige bijvoorbeeld
de pseudopectinatus alsnog onderbrengt in het geslacht Turbinicarpus. Want
dat deed hij op de grond van zaad- en bloemkenmerken, waarbij o.m. weten
schappelijke hulpmiddelen toegepast werden. Maar nu een ander familielid
van dit geslacht duidelijk aantoont kamvormige bedoorning op volwassen plantenexemplaren te kunnen voortbrengen, lijkt voor mij het onderbrengen van valdezianus en pseudopectinatus onder Turbinicarpus als leek wat aannemelijker.
Zulk een ervaring doet deze toch al interessante hobby nog meer inhoud
geven. En kan een bijdrage leveren tot verdere inzichten in het evolutiepro
ces, dat zich langzaam maar zeker voltrekt, of beter gezegd, zich blijft vol
trekken. Voor mij zou het interessant zijn te vernemen of anderen ook soort
gelijke ervaringen hebben opgedaan.
Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

Lobivia rubescens Backbg.
W. STERK
Deze soort werd in 1932 als Echinopsis rubescens beschreven, naar een plant
uit Noord-Argentinië. Volgens de beschrijving heeft de plant een penwortel,
kan tot 10 cm doorsnede worden, is grijsgroen, naar beneden wat roodachtig.
De bloemen zijn geel en kunnen een doorsnede tot 6 cm halen.
Mijn plant is een importexemplaar afkomstig van Lau. Hoewel dit exemplaar
regelmatig bloeit, is de groei gering. De afbeelding van Backeberg lijkt veel
op deze plant, alleen zijn de bloembladeren daar iets breder.
Haage geeft in zijn bekende Praktische Cactusboek een afbeelding in kleur die
nogal verschilt. Allereerst is de vorm in plaats van laag eenigszins afgeplat,
juist zuilvormig. Ook de bedoorning is veel krachtiger en donkerder. Dit alles kan
mede veroorzaakt zijn door de kweekwijze, b.v. enten.

Lobivia rubescens
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Backeberg deelt deze soort in bij een groep die hij de Wrightianae heeft
genoemd en waar hij ook de in 1932 door Werdermann beschreven Lobivia
marsoneri bij heeft ingedeeld.
Walther Rausch heeft echter geheel andere ideeën over de verwantschappen
van de Lobivia-soorten. Hij erkent L rubescens niet meer als soort, maar
maakt er een ondervariëteit van die behoort bij de variëteit marsoneri van de
volgens de opvattingen van Rausch zeer variabele en vormrijke soort Lobivia
chrysantha (Werd) Backbg. Tot deze soort rekent hij ook de bekende Lobivia
jajoiana met alle daarbij beschreven variëteiten. Natuurlijk zal zeker niet iedereen
het met deze wel wat ingewikkelde naamsveranderingen eens zijn. Zijn boek
Lobivia bevat prachtige foto’s waar hij zeer inconsequent de "oude” naam bij
zet en niet zijn nieuwe combinaties. Misschien vond hij dat Lobivia chrysantha
var. marsoneri subvar. rubescens wel wat erg lang werd.
Zijn opvattingen berusten vooral op de verspreiding van de soorten, hoewel
een werkelijke verdediging van zijn veranderingen grotendeels ontbreekt.
De foto in dat boek van deze soort lijkt het meest op die van Haage, al is
zo te zien de afgebeelde plant niet zo hoog.
Uit het boek is wel duidelijk geworden dat zeker het laatste woord niet geschreven
is over dit prachtige geslacht.
Wevestraat 89, 5708 AE Helmond

Het geslacht Cussonia
Van een goede vriend van mij uit Zuid-Afrika ontving ik een be
langwekkend artikel over een succulentengeslacht dat bij ons in
Nederland niet zo bekend is, het geslacht Cussonia.
Onbekend maakt onbemind geldt ook in dit geval en het is zeker
interessant te lezen over dit geslacht van planten met dikke knolvoeten. Soms zijn er wel eens zaden te koop en dan is het goed
te weten wat men van die zaden te zijner tijd aan planten mag
verwachten.
Het artikel is niet in het Nederlands vertaald omdat de Zuidafrikaanse taal zo sterk op het Nederlands gelijkt dat iedereen
het (soms met enige moeite) toch wel goed kan lezen. Niette
min zijn enkele woorden vertaald en tussen haakjes achter het
betreffende woord geplaatst.
Arie de Graaf

DIE GENUS CUSSONIA
A. DE LANGE
Die familie ARALIACEAE is waarskynlik onbekend by die versamelaars van
sukkulente, veral die kodeksvormige sukkulente. Die familie bevat 55 genera
waarvan drie genera in Suid-Afrika voorkom. Hulle is Seemannaralia (1 spesie
in S.A., 1 spesie totaal), Schefflera (1 spesie in S.A., 130 spesies in totaal)
en Cussonia (11 spesies in S.A., 25 spesies in totaal).
Die genus Cussonia bevat verskeie species met kenmerkende sukkulenteienskappe. Die lectotipe is C. spicata. Die genus kan in drie sub-genera
verdeel word: Cussonia, Paniculata, Protocussionia. In die sub-genus Cussonia
kan weer twee seksies onderskei word: Cussonia en Capitata. Die volgende
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skema gee’n uiteensetting daarvan tesame met ’n indeling van die spesies.
Genus:

Subgenus:

Cussionia

Cussonia

Paniculata

Protocussonia

Capitata

Seksie:

Cussonia

Spesies:

