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Succulenta in 1980

Het jaar 1980 is een rustig jaar geweest voor onze vereniging.
Op onze Algemene Vergadering werden 4 nieuwe bestuursleden gekozen. 
De nieuwe Statuten werden goedgekeurd, meer in overeenstemming met de 
demokratische ontwikkelingen in ons land, waarbij de leden meer direkte in
vloed op het bestuur krijgen en de bestuursfunkties vlugger rouleren.
Het Discoboek kwam klaar waardoor eindelijk de reeds bestelde en betaalde 
boeken konden worden verzonden.
De Nederlandse uitgave is goed verkocht, van de Duitse en Engelse versie 
nog maar weinig.
Het ledental is ongeveer gelijk gebleven, rond de 4000.
Ons maandblad verscheen regelmatig nu ook met meer kleurenfoto’s. In de 
afdelingen is er een opgewekt verenigingsleven, waarbij veel energie wordt 
besteed aan ruilbeurzen, die een groot succes zijn.
Cactussen en vetplanten worden in grote hoeveelheden gekweekt en verkocht 
en in steeds meer landen worden liefhebbersverenigingen opgericht. Het gaat 
dus goed met onze hobby, maar het is de vraag of dat zal blijven.
De economie en daarmee de welvaart gaan snel achteruit, we moeten spaar
zamer worden. De prijzen van gas en olie stijgen, de verwarming van onze 
kassen wordt duurder.
In hoeverre heeft dat invloed op ons ledental? De leden aangesloten bij een 
afdeling zullen niet graag de vriendenkring willen missen, evenmin de vele 
kontakten in binnen- en buitenland. Bij de verspreid wonende leden is de 
band veel minder en ons maandblad de enige binding.
Ook in België is er veel belangstelling voor succulente planten en er zijn 
in het Nederlands sprekende deel grote liefhebbersverenigingen. Samenwerking 
in federatief verband zou voor beide groepen nuttig kunnen zijn.
Internationaal gezien is de uitgave van de 4 boeken van F. Ritter over cac
tussen in Zuid-Amerika van grote betekenis. Ritter, nu 82 jaar, heeft een groot 
deel van zijn leven besteed aan het zoeken van cactussen en cactuszaden 
waardoor veel nieuwe soorten bekend werden.
De enorme bevolkingsexplosie in landen als Brazilië en Mexico heeft tot ge
volg dat grote stukken land tot bouwland worden ontgonnen. De natuurlijke 
vegetatie wordt opgeruimd en verbrand. Op onze reis dit jaar in Mexico za
gen wij in Zacatecas en Taumalipas over tientallen km de planten op hoge 
rijen langs de weg bijeen geschoven. Als liefhebber sta je hier machteloos. 
Een paar planten hebben wij kunnen redden.
In het sept.-oktnummer van het Amerikaanse Cactus en Succulent Journal 
staat een onthutsende reportage over de ravage die o.a. in Arizona en Texas 
wordt aangericht in de cactusvegetatie. Vrachtwagens geladen met Echino- 
cereussen en Mammillaria's worden aangevoerd bij supermarkets en bloemen
winkels. Teddybeerogen op ijzeren pennen worden op de top gestoken en 
plastiek roosjes tussen de tepels.
De uitvoer van planten wordt aan banden gelegd, maar de vernietiging van 
planten was nog nooit zo groot.
Gelukkig zijn de stenige berghellingen in Noord- en Zuid-Amerika niet geschikt
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voor landbouw en irrigatie en er blijft dus nog wel natuurlijke vegetatie over. 
In sommige woestijngebieden van de Ver. Staten worden door de beheerders 
van natuurparken bij kwekers en liefhebbers cactussen verzameld en in de 
vrije natuur uitgeplant.
Als we onze planten goed verzorgen, ons erover kunnen verheugen dat we 
in ons vochtige, vaak van zonlicht verstoken Nederland mooie planten kunnen 
kweken, dan kunnen we in de toekomst misschien nog helpen de natuurlijke 
plantengroei te herstellen.
We wensen u allen in 1981 veel succes in de liefhebberij en in uw per
soonlijk leven.

H. Rubingh, voorzitter

❖
❖

❖

W at denkt U van ... (5)

Mammillaria pennispinosa Krainz

Th.M.W. NEUTELINGS

Het cactusgeslacht Mammillaria kent veel "juweeltjes" en daaronder wil ik beslist 
deze soort rekenen. Het is bepaald een elegante verschijning, wat nog onder
streept wordt door de fijnbehaarde, grijswitte randdoorns. Prachtig daarmede 
contrasteren de roodbruine middendoorns, waarvan de punt in een haak eindigt. 
Het aantal randdoorns bedraagt 16 tot 20 stuks, met een maximale lengte 
tot 8 mm. Doordat ze elkaar overlappen is er geen zicht op het eigenlijke 
plantelichaam dat bezet is met cylindrisch gevormde tuberkels, die 5 a 7 mm lang 
en aan de voet 3 mm breed zijn. Ook de middendoorns zijn van fijne haartjes 
voorzien. De soortnaam betekent dan ook: met gevederde doorns. Meestal is er 
een middendoorn per areool, hoewel in de literatuur ook een aantal van 3 wordt 
aangetroffen.
Mijn exemplaar is nog vrij jong en geënt op een smal, klein onderstammetje. 
het bloeide in 1980 voor het eerst, bij afmetingen van 3 cm hoog en breed. 
Als het ouder wordt, zal het neiging tot spruiten gaan vertonen. Ook op eigen 
wortel doet deze plant het goed in onze verzamelingen, maar men dient 
dan de watergift tijdens donker en koud weer beslist achterwege te laten. 
Ook mag het water niet rond de wortelhals blijven staan. Anders is het gevaar 
van rotting erg groot.
Zodra de bloemknoppen zich openen en dat geschiedt meestal in de maand mei, 
is de schoonheid van deze plant compleet. De 15 mm lange en brede bloemen 
bestaan uit slanke, spits toelopende bloemdekbladen, wit van kleur, met karmijn- 
roze middenstreep. In andere verzamelingen zag ik ook bloemen die niet wit, 
maar vuilgeel waren. Als men deze soort in de kas laat overwinteren, dan kan 
het vrij lage temperaturen (boven 0° C) verdragen, mits ze maar goed droog 
staan en de lucht in de kas regelmatig ververst wordt. Ofschoon het mij niet 
bekend is, zal dit exemplaartje het op een versterbank goed kunnen gedijen, 
mits deze op het zuiden uitkomt. Omdat dit plantje weinig ruimte nodig heeft 
is het de moeite waard het eens te proberen.
Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal
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Op de standplaats van Buiningia brevicylindrica var. elon- 
gata Buining

PIERRE BRAUN

In Salinas, een klein dorp in het noorden van Minas Gerais, Brazilië, werden 
wij gastvrij ontvangen. Deze nederzetting was, volgens de inheemse bewoners, 
nog onlangs volkomen van de buitenwereld afgesneden geweest. Catastrofale 
regenbuien hadden in het voorjaar de gehele streek onder water gezet en dat 
merkten wij overduidelijk aan de slechte conditie van de wegen.
Januaria, een stad aan de Rio Sao Francisco, zou zelfs voor 95% onder water 
gestaan hebben. (De lezer moet bij deze beelden bedenken, dat in deze regen
rijke, vochtige gebieden een groot aantal cactussen te vinden zijn.) Tijdens het 
avondeten in een "Churrascaria” vertelde een dorpsbewoner ons over een plaats, 
waar "Cabeca de Frade” (= Melocactus) te vinden zou zijn. Op ons verzoek 
bracht hij ons de volgende morgen naar een plaats, een paar straten verder, 
waar hij ons een muur, naast een dorpsschool, liet zien. Op deze muur zagen 
wij eerst alleen maar enorme takken van een Hylocereus maar bij een nadere 
inspectie bleken er ook Melocactussen met cephalium netjes bij elkaar bovenop 
de muur te groeien.
In deze omgeving moesten dus ook in het terrein Melocactussen te vinden zijn 
en al spoedig vonden wij iemand, die ons wel naar die plaats wilde brengen. 
Dus reden wij 40 km lang over de meest afschuwelijke bospaadjes en dwars 
door het terrein, terwijl wij grote moeite hadden de snel rijdende en ter plaatse 
bekende dorpsbewoner met zijn fantastische terreinwagen te volgen. Niet zelden 
reed onze vriend 80 - 1 0 0  km/u over de aarden weg. Het was een duivelse 
rit. De bochtige, éénbaanszandwegen werden steeds smaller en in een rots
achtig, vochtig gebied moesten wij onze wagen laten staan. Maar toen waren 
we ook nog maar een paar passen verwijderd van de gezochte standplaats. 
Uit de groene bosvegetatie rezen in het dal onverwacht kale, witglanzende, 
koepelvormige granietrotsen omhoog. Meestal aan de voet van deze rotsen, 
tussen gras en onder struiken, vonden wij Melocactus H/B 14, zeer groot 
wordende, grijsgroene planten, die in de verte verwant zouden kunnen zijn 
aan Melocactus lensselinkianus Buining et Brederoo.
De meeste opwinding veroorzaakten echter planten, die wij hier helemaal niet 
verwacht hadden te vinden: wondermooie, goudgeelbedoornde Buiningia’s. Al 
spoedig bleek, dat wij hier te maken hadden met Buiningia brevicylindrica 
var. elongata Buining, want de planten bereikten, in tegenstelling met alle 
andere Buiningia’s een enorme grootte.
Buining schrijft in zijn nieuwbeschrijving, dat de planten tot 62 cm hoog kunnen 
worden. Op deze standplaats echter werden de planten meer dan een meter 
hoog. Wellicht hangt dit fenomeen samen met de ter plaatse zeer grote vochtig
heid. In tegenstelling tot de Melocactussen vonden wij de Buiningia’s veelal 
op de toppen van de granietrotsen. Daar hebben zij, daar de grond helemaal 
kaal is, maar weinig houvast, zodat zij bij het ouder worden omvallen. Niet 
zelden worden de planten door hun eigen gewicht of door hevige regenval 
uit de grond losgerukt. Ontelbare planten liggen her en der verspreid over de 
rotsen, alsof iemand ze zomaar neergesmeten heeft. Na enige tijd worden de 
planten door de regen van de rotsen gespoeld en wortelen weer aan de voet 
van de rotsen tussen rolstenen en bosjes.
Deze variëteit begint pas bij een hoogte van 15-20 cm een cephalium te 
vormen, dat dikwijls prachtig wollig is. Bij het ouder worden wordt het in toe
nemende mate met dunne, elastische, gele borstelharen doorweven. In het begin
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omvat het cephalium slechts enkele ribben, bij oude en hoge planten kan het 
meer dan de halve lichaamsomvang in beslag nemen.
Buiningia brevicylindrica var. elongata Buin. komt in habitus met het type 
overeen. Ook de bloemen zijn geel-groen en klein; de vruchten zijn wat langer 
rood gekleurd.

Buininga brevicylindrica var. elongata met vrucht Foto van de schrijver

Zoals reeds vermeld, is deze standplaats niet dezelfde, die Horst en Buining 
bezocht hebben. Want hier groeien, naast de reeds vermelde soorten, twee 
nog onbekende Cereussen: een kleinblijvende Pseudopilocereus (H/B 12) 
en een soort, waarvan nog niet duidelijk is tot welk geslacht hij behoort, 
daar de zuilen geen wolzones vertoonden, niet bloeiden en geen zaad vormden. 
Tevens groeiden er een Opuntia en Cereus species. In dit cactusparadijsje 
groeiden toch nog honderden exemplaren van deze sierlijke en statige Buiningia, 
maar deze standplaats wordt in hoge mate bedreigd, omdat men al tijdens 
ons verblijf begon de granietrotsen te slechten. Zou men daarmee verdergaan 
dan zal het nog maar twee of drie jaar duren voordat met deze rotsen ook 
de daarop voorkomende cactussoorten verdwenen zullen zijn. Het is te 
hopen, dat in de uitgestrektheid van dit gebied in de toekomst nog meer 
vergelijkbare standplaatsen bekend zullen worden.
Literatuur:
Buxbaum, F.: Gattung Buiningia Buxb., in Krainz, Die Kakteen, 1.VI. 1971
Buining, A.F.H.: Buiningia brevicylindrica var. elongata Buin. var. nov. in Krainz, Die Kakteen, 1 VI. 1 971

Haupstrafte 83, D-5020 Frechen 1 BRD 
Vertaling: A.B. Pullen
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De Crassula’s van onze verzamelingen 15
B.K. BOOM t

Crassula falcata, C. heterotricha, C. perfoliata en hybriden daarvan

Met deze soorten bevinden wij ons in het gebied van de oudst bekende 
Crassula-soorten. De oudste is C. perfoliata, die omstreeks 1698 uit Zuid- 
Afrika naar Amsterdam (Commelin) werd gebracht. De andere twee bovenge
noemde soorten zijn later bekend geworden'; aanvankelijk en gedurende lange 
tijd zijn die als afzonderlijke soorten opgevat. Maar TOELKEN voegt ze samen 
onder de oudste naam: C. perfoliata en beschouwt de anderen als variëteiten 
daarvan. Ik doe dat hier niet; de verschillen zijn inderdaad wel niet zo heel 
groot, maar het zijn zeer aparte, uiterlijk opvallend verschillende planten, waar
van het voor de praktijk niet verstandig zou zijn ze samen te voegen; dat 
zou maar weer onnodige en vervelende naamsveranderingen met zich mee 
brengen en we zijn er immers toch op uit een zo stabiel mogelijke bena
ming na te streven.
C. perfoliata is een forse plant, wordt hoger dan één meter en heeft lange, 
vrij smalle bladen, die in vier reeksen boven elkaar staan, onderling een rechte 
hoek met elkaar vormend. Ze zijn 3-5 maal zo lang als breed, spits en heb
ben een kiel in het midden. Aan het eind van de stengel ontwikkelt zich in de 
zomer een brede, dichte, schermvormige bloeiwijze (een tuil dus) met tal
rijke witte of roze, opstaande, aan de top naar buiten gebogen kroonbladen. 
Er zijn twee variëteiten. Het type is de vorm, die LINNAEUS in zijn handen 
heeft gehad (in 1753 door hem benaamd) en die moet dus nu heten: C. per
foliata var. perfoliata (syn. var. albiflora Harv., C. pallida Bak.) met witte 
tot vuilwitte, soms licht roze, stompe kroonbladen, die 3-4 mm lang zijn; 
het vruchtbeginsel is soms roze. Deze variëteit is vrij algemeen bij ons in 
cultuur. Dan is er een variëteit met rode, spitse kroonbladen, die 5-7 mm 
lang zijn. Aanvankelijk werd deze plant voor het type gehouden, vandaar dat 
de eerstgenoemde variëteit als een witbloeiende vorm werd behandeld. Maar 
het is gebleken, dat het net andersom is en TOELKEN heeft deze een naam 
gegeven n.l. C. perfoliata var. miniata (1972).
Beide variëteiten zijn in onze culturen te vinden, maar de roodbloeiende is 
het mooist, de andere heeft fletse bloemen.
Een soort, die zeer verwant is aan C. perfoliata, die er oppervlakkig toch 
niet veel op lijkt is C. falcata, zeer gemakkelijk te onderscheiden. Hierbij staan 
de bladen ook in vier reeksen boven elkaar, maar doordat ze aan de voet 
gedraaid zijn, is dat wat onduidelijk geworden. De bladen zijn bovendien erg 
scheef en de boven elkaar staanden zijn alle dezelfde kant op gebogen, waar
door het net is alsof er maar twee vertikale reeksen zijn. De bladen zijn ver
der veel korter, stomp en niet gekield. De bloeiwijze lijkt veel op die van C. 
perfoliata, de kroonbladen zijn meestal helderrood, spits en 5-7 mm lang. 
Deze soort is jaren lang zeer populair geweest, maar thans helaas verdrongen 
door het moderne sortiment potplanten. Alleen bij ouderwetse bloemisten met 
een eigen kweekkas en bij liefhebbers kan men ze nog aantreffen.
In de natuur is er een vrij grote variatie van te vinden, soms hebben ze 
zelfs bladen, die voor een deel (speciaal bij de top) smal zijn, waardoor 
deze eigenlijk tussen C. perfoliata en C. falcata in staan; vandaar, dat TOEL
KEN ze samenvoegt. Hij raadt zelfs af de soorten afzonderlijk te benamen. Maar 
voor de praktijk is het aan te raden het wel te doen, te meer omdat die tussen-
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vormen bij ons niet voorkomen. Ze groeien in het wild in het Oostelijke gedeelte 
van de Kaapprovincie en ik kan me best voorstellen, dat de eerste kolonisten 
die opvallende planten naar Nederland stuurden.
Er is vooral in Duitsland ijverig in geselecteerd en daar zijn hogere en lagere, 
brede tot zeer brede tuilen met rode bloemen van verschillende tinten. Ze 
zijn nooit op naam verkocht.
De naam is dus C. falcata Wendland (1 798).

Crassula heterotricha, wit en in de winter bloeiend

Veel meer afwijkend is C. heterotricha Schinz (1894); deze soort komt nog 
oostelijker voor n.l. in Natal en Zoeloeland. De bladen zijn veel smaller, bijna 
lijnvormig, de bovenzijde is gootvormig gebogen, de top is stomp en de kleur 
in tegenstelling tot de grijze C. falcata en C. perfoliata lichtgroen, ze zijn 
vrijwel kaal, alleen de bloeiwijze is wat behaard. Geheel afwijkend zijn de 
bloemen: ze zitten ook wel in brede tuilen, maar de kroonbladen zijn wit, 
5-6 mm lang, aan de top stomp en naar buiten gebogen. Opmerkelijk is ver
der, dat de planten in de winter bloeien. Deze soort is niet algemeen in cultuur
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en dat is jammer: het is een mooie plant, die iedere winter rijkt bloeit. 
Er is in deze groep nog al wat gekruist, maar veel heeft dat niet opgeleverd. 
De meest belangrijke hybriden zijn:
C. x graeseri Boom (1957), ontwikkeld tijdens de tweede wereldoorlog (1942) 
door de Gebr. GRAESER, bloemisten te Nürnberg en die ik naar de winner 
heb genoemd. Het is een groep planten van zeer verschillend uiterlijk; de 
bladen staan in 4 vertikale reeksen, zijn vlak en recht, vaak met grote, parel
achtige papillen bezet en ook vaak roodachtig; de bloeiwijze lijkt niet op die 
van C. falcata, maar meer op die van de andere ouder C. orbicularis cv. 
’Rosula’ (C. rosularis), zeer gedrongen en met witte tot vuilroze bloemen. 
Het is C. falcata x C. oribularis cv. ’Rosula’, en bloeit in voorjaar en zomer. 
Deze hybriden hebben geen opgang gemaakt.
C. x pulverulenta Boom (1959), op het einde van de vorige eeuw gewonnen 
door een Franse kweker te Angers; het oudste literatuurgegeven hiervan is 
uit het jaar 1900; toen was deze hybride in Kew Gardens onder de naam
Rochea andegavensis.
Deze bastaard heeft vrij grote, rechte bladen, die merendeels onderaan de 
stengel zitten; ze zijn met papillen overdekt. De bloeiwijze lijkt op die van C. falcata, 
maar de bloemkleur is meer aan de paarse kant. De plant werd verkregen 
uit de kruising C. falcata x C. desmettiana (schmidtii), bloeit in de zomer, 
maar heeft weinig fraais aan het sortiment toegevoegd. Voor zover mij bekend, 
is deze hybride praktisch uit de cultuur verdwenen.
Met C. cv. ’Justus Corderoy’ is dit niet het geval, die bestaat nog steeds, 
maar dan wel als C. justus-corderoyi. Het is een constante, steriele plant 
en dus is het beter deze als een cultivar te behandelen. Het plantje is zode-

Crassula x graeseri = C. falcata x C. orbicularis, toch 
best een mooie succulent, maar niet populair ge
noeg
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vormend en heeft dikke, langwerpige bladen van maximaal 3 cm lengte en 
1 cm breedte; ze zijn grijsgroen en voorzien van rode kuiltjes; de gehele 
plant is verder overdekt met vrij grote, parelachtige papillen, De bloemen 
zitten in kort gesteelde tuiltjes van maar 3-5 cm breed en rozerode kroon- 
bladen. Het is een opvallende plant, tamelijk algemeen in onze collecties 
te vinden. De herkomst is niet duidelijk; de plant is omstreeks 1900 gewonnen 
door de Engelse kweker J. Corderoy; het zou een hybride zijn van C. falcata 
met C. cooperi. Maar deze kruising is nooit nagedaan en dus weten we 
niet zeker of de opgave van de ouders juist is. Correspondentie met de 
winner leverde niets op.
Het zal de lezer opgevallen zijn dat het zo vaak voorkomt, dat we omtrent 
ouders van hybriden zo slecht geïnformeerd zijn. De oorzaak moeten we zoeken 
in het feit, dat kwekers in het algemeen geen schrijvers zijn en dus vaak in 
tijdschriften geen mededeling doen van hun aanwinsten. Bovendien, er wordt 
vaak zodanig in het wilde weg gekruist, dat de winners later zelf niet meer 
weten, wat ze gedaan hebben.
Tenslotte nog C. cv. ’Morgan’s Beauty’, aanvankelijk C. morganiana genoemd 
naar Mr. Morgan en door hem omstreeks 1950 ergens in Californië gewonnen. 
Volgens hem is het een product van de kruising C. falcata x C. mesembrianthe- 
mopsis en dat kan, gezien de habitus van de bastaard, best; het lijkt intussen 
dat alle Crassula’s, hoe verschillend ook, wel onderling te kruisen zijn.
Cv. ’Morgan’s Beauty’ is een prachtig plantje, het is net een in elkaar ge
schoven C. falcata: de scheve bladen staan zeer dicht, rozetachtig opeen; 
ze zijn aan de top afgerond, evenals C. falcata grijsgroen en geheel dicht 
met kleine, parelachtige papillen bezet. Uit het midden van het rozet ontwikkelt 
zich een vrijwel zittende tot zeer kort gesteelde, zeer dichte bloeiwijze met 
bloemen van een prachtige roze kleur. Deze kruising heeft in ieder geval een 
prachtig misbaksel opgeleverd, dat zeer de moeite waard is gekweekt te worden. 
Er bestaan nog wel meer hybriden met C. falcata als ouder, maar die hebben 
zich in de cultuur niet kunnen handhaven.

(wordt vervolgd)
Hoevestein 298, Wageningen

Crassula cv. 'Morgan's Beauty' met zeer mooi roze gekleurde bloemen en grijze bladen; het is C. falcata 
x C. mesembrianthemopsis.
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Cactussen als stadsbeplanting op Curacao (1)

P. WAGENAAR HUMMELINCK

Als men de verbazing bemerkt waarmede men in Nederland telkens weer 
de Nederlandse Antillen als cactuseilanden 'ontdekt’, dan moet het voor velen 
wel een verrassing zijn om te horen dat alle op Curacao, Aruba en Bonaire 
inheemse cactussoorten reeds in de 17e eeuw in Nederland bekend waren. 
Misschien met uitzondering van die van Melocactus, het meest beroemde 
plantengeslacht van de Nederlandse Antillen, waarvan door Suringar (1885-1897) 
en Valckenier Suringar (1901-1910) niet minder dan 76 nieuwe soorten werden 
beschreven ’)
Boldingh en Shafer verzamelden het materiaal waardoor deze eilanden in 
Britton & Rose’s The Cactaceae 2) tot hun recht konden komen. Gaan wij 
de drie Benedenwindse Eilanden zoveel mogelijk met behoud van de in dit 
standaardwerk gebezigde naamgeving inventariseren, dan vinden wij:
Opuntia wentiana Br. & R. - Tuna (Toena), Infrou, Spaanse juffer - De meest 
algemeen voorkomende schijfcactus waarvan alleen de jonge leden gemakkelijk 
afvallen, heeft grote gele bloemen en wordt meestal 1 - 2 m hoog.
Opuntia curassavica (L.) Mill. - Libra, Kaka di poesjie - Een slechts plaatselijk 
voorkomende schijfcactus met kleine, min of meer ovale leden welke gemakkelijk 
loslaten, bloeit uiterst zelden met grote gele bloemen en wordt meestal niet 
meer dan '/2 m hoog.
Opuntia elatior Mill. - Tuna spanjó, Sjangran - Een vrij algemeen, maar meestal 
slechts in kleine aantallen voorkomende schijfcactus met grote leden welke 
niet gemakkelijk loslaten, heeft donkergele tot zalmkleurige bloemen en wordt 
meestal 2-4 m hoog.
Cereus repandus (L.) Mill. - Cadushi (Kadoesjie) - Een zeer algemeen voor
komende boomvormige zuilcactus met vrij slappe doornen, heeft een min of 
meer eivormige, gladde vrucht waarvan het bloemdek is afgevallen en wordt 
meestal 5 - 8 m hoog.
Lemaireocereus griseus (Haw.) Br. & R. - Datu (Datoe), Jatu - Een algemeen 
voorkomende, meestal boomvormige zuilcactus met stevige doornen, heeft een 
bolvormige, gedoomde vrucht waarvan het bloemdeel is afgevallen en wordt 
meestal 5 - 9 m hoog.
Cephalocereus lanuginosus (L.) Br. & R. - Cadushi di pushi - Een vrij algemeen 
voorkomende, veelal boomvormige zuilcactus met opvallend veel lange haren 
tussen de vrij slappe doornen, heeft een bijna-bolvormige gladde vrucht waarvan 
het bloemdek niet is afgevallen en wordt meestal 3 - 5 m hoog.
Acanthocereus tetragonus (L.) Humlnk - Cadushi di colebra (slangcactus) - Een 
slechts plaatselijk op Curacao (Christoffelgebied) en Aruba voorkomende slinger- 
cactus met tot 2 m lange, 3 - 4  ribbige stengeneden met stevige doornen, 
heeft een grote witte bloem en een eivormige, gedoomde vrucht.
Mammillaria simplex Haw. - Een slechts op Curacao zeldzaam voorkomende, 
meestal niet meer dan 6 cm hoge tepelcactus, heeft witachtige bloempjes 
en omgekeerd kegelvormige vruchtjes.
Melocactus - Milon di ceru (bergmeloen), cabez di indjan (indianenkop), bushi - 
Een veelvormige groep van algemeen voorkomende, dikwijls meer dan 20 cm 
hoge, van stevige doornen voorziene bolcactussen, meestal met roze gekleurde 
bloempjes en omgekeerd kegelvormige vruchtjes tussen een dichte massa 
stijve en donsachtige haren op een eindstandige, meestal cylindervormig uit
groeiende bloeiwijze (cephalium). - M. macracanthos is een veel gebruikte
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1 Een datu-omheining als moderne toepassing van een oud gebruik bij de varkensfokkerij op Aruba. 
(Maart 1970)

2 Een stevige afrastering van kruisgewijs-staande en met ijzerdraad vastgezette, niet-ingegraven datu-stam- 
metjes op een kaal, aan de Oostpassaat blootgesteld terrein benoorden het Lac op Bonaire. (Aug. 1973)
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3. De cactusheg welke ter verdeling van de dubbele weg bij Rio Canario op Curacao werd aangelegd: een 
enkele rij, kennelijk reeds bewortelde stammetjes van Lemaireocereus griseus. (Jan. 1964).

4 De kilometers lange datu-haag langs het terrein van Shell Curacao bleek géén succes, zij eiste veel onder
houd en kon gemakkelijk worden beschadigd. (Jan. 1964)

verzamelnaam voor de 83 'soorten' Melocactus welke van Aruba (53), Curacao 
(30) en Bonaire (4) zijn beschreven, (zie ook noot 1)
Nadat Amelunxen 3) en Realino 4) reeds bijzondere aandacht voor de cactussen 
hadden gevraagd, was het Frater M. Arnoldo Broeders 5), die met zijn Zakflora,
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VERENIGINGSNIEUWS Januari 1981

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

BESTUUR
Voorzitter: H. Rubingh, Valeriaanstraat 193, 3765 EN Soest.
Vice-voorzitter: M.M.M. Jamin, Lucas Gasselstraat 52, 5246 CG Rosmalen.
Secretaris: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
2e Secretaresse: Mevr. J.M. Smit-Reesink, Pr. W. Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom. 
Tel.: 08389-7551.
Penningmeester: G.W. Leive, Prof. F. Andreaelaan 93, 3741 EK Baarn. Tel.: 02154-15645. 
Girorek. 680596 t.n.v. Succulenta te Baarn, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank 
Nederland t.n.v. Succulenta te Baarn. Voor België: rek.no. 000-11.41.809-22 van de 
Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Baarn.
Alg. Bestuurslid: J.H. Vostermans, Schoolweg 55, 5916 PK Venlo.
Alg. Bestuurslid: F. Maessen, Kempke3, 6075 AN Herkenbosch.

LEDENADMINISTRATIE:
Administrateur: P. Dekker, St. Pieterstraat 27, 4331 ET Middelburg. Inlichtingen over en 
aanmelding van lidmaatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor 
leden in Nederland f  35,-, voor leden in België Bfrs. 530,- en voor leden elders wonende 
f 40,—. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f 7,50/Bfrs. 115.

MAANDBLAD:
Redacteur: J.H. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw. Tel.: 01658-1692.
2e Redacteur: Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081. 
Verenigingsnieuws: C.A.L. Bercht. Sluitingsdatum: 15e van de maand.
Vraag en Aanbod en Advertenties: Mevr. J.M. Smit-Reesink. Sluitingsdatum: 15e van de 
maand.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN:
Buiningfonds: A. de Graaf, Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus f 1,50 te bestellen 
op girorek. 1345616 t.n.v. J. Magnin.
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, post De Klomp. 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.

HET BOEK "DISCOCACTUS” DOOR A.F.H. BUINING
Het boek omvat 224 pagina’s met 60 kleurenfoto's, 84 zwart/wit foto’s, 33 tekeningen, 6 
landkaarten en twee sleutels tot de soorten. Te bestellen door storting van f 30,— op 
girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. Verkoop, Venlo, onder vermelding van Discoboek. 
De prijs van de Duitse versie is f 35,— (für Deutschland DM 35,—); de Engelse versie kost 
eveneens f 35,- (for Great Britain £ 7,—).

BEWAARBANDEN, HANDLEIDINGEN EN VERENIGINGSSPELDJES
Bewaarbanden voor 1 jaargang a f 13,50 (f 12,50 bij bestelling van 10 of meer).
Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten a f 3,50 
voor leden en f 4,50 voor niet-leden; voor afdelingen bij afname van tenminste 10 stuks 
f 2,50 per stuk.
Verenigingsspeldjes, in broche-vorm of als steekspeld a f 4,—; bij bestelling van 20 of 
meer f 3,50 per stuk.
Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op 
girorek. 3742400 van Succulenta, afd. Verkoop, Venlo, met vermelding van de bestelde 
artikelen. (Tel.: 077-18627, Hr. Vostermans).
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DRINGEND VERZOEK:
Wilt U bij al Uw korrespondentie een postzegel voor antwoord insluiten? In verband met de 
hoge portokosten is het niet langer verantwoord brieven te beantwoorden wanneer geen 
postzegel is bijgevoegd. Voor een vlotte afhandeling gelieve U steeds Uw lidmaatschaps- 
nummer te vermelden.

CONTRIBUTIE 1981
De contributie voor 1981 blijft f 35,00 voor leden in Nederland en Belgiè en 1 40,00 voor 
onze leden in het buitenland.
Jeugdleden tot 18 jaar betalen de helft.
De leden in Nederland zullen in januari een acceptgirokaart ontvangen. Wilt U uitsluitend 
door middel van deze kaart betalen?
Na invulling van Uw Giro- of Bankrekeningnummer kan de kaart naar de Post of Ge
meentegiro c.q. Uw bank worden gezonden.
Leden in België worden verzocht in januari Bfrs. 530 over te maken op onze Belgische 
girorekening nr. 000-11.41.809.22 t.n.v. Succulenta, Baarn.

SUBSCRIPTION 1981
The subscription for 1981 has been fixed at Dfl. 40,—.
Please remit this amount to our Postgiro account 680.596 of Succulenta, Baarn, or send 
us an Eurocheque for this amount.
In case of payment by a bankcheque or transfer to our bankaccount nr. 55.32.38.981 of 
Algemene Bank at Baarn you are requested to add Dfl. 5,— for bankcharges.

JAHRESBEITRAG 1981
Die Jahresbeitrag für 1981 ist festgestellt auf Hfl. 40,—.
Wir bitten Sie diesen Betrag zu überweisen auf Postscheckkonto 680.596 von Succulenta, 
Baarn oder mit Postanweisung oder Euroscheck in Holl. Gulden. Bei Bankzahlung auf 
Rechnung 55.32.38.981 von Algemene Bank, Baarn kommt Hfl. 5,— für Bankkosten dazu.

ADVERTENTIETARIEVEN
De advertentietarieven voor 1981 blijven gelijk aan die van 1980 en wel:

3 X = 1% 6 X  = 4% 12 X  = 10%
1/1 pagina t 250,- f 247,50 f 240,00 f 225,00
1/2 pagina t 150,- f 148,50 f 144,00 f 135,00
1/4 pagina f 85,- f 84,15 f 81,60 1 76,50
1/8 pagina f 55,- f 54,45 f 52,80 f 49,50
1/16 pagina f 30,- f 29,70 f 28,80 f 27,00

AAN DE AFDELINGSSECRETARIATEN
Bij de aanvang van het nieuwe jaar wil ik Uw aandacht vestigen op het volgende. Ingevolge 
artikel 4 van het nog geldende (oude) huishoudelijk reglement bent U verplicht uiterlijk in 
februari een verslag over het afgelopen jaar bij de secretaris van Succulenta in te dienen. 
Tevens dient U een lijst in te sturen van het huidige ledenbestand.
Daarnaast verzoek ik U de samenstelling van het afdelingsbestuur en de naam van het 
Ledenraadslid aan mij door te geven ter controle van het adressenbestand.