C. spicata
C. thyrsiflora
C. sphaerocephala C. arenicola
C. nicholsonii
C. zuluensis

C. paniculata C.
C.
C.
C.

natalensis
arborea
angolensis
holstii

Die naam C. kraussii skep jarelank al veel verwarring. Dit word foutiewelik
deurmekaar gebruik vir die species C. arenicola, C. nicholsonii en C. zu
luensis en moet dus vermy word.
Byna al die species van die genus Cussonia het in Afrikaans die pragtige
naam "kiepersol” gekry. Hierdie volksnaam is ook 'n baie (erg, zeer, sterk,
veel) raak beskrywing, maar ongelukkig weet die meeste Afrikaners nie meer
wat dit beteken nie. Kiepersol kom histories van die Nederlandse benaming
"kipersol” vir 'n groot sonskerm met ’n lang steel wat in die sewentiende
eeu in Nederlands-Oos-Indië gebruik is. Op sy beurt kom dit van die Portu
gese woordt "quitasol” wat sonskerm beteken het. Die huidige Engelse be
naming "Cabbage tree ("Kool-boom”) is net so raak. Wat die woord "kieper
sol” nie beskryf nie, word beskryf deur "Cabbage tree”. Die blare by som
mige spesies het ’n treffende grys-groen tot blou-groen kleur wat ’n mens
baie herinner aan koolblare.
Die species is almal struike of bome met lang, dik, weinig vertakte stamme.
Die buitekant van die stam is gewoonlik bedek deur 'n skurwe grys bas
wat deur veldbrande pikswart verbrand word. Die binnenkant is gevul met
’n tipiese sukkelentagtige weefsel: sag, wit en ryk aan water. Indien ’n boom
vrek (afsterft), vrot die binnenste gedeelte weg sodat slegs ’n hol pyp oorbly
gevorm deur die oorblywende bas. Die uiters aantreklike blare (met kleure
mat-blougroen tot blink-donkergroen) word slegs aan die punte van die takke
gedra deur middel van lang blaarstele wat speeksgewys gerangskik is en
dit dus die voorkoms van ’n sambreel ("paraplu”) gee. Die blare is hand
vormig of handspletig saamgestel met lang gaafrandige, veerspletige of
getande blaartjies wat van die blaarsteeltop uitstraal. Hierdie blare word
meestal aan die begin van die groeiseisoen gevorm en word dwarsdeur die
jaar gedra tot aan die begin van die daaropvolgende groeiseisoen, gewoon
lik die lente.
Die nuwe groei gee oorsprong aan die blare of die bloeiwyse, maar nie
albei tegelyk nie. Takke wat die bloeiwyse dra is dus kaal van enige blare.
’n Plant blom nie elke jaar nie, maar soms so min as een of twee keer
in sy ganse leeftyd. Dit neem bykans ’n volle jaar vir die bloeiwyse om te
ontwikkel. Nadat die vrugte gedra is, gaan die bloeias en die punt van die
tak dood (soms ’n hele stuk van die stam). Waar die stam vereelt, vertak
dit die volgende jaar om twee stelle blare te dra waaruit die daaropvolgen
de jare ’n mik (gaffel) en twee stamme vorm. ’n Mens kan dus bereken
hoeveel keer ’n plant gedurende sy lewe geblom het deur die getal mikke
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te tel.
Die klein geel-groen blomme word dig op mekaar gedra op dik are wat die
bloeiwyse soos 'n geel kers laat voorkom. (Kyk na toto 1 wat die bloeiwyse van C. spicata afbeeld. Op die foto verskyn daar ook die takke van
Euporbia inges met sy kenmerkende rooi vrugte). Die blomme bloei onreëlmatig al langs die bloeias. As 'n blom oud word, skei dit ’n taai soet vloei
stof af wat ’n menigte insekte lok wat dan die nuwe blomme bestuif. Ek
het eenkeer 16 verskillende soorte insekte op so ’n bloeiwyse getel. Nie alle
blomme word bevrug nie. Die bevrugte blomme ontwikkel oor ’n tydperk van
maande tot 'n pragtige aantreklike bessie waarvan die vlesige skil pers word
wanneer dit ryp is. Ongelukkig vind voëls hierdie vruggies net zo aantreklik. Die
kans om op ryp vruggies af te kom, is dus skraal: Plante staan nooit dig
op mekaar nie, slegs een uit elke sowat 20 plante blom, en die voëls besoek die plante lank voor jy nog kans kry.
In die vruggie is een of twee harde pitte. Hierdie pitjies word gereeld en
maklik deur insekte vernietig, veral as ’n mens dink hoeveel soorte insekte
die geleentheid benut om die plante te besoek. Dit is niks snaaks (leuk)
om te vind dat meer as 90% van die pitte gaatjies het wat aantoon dat
Fig. 3 :
C. arenicola
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Fig. 4:
C. spicata

hulle besoek is nie. 'n Vruggie waarvan die pitte aangetas is, jmwikkel nie
so goed as 'n gesonde vruggie nie. Voëls is ook nie juis behulpsaam nie
want hulle onderskei baie goed tussen gesond en siek vrugte en los (laat)
dus die siekes vir ander oor.
Om 'n volwasse plant in die veld uit te haal, is ’n groot waagstuk. Onkun
dige tuiniers probeer dit heel dikwels, maar met weinig sukses. Die eerste
ding waarmee hulle hulself misgis, is die onderaardse knoets. Hierdie
knoets of kodeks help die plant om weerstand te bied teen droogtes. As
’n mens die plant sou uithaal, mag hierdie knoets nie beskadig word nie.
Indien dit beskadig sou word, moet ’n mens tipies soos by sukkulente die
plant verskeie maande die geleentheid gee om 'n eelt oor die wond te vorm.
Onkundige tuiniers gee die plant water onmiddellik nadat hulle dit geplant
het met gewoonlik fatale gevolge. Soms is ’n deel van die knoets (kodeks)
duidelik bo die grond sigbaar. Dit word goed geïllustreer in foto 2 van ’n
C. paniculata. In die foto is daar tussen die gras verskeie bloeiwyses van
Aloë davyana sigbaar.
Dit is veel beter om enige Cussonia spesie van saad te groei. Saailinge
ontwikkel heel gou 'n pragtige ondergrondse kodeks. ’n Mens moet egter
die saailing ’n hele paar jaar (3-5 jaar) die geleentheid gun om ’n deeglike kodeks
te vorm voordat ’n mens hulle uitplant met die kodeks gedeeltelik bo die
grond. Ek het al die geleentheid gehad om die kodeks te bestudeer van
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spesies, naamlik C. paniculata, C. spicata, C. zuluensis en C. arenicola.
By C. zuluensis het ek gevind dat ’n jong plant van 1,2 m hoog ’n kodeks
gehad het van 8 cm 0 by 18 cm hoog. By C. paniculata het ek gevind
dat ’n jong plant van 0,8 m hoog 'n kodeks gehad het van 7 cm 0 by
20 cm hoog. Die koning van almal is natuurlik C. arenicola. Soos die naam
sê, groei die plante graag in sand waar hulle die geleentheid het om pragtige kodekse te vorm. Hulle is ook in hoogte die kleinste spesie in die
genus. Volwasse plante word selde hoer as 1,5 m. Op foto 3 word ’n volwasse C. arenicola afgebeeld. Die deursnit van die kodeks is ongeveer 20
cm. Die hoogte kan nie veel hoer wees nie. By ’n ander versamelaar het
ek die geleentheid gehad om ’n plant te sien met kodeks 0 25 cm, hoog
te 35 cm. ’n Lieflike plant met die glinsterende donkergroen blare!
C. spicata het ook meestal blink donkergroen blare en vertoon pragtig in ’n
tuin. Tog kan hierdie blink donkergroen kleur van die blare misleidend wees.
Aan die noordelike hange van die Magaliesberge groei plante met grysblou
blare soos C. paniculata (kyk na foto 4). Verskei jare het ek maar aangeneem dat dit C. paniculata was, totdat ek een jaar in die bloeityd op
hulle afgekom het. Wat ’n verrassing: volgens die blomme en die bloeiseizoen was dit duidelik C. spicata. Die spesie C. spicata vind ’n mens veral
in die laeveld wat subtropies van aard is, maar in die hoëveld waar die
klimaat gematigd is met strawwe winterryp, vind ’n mens dit slegs plek-plek
aan die noordelike hange van berge (byvoorbeeld Magaliesberge) waar dit
beskerm is teen die koue suidewinde. C. paniculata daarteenoor, is baie
meer gehard teen koue en vind ’n mens heel dikwels aan die suidelike
hange van die Magaliesberge. Dit groei byna uitsluitlik op rotsagtige heuwels
en berge wat aantoon dat dit ook goeie dreinering moet hê. Dit is niet baie
gebonde aan ’n bepaalde geologiese materiaal nie. Ek het dit al gevind op
dolomiet, doloriet en sandsteen wat ’n pH-variasie van 9 tot 5 verteenwoordig. Mits dit in die winter droog gehou word, kan dit verskeie weke lank
elke nag sub-zero temperature (onder nul) weerstaan. Eienaardig genoeg kan
dit nie lank koue winde trotseer nie.
As ’n binnehuis-versierplant kan C. paniculata net so ’n gesogte posisie in
neem as byvoorbeeld Pachypodium lamerii of Monstera deliciosa. Dit kan
redelik verdwerg (Bonzai) word tot ’n maksimum hoogte van 1 m. In die
natuur word C. paniculata gewoonlik 3 m - 4 m hoog. Ek het al andere
kere plante so hoog as 6 m gekry, maar dit is ’n uitsondering. Die reuse
onder die genus Cussonia is natuurlik C. sphaerocephala. Volgens literatuur
kry ’n mens groot bome 25 m - 30 m hoog! Die dwerg is egter, soos
vroeër gesê, C. arenicola.
Greenstreet 55, Parktown Estates, Pretoria 0084, R.S.A.