L. Bercht (secr.)

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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ALGEMENE VERGADERING 1981

De afdeling Utrecht heeft op zich genomen de Algemene Vergadering 1981 te organiseren. 
De datum is - mede door de mogelijkheden van het huren van een zaal - vastgesteld op 
zaterdag 9 mei 1981. Als plaats van samenkomst is gekozen het Postiljon motel te Bunnik, 
dat zowel per auto als per trein zeer gemakkelijk te bereiken is.
Over het programma van die dag zult U binnenkort nader worden ingelicht.

L. Bercht, voorz. afd. Utrecht

RUILEN ZONDER HUILEN 1981

Het jaar 1980 is ten einde. Voor Ruilen zonder Huilen was het, zo dachten wij, een goed 
jaar. Laten we nog even kort de gebeurtenissen op een rijtje zetten.
- Aan meer dan 90 beginnende liefhebbers werd een pakket plantjes toegestuurd. Laat ze 

groeien en bloeien, mensen, en doe in 1981 weer mee, als het kan als echte ruiler.
- Die plantjes, meer dan 1500 stuks, werden beschikbaar gesteld door oude rotten in het 

vak. Ze stuurden of brachten ons hun overtollige spulletjes. Het is hier de aangewezen 
plaats om hun heel hartelijk te danken. We hebben onder hen twee exemplaren van het 
Discoboek verloot. De gelukkigen waren de fam. Hak uit Dordrecht en de heer Ende uit 
Wijster.
We hopen ook het volgend jaar weer van iedereen, die iets over heeft, planten voor ver
deling onder beginners te mogen ontvangen (zie ook de opmerking aan het einde van dit 
stukje).

- Meer dan 30 echte ruilers deden mee, dit jaar. Menige plant heeft via de PTT een nieuw 
tehuis gevonden - er werd flink geruild. Vrijwel al deze ruilers konden wij ook verrassen 
met één van hun wensplanten, al was dat een heel zoekwerk! De enkeling, wiens wens 
niet werd vervuld, zal het volgend jaar, als het maar enigszins mogelijk is, extra worden 
bedacht, maar sommige gevraagde planten vind je bijna nergens en dan wordt het na
tuurlijk heel moeilijk.

Over nu naar het nieuwe jaar: 1981!
Ook dan hopen we weer ons best te doen en zo mogelijk verder te groeien. Vooral de 
groep van echte ruilers moet en kan veel groter worden.
We willen dit jaar één belangrijke wijziging doorvoeren om daarmee een keer ervaring op te 
doen: we maken een scheiding tussen de ruilers en de beginners. Totnutoe konden de 
beginners ook bij de ruilers, die op de ruillijst planten aanboden, aankloppen met een 
verzoek om planten. Dit willen we nu - in elk geval voor één jaar - afschaffen. De beginners 
ontvangen via ons een uitgebreid pakket en de ruilers doen echt alleen aan ruilen. We 
willen hierdoor het meedoen voor gevorderden aantrekkelijker maken. Hoe ideaal zou het 
niet zijn als bijv. Mammillaria-fans of Lithops-gekken elkaar vial RzH zouden ontdekken? 
Nu weet je van elkaar vaak niet, dat je in hetzelfde extra geïnteresseerd bent en RzH zou in 
dit ontdekken een belangrijke functie kunnen krijgen. Ruilers, die planten voor beginners 
hebben, kunnen die nu aan ons sturen ter verdeling.

Nu dan de regels van het spel ’RzH 1981’
Het gaat er om, dat de deelnemers weer wat leuke planten aan hun verzameling kunnen 
toevoegen via deze actie. De beginners door ontvangst van een beginners pakket en de 
gevorderden door het ruilen.
Hoe kunt U zich opgeven?
1. Beginners maken f 2,50 over op gironummer 3960475 ten name van RzH, Griftweg 15, 

De Klomp. Onder vermelding van ” RzH 1981. Beginner” . Leden uit Belgiè gireren Bfr. 
40,-. Natuurlijk staat het iedereen vrij iets meer te gireren om het yverk van RzH te 
steunen en dit wordt zeer gewaardeerd! U mag het geld ook in een enveloppe aan de 
heer Leusink sturen (zijn adres staat onderaan dit stukje).
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Let op: U kunt hoogstens drie jaar als beginner aan RzH meedoen, maar dat is uiteraard 
geen probleem, want daarna doet U toch ais ruiler mee.

2. Ruilers gireren eveneens f 2,50 (zie verder onder punt 1). Bovendien sturen ze de vol
gende gegevens aan de heer Leusink:

• Naam, adres, telefoon- en gironummer;
• welke planten biedt U te ruil aan?;
• welke planten vraagt U?;
• welke drie planten geeft U als speciale wensplanten op? Wij hopen één van deze 

wensen te vervullen!;
• Stelt U ook overtollige planten ter beschikking, die wij onder beginners kunnen 

verdelen?

Alle gegevens en de verschuldigde bijdragen ontvangen wij graag voor 1 maart 1981. Wij 
hopen dan de ruilers in april de ruillijst toe te sturen. We beginnen dan ook met de 
verzending van de beginners pakketten.

Tenslotte nog een verzoek aan iedereen, die overtollige planten aan RzH wil geven: wilt U 
die, zodra U ze kwijt wilt, zonder pot en aarde en mét naam opsturen aan de heer Leusink 
(zie voor adres onderaan dit stukje). De onkosten hiervoor krijgt U van ons vergoed. 
Namens de beginners alvast hartelijk bedankt en we hopen onder de gulle gevers ook 
volgend jaar weer een paar aardige dingen te kunnen verloten. Mocht U de planten zelf bij 
de heer Leusink willen brengen, dan kan dat ook, maar belt U dan wel eerst even.

We hopen vele nieuwe beginners en ruilers te mogen begroeten. We hopen ook, dat ieder
een, die al meedeed, dat ook dit keer weer doet. We hopen tenslotte - en dat is natuurlijk 
het belangrijkste - dat iedereen veel plezier aan deze aktie zal beleven.

Contactadres: De medewerkers van RzH.
H. Leusink,
Griftweg 15,
De Klomp, post Ede.
Tel.: 08387-1794.
Giro 3960475 t.n.v. RzH

KARLHEINZ UHUG - KAKTEEN
053 KERNEN i.R. (Rommelshausen) 

W -Duitsland LILIENSTR 5
A a n v u lle n d e  p la n te n li js t  1 9 8 0 -8 1  

A c a n th o c a ly c iu m  v io la c e u m DM  5.-- 6 , -
C o ry p h a n th a  g u e rk ia n a 15,-- 2 0 , -
E c h in o c e re u s  c h lo ra n th u s 4,- 6 , -
G y m n o c a c tu s  v ie re c k i i 6 ,-- 1 0 , -
G y m n o c a c tu s  h o r r ip i lu s 7 , - 1 8 , -
M a m m illa r ia  c a s o i 10,-- 2 5 , -

fu a u x ia n a 7 , - 1 8 , -
g o ld ii 6 .--
m o e lle r ia n a 4,- 6 , -
p e rb e lla  g ro e p e n 10,-- 6 0 , -
te s o p a c e n s is 2 5 , -

S o e h re n s ia  h u a s c h a 5 , - 6 , -

Alle cactusvrienden wensen wij een
gelukkig nieuwjaar.

PLANTENHANDEL A. H. Abels.

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

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

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
Sortimentslijst wordt na storting van ƒ 1,— 
toegezonden. Girorekening 124223.

's Zondags gesloten

3945 ZG Cothen-Groenewoudseweg 14 Postbus 12 - Tel. 03436-1267
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AFDELINGSNIEUWS

Evenementenlijst 1981
7 maart : Ledenraadsvergadering
9 mei : Algemene Vergadering

16 mei : Goudsche cactusbeurs
13 juni : Ruilbeurs te Dordrecht
29 augustus: Ruilbeurs te Zutphen

Programma afdeling Amsterdam
Vrijdag 16 januari : De heer Veerman van Vemakas uit Oostwoud houdt een praatje over 

het bouwen van kassen.
Vrijdag 20 februari: De heer Buijs uit Wassenaar houdt een praatje (met dia’s) over Tilland- 

sia’s, die gekweekt kunnen worden tezamen met cactussen. Hij neemt 
ook enige Tillandsia’s mee voor de verkoop.

Vrijdag 20 maart : De afdelingsleden Arn de Wilde en André Schuiteman houden een 
praatje (met dia’s) over hun reis door Tanzania. Een avond voor de 
echte vetplantenliefhebber.

De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en ze worden gehouden in het zaaltje naast de 
Prinsessekerk, van Hallstraat 164. Voor meer inlichtingen over de afdeling en zijn aktivi- 
teiten kunt U contact opnemen met het secretariaat, F. Triep, 1e Oosterparkstraat 136, 
1091 HH Amsterdam, tel. 020-655148.

Programma afdeling Zwolle.
22 januari : Jaarvergadering, quiz + dia’s. Plant van de maand: EUPHORBIA.
De bijeenkomst wordt gehouden in ”Ons Huis” , Thorbeckegracht 11 te Zwolle om 20.00 
uur precies.

J. Bijsterbosch-Buitenkamp (secr.)

Spec. kwekerij voor hobbyisten en verzame
laars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek gratis 
toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe 
cuituurimporten voor de verkoop.

Geopend van maandag tot zaterdag van 9-18 uur.

HOVENS cactuskwekerij Markt 10,5973 nr Lottum Lottum vindt U,
E3 richting Venlo afslag Venray - Grubben-
vorst-Lottum
Telefoon 04763-1693

Kees en Martine Bos
andere succulenten 
cactussen
Kanaalweg 16,
1 749 CE SCHOORLDAM 
(Warmenhuizen)
Tel.: 02269 - 2694

Liefhebbers
zijn de hele week welkom!

Cactussen
aloes
Coniferen
Tillandsias
Uitzonderlijke boeken
Succulenten
Bromelias
Over diverse onderwerpen
Exotica
Kamerplanten
Epifyten
NATUUR & BOEK Elandstraat 58
2513 GT Den Haag tel. 070-64 62 77
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Programma afdeling Gouda
Donderdag 15 ja n .: Heer Bercht, spreekt over Curapao. Tevens jaarvergadering. 
Donderd. 19 febr. : Heer Luinenburg, spreekt over Mexico en de USA. 
Donderdag 19 mrt.: Heer Noltee, spreekt over Tanzania.
Donderdag 16 apr.: Heer Donkelaar, spreekt over Stapelia’s.
Alle bijeenkomsten in "Brandpunt” , Turfmarkt 58 te Gouda. Aanvang 20.00 uur.

JAARVERSLAG 1980 SECRETARIAAT SUCCULENTA AFDELING TILBURG

Ledental:
Aantal leden december 1979: 61 
Aantal leden december 1980: 59

Opkomst bij de maandelijkse clubavond:
Hoogste opkomst september 76%
Laagste opkomst juni 51%.
Gemiddelde opkomst 64,5%.

Overzicht van de activiteiten:
JANUARI
Uitdeling van de in december 1979 bestelde zaden, met dank aan de verstrekkers, de heren 
Verhoeven, Vrenken, T. van der A en R. Spits.
Zoals gebruikelijk was e.e.a. weer tot in de puntjes verzorgd door de heer J. Vrenken.

Na de pauze hebben we genoten van de dia’s van de eigen leden; de heren N. Stout en 
H. Haans.

FEBRUARI
Onze eerste kennismaking met de heer A. Beukelaers uit Deurne, België. Hij introduceerde 
voor onze vereniging het projecteren van dia’s met overvloeiende beelden.
Zijn door perfecte dia’s ondersteunde lezing ging over axillen, huidmondjes en areolen en 
de rol van de bedoorning van onze cactussen.
Tevens werd gesproken over het bevruchtingsproces.

MAART
Besloten werd tot collectieve aankoop van cactuspotgrond (dit naar aanleiding van op
merkingen tijdens de enquete van december 1979.)
In eerste instantie werden 125 balen van 50 Itr. aangeschaft; deze vonden al snel hun be
stemming bij de leden.
Verder werd besloten met het bestuur van de Kasteelhoeve in contact te treden om in het 
vervolg de maandelijke clubavond in de grote benedenzaal te houden. Na diverse bespre
kingen zijn we hiermede in november 1980, als proef, begonnen.
Verder werd de avond aangenaam besteed met een film- en dia-verslag van de reis van de 
heer Mommers naar de Galapagoseilanden.
Velen waren onder de indruk van de natuurwonderen van deze unieke eilandengroep.

APRIL
Op de clubavond werd een interessante lezing gehouden door de heer L. Opsteeg van het 
Consulentschap voor de Tuinbouw, over het toepassen van bestrijdingsmiddelen tegen de 
grootste belagers van onze planten; de wol- en wortelluis, spint en zwarte vlieg. Zeer na
drukkelijk werd door hem gewezen op de gevaren van het gebruik van Temik.
De resultaten van de zaaiwedstrijd 1979/1980 werden de vereniging getoond. Door de des
kundige jury werd de eerste prijs toegekend aan de heer H. Haans. Behalve een mooie 
plant ontving de winnaar ook voor de eerste maal de wisselprijs met inscriptie.

MEI
In mei werd de traditionele ruil/koopavond georganiseerd. Het aanbod en de aangeboden
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soorten overtrof de vorige jaren. Vooral veel nieuwe leden hebben hun collectie aanzienlijk 
kunnen uitbreiden.

JUNI
De heer A. ter Brugge vertelde uitvoerig over succulente planten uit het wonderschone 
Transvaal, ondersteund dooreen groot aantal dia’s. De avond liep zodanig uit, dat de heer 
ter Brugge de nacht in één van de bedden van onze voorzitter moest doorbrengen.
Tevens werd in juni het jaarlijkse reisje georganiseerd. Wij bezochten in België de kassen 
van de heren Vandersmissen en van Reusel. Vooral de kassen van de heer Vandersmissen 
maakte indruk door een o.i. unieke verzameling geënte planten en zijn cristatenverza- 
meling.
Wij wisten van zijn ziekte en overhandigden hem bij ons bezoek, namens de vereniging, 
een fruitmand; dit werd zeer op prijs gesteld.
Zoals de leden op een clubavond werd medegedeeld ontvingen wij bericht van het 
overlijden van de heer Vandersmissen op 18 juni 1980.
Een bericht van deelneming werd namens de vereniging aan de familie verzonden.

JULI EN AUGUSTUS:
Geen clubavonden i.v.m. vakanties.

SEPTEMBER
Door het bestuur werd diverse malen tot diep in de nacht vergaderd om de in deze maand 
aangekondigde quiz- en feestavond tot een succes te maken.
Wij menen, n.a.v. ontvangen reacties, hierin geslaagd te zijn.
De deelnemers werden in 8 groepen verdeeld, door het beantwoorden van een tiental 
vragen over onze hobby werd een bepaald woord gevonden. De eerste drie groepen die 
hierin slaagden dienden vragen te beantwoorden na het vertonen van een aantal dia’s. De 
groep met de meeste punten ging individueel verder, hetgeen resulteerde in de uiteindelij- 
winnaar: de heer Verhoeven.
De penningmeester schoot uit zijn slof en tracteerde alle aanwezigen op koffie met gebak, 
drankjes naar keuze en voor elke deelnemer een prijs in de vorm van een plant(je).

OKTOBER
Lezing door de heer A. Beukelaars over monotypische geslachten. Met plezier werd geke
ken naar de 197 schitterende dia’s die door de heer Beukelaers op de hem bekende wijze 
van commentaar werden voorzien.

DER KAKTEENLADEN

Hebt U al eens zelf 
cactussen gezaaid?

Onze gratis folder ZAAIEN 1981 geeft U hiervoor handige tips en biedt de beginner en de 
geroutineerde cactusliefhebber van zaaibak tot volautomatische kamerkasjes met een groot aantal 
nuttige toebehoren.

Vraagt deze folder direct aan!

Onze folder Antiquarische Literatuur 4 en onze verzamelcatalogus 80/81 ontvangt U eveneens 
kostenloos op aanvrage.

Jörg Kopper Lockfinke 7 D 5600 Wuppertal 1
Verzending naar het buitenland alleen tegen vooruitbetaling na ontvangst van de rekening.

hobbybenodigheden
boeken
zaden
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NOVEMBER
Zoals vanouds werd deze avond gereserveerd voor het vertonen van dia’s gemaakt door 
eigen leden. Waarschijnlijk mede dankzij de lezing van J. Vrenken in april 1979 over het 
fotograferen van planten, stond het geheel op een bijzonder hoog peil.
Dia’s werden vertoond van de heren J. Mommers, J. Vrenken, R. Spits, N. Stout, H. 
Koremans, H. Haans en B. Willems.
Door tijdgebrek worden de dia's van de heer N. Oud in 1981 getoond.

De traditionele verloting op praktisch alle clubavonden was ook dit jaar weer een geweldig 
succes, wat blijkt uit het aantal verkochte lootjes.
Meermalen werden meer dan 300 stuks op een clubavond verkocht.

Bibliotheek
In totaal werden in 1980 88 boeken c.q. jaargangen uitgeleend. De kas werd gespekt met 
f 5,-- boetebetalingen.
Uit de cijfers blijkt dat de animo wat terugloopt; wij attenderen vooral de nieuwe leden op 
deze gratis mogelijkheid om de kennis te verruimen.
In de loop van het jaar werden totaal 240 balen van 50 Itr. potgrond (Lentse potgrond nr. 8) 
ingekocht. De laatste 2 zendingen van 140 balen werden door onze leden de heren Elants 
en Raaymakers belangeloos in Lent opgehaald en gelost bij de heer Verhoeven.
De heer Verhoeven verdient onze bijzondere waardering voor het opslaan van de potgrond, 
het verzorgen van de verkoop van deze grond en het reeds jarenlang belangeloos opslaan 
en verkopen van de plastic potten.
Wij menen hiermede de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen verenigingsjaar 
1980 te hebben gememoreerd.

Secretariaat Succulenta Tilburg
F. van Hest - N. Stout.

AANBOD

Te koop aangeboden: broeikasje van
hardhout. Afm. 2 V2 x 2 m, met electrische 
verwarming, thermostaat en thermofor- 
ceraam. Mevr. A. de Graaf, Edeseweg 
130A, Bennekom. Tel.: 08380-32144 na 16 
uur.

Opgaven voor deze rubriek moeten uiterlijk 
de 15e van de maand bij Mevr. Smit zijn. 
Leden van Succulenta hebben per jaar recht 
op één gratis advertentie in deze rubriek. 
Alleen advertenties betreffende de liefheb
berij worden opgenomen.

Fraileazaden Exped. 1976/1979. Liefhebber 
van het geslacht Frailea kunnen de zaadlijst 
van de Expeditie Uruguay en Rio-Grande do 
Sul aanvragen. Graag een gefrankeerde en 
geadresseerde envelop bijsluiten. K.H. 
Prestlé, Vijverweg 12, 5461 AL Veghel 
(NBr.).

SUCCULENTENTUIN

VAN DONKELAAR
Laantje 1 - Werkendam 
Tel. 1835 - 1430

We gaan het jaar in met een leuke 
aanbieding van hoya's.

5 Verschillende hoya’s
(geen carnosa en bella) 
voor f 35 ,- nu voor f  25,—.

Te bestellen op girnonummer 150.98.30. 
Zaadlijst gratis verkrijgbaar en plantenlijst na 
storting van f 3,50.
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NIEUWE LEDEN

Boogaard, J.H. v.d., Hr. van Coothstraat 13, 6651 ZE 
Druten.

Hiddema, A., Leeuwerikweg 13, 5941 AL Velden 
Kamman-Eggenhuizen, A.M., Meerhuizenstraat 1 III, 

1078 TE Amsterdam
Bruyn, A.D. de, Baroniestraat 1, 5121 VK Rijen 
Segers Willy, Cobbenstraat 48, B 2000 Antwerpen, 

België
Eefting mej. A., Oldenhofstraat 35, 9402 HK Assen 
Zeylmans Leon, Kleine Spie 3, 5121 LK Rijen 
Jansen, A., Jan Tooropstraat 28, 7606 JT Almelo 
Jansen-Gouw mevr. D.H.N., Falklanddreef 2, 3563 AB 

Utrecht
Meijer Jan, Plevierstraat 21, 9644 VR Veendam 
Knegt mevr. Leny de, Dongedal 24, 2904 CE Capelle a/d 

IJssel
Twuijver J.J. van, P.C. Hooftplein 29, 3842 HC Harder

wijk
Lutke-Schipholt H.J.A., Schuttershof 20, 6325 GB Berg 

en Terblijt
Piessens Guido, Moerplas 87, B 2670 Puurs, België. 
Verschoore Roger, Kleine Tapuitstraat 234, B 8740 Deer

lijk, België.
Wal-Ten Hoeve mevr. G. v.d., Ds Veenweg 139, 8456 

HM De Knipe
Kok A., Bannerweg 2, 9497 PK Donderen 
Dongen Tinavan, G. Borgesiuslaan 37, 3843 XA Harder

wijk
Mol W illi, Kampweg 5, 3841 GJ Harderwijk 
Dornseiffen L.W., V. Twillerstraat 10, 3862 AT Nijkerk 
Makaske mej. T., Julianalaan 21, 3851 RA Ermelo 
Ravenstein mevr. M., Dennenweg 30, 3843 BX Harder

wijk
Kok Liesbeth, Hierdenseweg 30, 3841 GX Harderwijk 
Soeters P.A., Ranonkelstraat 17, 4941 XC Raamsdon- 

veer
Meeldijk-de Haan mevr., Gabelt 67, 1777 HG Hippoly- 

tushoef
Boogaard K., Jac. Catsstraat 4, 4364 AM Grijpskerke 
Vreeken’s Zaden, Voorstraat 448, 3311 CX Dordrecht 
Wijngeeren C. van, Rozenstraat 107, 7419 BC Deventer 
Dekker S., Harderwijkerweg 221, 3852 AC Ermelo 
Maatman J., Smaragddrift 33, 3436 BW Nieuwegein 
Hoogen J. v.d., T-Erf 18, 5374 AM Schaijk 
Hout A. van, Essehoutstraat 14, 5706 XP Helmond 
Loo L.J. v.d., 23 Daleview Cres London, Ontarlo 

N5X1H2, Canada
Koks mevr. W.A., Boulevard 43, 3707 BL Zeist 
Halsens J., Roerkade 1, 6041 KZ Roermond 
Sepers B.L., Overslaghof 189, 1034 SB Amsterdam 
Berg-v.d. Graaf mevr. B., Barbarakruid 11, 2914 BA 

Nieuwerkerk a.d. IJssel
Loo Veerle v.d., Ruckerspein 3 Bus 8, B 2000 Antwer

pen, België
Ursem C.J., Oliver Parachutes 292, 1682 NS Zwaagdijk 
Toorenaar J., Dr. P. Cuyperslaan 16, 2101 VC Heemste

de
Bijsterveld A., Julianalaan 44, 2641 HE Pijnacker 
Stemerdink J.H., Struyksedijk 40, 3234 KS Pinte 
UblnkC.V., Mijnsherenweg 18-20, 1433 AS Kudelstaart 
Walravens Mare, Vronemeersstraat 12 Bus 4, B 1700 

Asse, België
DosseJean, Berkelheide 15, B 2290 Vorselaar, België 
Niessen Pierre, Corn Bosstraat 50, 5246 CK Rosmalen 
Aben-Derks mevr. A., Beelenweg 15, 5455 RH Wilbert- 

oord
Servotte Geert, Hoogkamerstraat 130, B 2690 Temse, 

België
Mengelkamp C.J.J., Atletiekstraat 24, 3078 ZA Rotter

dam
Cactusflora Leuven, p/a ’s-Hertogenlaan 119, B 3000 

Leuven, België
Neirynck Jean-Pierre, Rozenlaan 13, B 8540 Kortrijk, 

België
Boesschoten mevr. G.C., Van Molenstraat 127, B 2860 

O.L.V. Waver, België

Zaden van cactussen en 
andere succulenten.

Vraag de nieuwe lijs t aan 
met meer dan 3000 soorten

G. Köhres
Bahnstrasse 101 
D-6106 Erzhausen-

Darmstadt.

V A N  S P IJ K  

uw d r u k k e r

Planten en Cactussenhandel

A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

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

Singel-Bloemmarkt t/o  528 (Geelvink- 
steeg), Amsterdam. Tel.: na 18.00 uur 
020-101641.
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CACTUSKW EKERIJ r j | i

”LAKERVELD”
4 1 2 8  LG L a k e rv e ld  89  - L e x m o n d

Hoya’s - Senecio’s
DE K W EKER IJ V O O R  DE LIEFHEBBER
Gezonde planten tegen redelijke prijzen en

Crassula’s - Ceropegia’s

regelmatige u itbreid ing van ons assortiment, Prijslijst op aanvraag
tevens gevraagd co llecties cacteeën.

GEOPEND: Z a te rdags  van 8  to t
Corresp. Eng., Duits

17.00 uur. Ma. to t  en 
m e t vrijd. a lleen na tel.

MARIN CACTUS PATCH

afspraak. 61, G ranada Drive
tel.: 03474-1718 C orte  M adera /C a lifo rn ia
zondags geslo ten. 94925 USA
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in 1954, de cactusvegetatie van de Benedenwindse Eilanden tot gemeengoed 
maakte van de schoolgaande jeugd - en verder iedereen de kans gaf om 
deze merkwaardige planten van Curapao, Aruba en Bonaire op een gemakkelijke 
manier te leren kennen.
In de tussenliggende periode verschenen er - naast een verhandeling in een 
tijdschrijft van de Nederlandse Botanische Vereniging 6) - verscheidene artikelen 
in Succulenta 7) waarin de als inheems beschouwde cactussoorten stuk voor 
stuk aan de orde werden gesteld; een serie welke met een lijst voor het 
vinden van de soortnamen werd besloten.
Van de verdere publicaties over de cactusflora van deze eilanden moge hier 
slechts worden vermeld het artikel van Bonefaas 8), in een uitgave van het 
Kabinet van de Vice-minister President, en Berchfs fraaie fotoreportage in dit 
tijdschrift 9). De hierin gebruikte naamgeving is die van Backeberg, waardoor 
Cereus werd tot Subpilocereus, Lemaireocereus tot Ritterocereus en Cepha- 
locereus tot Pilosocereus.

5 De keurige palissade van vijf jaar tevoren is op deze foto tot een slordige haag geworden met overvloedig 
bloeiende datu. (Okt. 1967)

Het zou vreemd zijn indien de bewoners van de Antillen hun cactussen niet 
op een aantal manieren ten nutte hadden weten te maken. Het meest opvallend 
is wel het algemeen gebruik van Lemaireocereus griseus voor het afgrenzen 
van terreinen. Naast elkaar gezet geven de op gelijke hoogte gekapte stukken 
van de Datu een doeltreffende bescherming tegen geiten, omdat Lemaireocereus 
- in tegenstelling met Cereus repandus - niet door de kabriet wordt aangevreten. 
Deze datu-stammetjes kunnen ook kruisgewijs worden geplaatst, bijvoorbeeld op 
terreinen waar het ingraven moeilijkheden geeft. (Fig. 1-2). Een bewortelde
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datu-trankeer wordt al spoedig tot een slordige haag, welke echter jaren lang aan 
haar doel kan blijven beantwoorden.
Deze wijze van omheinen van grote en kleine terreinen wordt nog steeds veel 
toegepast, waarbij men in bepaalde gevallen ook een toeristische betekenis of 
het nut voor de huisvrouw (voor het drogen van de was) laat meespreken.
Een toeristische bezienswaardigheid van de eerste orde was in elk geval de 
kilometers lange cactusheg ter verdeling van de dubbele weg rond het Schotte- 
gat, bij Rio Canario, welke in 1961 door Werkverschaffing werd aangelegd. 
(Fig. 3-5). Dit aardige denkbeeld bleek echter geen groot succes: De aanleg 
was niet alleen bijzonder duur, maar ook het onderhoud gaf veel zorg; ernstige 
beschadigingen konden maar al te gemakkelijk worden aangebracht, terwijl 
deze palissade een prachtige vang bleek te zijn voor papierafval en allerlei 
andere rommel die door de Oostpassaat op de stevige datu-doornen werd vast
geprikt.

(wordt vervolgd)
(Voetnoten in de volgende aflevering)

p/a Plompetorengracht 9-11, 3512 CA Utrecht

Een kritische beschouwing n.a.v. de nieuwbeschrijving 
van Discocactus woutersianus Bred. & v/d Broek
PIERRE BRAUN

Naar aanleiding van de in het Succulentanummer van september 1980 gepu
bliceerde nieuwbeschrijving van D. woutersianus voel ik mij beslist genood
zaakt enkele foutieve mededelingen daarin recht te zetten alsmede enige 
kritische kanttekeningen te plaatsen.
Zo staat op bladzijde 202: 'Volgens een schriftelijke mededeling van L. Horst 
aan G. Königs komt deze Discocactus samen met D. horstii voor op boven
genoemde plaats”. Bij deze bewering gaat het om een bepaald foutieve mede
deling, waarvan ik de oorzaak op deze plaats liever niet nader toe te lichten wens. 
Een juister beeld ligt veeleer in het feit dat ik in de zomer van 1979 zelf 
mijn vriend Leopoldo Horst in het zuiden van Brazilië bezocht heb en met hem 
persoonlijk(l) over de kwesties m.b.t. deze ”robustior”-vormen van gedachten 
heb gewisseld. De heer Horst deelde mij mede, dat deze planten af en toe 
weer aan te treffen zijn, en absoluut niets anders dan extreme vormen voor
stellen. Soortgelijke vormvariaties zijn overigens bij bijna alle cactussoorten aan 
te treffen. Ook A.F.H. Buining kan aan deze vormen geen bijzondere betekenis 
toegekend hebben, want hij heeft zich tegenover Horst daarover nimmer uit
gelaten. En bovendien zou hij dergelijke planten wel op z'n minst in zijn Disco- 
cactusmanuscript vermeld hebben. Voor L. Horst in elk geval, - en dat zou 
uit die nieuwbeschrijving als een misverstand naar voren kunnen komen - stellen 
deze planten niets buitengewoons voor. Als vindplaats van de typeplant wordt 
Grao Mogol opgegeven, hetgeen ook juist is. Daar ligt ook de vindplaats van 
het type-exemplaar van D. horstii Buin. & Bred.. D. woutersianus heeft dan 
ook geen op zichzelf staande groeiplaats, daar deze tezamen met D. horstii 
voorkomt. Ik zag bij de heer Horst een flink aantal planten, die hij bij Grao Mogol 
had verzameld. En daaruit zou ik zonder enige probleem zulke extreme vormen 
hebben kunnen halen. Echter, behoort men de tussen- en overgangsvormen 
onder de aandacht te brengen?
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Verder is op bladzijde 202 te lezen: "Hybriden van beide planten komen ter 
plaatse niet voor." Wie deze bewering in de wereld gebracht heeft, kan ik 
niet beoordelen. Vast staat wel dat L. Horst mij iets dergelijks nooit heeft 
medegedeeld. Zou deze mening gegrond zijn op een niet-bestaande "mededeling", 
dan is deze niet houdbaar en van iedere grond ontbloot. Ook staat vast dat 
noch A.J. Brederoo noch G. Königs ooit op de vindplaats zelf waren. In samen
hang daarmee schijnt het mij vermeldenswaard toe, dat ik persoonlijk reeds 
de gelegenheid had om op de vindplaats groeiende hybriden tussen D. insignis 
en D. horstii te zien. Dat is ook niet verwonderlijk, want de groeiplaats van 
D. insignis sluit naar eigen waarnemingen onmiddellijk aan op het verspreidings- 
gebeid van D. horstii. Op plaatsen waar beide groeiplaatsen elkaar raken, 
ontstaan dan dergelijke hybriden.
Dergelijke hybriden zijn in hun uiterlijke vorm nog beduidend markanter en af- 
wijkender van D. horstii dan dit voor D. woutersianus geldt. En toch stellen 
zij dan nog geen eigen taxon (= samenvattende naam voor categorieën zoals 
variëteit, soort, geslacht, familie enz., Red.) voor. Het feit dat dergelijk ingekruist, 
genetisch erfgoed van een andere soort door generaties heen behouden blijft, is 
niet iets ongewoons. Een voorbeeld daarvan is Melocactus albicephalus Buin. 
& Bred. die met grote zekerheid (onderzoekingen vinden daartoe thans plaats) 
eveneens slechts een natuurhybride is tussen Melocactus glaucescens Buin. 
& Bred. en Melocactus erythracanthus Buin. & Bred.
Alleen al de afbeelding in kleur van D. woutersianus vertoont geen enkel 
soortscheidend kenmerk met D. horstii. Op z’n gunstigst mogen we van een 
"Forma” (= vorm, Red.) spreken en ook dat moet eerst grondig op de vind
plaats zelf onderzocht worden.
Al deze aspecten heb ik de heer Königs nef mijn terugkeer uit Brazilië meege
deeld. Hoe nu de bewering op bladzijde 202 tot stand is gekomen, kan ik 
niet verklaren. Dit temeer omdat de heer Königs generlei briefcontact met 
de heer Horst onderhoudt.
HauptstraBe 88, D - 5020 Frechen 1 (B.R.D.)
Vertaling: Th.M.W. Neutelings

Notocactus mammulosus (Lem.) Berg. var. brasiliensis
Havlicek

RADIM HAVLICEK

De genoemde variëteit werd tot op heden niet geldig beschreven, hoewel 
sinds haar vermelding in Kreuzingers "Verzeichnis” in 1935 dnder nummer 453a 
van Fric reeds 45 jaren verstreken zijn. De plant wordt bij ons vrij algemeen 
in verzamelingen gekweekt en zeker niet alleen door vrienden van het geslacht 
Notocactus; ze hoort tot de mooi kanariegeel bloeiende soorten uit de groep 
der Mammulosi.
De plant ziet er als volgt uit: Lichaam enkel, kogelvormig, later meer in de 
lengte groeiend tot een hoogte van 10 en een breedte van 8 cm, donker
groen terwijl de epidermis vaker een violetroze schijn heeft; de 18-21 ribben 
zijn verdeeld in kleine knobbels; de areolen zijn rond, in de rib verzonken, 
met sneeuwwit vilt bedekt en 5-8 mm van elkaar verwijderd; de 2 midden- 
doorns zijn geel-hoornkleurig met een bruine punt, aan de basis sterk roest
bruin; de bovenste middendoorn is recht naar boven gericht, ongeveer 7-10 mm
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lang, de onderste is enigszins gebogen en ongeveer 15-20 mm lang; de 10-12 
randdoorns zijn ongeveer 5 mm lang, aan de basis en de punt bruinachtig; 
dikwijls worden nog 4 borstelachtige bijdoorns aangetroffen; de bedoorning is 
dus karakteristiek en door haar kleur verschillend van die van de mammulosus- 
typesoort.
De schedel is verdiept, open en aan de rand door een niet samenhangende 
laag witte wol bedekt; deze wollaag wordt gevormd door de dicht op elkaar 
gedrongen areolen ter plaatse; de bloemen zijn klokvormig en ontstaan aan de 
rand van de schedel; ze zijn ongeveer 6 cm lang en 5 cm breed, met witte 
wol en aan de uiterste rand van het receptaculum met rode schubben, witte 
wol en bruinrode borstels bedekt; de buitenste bloembladeren zijn geel met 
zwak-roze aders; deze aders verbreden zich in de richting van de blad- 
punten, opvallend is een rode streep in het midden van de bloembladeren; 
de binnenste bloembladeren zijn smal spatelvormig, getand, lichtgeel; de stijl 
met 9 stempellobben is donkerpurper, de meeldraden staan in één krans om 
de stijl geordend; de vrucht is van het mammulosus-type en wordt bij rijping 
langer; het zaad is eveneens van het mammulosus-type.