De bestuiving en het zaad
ERIK VAN LOHUIZEN
De bestuiving van de bloemen is voor de zaadplanten het middel tot voort
planting. Daarom bezitten de bloemen dikwijls een fantastische kleurenpracht
en een bedwelmende geur. Denk maar eens aan de bladcactus (Epiphyllum)
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= stijl
= vruchtbeginsel
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= helmdraad
= stuifmeelkorrel
= stuifmeelbuis
= stempelweefsel
= generatieve kern
= vegetatieve kern
= poortje
= funiculus

kiemende stuifmeelkorrel.
stuifmeelbuis begint de stijl binnen te groeien

embryozak met stuifmeelbuis, vlak voor de bevruchting

met zijn prachtige grote, geurende bloem. De plant tracht daarmee insekten
aan te lokken voor de bestuiving. Hoe komt zo’n bestuiving nu tot stand?
Een bloem bezit mannelijke geslachtsorgaantjes, de meeldraden en vrouwelijke
geslachtsorgaantjes, de stampers. De meeldraad bestaat uit een helmdraad
en een helmknop. De helmknop bestaat weer uit twee helmhokjes, waarin
het stuifmeel gevormd wordt. Stuifmeelkorrels zijn de mannelijke voortplantingscellen. De stamper, het vrouwelijk voortplantingsorgaan, bestaat uit een
vruchtbeginsel, een stijl en stempels. In het vruchtbeginsel bevinden zich de
zaadknoppen (= eicellen), de vrouwelijke voortplantingscellen.
Bij de bestuiving moet een stuifmeelkorrel overgebracht worden op de stempel,
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liefst die van een andere bloem. Als een stuifmeelkorrel éénmaal op de
stempel terechtgekomen is vormt hij een stuifmeelbuis, die door de stijl naar
de eicellen in het vruchtbeginsel groeit. De stuifmeelbuis bevat aanvankelijk
2 kernen, een vegetatieve kern en een generatieve kern. De eicel bevindt
zich in de sec. embryozak, waarin zich 8 kernen bevinden. De embryozak
wordt omgeven door 2 vliezen, de integumenten, die een poortje vrij laten.
De eigenlijke eicel ligt vlak voor dat poortje. Vlak voor de eigenlijke be
vruchting versmelten de beide middelste kernen in de embryozak, de poolkernen, tot een diploïde sec. embryozakkern. Als de stuifmeelbuis het poortje
bereikt heeft, deelt de generatieve kern zich, terwijl de vegetatieve kern te
gronde gaat. Nu volgt de eigenlijke bevruchting, waarbij de ene genera
tieve kern versmelt met de eikern, terwijl de andere generatieve kern ver
smelt met de sec. embryozakkern. De bevruchte eicel groeit uit tot de kiem,
de bevruchte sec. embryozakkern tot endosperm. Kiem en endosperm vormen
samen het zaad, omgeven door de zaadhuid. Als het zaad rijp is, en dat
kan soms wel een half jaar of langer duren, kunt u het oogsten.
Zaden leven, daarom dienen ze op de juiste wijze bewaard te worden.
Liever niet in plastic doosjes, maar beter in papieren zakjes. Het volgend
jaar kunt u zo uit eigen gewonnen zaad weer nieuwe plantjes opkweken.
Vinkstraat 9, 8172 GL Vaassen

W at denkt U van (4) ...
Mammillaria boolii Lindsay
TH. NEUTELINGS
In de vijftiger jaren werd dit aantrekkelijk bolcactusje door de heer Bool ont
dekt in Mexico, in de staat Sonora, bij de San Pedro Baai, op het bovenste
gedeelte van de noordelijke helling van de Ensenade Grande. Ook enige km
zuidelijker, bij de San Carlos Baai, is een groeiplaats aangetroffen. Het groeit
en bloeit er tussen vulkanisch rotsgesteente.
Geen wonder dat na de ontdekking het bij de liefhebbers zo populair werd,
alleen al vanwege de grote, roze bloemen, 25 mm lang en idem in 0, die
dit plantje elke zomer trouw gemakkelijk voortbrengt.
Spruiten doet dit exemplaar in cultuur bijna niet. Op de heldergroene, wat
slapachtige tuberkels staat de middendoorn, geelachtig tot hoornkleurig, aan
de bovenkant haakvormig en wat donkerder van tint. De lengte bedraagt
maximaal 20 mm. De ca. 15-20 randdoorns zijn dun, wit en tot 15 mm lang.
De bessen zijn prachtig oranjekleurig, knotsvormig en tot 30 mm lang.
In de kweek zijn het echt geen 'moeilijke' planten. Daar deze soort niet gro
ter en breder wordt dan 3-4 cm, volstaat een potje van 6 cm 0. Dus ook
een ideale plant voor liefhebbers met beperkte kweekruimte.
De grond moet goed doorlatend zijn. Zelf teel ik het in een grondmengsel
van potaarde, klei en gebakken kleikorrels.
Het is mij gebleken dat deze soort zelfsteriel is. D.w.z., wil men bessen eraan
krijgen, dan moet het bestoven worden met het stuifmeel van een ander
boolii-exemplaar. Trouwens het winnen van zaad ervan is ook interessant.
Want driejarige exemplaren zijn reeds bloeibaar!
Tijdens een periode met warm, zonnig weer kan het best wat water hebben,
mits het vocht maar niet om de wortelhals blijft staan.
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Mammillaria boolii Lindsay, vergroting 2x
Foto van de schrijver

Enten is totaal overbodig. Bij deze soort lukt het overigens niet altijd, omdat
het na enting de neiging heeft toch weer worteltjes aan te maken en zich
zo weer van de entstam wringt.
Overwintering ervan kan bij 5-8°C zonder enig probleem geschieden, mits men
van october - februari niet giet. Wel in het najaar de uitgedroogde bloemresten met behulp van een pincet verwijderen, want bij vochtig winterweer
willen die bloemrestanten gemakkelijk beschimmelen.
Van harte aanbevolen, zelfs voor kweek op een zonnige vensterbank!
Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

Het bestuur en de redactie wensen alle lezers

prettige feestdagen
en een

gelukkig nieuwjaar!
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De Crassula’s van onze collecties 13 en 14
B.K. BOOM t
Crassula orbicularis en C. rosularis (13)
Van deze twee namen is de laatstgenoemde bij Crassula-liefhebbers het meest
bekend. Onder deze naam groeit er in de collecties een vrij grote plant met
een wortelrozet van lancet- tot breed lijnvormige bladen. Voor een Crassula
is het meest opvallende, dat deze bladen in het rozet niet kruiswijs overstaand
zijn, maar in een spiraal staan. Ze kunnen wel 10 cm lang worden en 2 cm
breed, gewoonlijk zijn ze kleiner; hun kleur is donkergroen, de onderkant is
rood. De vrij platte tot trechtervormige rozetten produceren nevenrozetten, die
ontstaan op het einde van zeer korte uitlopers; die nevenrozetten zitten dus
vlak op het centrale rozet. Uit het midden van de rozetten ontspringen de
bloeiwijzen: een vrij lange bloeistengel met een aantal gesteelde, bolvormige
bloembundels met witte, iets benauwd riekende bloemen.
Daarnaast vinden we een andere soort, die er oppervlakkig niet veel op lijkt,
maar toch zeer na verwant blijkt te zijn. Deze soort is kleiner, de bladen zijn
kort-ovaal, de afmetingen zijn tot 5 x 2 cm. De bloemen lijken ook maar
weinig op die van bovengenoemde soort, de bloeiwijzesteel is veel korter
en de bloemen zijn niet wit, maar licht groenachtig, waarbij de helmknoppen
er mooi bruin tegen afsteken. Maar het belangrijkste verschil zit hem in de
uitlopers, die lang zijn en zich boogvormig vanuit het midden van het rozet
straalsgewijs uitbreiden; op het einde en soms ook nog in het midden van
die uitlopers ontwikkelen zich rozetjes, die later uitgroeien tot volledige planten.