Notocactus
mammulosus
var.
brasiliensis 

Foto: èimek

Het tijdstip waarop deze variëteit is gevonden is niet nauwkeurig vast te 
stellen maar valt kennelijk toch in de periode van de derde reis van A.V. Fric, 
toen hij, op zoek naar Notocactussen, verzamelde in de richting van het grens
gebied van Uruguay en Brazilië tot in de omgeving van Salto-Tacuarembó. 
De groeiplaats moet men vooral in het Departement Salto in Uruguay zoeken. 
Het holotype werd gedeponeerd in het Herbarium van de geneeskundige 
faculteit in Pilsen onder het nummer HAV/VII/3.
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In zijn tabel uit 1957 rangschikt A.F.H. Buining Notocactus mammulosus var. 
brasiliensis in de groep rond N. rutilans en daarbij geeft hij de volgende 
kenmerken aan: "Twee middendoorns, gele bloem, donkergroen lichaam”. In 
het genoemde "Verzeichnis” wordt gewezen op de verwantschap van deze 
variëteit met N. rubriflorus Kolischer 1934 en dus ook met N. herteri Wer- 
dermann.
Dit is evenwel een zeer onjuiste opvatting, want N. herteri hoort in het onder
geslacht Notocactus (sensu Buxbaum) en toont in zijn bloem twee kransen 
meeldraden, terwijl N. mammulosus var. brasiliensis er slechts 1 heeft en 
daardoor ontegenzeggelijk tot een ander ondergeslacht hoort en wel tot Neo- 
notocactus (sensu Buxbaum).
De variëteit brasiliensis heeft typische mammulosus-kenmerken en onderscheidt 
zich van de variëteit van het mammulosus-type enerzijds door de kleur der 
bedoorning en anderzijds door de naar violet gaande kleur van de epidermis. 
Van deze variëteit kan men nog de forma meldiansis onderscheiden. Bij deze 
vorm is de schedel met wol bedekt, die echter sneller dan bij de var. brasi
liensis verdwijnt, de epidermis is nog donkerder, we vinden slechts 1 midden- 
doorn, die donker tot krachtig karmijnrood is en later lichter wordt.

Literatuur: Kaktusy 1980, blz. 5-7.
Vita Nefjedleho 11, CS 32008 Plzen, Tsjechoslowakije. 
Vertaling: Sjef Theunissen.

Vragenrubriek
A. VAN BEUNINGEN

De Heer Peters te Ubach over Worms vraagt: Wat moet men doen om zijn kas 
op de c.v. van het woonhuis aan te sluiten.
Dit is zeer wel mogelijk, maar u zult enige aanpassingen moeten doorvoeren, 
om te voorkomen dat de temperatuur in de kas in de winter te ver terug loopt. 
Doordat de kas sneller afkoelt dan de huiskamer, komt u voor de kas beslist te 
laag uit, daar de thermostaat in de huiskamer hangt. U zou met thermostatische 
kranen moeten werken, wat natuurlijk erg duur wordt. Er is nog een andere 
weg en die is niet zo duur en het meest rendabel. NI. door van de toevoer- 
leiding een aftakking maken, met een extra klep, waarop de thermostaat van 
de kas is aangesloten. Zo bent u altijd verzekerd van een goede temperatuur 
die de thermostaat in de kas vraagt. Wanneer u heel handig bent, kunt u dit 
zelf maken, anders is het wel het beste dat u een verwarmingsmonteur hiervoor 
in de arm neemt.

❖

De heer v.d. Berg te Weert vraagt: Wat tegen ongedierte te doen.
Als eerste vereiste: Zorg altijd dat u niet zelf het ongedierte binnenhaalt. Wanneer 
u een plantje krijgt of koopt, bekijk het eerst grondig, voor u het in uw ver
zameling zet. De wortels nakijken of die er gezond uitzien; een gezond wortel
gestel moet voldoende nieuwe haarworteltjes hebben. Want denkt u eraan, het 
ongedierte komt merendeel voor op slecht groeiende planten. We kunnen het 
dus ook omkeren; planten die er slecht bij staan, moet u nakijken. U kunt deze 
planten het best in quarantaine houden, dus apart zetten. Bij een ziek wortel
gestel de wortels goed schoonwassen en tot één cm inkorten, een paar dagen 
laten liggen, en daarna in goede, lichtvochtige grond oppotten. U zult zien dat
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zich daarna een nieuw en gezond wortelgestel gaat vormen. Wanneer u dan 
na alle voorzorgsmaatregelen toch nog ongedierte krijgt, komen de bestrijdings
middelen uit de kast. (Zorg u er wel voor dat deze middelen altijd in een goed 
afgesloten kastje staan, ver genoeg van kinderen en dieren verwijderd.)
Voor we nu over bestrijdingsmiddelen gaan praten, willen we eerst de meest 
voorkomende plagen bij onze planten eens gaan bekijken: WOLLUIS, SPINT 
en WORTELLUIS. Wolluis en spint kunnen een ware ravage aanrichten onder 
uw planten. Het eerste waar u mee moet beginnen is de planten regelmatig 
goed te bekijken. Dus niet alleen naar de bloei en de nieuwe groei. Als het bij 
een paar planten blijft, kan men het nog gemakkelijk met spiritus en een 
kwastje de baas. De veel voorkomende wolluis is met het blote oog te zien. 
Het zijn roze-blauwachtige, op pissebedden gelijkende diertjes. Ze maken een 
wollig coconnetje waarin ze het broed afzetten. De diertjes hebben een wasachtig 
huidje. Ze kennen de lieflijke gewoonte om hun coconnetjes met broed juist 
daar af te zetten waar ze het minst te zien zijn b.v. onder de planten 
of aan de onderkant, en bij zodevormende planten tussen de nieuwe uitlopers. 
Dus opletten is het devies! Deze zijn nog goed weg te krijgen met spiritus. 
U koopt een halve liter spiritus en doet daar 20 a 30 druppels parathion in. 
In plaats van parathion kunt u ook malathion nemen. Malathion is in tuincentra 
te koop. Misschien kunt u ook i.v.m. de kleine hoeveelheid die u nodig hebt 
bij cactusvrienden "te leen” gaan. Wanneer u lid bent, behoeft dit helemaal 
niet moeilijk te zijn. Vervolgens schudt u het flesje zodanig dat de parathion 
zich vermengt. Nu neemt u een kwastje dat in de hals van het flesje past en 
gaat dan met de vloeistof de lieve diertjes te lijf. U tipt alles wat u ziet met 
de vloeistof aan. U kunt rijkelijk spiritus gebruiken, het kan geen kwaad voor de 
planten. De spiritus lost de was van de diertjes op, waardoor ze dood gaan 
en de parathion moet dan het broed te lijf gaan. Dit kunt u na drie weken 
nog eens herhalen, om eventueel broed dat nog uitkomt te bestrijden.
Voor spint kunt het zelfde procédé volgen. Alleen zijn deze beestjes wat taaier 
dan wolluis. Deze beestjes zijn met het blote oog bijna niet te zien, of u zou 
er een loep bij moeten hebben. De aanzienlijke schade die ze aan de planten 
aanbrengen, blijft u altijd zien. Ze tasten namelijk de opperhuid aan, die er dan 
bruin uit gaan zien. Dit gebeurt ook meestal in de nieuwgroei van de plant. Een 
paar maal vaker aantippen is dan ook noodzakelijk. Een volgende keer iets 
over de wortelluis.

Rijksweg 173, 6585 AE Mook

Lezers schrijven:

WILMA RUTH v.d. LEY

Na al dit Nederlandse hondeweer hoop ik toch dat iedereen een fijne vakantie 
heeft gehad. Toch ga je nooit zonder zorgen op vakantie want er moet een 
goede "oppasser” gevonden worden voor je geliefde verzameling succulenten. 
En dat is een hele toer. Mij ging dat zo: Onze buren, die een bloemenkwekerij- 
onder-glas hebben, wilden wel op m’n planten passen. Toen ik dus vertelde 
hoe je met zulke stekelige gevallen om moest gaan, ontstond er even grote 
verbazing over het feit dat cacteeën water nodig hebben en vooral in de groei
periode. Toen werd het mij al bang te moede maar vooruit, ik waagde het er maar 
op ze hun toe te vertrouwen. Toen ik terugkwam van vakantie begon mijn 
buurvrouw mij aarzelend voor te bereiden door te zeggen: ”Er zullen wel een paar 
dood zijn, dat denken wetenminste”. Echt, toen sloeg de schrik me wel even om het
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hart want in gedachten zag ik mijn met veel inspanning opgefokte juweeltjes 
ontzield ter aarde liggen. De schade viel zeer mee maar wel hadden slakken 
vele goede maaltijden genoten tussen de stekels door en was er van 1 plant 
een stuk afgebroken. Mijn zaailingen van vorig jaar had ik ook in stenen potjes 
verplant. En omdat je deze kleintjes tijdens een oppervlakkige beschouwing 
haast niet ziet had men gedacht dat de cactussen dood waren gegaan en zat 
men doodleuk met z’n vingers in mijn zaailingen te graaien in de hoop nog leven 
te ontdekken.
Misschien, en dat weet ik haast wel zeker, zijn er meer leden die zulke 
'bloedstollende’ verhalen kunnen opdissen. Leuk is dat zeker niet. En toen dacht 
ik: zou onderling contact tussen naburige leden niet heel nuttig zijn i.v.m. het 
passen op eikaars verzamelingen gedurende de vakanties of ziekte? Want het 
eind van een geslaagde vakantie is dubbel vervelend als je eenmaal thuis met 
nog maar ’n halve verzameling zit terwijl de andere helft ter ziele is gegaan door 
een totaal verkeerde behandeling.

Kloostertaali 27, Bergem (Fr.)

Stek van een Echinopsis
J.A. SPARIDANS

Iedere cactusliefhebber zal wel eens een Echinopsis in bloei hebben zien staan; 
een pracht van een bloem kan hij geven, met een steel van wel 20 cm lang 
en een bloemdoorsnede van 10-12 cm. Tegen de avond ontplooit hij zijn 
bloemen en bloeit in de nacht, tot de volgende avond. Bij donker weer heeft 
er bij mij wel eens een 3 dagen opengestaan. Hoewel een nachtbloeier, 
blijft hij ook overdag zijn mooie bloem te zien geven. Zodat men er overdag 
toch van kan genieten.
Maar ik wilde het over een stek van een Echinopsis hebben. Men schrijft 
wel dat een stek, als men die laat bewortelen, altijd weer stekken geeft en 
bijna geen bloemen laat zien. Dat klopt, maar toch kan men iedere stek bloem 
laten vóórtbrengen. Als de stek een doorsnede heeft van ca. 3-4 cm, zal hij 
inderdaad almaar stekken maken. Nu kwam ik op de gedachte om, zodra de 
stekjes 3 a 4 mm groot waren, deze met een puntig houtje van boven naar 
beneden er af te wippen. Als men dat zo doet, blijven de areolen met dorens 
aan de plant zitten en zo wil de plant telkens wel weer stekken maken. 
Totdat hij "gewaar” wordt, en dat kan wel 2 a 3 jaren duren, dat hij zo hij 
zich wil vermeerderen, bloemen en zaad zal moeten geven. Is hij zover dat 
hij bloemen voortbrengt, dan kan er nog wel eens een stek te voorschijn 
komen, maar die wipt men dan maar weer af en langzamerhand doet hij dat 
niet meer! En hij zal ieder jaar zijn prachtige bloemen laten bewonderen. 
Dus als men geduld en de moeite neemt, dan zal iedere stek van een Echinopsis 
bloemen geven, gewoon een kweste van "aanlering”.
Sibeliusstraat 11, Tilburg

De diawedstrijd, denkt U er aan?
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Mammillaria deherdtiana Farwig (links) Foto: Th.M.W. Neutelings

Mammillaria dodsonii H. Bravo (rechts)

Wat denkt u van ... (6)

Mammillaria deherdtiana Farwig en Mammillaria dodsonii H. Bravo

Th.M.W. NEUTELINGS

Deze beide aantrekkelijke planten, die in 1969, resp. in 1970 als nieuwe soorten 
beschreven werden, hebben nadien vele pennen in beweging gebracht. Maar 
wat voor ons liefhebbers zeker telt, is de indrukwekkende schoonheid van de 
grote bloemen, die beide exemplaren kunnen voortbrengen. Het zijn bij uitstek 
zonminnende planten, die geënt dan wel op eigen wortel, naar mijn ondervinding 
vrij gemakkelijk tot bloei kunnen geraken. Een goede winterrust garandeert 
een zeer redelijke kans op bloei. Ook voor dodsonii, waarover omtrent de bloei- 
willigheid nogal eens geklaagd wordt. De bloemdekbladen van beide exemplaren 
zijn schitterend violet, naar binnen toe wat lichter van tint, met soms een smalle, 
witte rand.
Beide planten worden niet groot, omdat ze aan de onderkant indrogen en 
verkurken. De afmetingen blijven dan tot ca. 4 cm hoog en tot ca. 3 cm breed 
beperkt, hoewel er natuurlijk uitzonderingen zullen voorkomen.
Veel verschil is er niet tussen beide exemplaren, zodat ik met anderen van 
mening ben, dat dodsonii, welke iets later beschreven werd, een variëteit 
van deherdtiana is. Daarmee wordt dan ook voor de liefhebber duidelijk aan
gegeven dat er een grote verwantschap tussen beide bestaat.
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Bij deherdtiana zijn de randdoorns wat talrijker en minder lang, hetgeen ook 
voor de middendoorns geldt. Bij deze soort is het spruitende karakter in veel 
mindere mate aanwezig dan bij dodsonii. De bloemstijlen van dodsonii zijn 
beduidend langer, hetgeen ook op de bijgaande foto duidelijk waarneembaar is. 
Toch moet men voorzichtig zijn met het vaststellen van een dergelijke waar
neming. Want ik heb bij dodsonii bloemen gezien, die een even lange stijl 
hadden als bij de bloemen van deherdtiana.
Geënt dan wel ongeënt, bij de kweek van beide soorten ontmoette ik tot 
dusver geen problemen. In 1980, met een voorjaar vrij arm aan zonlicht, 
had ik in de maand mei een hoge score aan bloemen.
Beide komen uit de Staat Oaxaca (Mexico); dodsonii evenwel van een beduidend 
hoger gedeelte dat 3000 m boven de zeespiegel ligt.
Het overwinteren dient koel en droog te geschieden. Zodra de zeer donkere 
knoppen in het vroege voorjaar tussen de tuberkels zichtbaar worden, kan bij 
zonnig weer de watergift voorzichtig begonnen worden.
Voor kamercultuur lijken me beide soorten niet zo gemakkelijk tot bloei te krijgen. 
Maar misschien zijn er liefhebbers, die daarin toch geslaagd zijn, hetgeen ik 
dan graag zou vernemen.
Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

Het opbouwen van een cactussen- en vetplanten verzame
ling
J.C.A. MAGNIN

1. Inleiding
Het opbouwen van een verzameling cactussen en vetplanten moet vooraf 
goed worden doordacht. Het gestelde doel en de aanwezige mogelijkheden 
moeten in overweging worden genomen.
Dit verslag wil een leidraad zijn om het opbouwen van een dergelijke ver
zameling planten tot een succes te kunnen maken.
Uitgegaan wordt van de volgende veronderstellingen:
-  de aanwezige motivatie
-  het opzetten van de verzameling als hobby
-  het lid zijn van "SUCCULENTA’’.

2. Noodzakelijke keuzen
Het is noodzakelijk vooraf een keuze te maken betreffende de volgende onder
werpen:
-  het opzetten van een verzameling van alleen cactussen, alleen vetplanten 

of van een gemengde verzameling
-  het al of niet specialiseren in een bepaalde groep planten. Vaak is men 

immers juist geïnteresseerd in een bepaald geslacht of groep planten
-  de wetenschappelijke opzet van de verzameling. Hierbij is het vooral aan

vankelijk van belang, of de planten op de juiste naam komen te staan. 
Later kan dit dan verder worden uitgediept. Maar vaak genoeg gaat het er 
slechts om, om mooie planten te kweken, die in bloei komen. Een juiste 
naamgeving is dan van weinig belang

-  de behuizing van de verzameling.
Enkele van bovengenoemde keuzen zijn vaak op praktische gronden te maken. 
Ruimtegebrek en de plaats waar de verzameling kan worden gekweekt beperken 
veelal de mogelijkheden.
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3. Hulp
Om teleurstellingen te voorkomen is het verstandig hulp in te roepen van andere 
Succulentaleden. Veel ervaring kan worden opgedaan door lid te worden van 
één van de afdelingen. Juist in de geregelde, persoonlijke kontakten in de 
afdeling kan men veel te weten komen over belangrijke zaken als:
-  behuizing van de verzameling
-  opbouw en uitbreiding van de collectie
-  verzorging van de planten.
Verder kan de hulp worden ingeroepen van de bibliotheek van Succulenta. 
In deze bibliotheek zijn vele boeken en tijdschriften op het gebied van cactussen 
en vetplanten liefhebberij aanwezig. Een catalogus maakt het gemakkelijker een 
keuze te bepalen. Het is ook altijd mogelijk, na een afspraak gemaakt te hebben, 
persoonlijk in deze bibliotheek te komen snuffelen.
Ook zijn er meerdere goede boeken in de boekhandel te kopen, die van grote 
hulp kunnen zijn.

4. Behuizing van de verzameling
Voor de behuizing van de verzameling zijn de volgende mogelijkheden de meest 
voorkomende:
-  binnenshuis
-  balkon ('s winters moeten de planten dan naar binnen)
-  platte bak, al of niet met verwarming
-  kas, vrijwel altijd met verwarming.
Voor iedere mogelijkheid zijn van belang, de hoeveelheid licht en zon en de 
mogelijkheid tot verwarming of koel houden. Bij de keuze voor een platte bak 
met verwarming of een kas is de ventilatie en de warmte-isolatie een belangrijk 
punt. De huidige energieprijzen zijn zo hoog, dat de verwarmingskosten per 
jaar nogal kunnen oplopen.

5. Opbouw van de plantenverzameling
Zodra de behuizing voor de planten in orde is, kan een aanvang worden ge
maakt met het opbouwen van een plantenverzameling. Dit kan o.a. door het 
kopen van planten. Veel meer voldoening zal het geven zelf te gaan zaaien. 
Vooral wanneer men lid is van een afdeling zal men vaak veel planten krijgen 
als stekjes of als zaailingen. Later is ook via ruilen in de afdeling de kollektie 
uit te breiden.

6. Verzorging
Bij de verzorging geldt al heel sterk: aldoende leert men. Toch kan men vooraf 
uit de literatuur en via kontakten in de afdeling veel te weten komen.
Van belang zijn vooral: grondsoort, licht en zon, ongedierte en ziekten en de 
bestrijding daarvan, het zaaien, stekken, verpotten en enten. Vooral over de ver
zorging is veel te vinden in een aantal uitstekende boeken.
Ooievaarstraat 13, Strijen

BOEKBESPREKING

Die Gattung Notocactus. Gerhardt Schater, Dresden 1980
Deze uitgave van de ZFA Kakteen-Sukkulenten van de Kulturbund der DDR is door de auteur 
gewijd aan wijlen onze oud- en ere-voorzitter Albert buining. Het boek (formaat 21 x 15 cm) 
verschijnt als jaargang 14, 1979 in plaats van de gebruikelijke 4 losse nummers, telt 124 bladzijden, 
25 kleurenfoto's, 19 zwart/wit opnamen en 1 tekening. De kwaliteit van de z/w-foto's doet onder 
voor die der kleurenafbeeldingen, waaronder met name die van W. Niestradt van uitmuntend 
gehalte zijn.
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Druktechnisch is de uitgave keurig verzorgd op een goede kwaliteit papier en het zetduiveltje 
heeft weinig kansen gekregen. Na zijn voorwoord tracht de schrijver duidelijk te maken hoe men 
tot het verzamelen van één geslacht komt. Automatisch volgt daarop de bekendheid met de planten 
van dit geslacht, hij maakt ons duidelijk waar deze planten groeien, wat de geschiedenis is van 
dit geslacht en hoe met name Buxbaum en Van Vliet geprobeerd hebben om tot een indeling 
te komen. Opvallend daarbij is, dat Van Vliet eigenlijk weer terugkeert naar de oude inzichten 
van de Tsjech Fric. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de morfologie van bloemen, vruchten 
en zaden en aan de vraag van fertiliteit en steriliteit,
Uitgaande van het werk dat door de Tsjech Havlicek is gedaan komt de schrijver vervolgens 
tot een verdeling in 7 ondergeslachten, waarbij het subgenus Notocactus sensu Buxb. wordt ver
deeld in 7 en Neonotocactus sensu Buxb. in 2 secties.
Na deze goed leesbare meer theoretische zaken komt hij tot de cultuur en de vermeerdering 
van de Notocactussen in brede zin. Vervolgens worden in alfabetische volgorde de beschreven 
soorten besproken, waarbij telkens duidelijk is aangegeven, waar eerdere belangrijke publicaties 
zijn verschenen en welke synoniemen of provisorische namen nog in omloop zijn. Ook worden 
dikwijls bij de afzonderlijke soorten nog interessante gegevens over groeiplaats en/of cultuur mee
gedeeld.
Wat de foto’s betreft ben ik er niet zeker van of de op de blz. 81, 102 en 105 opgenomen 
afbeeldingen inderdaad van resp. N. rauschii, vanvlietii en vorwerkianus zijn. Het zetduiveltje is 
enigszins storend aanwezig geweest op de bladzijden 87 en 95, waar beide soorten schlosseri en 
submammulosus tot sectie IX gerekend worden in plaats van VIII. Consequent spreekt de schrijver 
voortdurend van N. arachnites i.p.v. arachnitis, zoals de naam in de nieuwbeschrijving luidt. Hierbij 
is het vermeldenswaard dat ook Ritter in band I van Kakteen in Südamerika over arachnites spreekt. 
Enigszins bevreemdend is het, dat de auteur de nomina nuda stellatus en vacariensls indeelt 
bij de soort haselbergli i.p.v. bij graessneri. Overigens lijkt het bepaald niet uitgesloten, dat beide 
variëteiten synoniem zijn. Dat mammulosus var. braslllensis tot de nomina nuda wordt gerekend 
kan de schrijver nauwelijks kwalijk genomen worden, omdat deze variëteit pas op blz. 5 van de 
jaargang 1980 van het Tsjechische tijdschrift Kaktusy beschreven is door Havlicek.
Het aantal monografieën op het gebied van de cactussen is zeer beperkt. Nog zeldzamer is het, 
dat in een jaar tijd 2 monografieën het licht zien, één over Discocactus en één over Notocactus. 
Ook vergeleken met het alom geprezen werk van Albert Buining slaat het werkje van Gerhardt Schater 
geen slecht figuur! Zelf zegt hij al in hef voorwoord, dat het niet zijn bedoeling is om een weten
schappelijk werk het licht te doen zien; in een nawoord zegt hij, dat het werkje eigenlijk als een 
vooroefening gezien moet worden. De heer Schater is een bescheiden mens, hetgeen ook blijkt 
uit het feit, dat hij een heleboel lof die hem eigenlijk zelf toekomt, aan anderen toezwaait.
Het lijdt geen twijfel, dat de volledigheid van het werk benadeeld is door het verschijnen van Ritters 
eerste band. Dit wordt ook in een nawoord door de schrijver toegelicht. Opnieuw echter is nu 
bewezen, dat er via een vereniging uitermate belangrijke publikaties gedaan kunnen worden voor een 
heel redelijke prijs. Weliswaar heeft de auteur minder zeggingschap indien hij zijn werk door 
een vereniging laat uitgeven, het duurt misschien ook wat langer, maar er komt wel iets uit de bus, 
dat zijn plaats in de boekenrij dubbel en dwars verdient! Bovendien lijkt het op deze manier toch 
mogelijk te zijn om werken met hoog wetenschappelijk gehalte voor de doorsnee-liehebber toe
gankelijk te maken!
Helaas is het besproken boek niet via de boekhandel verkrijgbaar. Een beperkt aantal is toegezegd 
aan ondergetekende. Mocht U belangstelling hebben, stuurt U dan een verzoek om nadere gegevens 
vergezeld van een gefrankeerde antwoordenvelop (buitenland met antwoordcoupon) aan onderge
tekende. maar stel uw verwachtingen niet te hoog! U kunt natuurlijk ook bellen, bij voorkeur na 17.00 uur.

J. Theunissen, Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastel

Name that Succulent dooi Gordon Rowley
Uitgever Stanley Thornes Publishers, gebonden, 20 x 14,5 cm, 288 pagina's, met illustraties van 
de auteur. Prijs 8,75 Pond.
Voor die liefhebbers die een wat dieper gaande studie van hun planten maken of dit zouden 
willen gaan doen is dit het eerste boek, speciaal op het gebied van succulenten (inclusief cac
tussen) dat als wegwijzer kan dienen ais men zich op het glibberige pad van de systematiek 
en plantenbeschrijving wil begeven. De schrijver Gordon Rowley is een deskundige op dit gebied. 
Als lector in de systematische botanie en tuinbouwkunde aan de universiteit van Reading, maar 
tevens ook een man van internationaal gezag in de succulentenwereld, een vooraanstaand publicist 
op het gebied van de nomenclatuur en taxonomie. Als redacteur van het Repertorium Plantarum 
Succulentarum waarin alle nieuwbeschrijvingen worden opgenomen van succulente planten is hij 
de grote expert op nomenclatorisch gebied.
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Het boek bestaat uit 2 delen. Het eerste deel behandelt allerlei zaken die men moet weten 
over de benaming van planten. Het tweede deel is het systematische deel waarin de kenmerken 
van de Families en geslachten worden besproken.
In het eerste deel wordt behandeld: Wat zijn succulenten, waarin de morfologie vooral ook aan 
de orde komt; hoe planten ingedeeld kunnen worden; in hoe planten worden benaamd wordt 
vooral aandacht besteed aan de internationaal erkende "Botanische Code” en de "Tuinbouw Code". 
Kennis hebben van deze codes is een eerste voorwaarde als men zich op het pad van de 
naamgeving begeeft. Gewaarschuwd wordt tegen het beschrijven van nieuwigheden zonder een 
gedegen studie te hebben gemaakt. Niet alleen amateurs maar ook beroepsbotanici bezondigen 
zich hier nogal eens aan.
Het tweede deel behandelt de systematiek van succulenten. Na een korte inleiding over het 
determineren van planten volgt een sleutel waarmee men alle families en geslachten waarin 
succulenten voorkomen of geheel uit succulenten bestaan kan determineren. Voor het geval dat 
men hierin niet slaagt volgen nog een aantal redenen die tot dit falen geleid kunnen hebben. 
In een verklarende woordenlijst worden de meest voorkomende botanische termen uitgelegd, vaak 
aan de hand van duidelijke tekeningen. Een uitgebreide algemene bibliografie en een register 
besluiten het boek.
Wij kunnen dit boek van harte aanbevelen.

J.C. van Keppel,
Jonkerlaan 14, 2242 GD Wassenaar

TIJDSCHRIFTEN

The Journal of the Mammillaria Society, Vol. XX, Nr. 2, April 1980.
In zijn gebruikelijk inleidend artikel wijdt de redacteur W.F. Maddams aandacht aan voor onze 
cactusverzameling kwalijke stoffen, die bij verwarming met olie en dergelijke vrijkomen.
Een vertaald artikel van Manfred Fiedler, dat eerder in het blad van de Duitse zusterorganisatie, 
t.w. Arbeitskreis für Mammillarienfreunde, gepubliceerd werd, handelt over het onderscheid tussen 
Mamm. moelleriana en Mamm. cowperae.
John Pilbeam schrijft over het Mexicaanse Mamm. barbata-quartet, waarmede hij Mamm. barbata, 
Mamm. garessii, Mamm. morricaiti en Mamm. santactarensis bedoelt. Hij meent dat de laatste 
drie slechts standplaatsvormen van de eerste zijn. Hij documenteert dit artikel voorts met verge
lijkende zwartwitfoto's.
Betty Maddams vertelt over haar kaservaringen van de laatste maanden.

Literaturschau Kakteen, Jahrgang 3, 1979, Heft 4
Zoals wij een vorige maal reeds kenbaar maakten, is het onmogelijk om alle nieuwbeshrijvingen, 
die in dit periodiek als hoofdmoot vergaard zijn, hier nog een te gaan opsommen. De daarin 
opgenomen nieuwbeschrijvingen dateren alle uit 1975.

Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal
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Discocactus estevesii L. Diers

A. DE GRAAF EN A. DE LANGE

Sinds de tijd dat onze onvergetelijke oud- en ere-voorzitter, wijlen de heer 
A.F.H. Buining, de monografie van het geslacht Discocactus schreef, zijn er 
verscheidene nieuwe soorten van dit mooie cactusgeslacht ontdekt.
Een van de mensen die zich verdienstelijk maakt door het speuren naar 
nieuwe cactussoorten is Eddie Esteves Pereira uit Goiana.
Ter ere van hem noemde Prof. Dr. L. Diers één van de eerste door Esteves 
ontdekte Discocactussen naar hem.
Discocactussen zijn "in” en de laatste jaren is er een ware rage ontstaan 
in het verzamelen en kweken van exemplaren uit dit merkwaardige planten
geslacht.
Het kweken ervan levert echter in onze contreien nogal wat moeilijkheden 
op. Zeker als men de planten op eigen wortel wil kweken. Meestal worden 
zaailingen bij ons geënt, doch ook dan vereisen Discocactussen veel zon 
en vooral warmte.
Een man die met groot succes Discocactussen kweekt op eigen wortel, is 
één van mijn vrienden uit Zuid-Afrika, A. de Lange. Van hem ontving ik een 
dia van D. estevesii en hij schreef er bij dat hij eigenlijk niet zoveel wist 
te vertellen van de plant. Dat hij wél weet hoe Disco's te kweken blijkt uit 
het gezonde uiterlijk van de plant en het feit dat hij hem ook in bloei wist 
te krijgen. Ongetwijfeld speelt het klimaat hierbij een grote rol. De vele uren 
zonneschijn in Zuid-Afrika zijn nu eenmaal niet te vergelijken met het armza
lige schijntje zonne-uren die we hier in Nederland, zelfs in de goede zomers, 
hebben. We mogen evenwel niet vergeten dat ook een flinke dosis ervaring 
en wat de Engelsen zo karakteristiek noemen "een groene duim", nodig zijn 
om goede resultaten te bereiken met Discocactussen.

Keren we nu weer terug naar het onderwerp van dit artikel: Discocactus 
estevesii.
De plant werd beschreven in het Amerikaanse tijdschrift "Cactus & Succulent 
Journal” (U.S.), Vol. L, No. 2, maart-april 1978, pag. 83-85 en 94. Aan de 
nieuwbeschrijving ontleenden wij de onderstaande gegevens.
De min of meer plat-ronde plant kan een diameter van 15 cm bereiken 
bij een hoogte van maximaal 8,5 cm (zonder cephalium).
Op latere leeftijd kan de plant aan de basis gaan spruiten en zo een groepje 
vormen. D. estevesii heeft 9-14 ribben die vertikaal en zelden enigszins spi- 
raalvormend, aan het plantelichaam staan. De ribben zijn tot 2 cm hoog op 
de plaatsen waar de areolen zich bevinden. De areolen, die min of meer 
ovaalvormig zijn, staan op de rib 2-3 cm van elkaar verwijderd en zijn 1 0 x 7  
mm groot. Aanvankelijk met crèmekleurige tot lichtgele wolachtig vilt, later 
kaal.
Als we de dorens bekijken zien we dat er geen middendoorn aanwezig 
is. Wél 3-8 zijdorens, waarvan er 3 vrij zwaar zijn, Eén ervan wijst recht 
naar beneden, de andere twee naar links, resp. naar rechts. Aan de boven
zijde van de areool vinden we dan nog tot 5 stuks dunnere en kortere 
dorens die hooguit 2 cm lang en 2 mm dik worden. De dorens vertonen 
aan de basis (in het bijzonder de zwaardere dorens) een duidelijke uivormige 
verdikking. De kleur van de dorens is gelig, roodachtig/bruinachtig of grijs 
en de punt is steeds donkerder gekleurd.
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Het cephalium bij een bloeibare plant heeft een diameter van 3 cm, soms 
echter wel tot 4 cm, bij een hoogte van max. 3 cm. Tussen de geelachtige 
cephaliumwol bevinden zich dunne, draadachtige, rode tot bruine tot zwarte 
borstels die wel 4 cm lang kunnen zijn.
Zoals bij de meeste Discocactussen is de bloem crèmekleurig tot wit en de 
vrucht roze aan de punt, verlopend tot gelig-wit aan de basis.
Esteves ontdekte deze soort in het dal van de Paranaiba rivier in Goais, 
Brazilië, op een hoogte van circa 650 m. Tijdens het natte seizoen zijn de 
planten geheel overwoekerd door de andere vegetatie.
Discocactus estevesii vertoont een geringe overeenkomst met D. griseus Buin. 
et Bred., beschreven in 'Succulenta' van oktober 1975, pag. 186-190. Prof. 
Diers geeft als voornaamste verschillen de volgende aan:

Zwaardere dorens:

Nectarkamer:

Vruchtbeginsel en vrucht: 

Navelstreng, (funiculus):

D. estevesii
tot 3,5 mm dik; met 
uivormig verdikte basis.

open.

met enkele schubjes.

met korte, haarachtige 
papillen.

D. griseus
tot 2 mm dik; zonder 
uivormig verdikte basis.

gesloten door een haar
krans van vele gekrulde 
haartjes.

zonder schubben, 

zonder haarachtige papillen.

Literatuur: Cactus & Succulent Journal (U.S.), Vol. L, No. 2, 1978. 
A.F.H. Buining, Discocactus, 1979.

Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge

Mammillaria elegans DeCandolle

W.A. ALSEMGEEST

Dit elegante plantje, zoals de naam al doet vermoeden, is al sinds 1828 
bekend. Wij waren in de gelukkige omstandigheid de soort ook in de na
tuurlijke omgeving te bestuderen in Oaxaca, Mexico, waar het langs de kant 
van de weg in een zanderige bodem groeit, met wat graspollen en stenen 
in de buurt.
Het plantje valt door de prachtige dichte en krijtwitte bedoorning zeer dui
delijk op. Wij hebben de soort ter plaatse alleen solitair zien groeien en er 
waren geen echt oude planten aanwezig. Opvallend was ook dat de plan
ten alleen aan de bergzijde van de weg groeien en dan juist onder aan de 
berg, dus vlak langs de kant van de weg. Wij zagen een troep geiten voor
bijtrekken, gehoed door een klein jongetje, waarbij de geiten van alles en 
nog wat opaten, behalve de cactussen, alleen trappen de geiten met hun 
poten de planten los, de planten worden dan van hun worteltjes afgerukt 
en rollen verder naar beneden, waar ze hopelijk weer een groeiplaats vin
den.
Maar nu iets meer over de soort zelf. Als we de plant gaan bekijken val
len de bijzonderheden op:
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Mammillaria elegans op de standplaats Oaxaca, Mexico

De plant is kogelvormig,. om bij het ouder worden in een wat meer gerekte 
vorm over te gaan. Bij een plant van ±  6 cm rond staan de tuberkels in 
een spiraalvorm ±  20 vrij dicht opeen. Het areool is ovaal van vorm en 
alleen in de nieuwgroei witwollig. De axillen zijn ook witwollig, maar in veel 
grotere mate en blijft dat ook bij het ouder worden van de plant. De doorn- 
bundels worden gevormd door 4 middendoorns, waarvan er een recht om
hoog wijst, ±  6 mm lang is en in een donkerbruine punt eindigt. De tweede 
middendoorn is iets korter, wijst naar beneden en is alleen nog maar aan het 
uiterste puntje lichtbruin. Bij de nieuwgroei wijzen deze beide midden
doorns wat meer recht naar voren, de twee overige middendoorns zijn geheel 
wit en staan er mooi centraal omheen. De randdoorns wel 30 in getal, zijn 
weer iets korter, ±  5 mm, krijtwit, iets gebogen, mooi vlak tegen het plante- 
lichaam aanliggend en soms in elkaar grijpend.
De purpere bloemen zijn ±  13 mm lang, aan de basis licht gekleurd en 
met een donkerkleurige middenstreep op de smalle 1 mm brede lancetvor
mige bloembladen. De helmdraden zijn purper en de helmknoppen geel, zo
dat het aanzicht, wanneer men in de bloem kijkt geel is. De zaadbessen 
zijn rood, ±  20 x 3 mm.

Mammillaria elegans var. schmollii Craig

Op de markt in Puebla (Mex.) bood een Indiaan cactussen te koop aan, 
keurig geplant in een met kleurige steentjes versierd potje. Het bleek na veel 
speurwerk, gezien habitus, bloem, vrucht en zaadkenmerken Mammillaria 
elegans var. schmollii te zijn. Als je deze variëteit naast de M. elegans zet, 
zou je in eerste instantie niet denken dat beide planten tot een zelfde soort 
horen. De var. schmollii is meer cylindervormig, maakt zeer veel zijspruiten 
en blijft veel smaller, ±  3 cm. De axillen zijn veel wolliger, hier en daar

(Vervolg blz. 30)
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17 november 1980, C. Bommeljé 90 jaar.
In de tuinbouwkringen komen wij ze wel meer tegen, hoogbejaarde planten
liefhebbers die van jongs af aan lid van hun vereniging zijn geweest en 
ondanks alle persoonlijke en maatschappelijke problemen deze trouw zijn ge
bleven.
Cees Bommeljé is lid van Succulenta sinds 1923 en enige tientallen jaren 
erelid. Een geboren Zeeuw, maar ruim 60 jaar in Den Haag wonende, is hij 
daar jarenlang de centrale figuur in onze vereniging geweest.
Op onze landelijke bijeenkomsten was hij met zijn vrouw het echtpaar dat 
nooit ontbrak. Jammer dat hij sinds enige maanden alleen verder moet.
Zijn collectie planten waaronder de zeer bijzondere groep Astrophyten heeft 
hij enige tijd geleden overgedaan aan een bekende kweker in het West- 
land. Lichamelijk en geestelijk nog goed, wilde hij niet het risico lopen deze 
verzameling over enige tijd niet meer naar behoren te kunnen verzorgen. 
Zelf niet meer aktief leeft hij nog intens met onze Vereniging mee en heeft 
meegeholpen aan de oplossing van de laatste moeilijkheden in het bestuur. 
Zijn boekje over Cactussen en andere Succulenten wordt nog steeds goed 
verkocht en zijn in de praktijk gegroeide kennis van succulente planten is 
van blijvende betekenis voor onze liefhebbers.
Wij wensen hem nog een aantal jaren in goede gezondheid.

H. Rubingh, voorzitter

Foto C. Bommeljé
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(vervolg van blz. 28)

m

Mammillaria elegans var. schmollii met vruchten Foto's van de schrijver

zelfs langer dan de tuberkels. De middendoorns 2 in plaats van 4 zijn lan
ger, ±  7 mm, en gaan al halverwege over van krijtwit naar donkerbruin om 
in een zwarte punt te eindigen. Zoals de meeste Mammillaria’s heeft ook 
deze soort graag een droge en koele overwintering. Wanneer men dan bij 
zonnig weer in het zeer vroege voorjaar begint met nevelen, zullen de bloem
knoppen spoedig verschijnen om als één van de eerste planten in het nieuwe 
jaar te bloeien. In het najaar zullen de planten zich dan nogmaals van hun 
beste kant laten zien door hun rode vruchten tentoon te spreiden.

Literatuur:
R.T. Craig, The Mammillaria Handbook. Jan van Arkelstraat 16,
C. Backeberg, Das Kakteen Lexikon. 4121 EX Everdingen

De Crassula’s van onze collecties 16 en 17

B.K. BOOM t

Crassula corallina en C. dasyphylla (16)
Dit zijn de twee mooie soorten voor de liefhebber. Niet dat ze zo spectaculair 
zijn, dat niet, maar met hun liggende stengels kunnen ze heel mooi een pot vul
len. Ze komen in Zuid-Afrika over een groot gebied voor van Botswana 
naar het westen tot de Atlantische oceaan. Maar ze zijn moeilijk te vinden 
vanwege de gelijkenis van de kleine bladen met de steentjes, waartussen ze 
groeien.
De beide soorten groeien in gescheiden gebieden en zijn duidelijk verschil-
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lend: van C. dasyphylla zijn alle wortels draadvormig; de op de grond liggende 
stengels wortelen op de knopen (ze zijn dus kruipend); de bladen zijn aan 
de top wit met grote, groene punten; dit witte deel neemt ongeveer een derde 
deel van het blad- in beslag; de bloemen zijn maar klein, zitten tussen de 
bladen; de kroonbladen ervan zijn uitstaand, later vaak teruggebogen, de kleur 
is lichtgeel.
Van C. corallina is de hoofdwortel dik, het is een echte penwortel; de stengels 
wortelen niet op de knopen, de bladen zijn voor tweederde deel wit en hebben 
kleine, bruine, later groene punten; de kroonbladen staan rechtop en zijn wit. 
TOELKEN is van mening, dat we hier maar met één soort te maken hebben 
en hij benoemt die net andersom als ik het hierboven heb gedaan. De oudste 
naam is C. corallina Thbg (1778) en hij geeft deze naam aan de plant zonder 
dikke wortel. Hij leidt dit af uit het feit, dat het type van Thunberg zulk een 
wortel mist; maar dat exemplaar komt verder overeen met wat hierboven C. 
dasyphylla is genoemd. Welnu, ik heb het type ook gezien en het lijkt me 
duidelijk, dat de dikke wortel verloren is gegaan. Dat gebeurt vaak met ver
zamelen en vooral vroeger deed men dat niet altijd even nauwkeurig. Ik 
ben er van overtuigd, dat de verzamelaar die plant niet heeft uitgegraven 
maar gewoon afgesneden, want de adventiefwortels zijn duidelijk afwezig. 
Zodoende komen we tot de volgende benaming:
C. corallina Thbg (1778) syn. C. dasyphylla ssp. macrorrhiza Toelk. (1975) 
voorkomend in Noordwest Zuid Afrika en aangrenzend Zuidwest Afrika (Namibië). 
C. dasyphylla Harv. (1862), syn. C. corallina ssp. corallina Toelk. (1975), 
groeiend in een gebied van de Oranjevrijstaat tot Noordwest Zuid Afrika.
Tot dezelfde groep behoort C. deltoidea Thunb. (1778), die bij ons sporadisch 
in de collecties voorkomt. Dit is een opgaande plant met een penwortel; langs 
de stengel staan de vrij kleine bladen (ongeveer 1,5 cm in diam.), die dicht 
met heldergrijze was zijn bedekt. De bloeiwijze is eindstandig, roomkleurig. 
Deze soort groeit ook in het Noordwesten van Zuid-Afrika en aangrenzend 
Zuidwest-Afrika, maar ook in de Karroo en de Bosjesmanland.

Crassula dejecta en C. fallax, C. obovata en C. reversisetosa, C. tetragona 
en C. acutifolia

Dit is een groep Crassula’s, die onderling weinig verwantschap vertonen; ik 
behandel ze evenwel hier tegelijkertijd, omdat er naamskwesties bij voorkomen. 
Beginnen we met C. dejecta onder welke naam in de collecties een plant 
voorkomt, die de moeite van het kweken waard is: het zijn namelijk mooie 
gewassen. Tijdens de bloei zijn ze ongeveer 40 cm hoog; de stengels zijn 
onderaan liggend, de bloeistengels groeien uit de bladoksels naar boven. De 
bladen zijn langwerpig, soms wat ovaal, hun grootte varieert tussen 3 en 5 cm 
lengte en het meest opvallende kenmerk is, dat, althans bij de kloon, die 
wij in cultuur hebben, de randen bruinachtig zijn over een breedte van een 
paar mm; bovendien vinden we langs die randen talrijke, dichtopeenstaande, 
achterwaarts gerichte, witte wimperharen. De bloeiwijze is gesteeld, tuilvormig 
en bevat bloemen met 6-8 mm lange, witte kroonbladen; ze zijn voor de 
groep, waartoe deze behoort, aan de lange kant.
Nog maar kort geleden (1974) ontdekte FRIEDRICH, dat de plant, die wij 
als C. dejecta in cultuur hebben, niet identiek is met C. dejecta Jacq. (1805), 
hiervan zijn de stengels niet liggend en veel dikker, terwijl de bladen maar 
tot 3 cm lang zijn en meer ovaal. Onze plant moest daarom omgedoopt wor
den en hij heet nu C. fallax Friedr. (1974) (fallax =  bedriegelijk).
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De plant, die wij (niet zo algemeen) in cultuur hebben als C. reversisetosa 
moet ook een andere naam hebben; heel vervelend is dit niet, want we vinden 
hem niet vaak. Het gewas is laag, de groei min ot meer zodevormend. Het 
meest typische kenmerk is wel, dat speciaal de randen van de vrij kleine bladen 
opvallend en achterwaarts gewimperd zijn (vandaar de naam) met vrij lange, 
witte haren. De bloeiwijze, die op dezelfde wijze is behaard, is klein, er is niet 
veel aan te zien. TOELKEN is van oordeel, dat deze soort behoort tot de 
variatie van C. obovata Haw. (1819) en deze naam zullen we dus op het 
etiket moeten schrijven. Wild groeien deze planten in Natal.
Dan komen we bij een van de meest bekende Crassula's n.l. C. tetragona L, 
die aanvankelijk onder diverse namen is beschreven; het zou me te ver 
voeren daarop nader in te gaan, want op één na komen ze vermoedelijk 
geen van alle in onze culturen voor. Nauwkeurig literatuuronderzoek heeft aan 
het licht gebracht, dat LINNAEUS met zijn beschrijving niet onze vorm heeft 
bedoeld, maar een lage plant (tot 30 cm hoog), die min of meer vlakke 
bladen heeft. Daarom moest onze plant een andere naam hebben en wel C. 
tetragona ssp. robusta Toelk. Deze ondersoort komt wild voor in de oostelijke 
delen van de Kaapprovincie.
Eén van TOELKEN’s ondersoorten lijkt me toch wel een echte soort, die is 
zodanig verschillend, dat de praktijk niet zou begrijpen, dat die planten bij 
elkaar horen. Het is C. acutifolia Lam. (1783), syn. C. tetragona ssp. acutifolia 
(Lam.) Toelk. De planten, die hiertoe behoren blijven erg laag; de stengels 
zijn liggend tot kruipend met opgaande zijtakken tot 15 cm hoog. De bladen 
zijn korter, n.l. maar tot 15 mm lang en rolrQnd; de top is scherp. In de 
bladoksels staan vertakte bloeiwijzen met kleine, tot 1,5 mm lange, roomkleurige 
bloemen. Deze soort groeit wild in het midden van de Kaapprovincie.

(wordt vervolgd)
Hoevestein 298, Wageningen

W at denkt U van ... (7)

Gymnocalycium tillianum Rausch 

TH.M.W. NEUTELINGS

Veel soorten Gymnocalyciums zijn witbloeiend; een paar echter bloeien met 
dieprode bloemen. G. tillianum is daar een van. Het is nog maar 10 jaar 
geleden dat dit exemplaar door Walter Rausch beschreven werd. De soort
naam is afgeleid van de naam van de bekende Oostenrijkse Gymnokenner, 
Hans Till.
Zoals voor de meeste soorten uit dit aantrekkelijke cactusgeslacht geldt, kun
nen we van dit plantje rustig zeggen, dat het voor de liefhebber geen las
tige "kwekeling” is. Reeds op jeugdige leeftijd brengen ze hun schitterende
bloemen voort. Dit oorspronkelijk uit Argentinië (Siërra Ambato) afkomstige 
bolcactusje houdt - net als zijn geslachtsgenoten - van een ruime watergift 
tijdens een periode van warm en droog weer. Op het heetst van de dag 
dient men bij voorkeur bescherming tegen direct zonlicht te geven. Ook op 
frisse lucht zijn ze zeer gesteld.
Kweekt men op de vensterbank, dan zal het niet moeilijk zijn ze in bloei 
te krijgen als men bovenstaande verzorgingswenken wat in de gaten houdt. 
Het afgebeelde exemplaar is ongeveer 6 cm hoog en 9 cm in doorsnee.
Het aantal randdoorns bedraagt 7-9 stuks, die tot 30 mm lang kunnen wor
den. Ze voelen zeer stevig aan. Soms kan er ook nog een middendoorn

32



Gymnocalycium tillianum Foto van de schrijver

voorkomen, maar aan de vorming ervan is mijn exemplaar nog niet toe. 
De bloem wordt ca. 25 mm breed en 30 mm lang. De meeldraden zijn 
karmijnkleurig, wat op de linker bloem nog net te zien is. Tezamen met de 
lichtgele helmknoppen contrasteert de gele stempel schitterend met dat prachtige, 
diepe rood van de bloemdekbladen.
Deze soort lijkt erg veel op een ander, eveneens schitterend rood bloeiend 
exemplaar, al. G. oenanthenum Backbg. Maar er zijn toch beduidende ver
schillen waar te nemen. Zo zijn bij de laatstgenoemde de ribben bovenaan 
scherp gekant en de bloemen, wijnrood van kleur, zijn beduidend slanker, 
daar ze tot 50 mm lang kunnen worden.

Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

MESEMBRYANTHEMACEAE (XXI)
FRANS NOLTEE EN ARIE DE GRAAF

Na een lange onderbreking hervatten we deze serie over de 
interessante familie van de middagbloemen, de Mesembryanthema- 
ceae.
De serie werd destijds onderbroken na nummer 19: BIJLIA in 
het april-nummer van 1979. Op dat moment ontbrak echter nog 
het geslacht nr. 17: BRAUNSIA, zodat we eerst dit geslacht be
handelen en daarna vervolgen met nummer 20.
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17. BRAUNSIA (genoemd naar Dr. H. Brauns)

De dwergstruikjes uit dit geslacht zijn afkomstig uit het zuidelijke deel van 
de Kaapprovincie.
In tegenstelling tot de meeste struikmesems, groeit Braunsia niet zo snel 
en ook niet zo wild. De plantjes hebben rechtopgaande of gedeeltelijk liggende 
takjes, waarvan de oudere delen vèrhouten. Hierdoor ontstaan stugge struikjes 
die goed bestand zijn tegen de aanhoudende wind, zoals die langs de zui
delijke en zuidwestelijke kust van Zuid-Afrika veel voorkomt.

apiculata 
afb.

in Herre, The Genera 
of the Mesembryanthe- 
maceae
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De zwak-fluweelachtige blaadjes zijn halvemaan-vormig en driehoekig in door
snee. Langs de randen van de blaadjes bevinden zich hoornachtige lijsten. 
De bloemen verschijnen aan de uiteinden van jonge scheuten en zijn wit 
of roze van kleur.
Zoals vrijwel alle struikvormige Mesems kan Braunsia heel goed ’s zomers 
buiten gekweekt worden. Om al te uitbundige groei en daardoor deformatie 
te voorkomen, kan men het beste de planten oppotten in een ouderwetse 
stenen bloempot. Het grondmengsel dient zanderig en goed doorlatend te zijn 
en de potten mogen niet dieper dan voor 2/3 deel ingegraven worden. De 
potgrond blijft dan nog juist voldoende vochtig in een droge periode en wordt 
niet al te nat in een tijd van aanhoudende regenval.
De 4 a 5 soorten van dit geslacht waren een tijdlang ingedeeld bij het 
geslacht Echinus, doch later ondergebracht in het door Schwantes opgestelde 
geslacht Braunsia.
Jacobsen noemt in zijn 'Das Sukkelentenlexikon’ de soorten B. apiculata met 
roze bloemen van 2 cm 0, B. geminata, witte bloemen, 4 cm 0, B. nelii, 
bloem onbekend, B. stayneri, purper-roze bloem, 2,5 cm 0 en B. varensburgii 
met ongeveer 5 cm grote witte bloemen.

20 CALAMOPHYLLUM (Stengelblad, netblad)

Van dit kleine geslacht (slechts 3 soorten) 
van stengelloze zodevormende, hoog- 
succulente plantjes is erg weinig be
kend. In bouw en voorkomen hebben 
zij veel weg van Fenestraria. De ronde, 
cylindervormige bladeren zijn naar bo
ven toe, aan de bovenzijde enigszins 
afgeplat; de top rond tot ±  driehoekig; 
onderzijde rond-kielvormig. In tegenstel
ling tot Fenestraria zijn de bladeren ech
ter niet voorzien van vensters. 
Bloemkleur rood of rood/wit.
Herkomst onbekend.

Naar een afb. in Her re, The Genera
of the Mesembryanthemaceae.

21 CALLISTIGMA (met mooie stempels)

Dit monotypische geslacht wordt gewoonlijk gerekend te behoren tot Mesem- 
bryanthemum. De enige soort, C. inachabensis is een éénjarig plantje dat 
volgens Herre en Friedrich identiek is met Mesembryanthenum arenarius. 
Het heeft enigszins bolvormige, karmozijnrode stempels. De bloemen zijn ±  6 
cm 0, kleur goudgeel, geurend.
Voor ons van weinig belang.

Essenburg 77, 3328 CD Dordrecht
Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge (WOrClt. VGfVOlQCJ)
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Een kritische beschouwing n.a.v. de "kritische 
beschouwing” van Pierre Braun.

A. WOUTERS

Als wij de "kritische beschouwing” van Pierre Braun doorlezen blijkt:

I Niet Günther Königs heeft van Leopold Horst vernomen dat "deze Disco- 
cactus” samen met D. horstii bij Groa Mogol voorkomt” maar Pierre Braun. 
Hiervan akte!
Zelf vernam ik al in 1972 van de heer Buining, dat de plant in kwestie 
door hem persoonlijk alleen daar maar verzameld kon zijn.
De oorzaak van deze "bepaald foutieve mededeling” wil de heer Braun 
niet meedelen. Dat wil ik dan wel even doen:
Op 26-1 1 -1979 schreef Günther Königs aan de heer Brederoo:
"... Nog iets over "robustus”. Van Horst weten wij nu positief, dat deze 
vorm op de standplaats sporadisch voorkomt en dat ze indertijd bij de 
ontdekking geen bijzondere aandacht kreeg..."
Met ”wij” heeft Königs klaarblijkelijk de heer Braun bedoeld, met wie hij 
toenmaals nog samenwerkte.
Dat blijkt uit een recent schrijven van 27-11-1980 aan de heer Brederoo. 
Königs schrijft hierin:
"Hoe het kwam dat op blz, 202-203 (in de beschrijving) dit geschreven 
is, kan ik niet verklaren. Ik heb nooit beweerd dat ik deze mededelingen 
van Horst heb gekregen. Ik heb juist altijd gezegd, dat ik dit van P. Braun 
wist”.
Al met al een vergissing bij het interpreteren van het woordje ”wij”.
De "bepaald foutieve mededeling", is daarmee rechtgezet.

II De heer Braun is zelf nu op de vindplaats geweest en heeft zonder meer 
vastgesteld dat Discocactus woutersianus slechts een extreme variant is 
van Discocactus horstii. Ook zijn vriend Leopold Horst heeft dat tegen
over de heer Braun bevestigd.

III De kleurenfoto in "Succulenta” alleen al, laat volgens de heer Braun dui
delijk zien dat het hier om een "forma" gaat; maar dat moet dan éérst 
nog wel op de natuurlijke vindplaats worden onderzocht.
Vreemd... wij dachten onder II reeds geïnformeerd te zijn geweest dat 
Horst en Braun dat al voor ons gedaan hadden. Maar als het ten over
vloede toch nog eens zou moeten gebeuren - alle goede dingen in drieën - 
zou de heer Braun dan niet beter gewacht kunnen hebben met zijn "kri
tische Stellungsnahme” tot na dit onderzoek?
Mijn ervaringen van de laatste jaren met wetenschap en justitie, hebben 
mij in ieder geval erg voorzichtig gemaakt als het om uitspraken gaat 
die op wetenschappelijke onderzoekingen vooruitlopen.

Opm.: Mijn kleurenfoto moet wel bijzonder slecht zijn geweest, als de 
heer Braun geen verschil kan zien tussen de nieuwe Disco en 
Discocactus horstii. En ik had het plantelichaam nog wel extra 
onderbelicht om de totaal afwijkende doornbundels beter te la
ten uitkomen. Sorry. (Vgl. deze foto met de foto op blz. 109 van 
Buinings ”Discocactus"-boek).
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IV De heer Braun is van mening dat A.F.H. Buining deze "vorm” van Disco- 
cactus horstii in 1972 niet van zoveel belang vond, omdat hij er anders 
in zijn "Discocactus-manuskript’’ wel over geschreven zou hebben.
Nu is het altijd gevaarlijk om kritische kommentaren te schrijven over zaken 
waar men totaal niets van af weet.
Voor een juiste beoordeling geef ik hier de feiten, die door meerdere 
"Succulenta-leden” kunnen worden bevestigd:

Ondergetekende heeft tientallen jaren met Albert Buining samengewerkt. 
Vanaf zijn eerste reis naar Brazilië heb ik tienduizenden zaden uit de holo- 
typen die Buining verzamelde, gezaaid. Hij stuurde mij tijdens deze reizen, 
per luchtpost vanuit Brazilië steeds van alle Disco’s en vele Melo’s zeer 
kleine planten - vaak niet groter dan enkele cm - toe om te voorkomen 
dat de plantjes zouden verdrogen tijdens de lange zeereis, en tevens om 
te kunnen beoordelen hoe de habitus zou zijn bij het volwassen worden 
in een afwijkende biotoop. Albert Buining ging nooit over één nacht ijs. 
De vele zaaiproeven dienden om later de mogelijkheid te hebben over 
voldoende soortzuiver F.1 -materiaal te beschikken om zijn waarnemingen 
in het veld te kunnen verifiëren. Bij de laatste reizen deed ik deze proeven 
met mijn vriend Ir. G. Uil.
Toen ik Buining in 1972, na zijn terugkeer uit Brazilië de door hem gezonden 
Discocactus horstii-vorm toonde -, de ingedroogde mummie is nog steeds 
in mijn bezit - was Buining met mij van mening dat de plant afweek 
van de gangbare Discocactus horstii. Wij besloten toen de zaden uit de 
ingedroogde bes te zaaien en de ontwikkeling en groei van de zaailingen 
af te wachten. Bij deze gelegenheid opperde ik persoonlijk de mogelijk
heid met een variant of een natuurhybride te doen te hebben. Buining 
verklaarde mij toen geen vormen gezien te hebben op de standplaats die 
hem de indruk gaven hybriden te zijn.
De vier plantjes uit deze zaailing, waarvan er al vrij spoedig één sneuvelde, 
had ik - nog steeds in de veronderstelling met een variant te doen te 
hebben - de provisorische naam "Discocactus horstii robustior" gegeven, 
onder welke naam ze nog steeds als "GEN.F.1" in mijn collectie te vinden 
zijn. Helaas heeft Albert Buining het resultaat van mijn reeks proeven niet 
meer mogen zien.
In maart 1975 bloeiden reeds een tweetal van deze planten. De in juli 
van dat jaar geoogste zaden werden voor het grootste gedeelte in augustus 
1975 al uitgezaaid. De overige zaden werden geschonken aan Gerard Uil 
die er meerdere planten uit kweekte. Van dit F.2-zaaisel (een 30-tal plantjes) 
werden er bij een nachtelijke inbraak in mijn kas in 1978 ruim de helft 
gestolen. In de late zomer van 1978, kreeg ik meerdere planten van deze 
F.2-generatie in bloei. De heer M. van den Broek zaaide voor mij in het 
vroege voorjaar van 1979 een 400 zaden uit deze F.2-generatie, zodat 
er momenteel meerdere honderden F.3-zaailingen van deze "Disco horstii 
-forma" aanwezig zijn.

Welnu, er is geen enkel verschil te bekennen tussen de F. 1-, F. 2- 
en F.3-generaties.

Pas toen dit met zekerheid vastgesteld was, heb ik de heren Brederoo 
en van den Broek toestemming gegeven de plant te beschrijven. Dat de 
plant mijn naam kreeg, is aanvankelijk tegen mijn wil geschied.
Als de heer Braun meent dat Buining "dit dan minstens wel in zijn "Disco-
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cactus-manuskript” vermeld zou hebben’’, blijkt ook hier weer dat hij noch 
van het ontstaan van het "Discocactusboek", noch van de honderden gege
vens van Buining die zowel de heren Brederoo en Uil als ondergetekende 
in hun bezit hebben, iets af weet. Wij kunnen de heer Braun in ieder 
geval verzekeren dat met betrekking tot vele zaken, Discocactus en Melo- 
cactus betreffende, onze in opdracht van Albert Buining gedane zaailingen, 
nog vele verrassingen zullen brengen. Het werk van Buining was te be
langrijk om de voor hem begonnen proeven niet af te maken.

V Pierre Braun schrijft verder nogmaals dat het juist is dat D. woutersianus 
bij Groa Mogol voorkomt en dat deze plant ook geen op zichzelf staande 
groeiplaats heeft en daar tezamen met D. horstii voorkomt. En wat schreven 
Brederoo en van den Broek dan wel?...
''Deze Discocactus komt samen met Disco horstii voor’’. Nogmaals dat ver
telde Albert Buining al in 1972. Overigens wat voor bijzonders is hier aan? 
Kan er in Brazilië maar één soort op één vindplaats staan?

VI De heer Braun zag bij de heer Horst een groot aantal planten, die deze 
bij Groa Mogol verzameld had. De heer Braun had daar al zonder proble
men zulke extreme vormen als "Disco woutersianus” kunnen uitzoeken. 
Wij hopen dat hij dat gedaan heeft. Wij zijn er namelijk erg nieuwsgierig 
naar. Zelf heb ik namelijk HELAAS ook grote aantallen "Disco horstii”- 
importen gezien, afkomstig van Warras, Uebelmann, Edelman, Holy Gate 
Nurseries e.a., maar nog nooit heb ik er maar één plant bij gezien die 
maar in de verste verte op de door Brederoo en Van den Broek beschre
ven Disco leek. Wat ik wel gezien en betreurd heb is de onvoorstelbare 
"roofzucht” waarmee men dergelijke zeldzaamheden van de natuurlijke vind
plaatsen uitroeit. Met onze nieuwere zaai- en entmethoden is het toch 
mogelijk om alleen met importzaden te volstaan?

VII Pierre Braun persisteert dat "Disco woutersianus”, waarvan hij noch holotype, 
noch de F.1-, F.2-, en F.3 ooit zag, een extreme vorm van Discocactus 
horstii is.
Zelf heb ik ooit gedacht dat deze nieuwe Discocactus een natuurhybride 
zou zijn, (vandaar mijn doorkweken in drie generaties), maar dat sluit Braun 
waarschijnlijk uit, want de door hem op de vindplaats ontdekte HYBRIDEN 
tussen Disco horstii en Disco insignis, wijken in essentiële punten ("wesent- 
lich”) nog beduidend markanter en afwijkender van Disco horstii af als 
"Disco woutersianus". Maar hoe weet de heer Braun zo zeker dat de door 
hem gevonden planten HYBRIDEN zijn? Hoe weet hij daarenboven dat Melo 
albicephalus MET GROTE ZEKERHEID een hybride is tussen Melo glauces- 
cens en Melo erythracanthus?
Omdat er momenteel onderzoekingen bezig zijn dienaangaande, zoals hij 
schrijft?

In de wetenschap doet men eerst onderzoekingen en daarna pas stelt 
men "met grote waarschijnlijkheid" zo een hybride vast.

Als e.e.a. "door generaties heen behouden blijft” zoals Braun vast stelt, 
zullen wij nog wel even moeten wachten voor de "GROTE ZEKERHEID” 
van de heer Braun wetenschappelijk bevestigd kan worden.
Overigens weet ik bijzonder goed dat er op de "Regels van Mendel” 
enige uitzonderingen bestaan; maar in mijn vijftigjarige ervaring met in
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VERENIGINGSNIEUWS Februari 1981

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

BESTUUR
Voorzitter: H. Rubingh, Valeriaanstraat 193, 3765 EN Soest.
Vice-voorzitter: M.M.M. Jamin, Lucas Gasselstraat 52, 5246 CG Rosmalen.
Secretaris: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
2e Secretaresse: Mevr. J.M. Smit-Reesink, Pr. W. Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom. 
Tel.: 08389-7551.
Penningmeester: G.W. Leive, Prof. F. Andreaelaan 93, 3741 EK Baarn. Tel.: 02154-15645. 
Girorek. 680596 t.n.v. Succulenta te Baarn, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank 
Nederland t.n.v. Succulenta te Baarn. Voor België: rek.no. 000-11.41.809-22 van de 
Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Baarn.
Alg. Bestuurslid: J.H. Vostermans, Schoolweg 55, 5916 PK Venlo.
Alg. Bestuurslid: F. Maessen, Kempke3, 6075 AN Herkenbosch.

LEDENADMINISTRATIE:
Administrateur: P. Dekker, St. Pieterstraat 27, 4331 ET Middelburg. Inlichtingen over en 
aanmelding van lidmaatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor 
leden in Nederland f 35,--, voor leden in België Bfrs. 530,-- en voor leden elders wonende 
f 40,--. Inschrijfgeld voor nieuwe leden t 7,50/Bfrs. 115.

MAANDBLAD:
Redacteur: J.H. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw. Tel.: 01658-1692.
2e Redacteur: Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081. 
Verenigingsnieuws: C.A.L. Bercht. Sluitingsdatum: 15e van de maand.
Vraag en Aanbod en Advertenties: Mevr. J.M. Smit-Reesink. Sluitingsdatum: 15e van de 
maand.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN:
Buiningfonds: A. de Graaf, Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus f 1,50 te bestellen 
op girorek. 1345616 t.n.v. J. Magnin.
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, post De Klomp. 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.