Crassula orbicularis cv. 'O rbicula': typische plant
met uitlopers en kleine bloei wijze met roodachtige
bloemen
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Crassula orbicularis cv. 'Rosula' met misvormde
bloeiwijze; deze fasciatie (bandvorming) komt ook in
cultuur veel voor
Crassula orbicularis cv. 'Rosula'; geen uitlopers en
een grote, fraai vertakte bloeiwijze met benauwd
riekende bloemen

Deze Crassula is in cultuur bekend als C. orbicularis (orbicularis — rond,
dit naar de bladvorm, die in vergelijking tot C. rosularis bijna rond is). Het
zal uit deze beschrijvingen duidelijk zijn, dat beide soorten niet veel op elkaar
gelijken. Een en ander is op de foto’s duidelijk te zien.
Een aantal jaren geleden kwam ik in het bezit van een plant, die duidelijk
tot C. rosularis behoorde, maar uitlopers had zoals C. orbicularis. Ik meende
eerst met een hybride van deze twee soorten te maken te hebben; ik gaf
deze plant zelfs een naam n.l. C. x orbicurosula, dit is een combinatie van
de namen van de ouders.
Op grond van vergelijkend herbariumonderzoek en een uitgebreide veldkennis
kwam TOELKEN er toe beide soorten als identiek te beschouwen, waardoor
dus de namen synoniem van elkaar werden; hij noemde het geheel C. orbi
cularis, omdat dit de oudste naam was. Hij vond namelijk allerlei tussen
vormen, zowel wat betreft de bladgrootte als het bezit van lange uitlopers.
Hij constateerde verder, dat de verschillende kenmerken in hoge mate samen
vielen met bepaalde soorten groeiplaatsen, waaruit hij de conclusie trok, dat
het optreden van uitlopers een gevolg kon zijn van de aard van de groeiplaats:
hoe vochtiger des te langer de bladen en hoe meer schaduw des te minder
uitlopers. Bovendien waren niet alle planten van dezelfde vindplaats ten aanzien
van de lengte van de uitlopers identiek. Zo hadden planten uit de Kleine
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Karroo voor bijna 50% uitlopers. In hoeverre we hier te maken hebben met een
erfelijk kenmerk, kan ik niet beoordelen. Het is onwaarschijnlijk, dat planten
het vermogen uitlopers te vormen zouden verliezen, wanneer men ze op
een droge, zonnige standplaats zet. We hebben hier ongetwijfeld te maken
met populaties van zeer heterogene samenstelling. Proeven zullen moeten
uitmaken in hoeverre erfelijkheid een rol speelt.
Vroeger hebben de botanici maar enkele vormen beschreven, ze waren van
de plaatselijke variatie niet op de hoogte; toevallig kreeg men de uiterste
varianten in handen, die C. orbicularis en C. rosularis werden genoemd,
onder welke namen bepaalde planten vrij algemeen in cultuur zijn.
Het ellendige is nu, dat C. orbicularis en C. rosularis thans synoniemen
zijn geworden. Omdat de planten, die onder die namen worden gekweekt,
toch zulke duidelijke, onderlinge verschillen tonen, is het bijzonder onbevredi
gend deze onder één naam, die dan C. orbicularis is, te moeten brengen.
Gezien het belang voor de kweker en liefhebber lijkt het me het beste de
zich in cultuur bevindende populaties met een cultivarnaam aan te geven.
En ik stel voor deze resp. C. orbicularis cv. ’Orbicula’ en cv. ’Rosula’ te
noemen, dan krijgen we namen, die niet al te ver van de huidige benaming
afwijkt. Voorlopig zullen we dan moeten trachten afwijkende typen hier onder
te brengen. Wijken die teveel af, dan dienen nieuwe cultivarnamen te wor
den gegeven. Dit zou kunnen zijn voor de tussenvormen, tot nu toe bekend als
C. orbicurosuta-, daarvoor lijkt me cv. 'Intermediair’ een goede naam; die
geeft het mengtype goed aan. Heeft men nog andere vormen, dan kunnen die
althans voorlopig, gewoon C. orbicularis genoemd worden.
Deze oplossing is voor menigeen misschien niet ideaal; we moeten evenwel
niet vergeten, dat de natuur no. één is, die produceert de variatie en wij
mensen hebben dat maar te aanvaarden en wat de naamgeving betreft er
beste van te maken.

Crassula orbicularis cv. 'Intermediair', duidelijk het
midden houdend tussen cv. 'Orbicula' en cv. 'Rosula'.
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Crassula gillii, C. montana, C. quadrangularis, C. sodalis (14)
De planten, die onder deze namen in cultuur voorkomen, zijn bizonder geschikt
voor de liefhebber. Het gaat hier om kleine tot niet al te grote rozetten vormende
soorten van een fraaie vorm en met helderwitte bloemen die in compacte,
hoofdjesachtige bloeiwijzen zitten, vaak verenigd in tuilen, die ieder jaar in
groten getale verschijnen.
Crassula sodalis is de wel meest populaire van deze groep en heeft zich
de laatste 20 jaar sterk uitgebreid. Dat kon ook gemakkelijk, want de planten
groeien in dichte zoden, die gemakkelijk te scheuren zijn. In een paar jaar
heeft men van de gescheurde planten weer een pot vol. Eén plantje uit
de zode bestaat uit een klein, gemiddeld 1,5 cm breed, kaal, lichtgroen rozet,
dat vierkant van vorm is, doordat de bladen niet alleen kruiswijs overstaand
zijn, maar bovendien zeer dicht opeen zitten; die bladen zijn iets hol en heb
ben een dichte reeks wimperharen langs de rand, terwijl aan de binnenkant
van die rand een aantal hydathoden (donkergroene punten) te vinden zijn.
De bloeiwijze komt midden uit het rozet; de steel daarvan is een cm of vijf,
de lengte daarvan hangt in cultuur vooral af van de standplaats. Op die steel
staan een stuk of wat (3-5) dichte bloeiwijzen. Voor wie er meer van wil weten,
is belangrijk, dat de stijl kort en teruggebogen is (loupe), een kenmerk dat
in deze groep verder niet voorkomt. Met enig geduld is dit kenmerk heel
goed waar te nemen. Een pot vol bloeiende Crassula sodalis is een prachtig
gezicht. Men kan best een paar van die potten in zijn kas hebben. Deze soort
groeit in de oostelijke Kaapprovincie in rotsspleten en is daar zeldzaam.
De juiste naam is: C. socialis Schonl. (1929).