HET BOEK "DISCOCACTUS” DOOR A.F.H. BUINING
Het boek omvat 224 pagina’s met 60 kleurenfoto’s, 84 zwart/wit foto’s, 33 tekeningen, 6 
landkaarten en twee sleutels tot de soorten. Te bestellen door storting van f 30 ,- op 
girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. Verkoop, Venlo, onder vermelding van Discoboek. 
De prijs van de Duitse versie is f 35,— (für Deutschland DM 35,—); de Engelse versie kost 
eveneens f 35 ,- (for Great Britain £ 7,—).

BEWAARBANDEN, HANDLEIDINGEN EN VERENIGINGSSPELDJES
Bewaarbanden voor 1 jaargang a f 13,50 (f 12,50 bij bestelling van 10 of meer).
Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten a f 3,50 
voor leden en f 4,50 voor niet-leden; voor afdelingen bij afname van tenminste 10 stuks 
f 2,50 per stuk.
Verenigingsspeldjes, in broche-vorm of als steekspeld a f 4,—; bij bestelling van 20 of 
meer f 3,50 per stuk.
Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op 
girorek. 3742400 van Succulenta, afd. Verkoop, Venlo, met vermelding van de bestelde 
artikelen. (Tel.: 077-18627, Hr. Vostermans).
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
zaterdag 9 mei 1981 te Bunnik

Dit jaar berust de organisatie van de Algemene Ledenvergadering bij de afdeling Utrecht. 
Zij zal worden gehouden op zaterdag 9 mei 1981 te Bunnik. We hopen velen van U te 
mogen verwachten. De eigenlijke algemene ledenvergadering staat uiteraard centraal op 
deze dag, maar daarnaast kunt U meedoen aan een excursie, een lezing bijwonen en 
nieuwe contacten met andere liefhebbers/sters opbouwen.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur: Ontvangst met koffie in Motel ” ’t Postiljon” te Bunnik. Dit is gelegen aan de

snelweg Arnhem-Utrecht nabij de afslag Bunnik. Per trein is het te bereiken 
via het station Bunnik, waar vandaan het ongeveer 5 minuten lopen is. Voor 
hen die slecht ter been zijn, wordt voor vervoer gezorgd. Vermeldt U dit wel 
even op de inschrijfstrook.

10.30 uur: Excursie naar de Botanische tuin (Alpentuin) van de Rijksuniversiteit van
Utrecht.

13.00 uur: Lunch in het Postiljonmotel.
De kosten hiervan bedragen f 15,-- en komen voor eigen rekening (voor be
taling zie hieronder)

14.00 uur: Algemene Ledenvergadering (indien nodig voortzetting na de lezing).
16.30 uur: Lezing door de Heer J. Piltz uit Kempen-Buir, Duitsland.

Titel: Ueberblicke über das Vorkommen von Kakteen in Nord-Argentinien. 
Als U 9 mei naar Bunnik komt - en dat doet U natuurlijk - w ilt U dan onderstaande 
inschrijfstrook, of als U het bezwaarlijk vindt het blad te verknippen een briefje met gelijke 
inhoud, voor 15 april invullen en opsturen aan:
Hr. H. van Dijk, Dr. Brevéestraat 61,3981 CG Bunnik. Gironummer: 1647395.
Wilt U, als U aan de lunch deelneemt, het verschuldigde vedrag van f 15,-- voor 15 april op 
bovenstaand gironummer overmaken onder vermelding van lunch alg. verg.
Gaarne tot ziens op 9 mei te Bunnik.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.

Sortimentslljst wordt na storting van /  1,— 
toegezonden. Girorekening 124223.

's Zondags gesloten

3945 ZG Cothen-Groenewoudseweg 14 Postbus 12 - Tel. 03436-1267

INSCHRIJFSTROOK

Ondergetekende ...................................................... ................................................. .................

Adres........................................ .................................... . • ■ ........................................................

Plaats ........................................................ ............................ ...............................................•••

zal deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering van Succulenta op 9 mei. H ij/zij zal 
wel/niet* aan de lunch deelnemen. Het verschuldigde bedrag wordt overgemaakt op 
giro 1647395 t.n.v. H. van Dijk te Bunnik.
Hij/zij zal wel/niet* aan de excursie deelnemen.
Is vervoer van het station naar het motel noodzakelijk? Ja/nee*.

Handtekening

* doorhalen wat niet van toepassing is.

N.B. Als U met meerdere personen komt en U gebruikt 1 inschrijfstrook, wilt U dat er dan 
goed bij vermelden? Gireert U dan eventueel voor de lunch ook het goede bedrag?
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VERSLAG VAN DE 1e ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN INTERNOTO

Op 1 november ontmoetten elkaar in Bad-Neuenahr (BRD) notophielen uit 3 verschillende 
landen voor de 1e algemene vergadering. In de ochtend was een plantenruilbeurs 
georganiseerd, die tegen 10 reeds beëindigd was, omdat toen vrijwel alle planten van 
eigenaar gewisseld waren. Om de tijd tot de vergadering te vullen werd een bezoek aan de 
cactuskwekerij Kriechel in Mayen georganiseerd.
Na de middagpauze lag er een lange agenda klaar voor de leden:
1. Eindbespreking van de voorgestelde statuten
2. Verkiezing van de ereraad
3. Verkiezing van het bestuur
4. Mededeling van de penningmeester
5. Contributie voor 1981
6. Aanwijzen van een kascommissie voor 1980/1981
7. Regels voor de ruilacties (planten en zaden)
8. Tijdschrift
9. Vaststellen van tijd en plaats van de volgende algemene vergadering

10. Rondvraag
De statuten werden grondig onder de loupe genomen en met slechts kleine wijzigingen 
aangenomen. De leden zullen een exemplaar krijgen.
Als ereraad (een intern orgaan, bedoeld om ernstige geschillen binnen de vereniging bij te 
leggen) werden gekozen: de heer J. Neduchal uit Neu-lsenburg als voorzitter en de heren 
K. Hackenberg uit Radevormwald en A. Hofman uit Arnhem als leden.

Het Bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter: P. Schosser, Kaiserstrasse 90, D4150 Krefeld 1 
Vice-voorzitter: H. Gantar, Gülthausstrasse 58 D 7129 Brackenheim 2 
Secretaris: G. Königs, Hammersteinstrasse 21, D 4150 Krefeld 1
Penningmeester en ledenadministratie: J. Theunissen, Vierschaarstraat 23, 4751 RR 
Oud-Gastel.
De heer Theunissen bracht verslag uit over de financiële toestand en de ledenlijst, die 
inmiddels tot ruim 130 deelnemers in 14 landen was aangegroeid.
Op voorstel van de heer Skarupke werd de contributie voor 1981 vastgesteld op DM 24,-- 
(f 26,--) terwijl het inschrijfgeld op DM 10,-- (/ 11,—) gehandhaafd blijft.
Als kascommissie werden de heren Skarupke en Gerloff gekozen.
De heer Theunissen had voor de plantenruilactie (april) en de zaadactie (november) een 
reglement ontworpen, dat op een kleine wijziging na unaniem werd aangenomen. De 
acties zijn uitsluitend bedoeld voor het geslacht Notocactus en voor leden van Internoto. 
Overtollige zaden zullen aangeboden kunnen worden aan de zaadacties van Succulenta en 
de DKG.
De redacteur, K.H. Prestlé, gaf vervolgens een overzicht over de stand van zaken bij het 
tijdschrift, waarvan in 1980 reeds 2 exemplaren verschenen zijn. Door de snelle stijging 
van het ledental heeft nog niet iedereen deze nummers ontvangen, maar er wordt naar 
gestreefd om iedereen, die in 1980 lid werd de 2 eerste nummers zo spoedig mogelijk na te 
leveren. De hoop werd uitgesproken dat de problemen met de vormgeving en de vermenig
vuldiging in 1981 opgelost kunnen worden.
De volgende bijeenkomst vindt op 2 mei 1981 plaats in Deurne (Nederland); nadere 
mededelingen hierover zullen nog volgen.
Ten slotte werd een commissie aangesteld, die zich zal buigen over het voorstel om alle 
notocactussen in onze verzamelingen te inventariseren. De leden van deze commissie zijn 
mevrouw M. Gantar en de heren N. Gerloff en J. Neduchal. Ook de leiding van de te 
organiseren bibliotheek en diatheek kwam in handen van mevrouw Gantar.
Omstreeks 18.45 u kon de voorzitter de vergadering, die ondanks soms heftige discussies 
een harmonisch verloop had, sluiten.
Wij weten, dat er nog vele liefhebbers zijn van het geslacht Notocactus, die zich tot nu toe 
niet bij Internoto aangesloten hebben. Willen degenen, die met de gedachte spelen om 
zich aan te sluiten, zich melden bij de heer Theunissen, wiens adres U hierboven vindt? 
Hij is ’s avonds ook meestal telefonisch te bereiken onder nr. 01651-1943. Hij zal U graag 
inlichtingen verstrekken en U als lid noteren.

Dr. P. Schosser
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WERKGROEP ASCLEPIADACEAE NEDERLAND (WAN)

De werkgroep zal zo opgezet worden dat de leden actief in een of meer subgroepen 
werkzaam zijn. Deze subgroepen brengen jaarlijks verslag uit en publiceren zo mogelijk in 
Succulenta. Aat van Uyen houdt daarvan de redactie. Middels een binnenkort te versturen 
enquête zullen die subgroepen worden samengesteld. O.a. coördinatie (bestuur), 
literatuur, vertalen, ruillijsten, zaadbank, diatheek, cultuur, bepaalde geslachten, 
fotograferen/tekenen, enz. enz.
De volgende bijeenkomst is op zondag 15 maart bij Cor van de Wouw in Grubbenvorst. 
Voor projectie en vergadering is een zaaltje gehuurd in gemeenschapshuis ’t Haeren.
Borden in de gemeente volgen.
Programma:
10.00- 11.00 Cor, informeel.
11.00- 12.30 Aat spreekt over de nomencultuur, conservering, herbaria en het gebruik van

kunstharsen. Van het begin af zal de WAN trachten goed met namen om te
gaan.

12.30-13.00 Lunch.
13.00- 14.00 Organisatie subgroepen
14.00- 15.00 Stapelia’s en aanverwanten. Zoveel mogelijk dia’s meebrengen. Aan de hand

van Jacobsens’ Lexicon discussie. Dus: eerst goed Jacobsens’ bestuderen 
(10 subgroepen).

15.00- 16.00 Ruilen dia’s, planten, zaad. Nieuwelingen krijgen planten ’kado’.
Nadere inlichtingen bij de coördinatiegroep:
Cor van de Wouw, Maricollenweg 63, 5971 AT Grubbenvorst; tel. 077-62350.
Aat van Uyen, Bekkersstraat 137, 3572 SG Utrecht; tel. 030-732313.
René Vogelsang, Koningsspil 16, 8608 ZL Sneek; tel. 05150-19382.
Lidmaatschap / 10,- per jaar, te voldoen op gironummer 4323807 t.n.v. R.J. Vogelsang te
Sneek.

AAN DE AFDELINGSSECRETARIATEN
De secretaris van de landelijke vereniging zou het op prijs stellen als de afdelingen hun 
convocaties of afdelingsbladen ook aan hem zouden willen toesturen. Hierdoor krijgt het 
Bestuur nog beter een inzicht wat zich in de afdelingen afspeelt. Mogelijk komen er 
suggesties uit naar voren die na overleg een breder publiek kunnen dienen. Alvast mijn 
dank voor Uw medewerking.

AFDELINGSNIEUWS

Evenementenlijst 1981
7 maart : Ledenraadsvergadering
2 mei : Succulentenbeurs te Haarlem
2 mei : Ruilbeurs afdeling Friesland
9 mei : Algemene Ledenvergadering
9 mei : Cactusbeurs te Amstelveen
16 mei : Goudsche cactusbeurs
13 juni : Ruilbeurs te Dordrecht
29 augustus: Ruilbeurs te Zutphen

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

Concurrerende prijzen. Aalsmeerderweg 93, naast Peugeot-garage
4232 CJ Aalsmeer -  Tel. 02977-26133

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

Prijslijst op aanvraag

Corresp. Eng., Duits

MARIN CACTUS PATCH
61, Granada Drive 

Corte Madera/California 
94925 USA
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Programma afdeling Amsterdam
Vrijdag 20 februari: De heer Buijs uit Wassenaar houdt een praatje (met dia’s) over 

Tillandsia’s, die gekweekt kunnen worden tezamen met cactussen. Hij 
neemt ook enige Tillandsia’s mee voor de verkoop.

Vrijdag 20 maart : De afdelingsleden Arn de Wilde en André Schuiteman houden een 
praatje (met dia’s) over hun reis door Tanzania. Een avond voor de 
echte vetplantenliefhebber.

Zaterdag 9 mei : Cactusbeurs in de overdekte ruimte van het winkelcentrum Het 
Groenhof in Amstelveen. Reservering tafels bij onderstaand adres. 

De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en ze worden gehouden in het zaaltje naast de 
Prinsessekerk, van Hallstraat 164. Voor meer inlichtingen over de afdeling en zijn 
aktiviteiten kunt U contact opnemen met het secretariaat, F. Triep, 1e Oosterparkstraat 
136, 1091 HH Amsterdam, tel. 020-655148.

Programma afdeling Gouda
Donderdag 19 febr.: Heer Luinenburg spreekt over Mexico en de USA.
Donderdag 19 mrt. : Heer Noltee spreekt over Tanzania.
Donderdag 16 apr. : Heer Donkelaar spreekt over Stapelia’s.
Alle bijeenkomsten in "Brandpunt” , Turfmarkt 58 te Gouda. Aanvang 20.00 uur.

Afdeling Haarlem
Succulentenbeurs op zaterdag 2 mei 1981 van 12.00-16.00 uur in de Stadskweektuin, 
Kleverlaan 9, Haarlem.
Tentoonstelling van cactussen en andere vetplanten van zaterdag 2 mei 1981 tot en met 
zondag 10 mei 1981 in de Stadskweektuin, Kleverlaan 9, Haarlem. Dagelijks geopend van 
10.00-16.00 uur. Toegang vrij.

DER KAKTEENLADEN

Hebt U al eens zelf 
cactussen gezaaid?

Voor de planttijd onze nieuwe aanbieding van vierkante kunststof potten

Grootte Maat cm 1 10 25 100 500 1000 St.

6 5x 5x 4,5 - - 2,80 10,10 48,30 91,80 DM
7 6x 6x 5,5 - - 3,80 13,80 66,00 125,80 DM
8 7x 7x 6 - - 4,90 17,80 84,70 161,40 DM
9 8x 8x 7 - - 5,80 21,40 102,00 194,20 DM

10 9x 9x 7,5 - 3,40 7,90 29,00 132,00 - DM
11 10x10x 8,5 - 3,90 9,00 33,10 150,40 - DM
13 12x12x10,5 - 7,00 16,00 58,40 264,40 - DM
13t 13x13x13 - 7,10 16,20 63,00 - - DM
18t 18x18x18 2,20 21,60 52,60 102,40- - DM
7E 7x 7x 7x - - 2,10 7,80 35,60 67,80 DM
7t 7x 7x 9 - " 5,70 22,20 108,00 210,00 DM

Leverbare kleuren: grootte 6-13 grijs of steenrood, grootte 13t + 18t + 7t alleen 
in zwart (t = diepe vorm; E = eenmaal bruikbare pot).
Onze prijslijst van potten, bakken, zaaipannen, kamerkasjes, enz. wordt U op aanvraag 
gratis toegestuurd. Vraagt U ook onze folder Zaaien 1981 met een groot aanbod aan 
cactuszaden aan.

Jörg Kopper Lockfinke 7 D-5600 Wuppertal 1 W-Duitsland
Alle prijzen + verzendkosten; leveringen alleen op onze verzendcondities
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Afdeling Den Helder en Omstreken
Zaterdag 14 maart: Spreker Hr. L. Lammersen uit Zaandam

11 april : Excursie naar Lakerveld in Lexmond en naar van Donkelaar in Wer
kendam.

16 mei : Kleine ruilbeurs
13 juni : Kasbezoek bij enkele leden in Den Helder.

Reis naar Spanje
De Heer W. Sterk heeft aangeboden een reis naar Spanje te organiseren voor leden van 
Succulenta. Het ligt in de bedoeling een week naar Blanes te gaan om een bezoek te 
brengen aan de tuinen van Riviere de Caralt, Mary Murtra en de tuinen van Barcelona. Als 
het mogelijk is volgt nog een bezoek aan een kwekerij of handelaar waar men planten kan 
kopen.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De reis zal ongeveer f 500,-- kosten incl. 
annuleringsverzekering, verblijf in hotel met half pension. De kamers zijn met 
bad/douche, wc en balcon. Aanmelden en inlichtingen bij de heer W. Sterk, Wevestraat 
89, 5708 AE Helmond. Tel. 04920-23903.

Spec. kwekerij voor hobbyisten en verzame
laars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek gratis 
toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe 
cultuurimporten voor de verkoop.

Geopend van maandag tot zaterdag van 9-18 uur.

HOVENS cactuskwekerij Markt 10, 5973 NR Lottum Lottum vindt U,
E3 richting Venlo afslag Venray - Grubben-
vorst-Lottum
Telefoon 04763-1693

AANBOD
Opgaven voor deze rubriek moeten uiterlijk 
de 15e van de maand bij Mevr. Smit zijn. 
Leden van Succulenta hebben per jaar recht 
op één gratis advertentie in deze rubriek. 
Alleen advertenties betreffende de liefheb
berij worden opgenomen.

Ter overname gevraagd: Aluminium hobby- 
kasje met dubbele beglazing. Oppervlakte 
bij voorkeur 10 a 12 m2.

Gevraagd: Wie heeft interesse om in ’t 
Duits of Tsjechisch te corresponderen met 
een Tsjechische cactusvriendin, gespecia
liseerd in Matucana, Submatucana, Sul- 
corebutia, Lobivia en Thelocactus. Inlich
tingen bij de secretaris van Succulenta.

Te koop: verzameling cactussen en andere 
succulenten ± 500 stuks. Te bevr. bij J.J. 
v.d. Walle, Ambachtsstraat 5, 3222 CC 
Hellevoetsluis. Tel. 01883-17309.
Aangeboden: 100 a 200 Mammillaria plan
ten in diverse grootten. D.J. Smeenk, Oude 
Bosscheweg 1, 5301 LA Zaltbommel. Tel. 
04180-3210.

CACTUSKWEKERIJ

”LAKERVELD”
4128 LG Lakerveld 89 - Lexmond

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

GEOPEND: Zaterdags van 8 tot
17.00 uur. Ma. tot en 
met vrijd. alleen na tel. 
afspraak, 
tel.: 03474-1718 
zondags gesloten.
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PROGRAMMA AFDELING IJSSELSTREEK
27 februari te Zutphen: Onderlinge praatavond met dia’s, meegebracht door eigen leden. 
27 maart te Goor: De heer ter Brugge zal deze avond een plantenquiz houden.
24 april te Zutphen: Voor deze avond zal er een spreker uitgenodigd worden.
29 mei te Goor: Ook voor deze avond zal er een spreker uitgenodigd worden.
19 juni te Apeldoorn: De heer Kolmas biedt zijn huis aan voor de onderlinge ruil- en 
contactavond.
29 augustus te Zutphen: Ruilbeurs van het Oosten.
25 september te Goor: Daar er in Goor meestal meerdere en andere leden aanwezig zijn 
dan in Zutphen, zal er deze avond nogmaals een ruil- en contactavond gehouden worden.

PROGRAMMA AFDELING DORDRECHT & OMSTREKEN
5 maart Verhandeling over Mesems door hr. de Graaf.
2 april Inleiding over Tillandsia’s door hr. Noltee.
7 mei Praatje over verwarming en isolatie door hr. Klaasse.
4 juni Terminologie in onze hobby (vervolg op de inleiding van nov. ’80).
2 juli Dia’s over verzamelingen in Engeland door hr. Klaasse.
6 augustus Geen officiële vergadering, iedereen is welkom i/d  kas van hr. Kooijman in

Zwijndrecht.
3 septemberOnderlinge ruilbeurs.
1 oktober Lezing over cactussen (spreker wordt later bekend gemaakt)
5 november Quiz te verzorgen door de hr. van Kaam.
3 december Jaarafsluiting.
Attentie: met ingang van februari is de aanvang van de vergaderingen bepaald op 19.30 u.

PROGRAMMA AFDELING LEIDEN
19 februari Voor deze avond is Dhr. Leo v.d. Hoeven uitgenodigd, maar aangezien hij pas 

op het laatste moment definitief kan toezeggen om te komen, zal een andere 
wereldreiziger n.l. Dhr. Niessen worden verzocht als plaatsvervanger op te 
treden.

19 maart Pas terug van zijn reis naar Amerika en Mexico en vol nieuwe indrukken, komt 
deze avond Dhr. C.N. Klijn met een causerie over standplaatsen, waarbij hij ter 
illustratie vele fraaie dia’s zal vertonen.

De bijeenkomsten van de afd. Leiden e.o. worden gehouden op elke derde donderdag van
de maand in het zaaltje van de Petruskerk, Lammenschansweg 40a, Leiden.

Dick v.d. Aart, secr.
PROGRAMMA AFDELING UTRECHT
9 maart Lezing door de Heer Meerstadt over zijn reizen door Mexico en Peru.
13 april Discussieavond en verkoopavond voor eigen leden.
De bijeenkomsten zijn elke 2e maandag van de maand om 20.00 uur in de kantine van de
firma Hoonte, Varkenmarkt te Utrecht. Inlichtingen bij H. van Dijk, Dr. Brevèestraat 61,
Bunnik, tel. 03405-3607.

KARLHEINZ UHLIG - KAKTEEN
053 KERNEN i.R. (Rommelshausen)

W.-Duitsland LILIENSTR 5
Aanvullende plantenlijst 1980-81

Acanthocalycium violaceum DM 5- 6 ,-
Copiapoa tenuissima 6- 8 ,-
Echinocereus chloranthus 4- 6 ,-
Facheiroa ulei 3- 4 ,-
Mammilaria casoi 10-25,-

fuauxiana 7-18,-
perbella groepen 10-60,-
vaupelii 8-25,-

Mediolobivia pectinata 4- 6 ,-
Notocactus graessneri 3- 5 ,-
Pilocereus gounelli 3- 4 -

magnificus 3- 4 ,-
Soehrensia huascha 5- 6 -

Onze zaadlijst 1980/81 is verschenen.
Voornamelijk zaden van planten van onze expedities, o.a.: 
Acanthocalycium griseum, variiflorum, thion., v. copia- 
poides, Echinopsis melanopotamica, Parodia humme- 
liana, piltziorum, spegazziniana, Gymnocalycium brachy- 
petalum, ferrari, glaucum, schatzlianum, etc.

Maar ook van planten van andere oorsprong:
Lobiva, Notocactus, Mammillaria. Rebutia, etc.

De lijst met verklaringen van de aparte veldnummers kan 
voor 1 DM (in postzegels) aangevraagd worden. Bij een 
bestelling van boven DM 20 ,- wordt dit bedrag vergoed.

Jörg Piltz
St.-Michael-Strasse 14 

5014 Kempen-Buir
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Planten en Cactussenhandel

A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

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

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

V A N  S P IJK  

uw d r u k k e r

Kees en Martine Bos
andere succulenten 
cactussen
Kanaalweg 16,
1749 CE SCHOORLDAM 
(Warmenhuizen)
Tel.: 02269 - 2694

Liefhebbers
zijn de hele week welkom!

SUCCULENTENTUIN

VAN DONKELAAR
Laantje 1 - Werkendam 
Tel. 1835 - 1430

Februari aanbieding
4 Soorten Aporophyllum voor f 25 ,- 
leder apart in een hangpotje.
Te bestellen op gironummer:
150.98.30

Zaadlijst gratis verkrijgbaar en planten- 
lijst na storting van t 3,50

PLANTENHANDEL A. H. Abels.

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

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

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

NATUUR & BOEK Elandstraat 58
2513 GT Den Haag tel. 070-64 62 77

Zaden van cactussen en 
andere succulenten.

Vraag de nieuwe lijst aan 
met meer dan 3000 soorten.

G. Köhres

Bahnstrasse 101 
D-6106 Erzhausen-

Darmstadt.
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genese verkerende geslachten als Melo- en Discocactus, durf ik dat pas te 
schrijven als ik tot de F.3.-generatie heb "doorgespeeld". En dat deed ik 
met "Discocactus woutersianus" zoals ik al schreef.

Tot slot een vraag aan de heer Braun: "Wat verstaat hij onder een "soort- 
scheidend” kenmerk?" Het moet voor hem bijzonder gemakkelijk zijn hier een 
antwoord op te geven; hij behoeft er de betreffende plant zelfs niet voor ge
zien te hebben. Alleen aan een foto kan hij al zien dat D. woutersianus 
geen enkel soortscheidend kernmerk vertoont met D. horstii. Dat een zeer 
voorzichtig man als de heer Brederoo, met een jarenlange ervaring in het 
bestuderen, tekenen en publiceren van "cephaliumvoerende” genera, die zowel 
holotype als de F.1; F.2; en F.3 generaties, alsook vele bloemen en zaden 
ter beschikking had, maar nooit in Brazilië was, de gave van "fotodiagnos- 
tiek” mist, mag o.i. echter geen ramp voor de wetenschappelijke succulenten
studie genoemd worden. Te vaak menen "beginnelingen” die een enkele keer 
door "het land van herkomst” gevlinderd hebben, dat ze de wijsheid in pacht 
hebben. Men staart zich blind op de "verschillen" tussen planten uit de natuur 
en cultuurplanten.
Als "niet-deskundige” heb ik altijd gemeend dat deze verschillen slechts de 
secundaire kenmerken van de soort betroffen; kenmerken die alles te maken 
hebben met wat men gewoonlijk onder het begrip "habitus” rangschikt; kenmerken 
die slechts samenhangen met het biotoop waarin de plant existeert. De pri
maire kenmerken, die reeds in de genen zijn "ingeslepen”, moeten zowel 
bij de planten uit de natuur als bij de kultuurplanten constant zijn. Slechts 
deze kenmerken komen in aanmerking om als significantietoppen in een soort
beschrijving opgenomen te worden. Helaas zijn we nog met handen en voeten 
gebonden aan regels die ruim 200 jaren geleden door Linnaeus zijn opge
steld in zijn "Species plantorum" en andere geschriften. *').
Jammer genoeg bestaan vele soortbeschrijvingen nog te veel uit secundaire 
en dus niet essentiële toegiften, die men constateert aan één exemplaar uit 
één specifieke biotoop. Dit is mede de oorzaak van de ongelooflijke chaos 
in de "cactus-systematiek”. Nogmaals zo zie ik het als LEEK.

Resumerend.
Wil men op een "nieuwbeschrijving” commentaar geven, dan zal men toch eerst 
de plant in kwestie gezien moeten hebben en de data die tot deze beschrij
ving geleid hebben kennen. Tevens gaat het niet aan, een plant tot hybride 
te bestempelen vooraleer men proeven in meerdere generaties heeft uitge
voerd onder controleerbare omstandigheden. Noch Horst, noch Königs, noch 
Braun hebben dit gedaan.

*') Zo een primair kenmerk van beide hier in het geding zijnde soorten, bleek duidelijk bij onze vele 
zaaiproeven.
De zaailingen van beide soorten hebben - onder volkomen identieke omstandigheden - in hun juveniel 
stadium een volkomen verschillend uiterlijk. De groei van de nieuwe soort verloopt minstens tienmaal zo snel 
als deze van de Disco horstii. Een op eigen wortel gekweekte zaailing van deze laatste soort is onder onze 
omstandigheden nagenoeg niet tot volwassenheid te ‘ krijgen. Een Disco woutersianus kiemt en groeit zeer 
gemakkelijk, geeft geen problemen in de winter en maakt drie "vormfasen" door alvorens bloeibaar te zijn. 
Deze eigenschappen waren tot de F.3-generatie te vervolgen,
Dergelijke primaire eigenschappen van de soort worden echter nooit in een "geldige" soortbeschrijving opge
nomen. Toch zijn juist dergelijke kenmerken voor elke cactusliefhebber die zaait, controleerbaar. Maar wij 
blijven na meer dan tweehonderd jaar nog trouw achter de regeltjes van de grote Linaeus aanhuppelen.

P.S. Wij zullen onze proeven nog tot de F.5-generatie voortzetten. Tot onze 
spijt zullen wij vele cactusliefhebbers die wij voor 1981 planten uit de F.3 
beloofden, voorlopig moeten teleurstellen.

Laauwikstraat, 6663 CK, Lent
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Escobaria missouriensis Foto van de schrijver

Wat denkt U van ... (8)

Escobaria missouriensis (Sweet) D.R. Hunt 

TH.M.W. NEUTELINGS

Omdat dit een vrij gemakkelijk te kweken en in bloei te krijgen plantje is, 
wil ik dit eens onder de aandacht brengen. Het is ook bekend onder de 
naam Neobesseya missouriensis. En de ouderen onder ons zullen nog wel 
weten dat het ook eens de geslachtsnaam Mammillaria heeft gekend. Het 
komt voor in vele Amerikaanse staten, zoals Texas, Arizona, Montana, Noord- 
Dakota, Kansas en Oklahoma.
Het plantje zelf ziet er wat "alledaags" uit, wordt tot 5 cm hoog en vormt 
gemakkelijk spruiten. Deze laatste, als stek van de moederplant genomen, 
bewortelen vrij spoedig. Ook is het mijn ervaring dat het enten van deze 
soort totaal overbodig is. Het spruitend karakter gaat dan sterk overheersen 
en de bloeiwilligheid gaat er niet op vooruit, in tegendeel zelfs.
De 10-15 mm lange tuberkels vertonen een wollige groef. De grijswitte rand- 
doorns, tot 20 stuks in aantal, zijn 10-15 mm lang. Een enkele maal is er 
ook sprake van 1 of 2 middendoorns.
De bloemen zijn een attractie voor de liefhebber. Ze kunnen ruim 55 mm 
breed worden! De bloemdekbladen zijn groeniggeel met een rozigpaarse mid- 
denstreep. De 6-7 groenige stempellobben torenen boven de goudgele 
helmknoppen uit.
In cultuur zijn het geen moeilijke cactussen, ’s Zomers verlangen ze voldoende 
vocht. Overwinteren bij een paar graden boven nul (C) verdragen ze bijzonder 
goed. In de literatuur is te lezen dat deze soort bijzonder goed winterhard
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is. Zelf heb ik dit nooit uitgetest. In de wintertijd al komen de bijna ronde, 
dieprode zaadbessen tussen de tuberkels te voorschijn.
Voor één belager moeten we goed oppassen: rode spint waarvoor deze soort 
bijzonder gevoelig is.
Deze soort kent nog een aantal variëteiten, die onder verschillende namen 
bekend zijn:
a) var. caespitosa (synoniemen: Neobesseya similis, N. rosiflora). Ook deze 

brengt zeer grote bloemen voort, waarvan de bloemdekbladen nog smal
ler zijn.

b) var. marstonii (syn. Coryphantha marstonii). Bloeit eveneens met grote bloe
men.

c) var. robustior (syn. Neobesseya similis var. robustior, Neob. wissmannii). 
De bloemdekbladen zijn in afwijking van de andere niet bewimperd. De 
middendoorn is meestal goed ontwikkeld aanwezig. Bloemdoorsnede van 
maximaal 50 mm.

Tenslotte is er nog een exemplaar, bekend onder de naam Neobesseya no- 
tensteinii, waarvan de deskundigen aannemen dat deze een vorm is van 
E. missouriensis. De bloem ervan wordt in doorsnee maximaal 25 mm en 
de kleur ervan is grijsroze. Omdat de bovengenoemde benamingen nog steeds 
gebruikt worden, vond ik het nodig ze eens alle bij elkaar te zetten. Maar 
ik nodig de liefhebber uit ze alle eens naast elkaar te gaan kweken en zelf 
de verschillen onderling vast te stellen.

Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

Cactussen als stadsbeplanting op Curacao (slot)

P. WAGENAAR HUMMELINCK

Dat de aantrekkelijkheid van landschappen en de merkwaardigheid van bepaalde 
terreinen soms aan een economische ontwikkeling worden opgeofferd lijkt 
onvermijdelijk, maar wél mogen er protesten worden gehoord, indien men 
daarbij meent dat het beter toegankelijk maken van een gebied steeds een 
schoonmaken betekent, waarbij zoveel mogelijk cactussen, doornstruiken en 
andere 'hinderlijke’ gewassen dienen te worden opgeruimd. Hoewel tegen een 
onverantwoordelijk gedrag jegens de vegetatie van de Antillen reeds vele jaren 
bij herhaling is gewaarschuwd, poogt men pas in de laatste tijd bepaalde 
plantesoorten door wettelijke bepalingen te beschermen. Had men daarbij 
aanvankelijk alleen maar bepaalde nuttige gewassen en de vrij zeldzame orchi
deeën op het oog, thans is het vooral de ’bolcactusroof’ ,0) welke men hierdoor 
wil trachten tegen te gaan. Overigens worden belangrijke delen van de eilan
den - zoals het Nationaal Park Washington-Slagbaai op Bonaire en het Chris- 
toffelpark op Curacao - reeds beheerd door de 'Stichting Nationale Parken 
Nederlandse Antillen’, terwijl ook op het gebied van de natuur-educatie Stinapa 
al veel goed werk heeft verricht.
Mogelijk om tóch nog iets positiefs te kunnen stellen tegenover de voort
schrijdende verarming van het landschap, is men - nu ruim twintig jaar geleden - 
op Curacao begonnen met een stadsbeplanting met cactussen, aloës, agaven 
en bromelia's: plantesoorten van het eiland zelve welke men tot dusver meestal 
slechts als hinderlijke gewassen had leren zien. Mogen deze pogingen al niet 
als niet direct gunstig voor de vegetatie van het eiland kunnen worden be-
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6 De beplanting van het Brion-plein op Curacao - agaven, datus, aloës en dadelpalmen. Op de voorgrond 
geven grote klompen koraalkalk en koraalpuin van de kust enigszins de indruk van een rotstuin, op de 
achtergrond het paleis van de Bisschop dat op 30 mei 1969 door brand werd verwoest. (Dec. 1965)

Foto’s van de schrijver
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schouwd, in elk geval werd hiermede een interessante en esthetisch verant
woorde bezienswaardigheid toegevoegd aan de vele bijzondere zaken welke 
Willemstad de toerist heeft te bieden.
Het waren stellig niet alleen esthetische overwegingen welke - eind 1958 - bij 
de Afdeling Plantsoenen van de Dienst Watervoorziening de gedachte deed 
opkomen om meer lokale planten te gebruiken in de stadsplantsoenen: Dit zou 
niet alleen een attractie vormen voor de toeristen, maar deze droogte-resistente 
gewassen zouden ook aanzienlijk minder onderhoud vragen, en vooral minder 
(duur!) water nodig hebben.
De landschapsarchitect James E. Voss - met wie de directeur van de Terna 
(Technisch-Economische Raad Nederlandse Antillen), dr. ir. P.C. Henriquez contact 
opnam - was door zijn werk in Arizona geheel op de hoogte van het gebruik 
van xerofytische vegetatie in het stadsbeeld. Onder de auspiciën van de "Com
missie tot Bevordering van het Toerisme" kwam Voss naar Curapao. Zijn eerste 
object was het terrein bij Fort Nassau, de gerestaureerde bouwvallen van een 
laat-achttien-eeuwse sterkte op de top van een zeventig meter hoge kalksteen
heuvel aan de ingang van het Schottegat. Dit werd uitgevoerd met behulp van 
enkele werkelozen die door de Dienst Werkverschaffing van het Eilandgebied 
Curapao ter beschikking waren gesteld.
Daarna heeft Voss nog voor verscheidene pleinen op Curacao plannen opge
steld, waarbij terdege rekening moest worden gehouden met de tegenstand 
welke ten aanzien van deze plannen verwacht mocht worden van de bevolking 
en van de bewindslieden. Als begin werd een klein gedeelte van de Plaza Piar 
(voor het toenmalige Hotel Curacao Intercontinental) van lokale planten voorzien. 
De publieke opinie bleek zeer verdeeld!
Begin 1961 werd een aanvang gemaakt met de herindeling van het Brionplein, 
aan de westzijde van de ingang van de St. Annabaai te Willemstad, waarbij 
veel ruimte werd uitgespaard voor de aanleg van plantsoenen. De stevige Oost-

8 De beplanting van een deel van het Brion-plein, tussen Bioscoop West End (op de achtergrond) en het 
Riffort: de datus staan keurig in het gelid, met daartussen rotsblokken om het geheel enigszins op een 
rotstuin te doen gelijken. (Dec. 1965)
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passaat en het zoute grondwater dat nauwelijks zestig centimeter onder het maai
veld lag, dwongen om wind- en zout-resistente gewassen te gebruiken. Besloten 
werd om van het Brionplein één grote rotstuin te maken, zoveel mogelijk in 
overeenstemming met het landschapsbeeld zoals langs de zuidwestkust van 
Curacao wordt aangetroffen.

9 Op deze foto zijn de agaven duidelijk veel ouder geworden en van de oorspronkelijk zo zorgvuldige 
beplanting van het Brion-plein is weinig meer over. (Febr. 1970)

De beplanting geschiedde onder leiding van de heer R. Winkel, van de Afd. 
Plantsoenen van de Dienst Watervoorziening en werd uitgevoerd door de Werk- 
verschaffingsdienst. Voor de beplanting van het Brionplein werden gebruikt, 
volgens de heer Winkel (thans hoofd van de Dienst Landbouw, Veeteelt en 
Visserij):
Aloe vera (aloë, sentebibu)
Agave vivipara (kuki’indjan) en enkele 

andere agavesoorten 
Melocactus (milon di ceru)
Lemaireocereus griseus (datu)
Opuntia elatior (tu na spanjó)
Bromelia lasiantha (tecu)
Coccoloba uvifera (zeedreifi, boomheester

met grote leerachtige bladeren) 38 stuks
Phoenix dactylifera (de niet-inheemse dadelpalm) 13 stuks
De onderhoudskosten van het Brionplein bedroegen in 1963 (in Ned.-Ant. 
guldens, Af 1,- = Nf 1,90): arbeidslonen 3500, overige kosten 2750 (waarvan

10.000 stuks

3.000 stuks 
250 stuks 

80 stuks
enkele exemplaren 

40 stuks
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10 Zoals de beplanting van het Brion-plein, tussen Bioscoop West End (achtergrond) en het Riffort er acht 
jaar na aanleg uitzag. (Febr. 1970)

11 Tien jaren na de eerste beplanting van het Brion-plein was men er in geslaagd enkele hoekjes van 
het Brion-plein een 'natuurlijk' aspect te geven. (Febr. 1970)
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2400 voor water a Af 2,- per m3, overwegend gebruikt om de planten schoon 
te houden). De onderhoudskosten van een even groot plantsoengedeelte van 
de Plaza Piar waar geen droogte-resistente planten en bloemen stonden waren 
in dezelfde tijd: arbeidsloon 7000, overige kosten 5850 (waarvan 5500 voor 
water).
In het begin werd dit plan tot het beplanten van het Brionplein met "onkruiden” 
door het publiek afgekeurd, doch naar gelang het werk vorderde veranderde 
dit - en enige tijd na de voltooiing waren de meningen zelfs zeer gunstig: 
Vond men het niet mooi, dan noemde men het toch orginineel. Ongunstig 
bleef het oordeel slechts van hen, die door een ongelukkige samenloop van 
omstandigheden (niet in de laatste plaats dronkenschap) met de cactusdoornen 
en agavenstekels in aanraking waren gekomen.

In hoeverre kunnen deze experimenten - welke hier als een klein stukje ge
schiedenis worden aangeboden - geslaagd worden genoemd?
Zij brachten stellig velen tot de overtuiging dat bepaalde inheemsen gewassen 
welke tot dusver als "onkruid" werden beschouwd, wel degelijk met succes 
voor stadsbeplanting kunnen worden gebruikt (al zal men heden ten dage hiervan 
op het thans sterk veranderde Brionplein weinig meer kunnen bemerken) - iets, 
waarop Frater Arnoldo enkele jaren geleden nog eens uitvoerig de aandacht 
heeft gevestigd'1). Dat hierbij de cactussen en agaven niet steeds aan de 
gestelde eisen bleken te kunnen voldoen kan ons slechts verheugen - gezien 
de "roofbouw” welke al sinds vele jaren op deze karakteristieke en wetenschap
pelijk belangwekkende elementen van de vegetatie van Curacao, Aruba en Bonaire 
wordt bedreven.
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1) W.F.R. Suringar, 1885-1897 en J. Valckenier Suringar, 1901-1910. Een overzicht van "Het Melocactus- 

onderzoek" van deze twee botanici vindt men in het "Gedenkboek Valckenier Suringar der Nederlandsche 
Dendrologische Vereeniging", 1942, p. 88 - 95, 1 plaat. (In de nieuwere literatuur wordt het grote aantal 
soorten Melocactus niet gehandhaafd zie W. Rauh Kakteen an ihren Standorten (1979) blz. 87. Red.).

2) N.L. Britten & J.N. Rosé, 1920-1923. The Cactaceae, I, lil en IV.
3) C.P. Amelunxen, 1931. De cactusflora van Curapao. Amsterdam, 24 pp.
4) Frater M. Realino, 1935 (1936). Plantkunde van Curapao voor M.U.L.O. Curapao, 133 pp.
5) Fr. M. Arnoldo (A.N. Broeders), 1954. Zakflora. Wat in het wild groeit en bloeit op Curapao, Aruba en Bonaire, 
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p/a Plompetorengracht 9 - 1 1 ,  3512 CA Utrecht.

Bij het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons het bericht dat mevrouw 
J. Grullemans van Berghem, oud-secretaresse van onze vereniging, is 
overleden. In het volgende nummer hopen wij hierop terug te komen.
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Nogmaals: Frailea phaeodisca
J. THEUNISSEN

In Succulenta 1980, blz. 182 e.v. doet een onzer leden een poging om 
de phaeodisca-achtige Frailea’s wat meer in de aandacht te brengen. Of 
hij daarmee ook de duidelijkheid bevorderd heeft, is echter nog de vraag, 
want de schrijver laat ons helaas met nogal wat onduidelijkheden en ook 
onjuistheden zitten.
Het zou zeker beter geweest zijn, indien hij zijn bewering dat echte moeilijkheden 
ontstaan zodra men de plant in relatie wil brengen met ”een andere Frailea" 
ook met de naam of namen van die "andere Frailea" gestaafd had. Ook het 
gestelde over de vergissing van Prof. Castellanos komt nogal cru over, zeker 
voor degenen, die niet beschikken over Succulenta 1974, waar de heer Buining 
op blz. 137 wat meer aandacht hieraan besteedt. Niet iedereen immers heeft thuis 
"Revision de las Cactaceas Argentinas” deel III in de boekenkast staan, zodat 
hij het even kan nakijken! Ook bij het citeren van het artikel van Buining was 
het duidelijker geweest om aan te geven: Succulenta 1974, blz. 136 e.v. en 161 e.v. 
Zonder meer onjuist is de constatering, dat Frailea phaeodisca Speg. in Notas 
sobre Cactaceas van Cornelius Osten (NIET van Osten!) tot variëteit van pygmaea 
promoveert! Inderdaad heeft Osten in zijn werk opnamen (zwart-wit) opgenomen 
van Frailea pygmaea en diens variëteit phaeodisca, resp. de platen XLIII en 
XLIV. Hoe de schrijver echter op een zwart-witfoto zo duidelijk witte zaadknoppen, 
bruine areolen en witte randdoorns kan onderscheiden, is voor mij een volkomen 
raadsel! Over de areolen hoeft helemaal niet gepraat te worden; bij de witte 
kleur kan hoogstens geconstateerd worden, dat de zaadknoppen en randdoorns 
erg licht van kleur zijn! Overigens gebruikt de auteur het woord "zaadknoppen" 
botanisch onjuist. Ik geef hem het voordeel van de twijfel of deze doorns 
al dan niet vlak tegen het plantelichaam aanliggen.
Op blz. 205 van de 1e band van "Kakteen in Südamerika” wijst Ritter erop 
dat Osten de door Arechavaleta gepubliceerde Echinocactus pulcherrimus 
als identiek met Phaeodisca beschouwde. Ritter verwijst dan naar de afbeelding 
van deze pulcherrimus in Band III van Britton and Rosé op pag. 194. Aan de hand 
van deze foto toont Ritter aan, dat er duidelijke verschillen zijn tussen Frailea 
pulcherrima en Frailea phaeodisca. Een gedeelte daarvan wordt door onze auteur 
geciteerd. In tegenstelling echter tot de tekst van bovengenoemd artikel schrijft 
Ritter nergens, dat hij 1 exemplaar bij Tacuarembo gevonden heeft.
Overigens moet bij de beschouwing van Ritter over deze soort opgemerkt 
worden dat datgene, waarvan hij zegt dat het "tot nu toe nog niet gepubliceerde 
details” zijn, reeds in 1974 in bovengenoemde bijdrage door Buining en nog wel 
veel gedetailleerder beschreven is. Naar mijn mening blijkt uit het artikel van 
Buining nergens dat hij door de veelvormigheid van het geslacht Frailea in de 
war was. Buining heeft verschillende reizen naar Uruguay en Brazilië gemaakt 
en hem kan niet verweten worden, dat hij geen veldkennis had. Wellicht 
zag hij de variatiebreedte van bepaalde soorten wat breder dan anderen en 
hij zorgde in elk geval voor een duidelijke beschrijving. Dat daar niet precies 
bijstaat waar de plant die voor de beschrijving model stond gevonden is, is 
nauwelijks te betreuren, want hij schrijft in het artikel, dat hij de soort phaeodisca 
gevonden heeft in de omgeving van Cacapava (1966) en tussen Alegrete en 
Livramento (1972). Ter illustratie van het artikel wordt een opname van de planten 
tussen Alegrete en Livramento gebruikt waaruit geconcludeerd mag worden, 
dat Buining van mening was dat deze het beste bij de beschrijving paste. 
Daarmee is de opname van Cacapava in Ashingtonia niet in tegenspraak, 
want ook daar gaat het om Frailea phaeodisca volgens de schrijver.
In zijn artikel zegt ons medelid dat deze planten inderdaad phaeodisca-achtigen
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zijn maar hij onthoudt zich wijselijk van een verklaring, waarom zij alleen maar 
-achtig zijn. Er wordt alleen gezegd, dat de areolen niet als maatstaf gebruikt 
kunnen worden.
Toch nog iets over de geschiedenis van deze plant:
In 1905 publiceerde C. Spegazzini in "Cactearum Platensium Tentamen’’ op 
blz. 497 zijn Echinocactus pygmaeus. Deze soort komt naar zijn zeggen voor 
in het heuvelgebeid van het gehele district Montevideo en minder vaak in 
de heuvels van de provincie Entre Rios langs de Rio Uruguay. Op de volgende 
bladzijde (!) bespreekt hij de var. phaeodisca. Afgezien van het taalkundige 
foutje promoveert dus Spegazzini zelf en reeds in 1905 phaeodisca tot variëteit! 
Reeds in zijn tijd kwam deze soort zeer zelden voor in de rotsachtige heuvels 
dichtbij Tacuarembó, district Montevideo. Het voornaamste onderscheid met 
het type zijn de verticaal gestelde, elliptische areolen die voorzien zijn van 
een opvallend, iets uitstekend donker roestkleurig kussentje en 6-12 glasachtige, 
zeer dicht aanliggende en zeer korte doorntjes, die allemaal ongeveer even 
lang zijn en niet teruggebogen.
Britton en Rosé geven in Band III, blz. 210 minder bijzonderheden dan Spegazzini, 
waarbij wel opgemerkt wordt, dat de soort aan Frailea cataphracta doet denken. 
In "Breves Notas Cactalogicas” 1923 heeft C. Spegazzini zijn vroegere variëteit 
tot eigen soort verheven op blz. 15.
C. Osten is dan de volgende die ruim aandacht aan deze soort besteedt, 
zonder evenwel een motivering te geven voor het feit, dat hij phaeodisca 
opnieuw als variëteit beschouwt. Hij geeft als verschillen met de hoofdsoort: 
1. grotere afmetingen, bovengronds gedeelte ongeveer 30 cm in doorsnee, 
16 mm hoog. (Het is natuurlijk duidelijk, dat Osten voor de breedte 30 mm 
bedoeld heeft!) 2. Ribben en tuberkels zijn bijna niet aanwezig. De afscheiding 
tussen de ribben is ternauwernood herkenbaar aan een boogvormige lijn die 
nauwelijks verzonken is. 3. De areolen zijn langwerpig met meer bruin-grijs- 
achtige wol waarmee zij, evenals de donkere voet van de doorns, bedekt 
schijnen te zijn. 4. Doorns slechts in beperkte mate aanwezig op de vrucht 
en betrekkelijk kort. Uit de mededeling van Osten, dat hij slechts 1 exemplaar 
gezien heeft dat door Dr. Walther gevonden was, moet geconcludeerd worden, 
dat de soort inderdaad uitermate zeldzaam is.
In Band III van "die Cactaceae” slaagt Backeberg er in 1959 nog niet in om 
de gegevens van Osten uit 1941 aan te vullen. Dat was weggelegd voor 
Albert Buining in zijn bovengenoemd artikel, waarna tenslotte ook Ritter in zijn 
"Kakteen in Südamerika” wat meer aandacht voor de soort phaeodisca opeiste.

Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastel

Sedum pachyphyllum
L. BOSMAN

Beschrijving: Eén van de meest verbreide soorten, vanwege de weerstand, 
de gemakkelijke vermenigvuldiging en het aantrekkelijke uiterlijk ervan. Kleine 
struik met opstaande en vertakte stammen, die een hoogte van 40 cm kan 
bereiken; de uiterst vlezige, cilindrische, knotsvormige bladeren, dikker bij de top, 
zijn omhoog gebogen en spiraalsgewijs in rozetvorm geplaatst, zeer dicht opeen
gepakt aan het uiteinde van stammen en takken.
De kleur is grijsgroen of bleekgroen, met een blauwachtig waas bedekt, terwijl 
de afgeronde top vaak, vooral in de winter, een min of meer helrode tint 
aanneemt.
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Sedum pachyphyllum Foto van de schrijver

De stammen worden aan de onderkant kaal en brengen een grote hoeveelheid 
zeer dunne, bruine luchtwortels voort, die dikwijls krachtiger worden en in de 
omliggende grond weten te dringen en zodoende verdere steun en voeding 
verschaffen.
De tuilvormige, slappe bloeiwijze is axillair en ziet er als nieuwe tak uit, met 
op bladeren gelijkende schutblaadjes, maar kleiner, niet gebogen en met een 
andere onderkant, welke van onderen van een kleine tand is voorzien; de 
bloemen zijn lichtgeel.
De plant is half standhoudend en verdraagt goed de kou, indien ze droog is, 
tot 0° C, mits sporadisch en niet te lang achter elkaar.
Habitat: Stamt uit zuid-westelijk Mexico, uit de staat Oaxaca.
Voortplanting: Door stek van stammen en takken, maar ook de bladeren schieten 
zeer snel wortel.
Vrijenbansestraat 22-b, 3037 VX Rotterdam

De geschiedenis ener Koningin der Nacht
H.W. MEILINK

Neen, dit wordt geen opera-recensie, maar het levensverhaal van mijn vier 
jaar oude, uit zaad in de huiskamer opgekweekte Selenicereus grandiflorus, 
die dit jaar voor het eerst tot bloei kwam.
Maar alvorens hiermede te starten eerst iets anders. Het is geen geheim 
meer, dat een zeer groot aantal van onze leden, voornamelijk niet-kasbezitters, 
de inhoud van ons maandblad "Succulenta” wat aan de "geleerde” kant vindt. 
Waarschijnlijk een noodzakelijkheid om internationaal te blijven meetellen. De 
artikelen in Succulenta zijn bijna steeds van de hand van ervaren kasbezitters, 
waarvan sommige zich m.i. te vaak laten verleiden tot het produceren van te 
wetenschappelijk gekleurde en met veel vreemde woorden versierde verhan-
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delingen. Ik zou het derhalve toejuichen indien (min of meer) ervaren niet- 
kasbezitters, die nu eenmaal te maken hebben met heel andere vaak moeilijker 
omstandigheden, ook eens de pen ter hand zouden nemen. Het is een goede 
zaak dat tegenwoordig voor algemene onderwerpen, zoals potgrond, zaaien, 
stekken, enten e.d. verwezen kan worden naar de uitstekende Handleiding. 
Dat spaart een hoop ruimte. E.e.a. sluit m.i. een meer "persoonlijke” benadering 
van onze pupillen niet uit. We willen best af en toe wel eens in een in 
begrijpelijke taal gestelde bijdrage lezen hoe een bepaalde soort, ook al is het 
geen "dure”, met succes op de vensterbank gekweekt kan worden. Het blad 
wordt hierdoor beter verteerbaar gemaakt voor de grote meerderheid van de 
lezers, waaronder veel beginners.
Zie hier de ervaringen van een flatbewoner bij het in bloei brengen van zijn 
nachtcactus:
Ik was mij ervan bewust, dat deSelenicereus grandiflorus eigenlijk in een vochtig- 
warme kas op een lichtbeschaduwde plaats behoort te worden gehouden, 
waar de ranken zo’n lengte van 5 meter kunnen bereiken. Niettemin maakt 
de literatuur melding van gevallen waarin ook op de vensterbank nu en dan 
succes wordt geboekt. De zaak bleef mij intrigeren en zo besloot ik vier jaar 
geleden het ook maar eens te proberen.
Het bij ons Clichéfonds bestelde zaad werd toevertrouwd aan mijn fijngezeefde 
en van een extra toegift rivierzand voorziene basisgrond: 3 delen bloemisten- 
aarde, 1 deel molshopengrond, een deel rivierzand, een paar handjes turfmolm 
en wat gedroogde koemest. Voor normaal gebruik wordt dit mengsel grof gezeefd. 
De in de handel verkrijgbare speciale cactusaarde acht ik minder geschikt 
door de aanwezigheid van nootjes, takjes, stukjes schelp enz., wat maar aan
leiding kan geven tot schimmelen. Tevoren had ik er door verhitting van het 
grondmengsel voor gezorgd, dat schadelijke kiemen geen kwaad zouden kunnen 
aanrichten. In een elektrisch verwarmd zaaitoestel kwam het zaad in januari 
1976 na een paar dagen uitstekend op. Toen de zaailingen de maanden 
daarop, na een keer verspeend te zijn, voorspoedig doorgroeiden, was ik ge
noodzaakt rigoureus te selecteren. Ten slotte kon ik mij als flatbewoner niet 
veroorloven mijn kamers te verduisteren met een twintigtal spoedig tot enorme 
planten uitgroeiende nachtcactussen.
Middels opbinden en snoeien kon de groeidrift van het uiteindelijk uitverkoren 
exemplaar, opgepot in genoemde basisgrond, binnen de perken worden ge
houden. De plant werd voor een raam op het zuiden geplaatst in de half
schaduw van enkele grote Euphorbia’s.
De jaren verliepen zonder dat er iets bijzonders viel waar te nemen. Op 20 mei 
van dit jaar ontdekte ik dicht bij een snoeiplek op een onmogelijke en van 
het venster afgewende plaats een klein wit pluisje. Dit kon natuurlijk een uitloper 
zijn. Maar al gauw werd mij duidelijk dat hier sprake moest zijn van een bloem
knop. Toen ik op 27 juni voor een maand naar het buitenland vertrok was 
er nog niet veel schot in gekomen. Groter dan 2 cm was de pluis zeker niet. 
Weer thuisgekomen was mijn eerste gang naar mijn koningin. Ik had er min 
of meer op gerekend te laat te zijn om het wonder van de bloei nog te 
kunnen meebeleven. De verbazing was derhalve groot toen ik zag, dat de pluis 
nog net zo groot of liever klein was als een maand geleden. Een veeg teken 
vond ik, dat de pluis intussen op een groen bolletje ter grootte van een kruisbes 
was geklommen. Het zeer slechte juli-weer was er blijkbaar de oorzaak van, 
zo dacht ik, dat de knop veranderd was in een stek, een gang van zaken 
die men ook veelvuldig bij sommige Echinopsissoorten kan opmerken. Op 29 juli 
veranderde de situatie echter als bij toverslag- De knop begon zich onder
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invloed van warmer weer plotseling te strekken: De explosie en onstuitbare 
groei van de bloemknop had ingezet. Ter illustratie onderstaand lijstje.
29.7.80 lengte 6 cm 2.8. lengte 18 cm
30.7. 7Vi’ 3.8. 21 ”
31.7. 10 " 4.8. 29 ” (te 15 uur)

1.8. 14 ” 4.8. 33 ” (te 211/2 uur, knop opent zich)
Een plotseling in de hele woning waarneembare heerlijke, haast bedwelmende, 
moeilijk te definiëren geur kondigde op 4 augustus te 21.30 uur de ontsluiting 
van de bloem aan. We waren getuige van een machtig schouwspel, waarvoor 
menigeen een bezoek aan de schouwburg of een zakelijke bespreking zou willen 
afzeggen.
De doorsnee van de bloem was 21 cm. De brede binnenste bloembladen waren 
satijn-wit, de buitenste rolrond en lichtbruin, stamper en meeldraden lichtgroen, 
het stuifmeel lichtgeel van kleur.
Bloembuis en ovarium (de kruisbes) waren bedekt met lange witte haren. 
Rond 24 uur was het hoogtepunt bereikt en de volgende ochtend herinnerde 
slechts een treurend overblijfsel aan de doorstane emotie.
De plant zelf met zijn vele luchtwortels, waarvan de onderste zich in de aarde 
boren en op deze wijze meewerken aan de voedselvoorziening, is zonder meer 
onaantrekkelijk te noemen. De grote bloem is ongetwijfeld van een bijzondere 
schoonheid. Maar mijn persoonlijke voorkeur blijft toch uitgaan naar de veel 
kleiner "gewone” phyllo-bloem met zijn groen hart, dat doet denken aan de 
schier oneindige diepte van de oceaan. De vermaardheid van de Koningin 
der Nacht is m.i. dan ook meer te danken aan de mysterieuze sfeer, waar
mede de bloei is omgeven, veroorzaakt door de grootte van de bloem, de 
onvoorstelbare groeikracht van de knop gedurende de laatste uren en de 
penetrante geur van de geopende bloem.
Vrijheidslaan 5 o T  1078 PM Amsterdam

Lezers schrijven
PIET HUESMAN
X Rhipsalidopsis graeseri

Ik ben een jeugdlid en pas 2 jaar lid van Succulenta. Ik ben drie jaar geleden 
begonnen met cactussen te verzamelen. Na deze drie jaar heb ik al aardig 
wat plantjes bij elkaar. Een van deze plantjes is X Rhipsalidopsis graeseri, een hy
bride ontstaan uit de kruising Rhipsalidopsis gaertneri en rosea. Aangezien men

Foto 
van de 
schrijver

X Rhipsalidopsis 
graeseri
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dit plantje niet vaak aantreft in cactusverzamelingen, is het heus wel de moeite 
waard dit gemakkelijke exemplaar te kweken. De typische lidcactusblaadjes van 
dit plantje zijn kleiner dan die van de ouders. De kleur van de bloemen is 
roze, maar kan ook donkerder zijn, tot oranjerood. De verzorging van dit 
plantje behoeft geen problemen te veroorzaken. Het heeft het liefst een half 
beschaduwde plaats en men moet het regelmatig watergeven, van augustus- 
december wat meer dan normaal. In de vroege voorjaar droog houden en zo 
licht en koel mogelijk wegzetten. Dus al met al een gemakkelijke plant die 
beslist de moeite waard is in de verzameling te hebben.

Zuid singel 16, Bergen op Zoom.

TIJDSCHRIFTEN

Informationsbrief der ZAG, 6. Jahrgang. Heft 2, 1980.
Op de omslag van dit nummer prijkt een foto, waarop een Mamm. parkinsonii-achtig exemplaar 
staat afgebeeld, dat in een holte van een boomstam groeit. De schrijver B. Hofmann merkt daarbij 
terecht op, dat hier sprake is van een epifytisch groeiende Mammillaria.
Bernd Hofmann koos als onderwerp Mammillaria ingens.
Thomas Linzen legt de vraag voor of Mamm. multihamata, M. cowperae en M. moelleriana 
identiek met elkaar zijn. Overzichtelijke vergelijkingstabellen alsmede duidelijke foto's zijn in dit 
artikel opgenomen.
In zijn vervolgartikel over kleinbloemige, haakdoornige Mammillaria's bespreekt Harald Topel Mamm. 
barbata, M. barkeri, M. bergeana en M. bocasana.

Informationsbrief der Z.A.G. Mammillarien, 6. Jahrg., Heft 3, 1980
Bernd Hoffman geeft een planteportret van Mamm. longiflora.
Peter Mansfeld vertelt over Hugo Baum, naar wie Mamm. baumii vernoemd werd.
Erhard Kuhn behandelt de groep Macrothelae van het geslacht Mammillaria.
Als bijlage is opgenoraen de vervolgserie over Hunt's indeling van het genus Mammillaria.

Informationsbrief ZAG Mammillarien, 4/80.
Herbert Szczesny memoreert het tienjarig bestaan van de ZAG Mammillarien. Erhard Kuhn be
handelt de Macrothelae en bespreekt de daaronder vallende exemplaren uitvoerig. Ook diverse 
onderlinge verwantschappen bekijkt de schrijver zeer kritisch en voorziet e.e.a. zonodig van eigen 
commentaren op grond van ervaringsfeiten.
Harald Topel is toe aan deel 7 over de haakdoornige, kleinbloemige Mammillaria’s.

Th.M.W. Neutelings, GaImeidijk 49, 4706 KL Roosendaal
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Wat denkt U van ... (9)
Gymnocalycium albispinum Backbg.
TH.M.W. NEUTELINGS

Dit is een cactusje dat niet veel pretenties heeft. Het neemt weinig ruimte 
in en is ook geschikt voor de kweek op de vensterbank. Zoals dat voor zowat 
alle Gymnocalyciums geldt, houdt het niet van een felle, brandende zon. Bij 
een cultuur op de vensterbank staat het bij voorkeur voor een raam op het 
oosten. Want voor een venster pal op het zuiden wordt de temperatuur vlak 
achter het glas echt te hoog rond de middaguren. Dat is dan ook meestal 
de oorzaak dat de bijna nog niet zichtbare, prille bloemknoppen verdrogen. 
De planten zelf worden er ook niet mooier op.
Nu terug naar ons exemplaar. In mijn verzameling heb ik er twee stuks van, 
de een wat jonger dan de andere. Richt ik mij in hoofdzaak tot het oudere 
exemplaar, waarvan nevenstaand foto’s zijn afgebeeld, dan is daarvan de 
volgende beschrijving van het uiterlijk te geven.
Het groene plantelichaam is 4 cm in doorsnee en 4 cm hoog. Spruiten doet 
het nog niet. Het is in 10 ribben verdeeld, welke elk 10 mm breed zijn. 
Iedere rib wordt weer verdeeld door dwarsinkepingen in knobbels, welke onge
veer 5 mm hoog zijn. Op de knobbels staan de areolen, waarop de areool- 
wol en de bedoorning zich bevinden. De areoolwol is op de jongste knob
bels zeer lichtbruin van kleur en nogal pluizig. Bij het ouder worden neemt 
de hoeveelheid wol af en verbleekt tot wit.
Het doornpatroon heeft een vrij regelmatig beeld. Links en rechts van het 
areool bevinden zich telkens 4 rechte tot gebogen doorns, welke maximaal 11 mm 
lang zijn. Onder het areool staan er nog meestal 3 doorns, die naar beneden 
wijzen. Deze zijn op z'n hoogst 6 mm lang. In totaal dus komen per areool 
11 doorns voor. De kleur ervan varieert van lichtbruin tot zuiver wit. De 
soortnaam "albispinum” betekent dan ook letterlijk "witbedoornd". De doorns 
liggen meestal tegen het plantelichaam aangedrukt. Die van de nog jonge 
areolen staan wat meer van het plantelichaam af.
De grootste verrassing biedt toch wel de bloem zelf, die in grootte en om
vang niet in verhouding staat tot de betrekkelijk geringe afmetingen van het 
plantje zelf, zoals de foto duidelijk laat zien. De bloem bereikt een hoogte 
van ruim 60 mm, waarvan de helft ongeveer alleen al voor rekening van het 
vruchtbeginsel komt. Dit is het gedeelte gemeten vanaf het plantelichaam tot 
het gedeelte, waaruit als het ware de bloemdekbladen ontspringen. De door
snede van de bloem in volle, geopende toestand bedraagt ca. 65 mm. De 
kleur is zachtroze; de middellijn van de bloemdekblaadjes is wat dieper roze 
en naar de keel toe wordt de kleur rozerood. De binnenste bloemdekbladen 
zijn beduidend kleiner dan de buitenste. De stempel komt niet boven de helm- 
knopjes uit. De bloem blijft lang bloeien, afhankelijk ook van de heersende 
temperatuur en de bestuiving. De hierbij afgebeelde G. albispinum bloeide in 
de maand juli. Wel is het mijn ervaring dat het niet veel bloemen voort
brengt. In 1978 1 en in 1979 2 bloemen. Merkwaardig is het gedrag van 
de bloem tijdens het uitbloeien. De bloemdekbladen sluiten dan de opening 
boven de stempel en helmhokjes hermetisch af, terwijl ze toch zoveel moge
lijk blijven open staan zonder evenwel te verwelken. De doorsnee van de 
bloem wordt daardoor kleiner. Pas na enkele dagen zet de eigenlijk verwel
king in. Dit verschijnsel heb ik nog nooit bij andere Gymnocalyciums gecon
stateerd. Veel literatuur is er over deze soort nauwelijks aan te treffen. Enige 
schrijvers zien deze plant slechts als een vorm van Gymnocalycium bruchii.
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Close-up van de bloem volledig geopend. Duidelijk is te zien dat de binnenste bloemdekbladen smaller 
en korter zijn dan de buitenste.

Gymnocalycium albispinum. de grootte van de 
bloemknop in vergelijking met die van het 
plantelichaam.

Foto's van de schrijver.



Als we alleen al naar de bloemverschillen tussen beide kijken, dan vind ik 
het onderscheid toch bepaald beduidend. Wel bestaat er tussen beide soorten 
wat plantuiterlijk betreft een duidelijke verwantschap.
Backeberg die deze Gymnocalycium beschreven heeft, verschaft ons andere 
gegevens dan ik kan waarnemen. Zo vermeldt hij dat de ribben 4 mm breed 
zijn, de doorns 25 in aantal en dat de bloem een doorsnee kent van 30 mm. 
Andere boekschrijvers weer nemen deze kenmerken klakkeloos van Backe- 
ber over.
Het vaderland van deze cactus is Argentinië en wel de provincie Córdoba. 
Wat kweekerervaringen betreft, in de kas wordt het van eind oktober tot begin 
maart droog gehouden. Wanneer het binnenshuis gekweekt wordt in een ver
warmd vertrek, dan moet ’s winters toch echt af en toe een klein beetje 
water, bij voorkeur regenwater, gegeven worden. Een gemakkelijk cactusje.

Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

In Memoriam
Johanna Grullemans-van Berghem

Op 27 januari 1981 overleed op 78- 
jarige leeftijd onze oud-secretaresse 
en erelid, Mevrouw J. Grullemans-van 
Berghem. In dit naandblad, van de 
vereniging waaraan zij zovele jaren 
haar beste krachten heeft gewijd wil- 
,en wij haar herdenken.
Reeds in 1931 werd zij iid van onze 
vereniging. Na de interne moeilijk
heden in Succulenta die leidden tot 
de afscheiding van enkele afdelingen 
werd zij penningmeesteresse van de 
in 1935 nieuw opgerichte "Nederland- 
seVereniging van liefhebbers van Cac
tussen en Vetplanten". Toen op 28 
december 1946 de beide door de be
zetter geliquideerde verenigingen fu
seerden werd mevrouw Grullemans 
onze eerste naoorlogse secretaresse. In deze functie heeft zij onze vereniging 
bijna 22 jaar met grote ijver en accuratesse gediend. Oudere leden zullen zich 
ongetwijfeld haar rustig en zeer beschaafd optreden herinneren op de jaar
vergaderingen. Onze bewondering voor haar gaat vooral ook uit naar het vele werk 
dat zij meer in de anonimiteit vanachter haar bureau in te sfeervol ingerichte 
studeerkamer tot stand bracht. Toen zij in 1968 de wens de kennen gaf haar 
werk aan een jongere kracht te willen overdragen werd zij terecht benoemd 
tot erelid van Succulenta. Tijdens haar actieve periode als bestuurslid heeft zij de 
vereniging zien groeien van enkele honderden tot enkele duizenden leden. 
Ook als lid van de vaste keuringscommissie van de Kon. Mij. voor Tuinbouw en 
Plantkunde heeft zij haar steentje bijgedragen tot het op hoger peil brengen 
van de Succulentenliefhebberij.
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Ook persoonlijk bewaar ik aan haar de beste herinneringen. Dertig jaar geleden 
kwam ik voor het eerst met haar in contact wegens ons beider grote interesse 
in de "andere succulenten", in het bijzonder de Crassulaceeën. Menig bezoek 
heb ik gebracht aan het statige herenhuis op Hereweg 19 te Lisse, waar ik haar 
heb leren kennen als een vrouw die altijd bereid was te helpen bij literatuur
onderzoek of met goede raad op bestuurlijk gebied. Een bezoek aan haar kas 
was altijd een prettige belevenis. Niemand keerde ooit met lege handen uit haar 
kas terug, want altijd had zij bakken met stekken en zaailingen staan voor de 
gaande en komende man. Want naast haar grote organisatorische gaven - 
zij was ook jarenlang voorzitster van de afdeling Haarlem - was zij ook een 
deskundig kweekster van cactussen, vetplanten en orchideeën. Helaas werd 
het haar allemaal teveel en moest zij ook het verzorgen van haar prachtige 
collectie planten opgeven en verhuisde zij naar Alphen a/d Rijn. Een jaar 
geleden verslechterde haar gezondheid en aan haar lijden kwam een rustig 
einde. Op 30 januari hebben wij voorgoed afscheid genomen van een vrouw, 
die geheel belangeloos onnoemelijk veel voor onze vereniging en leden heeft 
gedaan. Moge het vooral voor haar vriendin, zuster Verduyn, waarmee zij 45 
jaar alle lief en leed heeft gedeeld en die haar tot het einde toe heeft bijgestaan, 
een troost zijn dat zij niet voor niets heeft geleefd. Een groot deel van haar leven 
heeft zij besteed om mee te helpen anderen levensvreugde te geven in een 
zinvolle vrije tijdsbesteding.
Namens geheel Succulenta danken wij haar voor alles wat zij met zoveel 
enthousiasme, accuratesse en doorzettingsvermogen voor ons gedaan heeft. 
Haar nagedachtenis zullen wij in ere houden.

J.C. Van Keppel, Jonkerlaan 14, Wassenaar

Pediocactus knowltonii L. Bens.

A.B. PULLEN

Syn. Pediocactus bradyi var. knowltonii (L. Bens.) Backbg.
Het hierbij afgebeelde plantje is sterk spruitend, heeft een kort-cylindrisch 
lichaam (2 cm 0 bij een hoogte van 3,5 cm); de areolen dragen ongeveer 
20 witte randdorens, terwijl een middendoren ontbreekt. De bloem is roze van 
kleur, ongeveer 1,5 cm in doorsnede.
Het plantje is afkomstig uit de U.S.A. (Colorado, New-Mexico).
Het geslacht Pediocactus is door Britton & Rosé opgesteld. Backeberg erkent 
slechts 2 soorten: P. bradyi (met de var. knowltonii) en P. simpsonii (met de 
variëteiten caespitosus, hermannii en minor).
L. Benson beschouwde P. knowltonii als zelfstandige soort en betrok ook planten 
uit de geslachten Utahia, Toumeya en Pilocanthus bij Pediocactus. Andere 
auteurs zijn nog verder gegaan door ook planten uit de geslachten Navajoa, 
Turbinicarpus en Sclerocactus bij Pediocactus in te delen.
Wanneer men deze inzichten volgt, neemt uiteraard het aantal soorten binnen 
het geslacht Pediocactus toe. Alle nieuwe combinaties in de naamgeving, die 
daarvan het gevolg zijn zal ik u verder besparen.
De cultuur van deze soort is, gezien de plaats van herkomst, niet eenvoudig. 
Diverse pogingen een stekje op eigen wortel aan de groei te krijgen zijn bij 
mij dan ook mislukt. Enten ligt dan ook voor de hand. Hoewel Backeberg 
wat betreft het enten pessimistisch is lukt het enten op E. jusbertii uitstekend. 
Vele spruitjes zijn door mij de laatste jaren met succes op deze onderstam
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geënt. Een gevolg van het enten is wel, dat de plant sterker gaat spruiten dan 
de soortdiagnose volgens Backeberg aangeeft.
Hoewel het bedoelde plantje al jaren in mijn bezit is, heeft het dit jaar pas 
voor de eerste maal gebloeid. Het zou kunnen zijn, dat het sterke spruiten 
de bloeiwilligheid afremt, een verschijnsel, dat bij veel cactussen voorkomt. 
Het is een soort, die men niet zo vaak in de verzamelingen tegenkomt. Daardoor 
hebben vele bezoekers belangstelling voor een stekje en jarenlang heb ik erg 
veel aan het plantje gesneden. Gevolg: extra spruiten en uitblijven van de bloei. 
Enkele jaren geleden heb ik daarom een geënt stekje boven in de kas gezet en 
daarvan snijd ik voor de gaande en komende. Het oorspronkelijke exemplaar 
werd daardoor met rust gelaten en tenslotte werd mijn geduld dan beloond: 
de plant begon te bloeien.
Of deze soort zelffertiel is weet ik niet. Wel heb ik geprobeerd zelfbestuiving met 
een penseeltje te bevorderen, maar de plant heeft geen zaad gevormd. Eén 
poging is m.i. echter te weinig om conclusies dienaangaande te trekken. 
Hoewel Cullmann in zijn boek opmerkt, dat de planten uit dit geslacht niet 
van belang zijn voor de liefhebber, meen ik, dat het hier een bijzonder leuk 
plantje betreft, dat geënt gemakkelijk te kweken is, prachtig bloeit en niet 
vlug de kas uitgroeit.
Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

Gasteria sulcata (Salm) Haw.

H.W. MEILINK

Het laatste, ongetwijfeld lezenswaardige artikel van enige omvang handelende 
over het geslacht Gasteria ben ik in Succulenta tegengekomen in het maart-
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nummer van 1960: "Gasteria maculata (Thunb.) Haw." van de hand van de 
heer J.C. van Keppel. Twintig jaar geleden dus!
Een duidelijker bewijs voor de onbegrijpelijk geringe belangstelling voor dit tot 
de familie der Liliaceae behorende geslacht is moeilijk te leveren. De in de handel 
verkrijgbare boeken over de verzorging van vetplanten beperken zich veelal 
tot het volledigheidshalve noemen van een 4- of 5-tal soorten, meestal zijn dit 
Gasteria verrucosa, G. disticha, G. excavata en als het een beetje wil nog 
G. liliputana, maar dan is het ook wel gebeurd. Een goed overzicht vond ik 
in A.J. van Laren's Vetplanten Album, nota bene verschenen in ... 1932!
Welke oorzaken liggen nu ten grondslag aan de dalende populariteit onder 
de liefhebbers van de Hoornbloemaloë (een wat ouderwetse Nederlandse be
naming) gedurende de laatste dertig jaren?
Helaas worden de decoratieve kwaliteiten van onze planten steeds minder ge
waardeerd. Postzegels verliezen aan aantrekkingskracht voor de verzamelaar 
naarmate ze minder zeldzaam zijn. Uiterlijk schoon speelt hier geen rol van be
tekenis. Deze tendens valt hoe langer hoe meer ook bij de beoordeling van 
onze vetplanten te bespeuren. Ze moeten of zeldzaam of moeilijk in de cultuur 
zijn, anders deugt het niet. Net als in het dagelijks leven gaat het blijkbaar 
ook hier voor een belangrijke deel om de prestatie. Natuurlijk geeft het voldoening 
als we, ons op de borst kloppend, kunnen zeggen, dat we die "moeilijke” 
import-Melo toch maar in bloei hebben gekregen. Toegegeven, we hebben 
allemaal iets in ons dat ons aanzet tot het leveren van competitie. Maar laten 
we het niet overdrijven, zeker niet bij het uitoefenen van onze hobby.
Inderdaad, de Gasteria is een van onze makkelijkste vetplanten. Wat cru gezegd 
zou je er bij wijze van spreken op moeten gaan staan om ze kapot te krijgen 
en dan nog heb je kans dat er in de groene brij een bruikbaar stuk blad 
te vinden is, bereid na verloop van tijd bladstekken voort te brengen. Maar 
is die probleemloosheid vooral voor beginners onder ons geen reden te meer 
deze, bovendien vanweg de tweerijigheid voor de vensterbankcultuur bijzonder 
geschikte, fraaie planten te gaan kweken?
Maar kies dan vooral soortzuivere exemplaren, teneinde de steeds verder om 
zich heen grijpende hybridisatie tegen te gaan. Ook deze hybridisatie is m.i. 
verantwoordelijk voor de impopulariteit van de Gasteria’s. Men verkeert meestal 
in het onzekere omtrent de identiteit van de soort of de bastaard. Al levert de 
cultuur dan wel geen onoverkomelijke moeilijkheden op, het is veel minder 
eenvoudig om soortechte exemplaren te bemachtigen. Kan deze omstandigheid 
misschien een aansporing zijn voor de liefhebbers zich ook op het kweken 
van Gasteria’s toe te leggen? Het vragen van stekken aan willekeurige vrienden
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of kennissen is, zoals uit het voorgaande blijkt, uit den boze. Er zijn beslist 
wel deskundige liefhebbers die u aan een "betrouwbare" stek kunnen helpen. 
Of bestel zaad op naam bij het Clichéfonds van Succulenta. Het kan zijn, 
dat b.v. een G. verrucosa op de duur op uw vensterbank, ondanks zijn tweerijig- 
heid, toch te veel plaats gaat innemen. Kweek in dat geval liever kleinblijvende 
(b.v. G. liliputana, G. humilis, G. armstrongii) of compactere soorten.
De Gasteria sulcata is ook zulk een compacte plant, die ook op latere leeftijd 
de tweerijige bladstand behoudt. Vijftien jaar geleden kwam ik door overname van 
een kleine verzameling in het bezit van een tweejarige Gasteria-zaailing, zoals 
gebruikelijk niet voorzien van een naamplaatje met soortaanduiding. Aanvankelijk 
vreesde ik wat dit plantje betreft een miskoop te hebben gedaan, want bij 
nader onderzoek leek de plant er niet zo bijster florissant bij te staan, leder 
blad vertoonde een aantal rimpels en kloven, hetgeen ik aan een te spaarzame 
watergift in het verleden meende te moeten toeschrijven. Wat meer vocht toe
dienen dus. Maar hiermede bleek het euvel niet te verhelpen. Integendeel, ook 
bij de nieuwgroei viel merkwaardig genoeg hetzelfde verschijnsel waar te nemen. 
De plant uit de pot halen ter inspectie van aarde en wortels was de volgende 
stap, die echter evenmin iets opleverde. Ten einde raad heb ik de plant maar 
weer opgepot in verse aarde en weggezet. Een bezoek aan de succulentenkas 
van Artis Amsterdam enige tijd later bracht onverwacht de oplossing van het 
raadsel. Want daar ontwaarde ik op een gegeven moment een bloeiende Gasteria 
die op mijn exemplaar leek als twee druppels water, d.w.z. behept bleek met 
hetzelfde "mankement'’. Dat die plant desondanks tot bloei in staat was gaf 
te denken. Volgens het naamplaatje had ik te doen met een Gasteria sulcata 
(Salm) Haw. Thuisgekomen onthulde Chr. de Ringh’s Vademecum mij de betekenis 
van het woord sulcata: ”van groeven voorzien.’’!
Ofschoon exemplaren van deze niet alledaagse soort met een bladlengte van 
meer dan 12 cm sporadisch zullen worden aangetroffen, kunnen zeer oude 
planten bij een goede verzorging toch indrukwekkende afmetingen bereiken. 
Zo heeft mijn nu zeventien jaar oude plant een totale breedte van 52 cm. 
De 1 cm dikke bladeren kunnen ca. 6 cm breed worden. De zeer lange 
bloemstengel is sterk vertakt. Een 8-ender is geen uitzondering.
De meeste niet te jonge, tot de Liliaceae behorende succulenten stellen het 
bijzonder op prijs zo nu en dan (b.v. om de drie jaar) niet alleen van verse 
aarde maar ook van een geheel nieuw wortelgestel te worden voorzien (ver
jonging). Hiertoe snijdt men de stam vlak boven de aarde af en verwijdert 
de vaak lelijke onderste bladeren. De knobbels op het vrijgekomen deel van 
de stam tonen aan, dat de nieuwe, nog slapende, wortels in aanleg reeds 
aanwezig zijn. Na droging van de wond vormt de beworteling dan ook geen 
probleem. Zelfs de bloeibaarheid zal als regel geen nadelige invloed van deze 
operatie ondervinden.
Vrijheidslaan 5 0 1 0 7 8  PM Amsterdam

Een vetplantje voor het raam (1)

Aloe humilis (L) Mill.

W. STERK

Het geslacht Aloë is niet zo in trek bij de liefhebbers. De meeste soorten worden 
dan ook veel te groot voor onze kamers en kassen. Merkwaardig genoeg 
zien we bij bloemisten en op andere plaatsen waar tegenwoordig planten te
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Aloe humilis Foto van de schrijver

koop zijn nogal eens kleine Aloë-plantjes die het nog wel enkele jaren als 
kamerplant volhouden. Dit vooral omdat ze meestal terecht komen bij mensen 
die denken dat vetplanten geen of slechts zelden water nodig hebben en 
vooral in kleine potjes moeten staan. Als deze plantjes goed worden verzorgd, 
dus op tijd verpot, worden het grote planten, wat nog niet wil zeggen vol
wassen bloeiende planten. Het betreft hier meestal zaailingen van Aloe ferox 
en nog enkele soorten, die volwassen, meters hoog worden.
Aloe humilis is een kleinblijvende soort, die zeer variabel is. Er zijn een aantal 
variëteiten beschreven, die voor een deel in de natuur onbekend zijn.
Meestal zijn ze niet groter dan 10 cm doorsnede en vormen geen stam. 
Wel spruiten ze onderaan en vormen zoden. De bladeren zijn aan de rand 
en dikwijls op de rest van het blad met op stekels lijkende tandjes bezet. 
De kleur van de bladeren is meestal grijsgroen of blauwgroen maar varieert 
nogal. Daar de soort al in 1701 in ons land is ingevoerd, ongeveer tegelijk 
met Aloe variegata, zou het een veelvoorkomend plantje moeten zijn. Toch 
vinden we deze soort, die zeer geschikt is als kamerplant bijna uitsluitend 
in verzamelingen.
Zowel uit stekken als uit zaad zijn ze goed te kweken. De bloemstengel 
wordt meestal ongeveer dertig centimeter en draagt drie centimeter lange rode 
bloemen. Als we de pollen wat groter laten worden komen er meerdere stengels 
tegelijk, die wekenlang kunnen bloeien.
Een kruising met de veel grotere en bij ons zelden bloeiende Aloë arborescens 
is als Aloe spinosissima een in tuinen langs de Middellandse zee veel voor
komende soort. In ons land zien we deze fraaie plant zelden. Het is een 
Aloë arborescens met op het blad wratjes en tandjes. Deze kruising wordt



minder hoog dan Aloë arborescens en bloeit beter, al is ook deze hybride 
als kamerplant wel wat groot, ’s Winters in de kas en 's zomers buiten is voor 
dergelijke planten het beste. Dit geldt ook voor andere middelgrote soorten 
zoals Aloë saponarla waarvan de donkergroene gevlekte bladeren 25 cm lang 
worden.
Andere kleinblijvende Aloe’s zoals Aloe bellatula, A. haworthioides, A. parvula 
en A. rauhii vinden we in Succulenta 1968, Aloe albiflora, eveneens klein- 
blijvend in Succulenta 1963. Ik hoop hierop binnenkort nog eens terug te komen, 
daar het uitstekende liefhebbersplantjes zijn.
Wevestraat 89. 5708 AE Helmond

V ragenrubriek

A. v. BEUNINGEN

Vervolg op de vraag, door de Heer v.d. Berg uit Weert, over bestrijdings
middelen.
De vorige keer hebben we het gehad over wolluis en spint. Nu willen we 
de wortelluis eens nader bekijken.
Wortelluis is een hardnekkig diertje, dat zich vastzet in de wortels van de plant. 
Het is te herkennen aan een wit-grijsachtige draadafzetting tussen de wortels 
en op de binnenkant van de pot. Men kan dan ook het beste de plant uit 
de pot slaan, en dan ziet u aan de binnenkant van de pot en op de wortelkluit, 
dat bewuste witte spul. Uit de pot slaan is een gezegde dat zo gebezigd 
wordt. Men neemt de plant op zijn kop, tussen wijs- en middelvinger, en klopt 
dan met de rand van de pot op de rand van het tablet of van de tafel, 
de meesten zullen het al wel eens gezien hebben. Nu komt de potkluit vrij, 
en kunnen we zien of we gezegend zijn met dit aardige diertje. De potjes 
kunnen we weer opnieuw gebruiken, maar niet alvorens we ze goed schoon
gemaakt hebben, met goed heet sodawater. Wortelluis komt het meeste voor 
in grond waar veel turf of bladgrond in voor komt. In wat zanderiger grond 
heeft men minder last, dat wil niet zeggen dat het niet gebeuren kan. Hoe komen 
we nu aan dat diertje? Dat is een moeilijke vraag. Bij alle voorzorgsmaat
regelen die we nemen, kan het toch gebeuren, dat we opeens het diertje 
binnen hebben. Waar vandaan? Maar maakt u zich niet erg ongerust, want 
ik geloof niet dat er een van de meer gevorderde amateurs is, die ze nooit 
in zijn kas is tegengekomen. Maar nu? Wat doen we er aan? Na de pot 
eraf geslagen te hebben, houden we de wortelkluit in de hand. We verwijderen 
de grond van de wortels. Die grond maar meteen in de vuilnisbak gooien. 
Nu worden de wortels, met een zacht borsteltje, in behoorlijk warm water af
gewassen. Hebben de planten net hun winterrust achter de rug, dan kunnen 
we de wortels tot op twee centimeter inkorten, laat ze een dagje liggen, 
en pot ze dan weer op in een goede doorlaatbare grond. U zult zien dat in 
enkele weken de plant weer nieuwe gezonde haarworteltjes heeft gemaakt, 
die zo broodnodig voor een gezonde plant zijn.
Het ongedierte dat we nu besproken hebben, is wel het meest voorkomende. 
Bij uitgebreide plagen, zijn er natuurlijk radicalere middelen. Maar ik raad u aan, 
als we er even buiten kunnen: handen af van zware vergiften!

Rijksweg 173, 6585 AE Mook
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De Crassula’s van onze collecties 18

B.K. BOOM t

Crassula conjuncta, C. nealeana, C. perforata, C. perfossa
Hierbij gaat het ook weer om zeer bekende Crassula’s en gelukkig zijn hier 
maar weinig benamingskwesties bij. De belangrijkste soort is C. perforata 
Thunb. (1778). TOELKEN geeft bij deze naam zeven synoniemen, een aanwij
zing, dat er in het verleden nog al eens kwesties over geweest zijn. Een 
bekende synoniem is C. perfossa Lam. (1786); onder deze naam is de plant 
vaak in cultuur geweest, maar de meeste auteurs hebben deze soort verward 
met armbloemige vormen van C. rupestris, die dan C. perfossa werden ge
noemd.
Het is een fraaie, goed gekenmerkte soort, met slappe stengels, waardoor de 
planten zeer geschikt zijn als hangplant. De bladen zijn halfrond en aan de 
basis over een kleine afstand met de overstaanden vergroeid; door de horizon
tale stand is het net alsof er ronde bladen om de stengel zitten; ze zijn 
verder 0,5-1,5 cm breed en iets langer, blauwachtig berijpt en met een rode 
of geelachtige, hoornen rand. De bloeiwijze is in de lengte gerekt en bestaat

Crassula perforata cv. 'Conjuncta', een forse vorm 
van C perforata.

Crassula perforata, een gedrongen plant met stevige, 
opgaande bloeistengels; meestal zijn de stengels 
slap.
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uit een aantal boven elkaar staande tuiltjes. Het is in bloeiende toestand, 
trouwens ook zonder bloemen een zeer elegante soort, die men het beste in 
de kas over de rand van een grote bloempot kan laten hangen.
Een dwergvorm is bekend als C. nealeana Higgins (1955), een plant, die voor 
het eerst in 1935 in de catalogus van de kweker Neale als C. rupestris 
minima voorkomt. Via Engeland is deze vorm na de oorlog over de rest 
van de wereld verspreid en nu is hij algemeen in de collecties te vinden.

Crassula perforata cv. 'Neale', een schilderachtige dwergvorm, mooi in een hangende pot

Het is een bizonder mooi plantje, dat TOELKEN als synoniem beschouwt 
van C. perforata. Hij is nog niet in het wild gevonden, wel exemplaren, die 
er veel op lijken n.l. in het oostelijke deel van de Kaapprovincie.
Het lijkt me het beste deze vorm een cultivarnaam te geven en wel C. perforata 
cv. ’Neale’, syn. C. rupestris minor Hort.
Een andere vorm is juist tegenovergesteld aan 'Neale', dat is een soort reuzen
vorm, in cultuur onder de naam C. conjuncta N.E.Br. (1902). Deze wijkt van 
C. perforata af door de bladranden, die kraakbeenachtig gewimperd zijn; de 
de bladen zijn altijd hol van boven; de afzonderlijke bloeiwijzen van de grote 
pluim zijn veel korter gesteeld, de bloemen zijn groter en wit. Bij C. perforata 
zijn die altijd roomkleurig. TOELKEN neemt deze vorm ook als een synoniem 
van C. perforata, maar daar we deze vorm bij ons in cultuur hebben lijkt 
het mij het beste er maar weer een cultivar van te maken: C. perforata 
cv. 'Conjuncta’

(wordt vervolgd)
Hoevestein 298, Wageningen
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VERENIGINGSNIEUWS Maart 1981

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

BESTUUR
Voorzitter: H. Rubingh, Valeriaanstraat 193, 3765 EN Soest.
Vice-voorzitter: M.M.M. Jamin, Lucas Gasselstraat 52, 5246 CG Rosmalen.
Secretaris: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
2e Secretaresse: Mevr. J.M. Smit-Reesink, Pr. W. Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom. 
Tel.: 08389-7551.
Penningmeester: G.W. Leive, Prof. F. Andreaelaan 93, 3741 EK Baarn. Tel.: 02154-15645. 
Girorek. 680596 t.n.v. Succulenta te Baarn, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank 
Nederland t.n.v. Succulenta te Baarn. Voor België: rek. no. 000-11.41.809-22 van de Bel
gische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Baarn.
Alg. Bestuurslid: J.H. Vostermans, Schoolweg 55, 5916 PK Venlo.
Alg. Bestuurslid: F. Maessen, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.

LEDENADMINISTRATIE:
Administrateur: P. Dekker, St. Pieterstraat 27, 4331 ET Middelburg. Inlichtingen over en 
aanmelding van lidmaatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor 
leden in Nederland f 35,-, voor leden in België Bfrs. 530,- en voor leden elders 
wonende f 40,-. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f 7,50/Bfrs. 115.

MAANDBLAD:
Redacteur: J.H. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw. Tel.: 01658-1692.
2e Redacteur: Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081. 
Verenigingsnieuws: C.A.L. Bercht. Sluitingsdatum: 15e van de maand.
Vraag en Aanbod en Advertenties: Mevr. J.M. Smit-Reesink. Sluitingsdatum: 15e van de 
maand.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN:
Buiningfonds: A. de Graaf, Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge.
Gironummer 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds, Rosmalen.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus f 1,50 te bestellen 
op girorek. 1345616 t.n.v. J. Magnin.
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, post De Klomp. 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.

HET BOEK "DISCOCACTUS” DOOR A.F.H. BUINING
Het boek omvat 224 pagina’s met 60 kleurenfoto’s, 84 zwart/wit foto’s, 33 tekeningen, 6 
landkaarten en twee sleutels tot de soorten. Te bestellen door storting van f 30 ,- op 
girorel. 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds, Rosmalen, onder vermelding van ” Disco- 
boek” .
De prijs van de Duitse versie is f 35,— (für Deutschland DM 35,—); de Engelse versie kost 
eveneens f 35 ,- (for Great Britain £ 7,—).

BEWAARBANDEN, HANDLEIDINGEN EN VERENIGINGSSPELDJES
Bewaarbanden voor 1 jaargang a f 16,— (f 13,— bij bestelling van 10 of meer, of zonder 
portokosten.
Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten a f 3,50 
voor leden en f 4,50 voor niet-leden; voor afdelingen bij afname van tenminste 10 stuks 
f 2,50 per stuk.
Verenigingsspeldjes, in broche-vorm of als steekspeld a f 4 ,-; bij bestelling van 20 of 
meer f 3,50 per stuk.

1



Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op 
girorek. 3742400 van Succulenta, afd. Verkoop, Venlo, met vermelding van de bestelde 
artikelen. (Tel.: 077-18627, Hr. Vostermans).

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Zaterdag 9 mei 1981 te Bunnik (zie februarinummer)

Agenda van de Algemene Ledenvergadering 1981 onder voorbehoud van de goedkeuring 
door de Ledenraadsvergadering van 7 maart 1981.
1. Opening door de voorzitter om 14.00 uur.
2. Notulen van de Algemene Vergadering van 31 mei 1980 (zie maandblad van juli 1980).
3. Ingekomen stukken en mededelingen van de secretaris.
4. Rekening en verantwoording van de penningmeester.
5. Verslag van de kascommissie.
6. Begroting 1981. Contributie 1982.
7. Benoeming kascommissie 1981.
8. Uitgave van de bewerking van het "Boekje van Korevaar” .
9. Verslagen van de instellingen etc.

a. Maandblad
b. Ledenadministratie
c. Bibliotheek
d. Diatheek
e. Ruilen zonder Huilen
f. Clichéfonds
g. Buiningfonds
h. Succulentarium
i. Overlegcommissie Succulentarium.

10. Huishoudelijk Reglement.
11. Benoeming Leden van Verdienste.
12. Rondvraag.
13. Plaats volgende vergadering.
14. Sluiting.

BESTUURSVERGADERING VAN 24 JANUARI 1981.

Verkorte notulen.
- Leden die 25 jaar of langer lid zijn van Succulenta zullen een blijk van waardering ont

vangen en vermeld worden in het maandblad.
- Er zijn weinig op- en aanmerkingen binnengekomen op het H.R. De binnengekomen 

voorstellen zullen gepresenteerd worden aan de Ledenraad.
- Het Buiningfonds heeft een apart gironummer 2845908 t..n.v. Succulenta Buiningfonds 

te Rosmalen.
- Een ruil van het Discoboek tegen het Notoboek van Schater komt op gang.
- Er wordt nieuw briefpapier besteld met een nieuw design. Te zijner tijd kunnen afdelin

gen dit papier tegen kostprijs bestellen.
- Vanwege verhoogde portokosten is het verzenden van bewaarbanden duurder geworden.

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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JAAROVERZICHT LEDENADMINISTRATIE OVER 1980

Aantal ingeschreven leden:
1-1-’80 1-1-’81

afdelingsleden 1.753 1.685
verspreide leden 1.778 1.610
Belgische leden 281 298
overige buitenlandse leden 174 185

Totaal 3.986 3.778

Gedurende de verslagperiode werd het volgende aantal leden afgeschreven:
wanbetalers op verzoek

afdelingsleden 37 154
verspreide leden 89 299
Belgische leden 30 16
overige buitenlandse leden -- 5

Totaal 156 474

Het aantal nieuw ingeschreven leden bedroeg gedurende deze peiode 422, zodat de vere
niging in het afgelopen jaar een verlies van 208 leden moest incasseren. Overigens is het 
opvallend dat het overgrote deel hiervan gezocht moet worden in de verspreid wonende 
leden, een bewijs dat de meeste afdelingen toch wel een goede steun betekenen voor hun 
leden, waardoor onderling een wat hechtere band ontstaat, die ertoe bijdraagt dat men het 
lidmaatschap van de vereniging meer blijft waarderen.
We zullen ons moeten beraden of het eventueel zin heeft door middel van akties, en dat 
dan liefst door de afdelingen, te trachten de verspreid wonende leden binnen de 
afdelingen te krijgen.

Over de volgende leden ontving ik een overlijdensbericht in het afgelopen jaar:
Mevr. Meuter, Zwaanhals 246 te Rotterdam; A.D. van Oosten, Coornhertstraat 6 (II) te 
Amsterdam; E. Mackiewicz, Charleroistraat 23 te Breda; Mej. J. van Tellingen, Anna 
Paulownalaan 163 te Zeist; E.J. Akse, Ambonstraat 75 te Meppel; A.J. Gerritse, Louis 
Crispijnstraat 50 te Amsterdam; J. v.d. Veer, Nye Buorren 40 te Bakkeveen; C.G. Reijn, De 
Kandelaar 82 te Heiloo; Willy Herremans, Rotenaard 80 te Edegem (Belgiè); P.M.J. Hoo- 
gezand, Thorbeckelaan 313 te Den Haag; Roland De Beil, Vledermuisstraat 57 te Wondel- 
gem (Belgié); J. Kooymans, New Beith Rd., Greenbank, Australië.

Het aantal ruilabonnementen met het buitenland werd weer uitgebreid; ook dit onderdeel 
van de ledenadministratie loopt nu prima en geeft geen aanleiding tot klachten.
De zwakke schakel in het geheel blijft de overname van de verstrekte gegevens door het 
I.A.N. te Venlo, het bedrijf dat de wijzigingen in het ledenbestand per computer voor ons 
behandelt; overigens werkt men daar toch vrij nauwkeurig, en het onderlinge kontakt is 
goed. Een moeilijke - soms bijna onmogelijke - zaak is de binding aan een bepaald aantal 
letters bij de adressering; gaat men daarboven dan neemt de computer deze niet op. 
Vooral bij de adressering van buitenlandse leden kan dat wel eens problemen veroor
zaken die moeilijk op te lossen zijn. Ook met de Fa. Oosterbosch, die de verzending van 
ons maandblad verzorgt, en de drukker, de Fa. van Spijk te Venlo, is de samenwerking 
uitstekend.

Het verloop van de leden in de afdelingen wordt jaarlijks gecontroleerd; hierbij komen 
nogal eens minder gewenste toestanden aan het licht, zoals bijvoorbeeld leden die door de 
vereniging zijn afgeschreven wegens het niet voldoen aan hun financiële verplichtingen, 
maar ondanks dat nog steeds op de ledenlijst van die afdeling staan vermeld.
Het blijft dus een noodzaak deze controle te handhaven, waarbij de medewerking van de 
afdelingssecretarissen(essen) onontbeerlijk is. Gelukkig zenden praktisch allen deze 
gegevens vlot in, zodat zowel bij de afdelingen als bij de ledenadministratie een zuiver 
beeld blijft bestaan van het juiste aantal aangesloten leden.
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Wat de verhouding met de ledenraad en het dagelijks bestuur betreft, mag ik aannemen 
dat men het vele werk van de ledenadministrateur waardeert, en dit verder graag aan deze 
overlaat, hetgeen een gezonde toestand genoemd mag worden. In elk geval is de ver
standhouding uitstekend.

Hopelijk mag ik ook in de toekomst weer op Uw aller steun blijven rekenen, tenslotte 
hebben we er allen belang bij dat onze vereniging op elk gebied goed blijft functioneren.

P. Dekker, 
Middelburg, 31-12-’80.

INTERNOTO-VOORJAARSVERGADERING

Op 2 mei 1981 zal in Deurne (Nederland) de voorjaarsvergadering van de Internationale 
Vereniging van Notocactusvrienden plaatshebben.
Het volgende programma is gepland:
10.00- 11.30 uur: Dia-voordracht: Notocactussen op hun groeiplaatsen door K.H. Prestlé,

Veghel (NL).
11.30-13.00 uur: Middagpauze.
13.00- 15.00 uur: Ledenvergadering met de volgende agenda:

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering in Bad-Neuenahr op 
1-11 -’80.

2. Verslag van de kascontrolecommissie
3. Décharge van het bestuur
4. Verslag van de commissie "Planteninventarisatie" Werkgroepen.
5. Het Tijdschrift
6. Vaststelling plaats en datum van de volgende bijeenkomst.
7. Mededelingen

15.00- 16.00 uur: Brasiliparodia buenekeri/brevihamata, korte voordracht met dia’s, plan
ten en discussie.

16.00- 17.00 uur: Notocactus scopa, korte voordracht met dia’s, planten en discussie.
17.00- 18.00 uur: Zeldzame en niet gedetermineerde planten (het lege etiket).
Tussendoor heeft ook een verkoop- en ruilbeurs van Notocactussen plaats.
Leden van INTERNOTO ontvangen nadere gegevens in het tijdschrift. Geïnteresseerde 
niet-leden zijn van harte welkom en kunnen vanaf 15 april nadere inlichtingen inwinnen bij 
P. Schosser, Kaiserstrasse 90, D 4150 Krefeld 1. Tel.: 02151-596945 of bij: J. Theunissen, 
Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastel. Tel.: 01651-1943.