Crassula quadrangularis vegatatief lijkt deze wel wat
op C. hemisphaerica, maar de bloeiwijze is geheel
anders.
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Een verwante soort is C. montana Thunb. Dit is weer een van de namen
van THÜNBERG, die hij te summier heeft beschreven om te weten, wat hij
er mee bedoeld heeft. Maar TOELKEN heeft het oorspronkelijke materiaal,
dat door THÜNBERG is verzameld en daarna beschreven, teruggevonden. Of
het type in cultuur voorkomt meen ik te moeten betwijfelen en ik vermeld
deze soort alleen maar, omdat TOELKEN er enkele van ouds bekende soorten
toe rekent. Toch ben ik zo vrij deze als afzonderlijke soorten te handhaven,
ook al weer vanwege het feit, dat het niet verkeerd is om aldus te doen en
dat naamswijzigingen er door worden voorkomen. Bovendien beschikken we
over te weinig levend materiaal om het naar waarde te schatten.
Crassula quadrangularis is er één van, wel verwant aan C. sodalis, maar
toch lijken ze er oppervlakkig niet veel op. Ook hier staan de bladen in rozetten,
maar die zijn maar zwak zodevormend; ze zijn 3-5 cm in doorsnede, plat
of iets bolstaand en uit het midden daarvan ontspruit een bloeistengel met
enkele korte schutbladen aan de voet. De bloeiwijze lijkt wel wat op die
van C. sodalis, is iets rijker en breder, ook mooi wit. C. quadrangularis
kunnen we geregeld in collecties aantreffen, alleen misschien niet altijd onder
de juiste naam. Die is dus C. quadrangularis Schonl., syn. C. montana Thunb.
ssp. quadrangularis (Schonl.) Toelk.
Nu hebben we nog een fraaie plant in cultuur onder de naam C. gillii. In
kenmerken komt deze sterk overeen met de hierboven genoemde soort C.
quadrangularis, zo zelfs dat TOELKEN deze gewoon als synoniem beschouwt.
Maar dat gaat me, althans voor de planten, die bij ons in cultuur zijn, veel
te ver; die zien er toch wel wat anders uit. De hier afgedrukte foto’s laten
het verschil duidelijk zien. Voorzover mij bekend is er bij ons maar één kloon
van in cultuur en die moet dan naar mijn mening een cultivarnaam hebben
en om nu niet al te ver van de oorspronkelijke naam af te gaan, stel ik voor ’GilI’s
Jewel'. De correcte naam wordt dan: C. quadrangularis cv. ’GilI’s Jewel’
De bladen hiervan zitten in een rozet, waarvan de ondersten tot 5 cm lang

Crassula quadrangularis cv. ’GilI’s Jewel’ (C. gillii),
zeer mooie succulent met helderwitte bloemen
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worden, de bovensten worden geleidelijk aan kleiner; midden uit het rozet ont
springt de tot 6 cm lange bloeistengel, aan de top met bijna bolronde, bloembundels met helderwitte, naar buiten gebogen kroonbladen. Een pot met bloeiende
planten is een bizonder sieraad voor de liefhebberskas.
Hoevestein 298, Wageningen
(WOrdt Vervolgd)
BOEKBESPREKING
The lllustrated Reference on Cacti and other Succulents, deel 1, 2, 3, 4 en 5, schrijvers
Edgar en Brian Lamb, uitgevers Blandford Press, Poole, Dorset, Engeland, Formaat van alle delen
14V4 x 22'A cm., stijve kaft met losse, geplastificeerde omslag.
Deel 1: 310 bladzijden, 104 zwartwit- en 19 kleurenfoto's van cactussen en 110 zwartwit- en 13
kleurenfoto's van vetplanten. ISBN 0 7137 0681 3.
Deel 2: 271 bladzijden, 50 zwartwit- en 48 kleurenfoto’s van cactussen, 101 zwartwit- en 28
kleurenfoto's van vetplanten. ISBN 0 7137 0623 6.
Deel 3: 316 bladzijden, 78 zwartwit- en 53 kleurenfoto’s van cactussen, 103 zwartwit- en 41
kleurenfoto's van vetplanten. ISBN 0 7137 0009 2.
Deel 4: 316 bladzijden, 80 zwartwit- en 48 kleurenfoto's van cactussen, 97 zwartwit- en 45
kleurenfoto's van vetplanten. ISBN 0 7137 0691 0.
Deel 5: 288 bladzijden, 114 zwartwit- en 121 kleurenfoto’s van cactussen, 64 zwartwit- en 19
kleurenfoto's van vetplanten.
De opzet van deze encyclopedieachtige boekwerken is om de gebruiker een gemakkelijke en
snelle herkenning van succulente planten te verschaffen. Per bladzijde wordt derhalve een foto
verschaft, waarbij de bijbehorende tekst nadere informatie verschaft omtrent verzorging, land van
herkomst en kenmerkende eigenschappen. En wel zodanig dat het de doorsnee lezer aanspreekt.
Behalve dat beide schrijvers (vader en zoon) de nodige reizen naar de vindplaatsen hebben
gemaakt, beschikken ze zelf over een uitgebreide collectie cactussen en succulente planten,
waarvan het aantal de 10.000 benadert. We kunnen derhalve rustig stellen dat hier een enorme
ervaring, zeker ook ten aanzien van het kweken, aan de lezer doorgegeven wordt.
De opbouw en indeling dat voor elk boek geldt en apart te bestellen is, luidt als volgt.
Voorin staat een index van de kleurenplaten gevolgd door een aparte voor de zwartwitfoto's.
De cactussen en overige vetplanten staan bij elkaar, helaas niet alfabetisch. Aan dit bezwaar
wordt enigszins tegemoet gekomen, doordat in elk deel achter in het boek een geslachtslijst is opge
nomen. En daarin staan de verwijzigingen voor alle vijf delen vermeld.
Voorin staan de groepen planten, die besproken worden, geïndexeerd volgens de indeling Opuntia-,
Cereus-, Pilocereus-, Echinopsis-, Echinocactus-, Mammillaria- etc. groep. Dit is dan deel 1 van
de 5 boekdelen. In deel II kent men een soortgelijke indeling voor de overige succulenten. Aan
het begin van elke nieuwe groep wordt een opsomming gegeven van de algemene kenmerken ervan.
Elke groep is dan weer, voor zover van toepassing, onderverdeeld in geslachten. Bij de afsluiting
van elke groep wordt per geslacht een lijst opgenomen van de niet behandelde soorten en, als
logisch gevolg, in de volgende delen die soorten vermeld, die in voorgaande delen aan de beurt
kwamen.
Het klinkt allemaal bij het eerst hanteren van die boekwerken wat 'vermoeiend'. En wat de schrijvers
nu bewogen heeft om de kleurenplaten te nummeren met Romeinse cijfers, is mij niet duidelijk.
Als men namelijk bij een plantbespreking met zwartwitfoto verwijst naar een kleurenplaat, welke
elders in het boek afgedrukt staat, verwijst men helaas niet naar de bladzijde, maar naar het
Romeinse-cijfernummer. Dit bevordert dan ook niet een snel opzoeken ervan. Jammerlijk is het
dat de lezer in deel 3 moet vaststellen, dat men op nr. CXXXXIX (— 149) nr. L (— 50) laat
volgen! Dat had natuurlijk CL moeten zijn. Gelukkig houdt men die foutieve doornummering zowel
in de index als bij de kleurenplaten zelf consequent vol.
Wat de zwartwitfoto's betreft, over het algemeen mogen we die als goed betitelen. Daarmede
willen we zeggen dat de afbeeldingen duidelijk kenbaar dan wel herkenbaar gemaakt worden,
tot in de kenmerkende details van de plant toe. Dit geldt ook voor de kleurenplaten, maar alleen
is het jammer dat in druktechnisch opzicht soms met kleurzwemen gesukkeld wordt.
De bijbehorende teksten zijn overzichtelijk, begrijpelijk en zo kort mogelijk gehouden. Alles is op
degelijk, stevig papier afgedrukt.
Moge in het bovenstaande wat dissonanten klinken, persoonlijk vind ik toch deze boekwerken
interessant, zeker als naslagwerk. Een echte encyclopedie is het niet. Dit hadden de schrijvers
wel kunnen bereiken, door er een andere en efficiënte opzet aan te geven.
Bovenstaande delen zijn apart via een internationale postwissel te bestellen bij Blandford Press,
Robert Roger House, New Orchard, Poole, Dorset, BH 15 1LU, Engeland. De prijzen ervan
bedragen: deel 1: £ 7.50, deel 2: £ 7.50, deel 3: £ 7.50, deel 4: £ 7.50, en deel 5: £ 8.50.
Per deel apart bedragen de portokosten £ 2.48. Voor verzending van meer exemplaren tegelijk
kunt u beter vantevoren naar de te betalen portokosten informeren.
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Cacti as House Plants, auteurs W.E. Shewell-Cooper en T.C. Rochford, uitgegeven door Blandford Press te Poole, Dorset, Engeland, formaat 15 x 22 cm, 152 bladzijden, 47 afbeeldingen,
waarvan 25 in kleur, stijve kaft. ISBN 0 7137 0618 X,
De schrijver Rochford is van huis uit een cactuskweker op grote schaal, dus een man met een
grote ervaring uit de harde praktijk. De andere schrijver, dr. Shewell-Cooper, zorgt meer voor
een wetenschappelijke benadering en zijn grote voorliefde voor cactussen heeft hem doen beslui
ten om samen met een praktisch gericht man kennis en ervaring op papier te zetten. Als we in
vogelvlucht door dit boek stappen, dan ontwaren we de volgende omderwerpen. Hoofdstuk 1 is
de gebruikelijke boekinleiding en houdt voorts definiëring van een aantal begripsbepalingen in.
Het volgende hoofdstuk behandelt de bloemen en -vruchten. Het 3e hoofdstuk is gewijd aan de
grondsamenstellingen. Hoofdstuk 4 geeft de belangrijkste aspecten weer over de algemene ver
zorging van cactussen. Voor de niet-cactusachtige succulenten wordt in hoofdstuk 5 een apart
overzicht gegeven terzake van hun kweekvereisten. In het daarop volgende hoofdstuk worden
speciaal de gemakkelijk te kweken cactussen en andere succulenten voorgesteld, dus een ideaal
aspect voor de beginners onder ons. Hoofdstuk 7 gaat uitsluitend over het planten en overpotten
en het daarop volgende over het zaaien. Het 9e hoofdstuk is geheel gewijd aan de kunst van
het stekken en het enten. Hoofdstuk 10 behandelt het ongedierte en, 11 de schimmelziektes,
welke succulente verzamelingen kunnen bedreigen. Het 12e hoofdstuk bespreekt een aantal
cactussen, hetgeen op een korte, zakelijke wijze wordt gedaan. Dit zelfde geschiedt in hoofdstuk 13
voor de overige succulente planten.
Dit boek is in redelijk begrijpelijk Engels geschreven. De kwaliteit van de kleurenplaten is redelijk
tot behoorlijk, wat iets minder geldt voor de meeste zwartwitfoto's. Ook staan in dit boek een
paar spellingsfouten in -namen van planten. Dit werk is bestemd voor de wat meer ervaren begin
neling. Het is waardevol, omdat de kweekzienswijzen sterk van uit de werkelijkheid benaderd worden,
hetgeen dit boek een meer origineel karakter geeft.
Het is via een internationale postwissel te bestellen bij Blandford Press, Robert Rogers House,
New Orchard, Poole, Dorset, BH 15 1 LU, Engeland. Het over te maken bedrag luidt: £ 3.50 +
£ 2.48 voor portokosten. Het boek weegt ca. 400 g. Dus voor dezelfde portokosten kan men
tezamen met een ander 2 exemplaren laten verzenden.
Th.M.W. Neutelings, öalmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

TIJDSCHRIFTEN
Informationsbrief der ZAG Mammillarien, Jrg. 6, Nr. 1, 1980.
Op het titelblad prijkt een kleurige foto van een goed ontwikkelde, bloemen en bessen dragende
Mammillaria sheldonii.
Wolfgang Berthold bespreekt de Mammillariaverzameling van E. Kuhn, die zich tientallen jaren al
in dit fraaie cactusgeslacht bekwaamt.
Mammillaria huitzilopochtli, vooralsnog beter bekend onder de aanduiding species Lau 066, wordt
besproken in een tweetal artikelen, nl. van de hand van Jan Riha, resp. van Thomas Linzen.
Harald Popel is toe aan zijn 4e aflevering over de zgn. kleinbloemige, haakdoornige Mammillaria's.
Wolfgang Niestradt verhaalt op luchtige wijze, hoe Mamm. mainiae en Mamm. oliviae destijds
aan hun doopnamen kwamen.
Lezers komen aan bod in de vaste rubriek, waarin problemen, vragen, meningen en antwoorden
de revue passeren.
In een aparte, op zich genummerde bijlage middenin het tijdschrift zijn Hans Wetzel en Bernd
Hofmann begonnen een overzicht te geven van het geslacht Mammillaria, Daarbij baseren zij
zich op het systeem van David Hunt.
Th. N.
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Index van plantennamen
De vetgedrukte bladzijden verwijzen naar afbeeldingen.
De vetgedrukte namen van planten zijn nieuwbeschrijvingen.

A. Namen van cactussoorten:
Acanthocalycium klimpelianum, 157, 158
- violaceum, 157, 158
Akersia roseiflora, 28
Aporocactus martianus, 170

Arrojadoa eriocaulis, 68
- penicillata, 27
- penicillata var spinosior, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27
Astrophytum asterias hybr., 15
- asterias x capricorne, 13, 16

-

capricorne, 170
crassispinum, 170
myriostigma, 13, 16, 220
myriostigma var. strongylogonum, 13, 16
- myriostigma fa. nudum, 15, 16,
17
- ornatum, 28
Austrocephalocereus albicephalus, 69,
70
- dolichospermaticus, 224
Bolivicereus samaipatanus, 210
Braesilicactus graessneri, 248
- graessneri var. albiseta, 244
- haselbergii, 248
Buiningia brevicylindrica, 172
- purpurea, 170
Carnegia gigantea, 269, 270, 271, 272,
273
Cephaiocereus hoppenstedtii, 93, 94
- senilis, 47, 50, 51, 259, 260
Cereus giganteus (Carnegia gigantea),
180, 193, 194, 195
- hexagonus, 216, 217, 218
Chamaecereus silvestrii, 180, 186, 259
Cleistocactus strausii, 75
Coleocephalocereus goebelianus, 164
Coloradoa mesae-verdae, 28
Copiapoa montana, 208, 259
- tenuissima, 259
Coryphantha calipensis, 33
- grandis, 98
- laui, 170
- longicornis, 98
-pa llid a, 91, 94, 111, 129, 131
Coryphantha pectinata, 148
- runyoni, 171
Cylindropuntia tunicata, 94, 108,109,129
Discocactus alteoleus, 99
- bahiensis, 75
- horstii, 202, 203
- semicampaniflorus, 99
- tricornis, 170
- squamibaccactus, 99
- woutersianus, 197, 198, 199
200, 201, 202, 203, 268
Echinocactus grandis, 35, 87, 88, 89, 90,
108, 110, 129
- parryi, 75, 170
- robustus, 92
Echinocereus adustus, 255
- cinerascens, 101, 102, 103, 104,
164, 165, 167
- cirrhiferus, 102
- conglomeratus, 164
- delaetii, 28
- dyckianus, 102
- glycimorphus, 102
- hempelii, 28
- longisetus, 12, 13
- longisetus var. albatus, 12, 13
- oentalophus, 224, 225, 226,
228

- procumbens, 225, 227, 228
- pulchellus, 172, 252, 258
- purpureus, 47
- radians, 255, 256, 257, 258
- rufispinus, 255
- species 'Golden', 164
- stramineus, 102, 164, 165, 166
Echinopsis mamillosa var, kermesina, 75
- tubiflora, 75
Epithlantha micromeris var. unguispina,
245, 246, 247
Eriocactus leninghausii, 259
- magnificus, 250, 259
Escobaria cubensis, 172
- minima (syn. nelliae), 28
Escontria chiotilla, 32
Facheiroa cephaliomelana, 224
Ferocactus acanthodes, 193, 194
- atrovirens, 129
- flavovireus, 33, 91, 94, 108
- hamatacanthus, 94, 129
- recurvus, 33, 94, 108, 110
- robustus, 31, 33, 91, 94, 108,
129, 130
Frailea arbolita (n.pr.), 185
- asterioides, 182
- perbella, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 185
- phaeacantha (n.pr.), 184, 185
- phaeodisca, 120, 182, 183
- rubra (n.pr.), 185
- rufida (n.pr.), 185
- zapicana (n.pr.), 185
Gymnocactus gielsdorfianus, 233, 235
Gymnocalycium achirasense, 27
- bruchii, 74
- buenekeri, 234
- cardesianum, 232, 234
- damsii, 71, 75, 115
- damsii var. torulosum, 71, 72,
73, 74, 75, 111, 112, 113, 114,
115
- mihanovichii, 259
- oenantehmum, 234
- quehlianum, 171
- saglione, 170
- valnicekianum, 28
Helianthocereus huascha, 28, 75
Flylocereus schomburgkii, 217, 218
Lemaireocereus hollianus, 92, 108
- thurberi, 193
Leocereus bahiensis, 68
Lobivia caespitosa var. violacea, 75
- chrysochete, 54
- chrysochete var. subtilis, 53, 54
- lateritia var. citroflora, 29, 30
- rosarioana, 170
- rubescens, 276
Lophophocereus schottii, 193
Lophophora echinata, 61, 64
- echinata var. diffusa, 61, 62, 63,
64
- lutea, 61, 64

- williamsii, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
61, 63, 64, 208
- williamsii var. caespitosa, 61,62,
64
- williamsii var. decipiens, 61, 64
- williamsii var. pentagona, 61, 64
- williamsii var. pluricostata, 61,64
64
- williamsii var. texana, 61, 64
Mammillaria aljibens, 208, 210
- angelis, 205
- armillata, 205
- ascensionis, 28
- aureilanata, 208
- backebergiana, 172
- barbata, 148
- beisellii, 28
- blossfeldiana, 205
- blossfeldiana var. shurliana, 204,
205, 206
- bombycina, 259
- boolii, 284, 285
- bullardiana, 205
- bullingtonia, 172
- candida, 76
- canelensis, 148
- capensis, 205
- carmenae, 171
- carnea, 33 92, 94, 111, 129
- casoi, 91, 94
- celsiana, 195
- centraliplumosa, 172
- cerralboa, 205
- chavezi, 148
- conspicua, 33, 91, 94, 111, 129
- cowperae, 170, 195, 196
- dioica, 205, 232
- dixanthocentron, 268
- duoformis, 172, 196
- egregia, 235
- elegans, 33, 111, 131
- elegans var. schmollii, 87, 131
- eriacantha, 171
- erythrocalyx, 172, 196
- estebanensis, 205
- fischeri, 148
- floresii, 148
- fraileana, 205
- fuscohamata, 196
- garessii, 148
- goldii, 235
- goodridgii, 205
- gracilis, 196, 235
- guelzowiana, 148
- guillaumiana, 195
- haageana, 87
- hahniana, 148, 234
- haudeana, 148
- heyderi, 172
- hidalgensis, 195
- huitzilopochtli, 171, 292
- hutchinsoniana, 205
- hystrix, 148
- knippeliana, 148
- laneusumma, 148
- longiflora, 235

-

longiflora fa. stampferi, 171
louisae, 205, 211, 212, 232
magallanii, 208, 211
magneticola, 235
magnifica, 268
mainiae, 292
melaleuca, 195
mercadensis, 235
meridiorosei, 148, 171
microcarpa, 193
microcarpa var. grahamii, 209
microthele var. superfina, 173,
174, 175
- moelleriana, 170, 195, 196
- moricalli, 148
- muehlenpfordtii, 195
- mystax, 129, 148
- nejapenis, 170, 234
- neopalmeri, 171
- oliviae, 210, 292
- oresta, 148
- parkinsonii, 180
- pectinifera, 129, 148, 223, 235
- pennispinosa, 196
- pennispinosa var. nazasensis, 76
- phitauiana, 205
- plumosa, 148
- poselgeri, 220, 268
- prolifera var. haitiensis, 208
- rubrograndensis, 28
- saboae, 196, 235
- saboae fa. haudeana, 171
- saboae var. theresae, 98
- santaclarensis, 148
- schwarzii, 268
- senilis, 75
- sheldonii, 209, 292
- solisiodes, 170, 255
- sphacelata, 90, 91, 94, 129
- stampferi, 75
- tegelbergiana, 76
- tetancistra, 171
- theresae, 172, 196
- vaupelii var. flavispina, 76
- verhaertiana, 205
- vicensis, 76
- viperina, 111, 232
- vonwyssiana, 76
- wilcoxii, 171
- wildii, 148
- winterae, 170
- wrightii, 148
- wrightii fa. wolfii, 171
- yaquensis, 196
- zahniana, 195
- zephyranthoides, 148
- species Lau 066, 148
- species Lau 086, 75
- species Lau 694, 170
- species Cuexpala, 172
- species Los Sabinos Rep 769,
172
- species Tepalcingo, 196
- species ex Meyuca, 196
Marginatocereus marginatus, 129, 170
Matucana myriacantha, 75
- weberbaueri, 75

Melocactus communis, 128
-coronatus, 125, 126, 127, 128
- deinacanthus, 164
- levestatus, 224
- longicorpus, 162, 163,
- matanzanus, 28
- robustospinus, 67, 69
Myrtillocactus geometricans var. grandiareolarus, 31, 32, 35, 109
Navajoa fickeisenii, 1, 4, 5, 6, 7, 167,
168, 208
- peeblesiana, 7
Neogomesia agavioides, 77, 78, 234
Neobuxbaumia macrocephala, 32, 34,
108, 109
- mescalaensis, 94
- polylopha, 88
- tetetzo, 92, 108, 110, 111
Neoporteria senilis, 259
Notocactus concinnus, 138, 169, 170
- herteri, 96
- horstii, 96
- magnificus, 220
- mammulosus, 96
- muegelianus, 96
- neohorstii (n.n.), 138
- ottonis, 244
- purpureus, 75, 96
- rauschii, 75
- scopa, 259
- sucineus, 213, 214
- species O.Riv., 169
- species S.P.S. 137, 138
Obregonia denegrii, 170
Opuntia basilaris, 193
- erinacea, 193
- hystricana, 171
- pilifera, 93, 94
- pumila, 94
- sulphurea, 215
Oroya neoperuviana, 171
Pachycereus hollianus, 107
- pecten-aboriginum, 170
- weberi, 31, 32
Parodia ayopayana, 239, 248
- borealis, 248
- campestra, 85
- chaetocarpa, 59, 248
- chrysacanthion, 248, 250
- cintiensis, 249, 251
- columnaris, 56, 57, 58, 59, 86,
249, 250
- comarapana, 56, 57, 58, 59, 84,
85, 248, 249
- comosa, 248, 249, 251
- erythrantha, 151
- faustiana, 238, 250
- formosa, 59, 84, 85, 248, 249
- friciana, 238, 251
- fulvispina, 249, 251
- ignorata, 249, 251
- legitima, 56, 57, 86, 250
- maassii, 238, 251
- mairanana, 250

- malyana, 85
- mesembrina, 85, 238, 248
- microsperma, 236, 238, 239, 248,
249
- miguillenis, 248, 249, 251
- minima, 250, 251
- mutabilis, 149, 236, 237, 238
- neglecta, 56, 57, 58, 59, 84, 85,
248
- nivosa, 154, 250
- ocampoi, 249, 250
- parvula, 238, 248, 250
- penicillata, 250
- pluricentralis, 236, 238
- prestoenis, 238, 251
- ritteri, 238, 251
- saint-pieana, 152, 248, 249
- salmonea, 237
- schwebsiana, 250, 251
- setosa, 238
- stuemeri, 251
- subterranea, 251
- tilcarensis, 251
Pediocactus simpsonii, 171
Peniocereus greggii, 193
Pilosocereus chrysacanthus, 34, 35, 94,
107
Polaskia chichipe, 94
Pseudopilocereus azureus, 164
- fulvilantus, 68
- superfloccosus, 221, 222, 223,
224
- species HB-71, 224
- species HB-85, 67, 68
Rebutia albipilosa, 189, 190
- albopectinata, 27
- aureiflora, 208
- flavistyla, 208
- heliosa, 27
- miniscula, 187, 188, 189
- rubustispina, 190
Rhipsalis cassytha, 216
Roseocactus kotschoubeyanus, 234
- kotschoubeyanus var. albiflorus,
234
Sclerocactus polyancistrus, 52
Selenicereus grandiflorus, 97
Soehrensia oreopepon, 28
Stenocereus beneckei, 32
- pruinosus, 32
- stellatus, 32
Sulcorebutia flavissima, 170
- santiaguensis, 170
Toumeya papyracantha, 4, 7
Turbinicarpus flaviflorus, 27
- pseudomacrochele var. krainzianus, 293, 294, 295, 296
- pseudopectinatus, 294, 295
- schmiedickeanus var. macrochele, 208
- valdezianus, 234, 295
Weingartia kargliana, 28
- neocumingii, 75

Wilcoxia nerispina, 98
- schmollii, 98
- viperina, 93, 94
B. Overige succulente planten:

Adenia glauca, 170
Agave stricta, 87, 89
Aloe bellatula, 170
- davyana, 281
- fleurentinorum, 172
- rauhii, 170
Anacampseros alstonii, 75, 131, 132,
133, 134, 135
- rufescens, 27
Boophana disticha, 170
Caralluma hexagona var. septentrionalis,
52
- shadhbana var. barhana, 52
- sinaica var. baradii, 52
Ceraria namaquensis, 134
Ceropegia radicans, 172
Crassula alba, 231
- alstonii, 123
- arborescens, 144, 145, 146
- argentea, 144
- argyrophylla, 123, 124
- ausensis x pyramidalis, 66
- barbata, 38, 39, 121, 122
- barklyi, 65, 66
- bolusii, 229, 230, 231
- capitella ssp. capitella, 159, 160
- capitella ssp. nodulosa, 160
- capitella ssp. thyrsiflora, 160,161
- columella, 178
- cooperi, 229, 230, 231, 253
- cotyledonis, 49
- cultrata, 49
- curta, 252, 253
- deceptor, 176, 177, 178, 179
- desmettiana, 231, 253
- elegans, 178, 179
- exilis, 229
- gillii, 289, 290
- gracilis, 231
- grisea, 178
- hemisphaerica, 120, 122
- hirtipes, 124
- impressa, 231
- lycopodioides, 18, 19
- mesembryanthoides, 49, 50
- milfordae, 252, 253, 254
- montana, 289, 290
- muscosa, 18, 19, 20
- muscosa var. parvula, 19
- namaquensis, 123, 124
- obliqua, 144
- orbicularis, 121, 112, 286, 287,
288
- ovata, 144, 145, 146
- phyturus, 19
- picturata, 229, 230, 253, 254
- plegmatoides, 176, 177, 178
- portulacea, 144, 145
- pseudolycopioides, 19

- pyramidalis, 65
- quadrangularis, 122, 289, 290,
291
- radicans, 48, 49
- rattrayi, 49
- rogeroi, 49
- rosularis, 286, 287
- rubicunda, 231
- schimperi, 19
- schmidtii, 230, 231
- setulosa, 231, 252, 253, 254
- socialis, 289
- subaphylla, 124
- tomentosa, 123
- tomentosa var. interrupta, 66,
123
- teres, 65, 66
Cussonia angolensis, 278
- arborea, 278
- arenicola, 278, 280, 282
- holstii, 278
- natalensis, 278
- nicholsonii. 278
- paniculata, 278, 279, 281, 282
- sphaerocephala, 278, 282
- spicata, 277, 278, 279, 280, 281
282
- thyrsiflora, 278
- zuluensis, 278, 282
Didiera madagascariensis, 27
Echeveria acutifolia, 80
- australis, 75
- nayavilensis, 52
- setosa, 83, 84
Euphorbia grandicornis, 155, 170
- x lomi, 170
- obesa, 170
Fouquieria formosa, 108
Gibbaeum schwantesii, 264
Graptopetalum amethystinum, 81, 82
- filiferum, 28
- paraguayense, 80, 81, 83
x Graptoveria 'Michael Roan’, 83, 84
- ’Ron Ginns’, 80, 81
- 'Victor Kane’, 81, 82, 83
Haworthia batteniae, 170
- setata, 170
- viscosa, 155
Orbea cilliata, 171
Pachypodium lamerii, 28, 282
Portulacaria afra, 134
Quibentia zehntneri, 224
Saxifraga aizoon, 75
Sedum album, 240, 241, 242
Sempervivum albidum, 61
- arachnoideum, 59, 60
- armenum, 61
- braunii, 60

-

grandiflorum, 59
marmoreum, 60, 61
montanum, 59
montanum var. pallidum, 59, 60
montanum var. stiriacum, 60
pottonii, 60
tectorum, 61
versicolor, 60
wulfeni, 60, 61
zelebori, 59, 61

Tacitus bellus, 243

Tavaresia angolensis, 138, 139, 141, 142,
143
- barklyi, 138, 139, 140, 141, 142,
143
- grandiflora (syn. barklyi), 141
- meintjesii, 138, 139, 141, 142,
143
Titanopsis calcarea, 170
Trichocaulon meloformis, 155, 156, 157
Trichodiadema mirabile, 170
Yucca glauca, 172
- periculosa, 109