KARLHEINZ UHLIG -KAKTEEN
0 5 3  KERNEN i R (R om m e lsh ausen )

W -D u its la n d  LILIENSTR 5

A anvu llende  p lan ten lijs t 1980 81

A ca n tho ca lyc ium  vio laceum DM 5- 6 ,-
C op iapoa  tenu issim a 6- 8 , -
E ch inocereus ch lo ran thus 4- 6 ,-
Fache iroa ulei 3- 4 , -
M am m ilaria  casoi 1 0 -2 5 -

fuauxiana 7 -1 8 ,-
perbe lla  groepen 1 0 -6 0 -
vaupe lii 8 -2 5 ,-

M ed io lob iv ia  pec tin a ta 4- 6 , -
N o to ca c tu s  graessneri 3- 5 ,-
P ilocereus goune lli 3- 4 , -

m agnificus 3- 4 , -
S oehrensia huascha 5- 6 , -

PLANTENHANDEL A. H. Abels.

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

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

Onderstaande boeken en tijdschriften worden te koop aangeboden. Degenen, die het 
hoogste bod uitbrengt, ontvangt bericht. Aanbiedingen tot uiterlijk 30 april 1981 te richten 
aan de heer J. Theunissen, Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastel.

C. Backeberg:

A. Berger:

F. Buxbaum:

W. Cullman-Balzer: 
W. Cullmann:
K. Dinter:
Gruner-Viedt-
Kaufmann:
W. Haage-
O. Sadovsky:
W. Haage:

Holm:
H. Jacobsen:

Kakteen-Haage:
C. Knebel:
K. Knippel:
H. Krainz:
G. Kühle:
H. Maas:
F. Penningsfeld -
P. Kurzmann:
E. Petersen:
W. Rauh:
W. Rausch:
F. Rehnelt:
W. von Roeder:

W.O. Rother:

E. Salzer:

E. Schelle:
M. Schuber:

Subik-Kaplicka:
F. Thomas:

E. Werdermann: 
V. Higgins:

Kakteenjagd zwischen Texas und Patagonien, 1930; Neue Kakteen, 
1931; Stachelige Wildnis, 1942; die Cactaceae, 6 banden, 1958; das 
Kakteenlexikon, 1966.
Sukkulente Euphorbien, 1907; die Entwicklungslinien der Kakteen, 
1926; Kakteen, 1929.
die Entwicklungslinien der Tribus Pachycereae, 1961; Kakteenpflege 
biologisch richtig, 1962.
Kakteen unsere Hobby, 1963.
Kakteen, 1972.
Sukkulentenforschung in Südwestafrika, 1923.

Kakteen und andere schone Sukkulenten, 1977.

Kakteen-Sterne, 1957.
Freude mit Kakteen, 1961; das praktische Kakteenbuch in Farben, 
1962; schone Kakteen richtig pfiegen, 1969.
Zimmerpflanzen richtig pfiegen, 1955.
Handbuch der Sukkulenten Pflanzen, 3 banden das Sukkulenten-
lexikon, 1970.
kleiner Ratgeber, 1961.
Phyllokakteen, 1951.
Kalender der Kakteenpflege, 1935. 
die Kakteen, compleet in 4 ringbanden.
Zimmerpflanzen ohne Erde, 1966. 
die Schönheit unserer Kakteen, 1924.

Hydrokultur und Torfkultur, 1966.
Taschenbuch für den Kakteenfreund, 1927. 
die grossartige Welt der Sukkulenten, 1967.
Verzeichnis des Sammelnummern 1962-1974. 
die Kakteen, 1957.
Kakteenzucht leicht gemacht, 1928, 1e deel; Fehlerbuch des Kak- 

teenzüchters, 1929.
Unsere Kakteen und Sukkulenten, Anzucht und Pflege, 1923; prak
tischer Leitfaden für die Pflege und Anzucht unserer Kakteen, 
1930; unsere Kakteen (bewerkt door Werdermann/Socnik), 1937. 
Pflanzen wachsen ohne Erde, 1963; Methoden der Hydrokultur, 

1965.
Kakteen, 1925.
Blumenfreude durch Hydrokultur, 1967;
Stadtische Sukkulentensammlung Zürich, 1957.
Kakteen und andere Sukkulenten, 1971.
Kurze Anleitung zur Zimmerkultur der Kakteen, 1907; Zimmerkultur 
der Kakteen, 1925; Zimmerkultur der Kakteen, 1935.
Brasilien und seine Sauienkakteen, 1933.
Stacheliges Hobby, 1960.
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TIJDSCHRIFTEN

Monatschrift für
Kakteenkunde: 1893 t/m  1901, 1906, 1915, 1917, 1919, In 13 banden
Sukkulentenkunde: 1923-1924, gebonden

1927-1928, gebonden 
Monatschrift der DKG: 1930, gebonden 
Kakteen und andere
Sukkuienten: 1937, gebonden
Kakteenkunde: 1937-1938

1937-1938 in 1 band gebonden met ”der Kakteenfreund” 1937-1938
Sukkulentenkunde und 
-pflege: 1939, 3 aflveringen

1938 lil 
1943

Kakteenkunde: 1939-1941, in 1 band gebonden
Sukkulentenkunde und
-pflege: 1939-1941

1940, 3 afleveringen
Cactaceae: Jahrbücher der DKG, 1e deel 1941
Kakteenkunde: 1943, Beitr. zur Sukk. Kde und -pflege 1943, Morphologische

Studiën an Mesembryanthemen J. Huber, 1943; Cactaceae: Jahrb. 
der DKG: Verbreitung und Vorkommen der Cactaceae, C. Backe- 
berg, 1944, 44 Arealkarten.

Kakteen und andere 
Sukkuienten:

Sukkuienten l-VIII, 
Jahrbücher der SKG 
Der Frankfurter 
Kakteenfreund: 
Kaktusz-Vilag, 
Hongaars tijdschrift: 
Mitteilungsblatt der 
Steirischen Kakteen- 
freunde:
Mitteilungsblatt der 
Gök:
die Stachelpost:

1949-1956, gebonden 
1957 t/m  1980, in 23 banden

1947-1963, 2 banden

Festschrift, 1974/1. 1975/3 en 4, 1976 t/m  1980 

1971-1980 compleet

1966, 1968, 1975 t/m  1979

1957-1978 in 7 banden van elk 3 jaargangen 
compleet in 5 banden.

r ' i
Planten en Cactussenhandel

A. VAN ACHTHOVEN & ZN.
Hoya’s - Senecio’s

Crassula’s - Ceropegia’s Wij bezitten een zeer grote collectie 
cacteeën. Uniek in Amsterdam!

Prijslijst op aanvraag Regelmatig uitbreiding van ons assor-
C o rre s p . Eng., D u its timent.

MARIN CACTUS PATCH Singel-Bloemmarkt t/o  528 (Geelvink-
61, Granada Drive steeg), Amsterdam. Tel.: na 18.00 uur

Corte Madera/California
94925 USA

020-101641.
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BOEKEN

L. Benson: The cacti of Arizona
A. Bertrand- 
A. Guillaumin: tite l ontbreekt, 1957
C. Bommeljé: cactussen en andere succulenten, 1963
J. Borg: Cacti, 1959
F. Buxbaum: Morphology of Cacti, Sect. I, II, III, 1950
Cl. Chidamian: the book of Cacti and other succulents, 1958
R. Graig: the mammillaria handbook, 1945, origineel
N. Didge: Flowers of the Southwest Deserts
P. Fourniet: les cactées et plantes grasses, 1954
G. Green: Cacti and Succulents
E. Higgins: Our Native Cacti, 1931
V. Higgens: cacti for decoration, 1956

J. Janse:
the study of cacti, 1956
Sukkulenten, Kakteen, 1958

L. Korevaar: wat betekent die naam?, 1963
W. Kupper- 
P. Rosharst: Cactées

E. en B. Lamb:
Cacti
Photographic Reference Plates

E. Lamb: Cacti and other Succulents, 1958-1963, 4 banden

O. en M. Leese:
Cacti from seed, 1959
Desert Plants, cacti and succulents, 1959

G. Nel: The Gibbaeum Handbook, 1953
H. Roan: Cactus and other succulent plants, 1958
G. Rowley: Flowering succulents, 1958

S. Scott:
Encyclopedia of cacti and succulents, 1979
the observer’s Book of Cacti and other Succulents, 1958

The Succulent Plant 
Institute: Gymnocalyciums

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.

Sortimentslljst wordt na stortingvan ƒ 1,— 
toegezonden. Girorekening 124223.

's Zondags gesloten

3945 ZG Cothen-Groenewoudseweg 14 Postbus 12 - Tel. 03436-1267

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

NATUUR 8. BOEK Elandstraat 58
2513 GT Den Haag tel. 070-64 62 77

Kees en Martine Bos
andere succulenten 
cactussen

Kanaalweg 16,
1749 CE SCHOORLDAM 
(Warmenhuizen)
Tel.: 02269 - 2694

Liefhebbers
zijn de hele week welkom!
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TIJDSCHRIFTEN

African Succulent
Plant Society: 1966-1976, gebonden in 11 jaargangen
The national Cactus
and Succulent Journal: 1954, 1956, 1959 t/m  1980, gebonden in 12 banden van telkens

2 ir9-
Succulenta: 1954-1956, 1957-1959, 1960 t/m  1973, telkens banden van 2 jrg .,

1974 t/m  1979 per jrg.
The exotic Collection: 1962, 1963, 1965, 1966. E. Lamb 
Cactusweelde: 1963-1964
Cactussen en
Vetplanten: 1939
The Cactus and 
Succulent Journal of 
NewZealand: 1953
The Cactus and 
Succulent Journal of
Great Britain: 1954, 1966-1969, 1970-1972, 1973-1975, 1976-1978
Cactus and Succulent
Journal of America: 1959 t/m  1966, telkens in band van 2 jrg., 1968, 1969, 1971, 1972,

1970 nr. 6 ontbreekt, 1974 nr. 1 ontbreekt
Essex Succulent
Review: 1963-1980

DER KAKTEENLADEN

Voor de planttijd onze nieuwe aanbieding van vierkante kunststof potten

Grootte Maat cm 1 10 25 100 500 1000 St.

6 5x 5x 4,5 _ _ 2,80 10,10 48,30 91,80 DM
7 6x 6x 5,5 - - 3,80 13,80 66,00 125,80 DM
8 7x 7x 6 - - 4,90 17,80 84,70 161,40 DM
9 8x 8x 7 - - 5,80 21,40 102,00 194,20 DM

10 9x 9x 7,5 - 3,40 7,90 29,00 132,00 DM
11 10x10x 8,5 - 3,90 9,00 33,10 150,40 - DM
13 12x12x10,5 - 7,00 16,00 58,40 264,40 " DM
13t 13x13x13 - 7,10 16,20 63,00 DM
18t 18x18x18 2,20 21,60 52,60 " DM
7E 7x 7x 7 - - 2,10 7,80 35,60 67,80 DM
7t 7x 7x 9 - - 5,70 22,20 108,00 210,00 DM

Leverbare kleuren: grootte 6-13 grijs of steenrood, grootte 13t + 18t + 7t alleen 
in zwart (t = diepe vorm; E = eenmaal bruikbare pot).
Onze prijslijst van potten, bakken, zaaipannen, kamerkasjes, enz. wordt U op aanvraag 
gratis toegestuurd. Vraagt U ook onze folder Zaaien 1981 met een groot aanbod aan 
zaaibenodigdheden.

Jörg Kopper Lockfinke 7 D-5600 Wuppertal 1 W-Duitsland
Alle prijzen + verzendkosten; leveringen alleen op onze verzendcondities

8



TSCHECHISCHE BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

Gottwald:
A. Humplik:
Vanëk:
Jubilëjni sbornikpraci 
o kaktusech 
Casopis Kaktusy: 
Kaktuasérské Listy:

Kaktusar

Kaktusarsky obzor: 
Kaktusar:

Dr. Pilous:

Ruze-Kaktusy 
A.V. Frté
Kvetiny v domacnosti na oknech a balkonech 

1968
1974, 1976 t/m  1979
1930 nrs 7-12, 1938 (behalve nr 2), 1927 (behalve nr 2 en 12) 1929 
(behalve nrs 2, 3, 4, 6 en 7)
1933 (behalve nr 10)
1935 (behalve nrs 7 en 9)
1931/11 (behalve nrs 3 en 7)
1931, 1932, 1933, 1934 en Kaktusarské Listy 1927, 1928, 1932, 1940 
en 1941: in totaal 22 losse nummers v v
Botanicky slovnicek latinsko ceskyy zvlaste pro obor kaktusarsky, 
1956

Kaktusy:
Vestnik kaktuasarskych 
krouzku:

Friciana:
Poolse cactus
tijdschrift:
Kaktusy:
Zpravy ceskoslovenské 
kaktusarské

V ,V,spolecnosti zari: 
Kaktusarsky sbornik: 
Pazout, Valnicek,

Jubilejni sbornik 1922-1972

1958 niet gebonden, 1962 niet 
1963 gebonden, 1964 gebonden 
losse nummers jaargangen 1947,

1966-1970 11 nummers
1965 t/m  1968, - 1979 gebonden

1946 Praha-Brno 
1922-1962

gebonden, 1963 niet gebonden, 

1949 en 1950

Subik:
Jaromr Seidl:
Ant. Zaruba: 
Oskar Smrë: 
Kaktusarské listy:

Kaktusarsky Obzor: 
Kaktusar:
J. Sodomka:
Jan J. Tesitel:

Kaktusy, 1960
Kaktusy, Sukkulenty a jejich pëstëni, 1924
Moje vzpominky kaktusarské, 1924
Kniha o kaktusech a jinych sukulentech, 1929
1925-1926, 1927-1928, 1929-1932, 1931, 1933, telkens gebonden.
1934 (behalve nrs 1-3) losse nummers, 1937-1941 losse jrg.
gebonden, 1948-1949 en 1950-1951 gebonden.
1930, 1931 gebonden 
1930-1936, gebonden
pestovani Kaktusu, 1909 xerox v
Pëstovani kaktusu a jinych, jim podobnych rostlin tucnolistych
1930

Oskar Smrz:
J. Sodomka: 
Fleischer-Schütz: 
Vaclav Deyl:
A.V. Fric:

Navod k pestovani kaktusu 
Pëstovani kaktusu, 1909, origineel 
pëstovani kaktusu, 1969 
Lovec zivota, 1954 
Indiani jizniAmeriky, 1957 
Indiani jizni Ameriky, 1977
Dluohy lovec, 1955 
Strycek Indian, 1956

W. Seneta: Kaktusy (Pools), 1957
J. Vanëk: Kvetiny v domacnosti na okneck a balkonech, 1935
I. rocenka spolku ceskych kaktuséfu v Praze, 1948
Kaktusar: v 1/1930, 11/1931, 111/1932, IV/1933, V/1934, VI/1935, VII/1936
Pazout, Valnicek,
Subik: Kaktusy, 1960, door auteurs gesigneerd. v
Kaktusar, Sprvodaj kaktus. pri Arboret Borova Hora VSLD, Zk ROH bucina v.p. vo Zvolene.
1954-1980 compleet.
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EVENEMENTENLIJST

18 april 
30 april 
2 mei :
2 mei 
9 mei 
9 mei
16 mei : 
23/24 mei

6/8 juni 
13 juni : 
22 augustus : 
29 augustus :

Succulentenbeurs te Torhout (België)
Succulentententoonstelling in de Jochum-hof te Steyl tot en met 3 mei.
Succulentenbeurs te Haarlem
Ruilbeurs te Drachten
Algemene Ledenvergadering te Bunnik
Cactusbeurs te Amstelveen
Cactusbeurs te Gouda
Cactustentoonstelling in het Koninklijk Atheneum te Tielt (België) verzorgd 
door Grusonia
Cactustentoonstelling te Veldhoven 
Succulentenbeurs te Dordrecht 
Succulentenbeurs te Roosendaal 
Succulentenbeurs te Zutphen

Programma Cactaceae Brugensis
maart: Waar de cactussen groeien: SaltiIlo - San Luis Potósi. Spreker: E. Lanssens. 
april : waar de cactussen groeien: San Luis Potósi - Mexico City. Spreker E. Lanssens. 
mei : Cactussen op hydro-cultuur door M. Jacobs, 
juni : Mijn verzameling door Herr Bludeau.
De vergaderingen vinden plaats op de vierde vrijdag van de maand in Zaal Sconevelde, 
Brieversweg te St. Kruis, Brugge.

Programma Grusonia
10 april: te Torhout, Cor van de Wouw, Micro-macro-opnamen. Aanvang 20.00 uur 
18 april: Ruilbeurs te Torhout. Aanvang 13.00 uur
8 mei : te Tielt, Dhr. E. Ladrière met als onderwerp Carnegia gigantea. Aanvang 20.00 u.
12 juni : te Torhout, gespreksronde
De plaatsen van vergadering zijn:
te Torhout: Parochiezaal Don Bosco, Pastoriestraat
te Tielt: Zaal Vijverhof, Kortrijkstraat

AFDELINGSNIEUWS

Programma afd. Amsterdam
24 april: Hr. Brederoo over de ontwikkeling van bloemen bij cactussen

Freek Zondag vertoont dia’s van excursies van de afgelopen jaren 
23 mei : Excursie naar België (kwekers en liefhebbers). Vertrek om 8.00 uur vanaf de zuil 

bij de RAI. Opgave door storting van f 45,- op girorekening 4986957 tnv Succu
lenta afd. Amsterdam

De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en ze worden gehouden in het zaaltje naast de 
Prinsessekerk, van Hallstraat 164. Voor meer inlichtingen over de afdeling en zijn 
aktiviteiten kunt U contact opnemen met het secretariaat, F. Triep, 1e Oosterparkstraat 
136, 1091 HH Amsterdam, tel. 020-655148.

Programma afdeling Gouda
Donderdag 16 april: Heer Donkelaar spreekt over Stapelia’s.
De bijeenkomst is in "Brandpunt” , Turfmarkt 58 te Gouda. Aanvang 20.00 uur.

Afdeling Den Helder en Omstreken
11 april: Excursie naar Lakerveld in Lexmond en naar Donkelaar in Werkendam.
16 mei : Kleine ruilbeurs
13 juni : Kasbezoek bij enkele leden in Den Helder.

Programma afdeling Utrecht
13 april: Discussieavond en verkoopavond voor eigen leden.
De bijeenkomst is de 2e maandag van de maand om 20.00 uur in de kantine van de firma 
Hoonte, Varkenmarkt te Utrecht. Inlichtingen bij H. van Dijk, Dr. Brevéestraat 61, Bunnik, 
tel. 03405-3607.
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Programma afdeling IJsselstreek
27 maart : te Goor: Voor de pauze zal de heer ter Brugge een plantenquiz houden, de 

tijd na de pauze zal verzorgd worden door de heer F. Assink 
24 april : te Zutphen: De heer van Bruggen zal zijn logé’s uit Engeland vragen om op

29 mei
19 juni :

29 augustus : 
25 september:

deze avond een dialezing te houden
te Goor: Voor deze avond zal nog een spreker uitgenodigd worden 
te Apeldoorn: Een onderlinge ruil- en contactavond bij de heer Kolmas 
thuis
te Zutphen: Ruilbeurs van het Oosten
te Goor: Daar er in Goor over het algemeen andere en meerdere leden aan
wezig zijn dan in Zutphen vanavond nogmaals een ruil- en contactavond

Programma afdeling Groningen
16 april : Lezing door de Heer Bos uit Schoorl, die ook planten voor de verkoop mee-

2 mei
13 juni : 
25 juni
10 september: 

8 oktober

brengt
Excursie naar een kwekerij in Kleve (BRD) en een kwekerij bij Nijmegen 
niet bekend
Wandeling door de Hortus olv de Heer Verloop
Lezing door de Heer Rubingh over zijn reis naar Mexico. Plaats: Nieuwe 
Doelen te Appingedam, aanvang 19.30 uur
Lezing door de Heer Braamhaar over zijn reis naar Equador. Plaats en tijd
als op 10 september

Programma afdeling Dordrecht & Omstreken
2 april : Inleiding over Tillandsia’s door hr. Noltee 
7 mei : Praatje over verwarming en isolatie door hr. Klaasse
4 juni : Terminologie in onze hobby (vervolg op de inleiding van nov. '80).
2 juli : Dia’s over verzamelingen in Engeland door hr. Klaasse
6 augustus : Geen officiële vergadering, iedereen is welkom i/d  kas van hr. Kooijman in 

Zwijndrecht.
3 september: Onderlinge ruilbeurs
1 oktober : Lezing over cactussen (spreker wordt later bekend gemaakt)
5 november : Quiz te verzorgen door de hr. van Kaam 
3 december : Jaarafsluiting
Attentie: met ingang van februari is de aanvang van de vergaderingen bepaald op 19.30 u.

BEURZEN

GRUSONIA
Westvlaamse Vereniging voor liefhebbers van Cactussen en 

andere Succulenten, nodigt u uit op haar

LENTE RUIL- en VERKOOPBEURS
op paaszaterdag 18 april 1981

in de zaal "Don Bosco", Pastoriestraat te Torhout.

Zaal open om 13 uur. Aanvang beurs 14 uur. 

Toegang vrij.

Afdeling Haarlem
Succulentenbeurs op zaterdag 2 mei 1981 van 12.00-16.00 uur in de Stadskweektuin, 
Kleverlaan 9, Haarlem.
Tentoonstelling van cactussen en andere vetplanten van zaterdag 2 mei 1981 tot en met 
zondag 10 mei 1981 in de Stadskweektuin, Kleverlaan 9, Haarlem. Dagelijks geopend van 
10.00-16.00 uur. Toegang vrij.
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Ruilbeurs afd. Friesland op 2 mei te Drachten.
De Friese Cactus- en succulenfenruilbeurs was vorig jaar een groot succes en wordt dit 
jaar nog groter opgezet in een ruime lichte zaal in gebouw ” De Opdracht" (v/h RIA) naast 
Trambusstation, Stationsweg 150a te Drachten.

Aanvang: 10.00 uur - onderling ruilen voor Succulenta-leden 
13.00 uur - ruilen en verkoop voor iedereen
Natuurlijk kunt u in de verloting weer vele prachtige planten bemachtigen. 

Sluiting 17.00 uur.
Tafels é 1 4 ,-  kunt u reserveren bij de heer D. van Wieren, De Foute 18, Drachten, tel. 
05120-19697.
Dus tot ziens op 2 mei 1981 in Drachten.

Cactusbeurs afdeling Amsterdam
Op zaterdag 9 mei houdt de afdeling Amsterdam een grote cactusbeurs in de overdekte 
ruimtes van het winkelcentrum Het Groenhof in Amstelveen. De beurs wordt om 10.00 uur 
geopend. Elk uur wordt er een verloting gehouden met interessante prijzen. Horecafacili- 
teiten zijn ook in deze ruimtes aanwezig.
Degenen, die planten of materialen willen ruilen of verkopen, kunnen gratis een kraampje 
krijgen. U wordt echter aangeraden deze plaats van tevoren te reserveren bij F. Triep, 1e 
Oosterparkstraat 136 I, 1091 HH Amsterdam, tel. 020-655148.
Het winkelcentrum ligt even ten zuiden van Rijksweg 6 en is van daar te bereiken door bij 
de afslag Amstelveen-Noord van de rijksweg af te gaan, langs het Tulpziekenhuis te 
rijden en de Groenelaan (linksaf bij het ziekenhuis) in te slaan. Het winkelcentrum is ook 
bereikbaar met bus 67 (GvB en CN) vanaf Amsterdam CS (halte Groenhof).

Cactusbeurs afdeling Gouda
Evenals de voorgaande jaren nodigen wij U uit tot het bijwonen van onze, op ZATERDAG 
16 MEI te houden GOUDSE CACTUSBEURS.
De beurs wordt, net als in de voorgaande jaren, gehouden in de grote zaal van 
"KUNSTMIN” aan de BOELEKADE 67 te Gouda. Het gebouw is gelegen in het centrum van
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de stad, op ca. 5 minuten lopen van het station. Voor auto’s is ruime parkeergelegenheid 
aanwezig.
De beurs zal officieel geopend worden om 11.00 uur, de door U meegebrachte planten 
kunnen opgesteld worden. Er bestaat tot 16.00 uur gelegenheid om planten te ruilen, 
kopen of verkopen.
Naast planten, zult U op deze beurs nog vele andere interessante artikelen onze lief
hebberij betreffende, aantreffen.
Wij hopen dan ook op Uw komst naar Gouda te mogen rekenen om er gezamelijk een 
prettige, sfeervolle beurs van te kunnen maken.

Grootse Cactustentoonstelling afd. Eindhoven
In het Pinksterweekend 1981 - 6, 7 en 8 juni - organiseert de afdeling Eindhoven in de 
prachtige aula van de Gemeentelijke Technische School, aan de Sterrenlaan te Veldhoven, 
een groots opgezette cactustentoonstelling.
Naast een grote en interessante cactusshow, met een speciale Mammillaria verzameling 
volgens Schumann (Hunt), is er op de tentoonstelling verder een inzending van de 
Orchideënvereniging Eindhoven en Aquaterra uit Eindhoven en van de Bonzaivereniging. 
Verdere mededelingen en tijden van openstelling e.d. volgen nog.

Bestuur afd. Eindhoven

SUCCULENTENTUIN

VAN DONKELAAR
Laantje I - Werkendam 
Tel. 1835 - 1430

Maart aanbieding
5 Pelargoniums, voor f 17,50 thuis
gestuurd als U dit bedrag overmaakt 
op giro 1 50.98.30

Zaadlijst gratis verkrijgbaar en planten- 
lijst na storting van f 3,50

Het voorjaar nadert weer dus 
kom uit de winterslaap en 
spoedt U weer naar:

CACTUSKWEKERIJ

"LAKERVELD”
waar vele planten op U staan te wachten.

Lakerveld 89 - 4128 LG Lexmond 
Tel.: 03474 - 1718

Tevens gevraagd collecties cacteeën.

Spec. kwekerij voor hobbyisten en verzame
laars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek gratis 
toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe 
cultuurimporten voor de verkoop.

Geopend van maandag tot zaterdag van 9-18 uur.

HOVENS cactuskwekerij Markt 10, 5973 NR Lottum Lottum vindt U.
E3 richting Venlo afslag Venray - Grubben-
vorst-Lottum
Telefoon 04763-1693
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VERSLAG TENTOONSTELLING VIVOKA 1980 (afdeling Zeeland)

Op zaterdag 6 december om 10.00 uur opende Vivoka 1980 voor de vijfde maal haar deuren 
voor de bezoekers, na een korte openingsplechtigheid door een functionaris van de 
gemeente Middelburg. Dit evenement vond tot nog toe elke twee jaar plaats, en wel in 
samenwerking met de aquariumvereniging "Barbus Conchonius” en de Walcherse 
Kanarievereniging "Onze Zangers” , zodat hier tevens sprake was van een lustrum. Het 
geheel vond plaats in de Vleeshal van het Stadhuis aan de Markt te Middelburg, een ideale 
ruimte, die alleen al door zijn fraaie middeleeuwse bouw een bezoek interessant maakt.
We mochten bezoekers uit het hele land verwelkomen, een bewijs dat een dergelijk 
evenement toch wel een trekpleister vormt voor de goede liefhebber.
Het opbouwen van de tentoonstelling, althans wat ons deel daarvan betrof, kwam in 
hoofdzaak neer op een zestal leden, evenals de inbreng van de planten. Deze leden, die 
getoond hebben uit het echte liefhebbershout te zijn gesneden, zijn we zeker veel dank 
verschuldigd voor het belangeloos beschikbaar stellen van vele, vele vrije uren ten bate van 
onze afdeling, en dat zowel op werkdagen als gedurende het weekend.
Ondanks alles viel het bezoekersaantal toch wat tegen, we hadden op een 3500 
belangstellenden gehoopt, het werden er slechts 2.350; maar hieraan zal het uitzonderlijk 
slechte weer zeker mede schuldig zijn.
Het financiële resultaat was echter toch nog zeer goed, zodat we uiteindelijk, afgezien dan 
van het vele werk wat een dergelijk evenement nu eenmaal met zich mee brengt, toch terug 
mogen zien op een geslaagde tentoonstelling, al voldeed die dan ook niet volledig aan 
onze verwachtingen. We zullen ons nog eens dienen te beraden over de wijze waarop we 
de volgende tentoonstelling, die in december 1982 plaats zal vinden, in gaan richten, 
teneinde wat meer belangstelling te mogen verwachten.

Namens de tentoonstellingscommissie, 
P. Dekker (secretaris)

VRAAG 
EN

AANBOD
Opgaven voor deze rubriek moeten uiterlijk 
de 15e van de maand bij Mevr. Smit zijn. 
Leden van Succulenta hebben per jaar recht 
op één gratis advertentie in deze rubriek. 
Alleen advertenties betreffende de liefheb
berij worden opgenomen.

Gevraagd: Rauh: Die groszartige Welt der 
Sukkulenten. Te koop: Succulenta 1966- 
1974. H. van der Beek Louise de Coligny- 
laan 12, 2341 CJ Oestgeest. Tel. 071- 
155205.

Verzameling cactussen en succulenten te 
koop i.v.m. studie en verhuizing. Géén 
losse planten verkoop. De collectie omvat 
± 600-700 planten (groot en klein) en is te 
koop voor t 1000,—. Bel 077-11404. J.G.M. 
van der Koelen, Rubensstr. 8, Venlo.

Zaden van cactussen en 
andere succulenten.

Vraag de nieuwe lijst aan 
met meer dan 3000 soorten

G. Köhres

Bahnstrasse 101 
D-6106 Erzhausen-

Darmstadt.
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Ritterocereus stellatus
R. van den BERG

Bij contacten met medeliefhebbers merk je nog al eens dat planten als de hier 
afgebeelde, enigszins geringschattend als "lange palen” worden afgedaan.
Ook de heer Cullmann vindt dit kennelijk, want hij vermeldt in zijn boek 
"Cactussen” bij Ritterocereus, dat de leden van dit geslacht bestaan uit zeer 
grote, boomvormige cereussen die van weinig belang zijn voor de liefhebber. 
Afgezien van het feit dat ik zelf graag wil uitmaken welke planten voor mij 
van belang zijn, vind ik ook dat hij groot ongelijk heeft. Het zijn prachtige, 
forse planten die vooral in de nieuwgroei opvallend berijpt kunnen zijn en 
daardoor een plaats in onze verzameling verdienen. Bovendien valt het met 
die boomvorming erg mee; zo vlug gaat dat nu ook weer niet.
In de verzorging leveren de planten weinig moeilijkheden op; de grote zaden 
kiemen massaal en de zaailingen groeien voorspoedig. Voor beginnende lief
hebbers is het een fijne plant om te zaaien.
’s Winters de planten droog houden en niet te koud zetten. In de koude, 
vochtige lucht kunnen de planten lelijke vlekken oplopen. In mijn kas over
winteren ze bij minimaal 10°C.
Eperweg 132, Nunspeet

Ritterocereus stellatus Foto van de schrijver



Mesembryanthemaceae (XXII)
FR. NOLTEE EN ARIE DE GRAAF

22 CARPANTHEA (afgeleid van carpos -  vrucht en anthos -  bloem)

Éénjarige plantjes die in de zomer buiten gekweekt kunnen worden. Er wordt 
echter vrijwel nooit zaad van aangeboden. Dat is wel jammer, vooral voor de 
tuinbezitter.
Evenals de welbekende IJsplantjes o.a. Dorotheanthus bellidiformis en Mesem- 
bryanthenum crystallinum) kunnen ze op een zonnig plekje in de rotstuin 
of aan de rand van de border uitgeplant worden. Zij bloeien dan met opval
lend grote bloemen; kleur goudgeel.
Slechts 2 soorten zijn er beschreven, n.l. C. pilosa en C. pomeridiana. 
Flerkomst: een klein gebied rond Kaapstad.

23 CARPOBROTUS (met eetbare vruchten)

De inheemse naam van de planten van dit geslacht is 'Flottentotten vijgen’, 
hetgeen duidt op de eetbare vruchten. Een unicum in de groep der Mesems! 
De vrij forse planten nemen na korte tijd een hangende groeiwijze aan als 
de potten opgehangen worden en een kruipende groeiwijze als ze op het 
tablet gezet of buiten in de tuin ingegraven worden. Ze verlangen een voed
zame, klei bevattende potgrond en ’s zomers vrij veel water.
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Carpobrotus
species

Foto:
J. Orlemans

In ons land bloeien ze met zo gemakkelijk doordat het bij ons ontbreekt 
aan de zo nodige intense zonneschijn. In het zuiden van Europa lukt dit 
beter en daar verschijnen dan ook de zeer grote, glanzende bloemen in groten 
getale. Bij sommige soorten 12-12 cm 0!
De bekendste soorten zijn C. acinaciformis met karmijn-purperrode bloemen en 
C. edulis met lichtgele tot roze bloemen.
Er zijn ruim 20 soorten beschreven, doch meestal zijn slechts de eerderge
noemde 2 soorten bij de kwekers voorradig.
Herkomst: de kustgebieden van Kaapprovincie, doch ook buiten Zuid-Afrika 
komen soorten van Carpobrotus voor. Een viertal soorten zijn inheems in Aus
tralië, Nieuw Zeeland en Tasmanië; één soort in Chili en 1 in Calfornië.
Kunnen gemakkelijk vermeerderd worden door stekken. Zaaien gaat ook uitste
kend en reeds in het tweede jaar kunnen de zaailingen uitgegroeid zijn tot 
forse planten.

Essenburg 77, 3328 CD Dordrecht
Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge (WOrdt VefVOlgd)

Cactusbeurs
ADA GROOT

Op een heel laag pitje stond mijn plezier in de cactushobby het afgelopen jaar. 
Een paar van m’n mooiste planten gaven er de brui aan en door het sombere 
voorjaar en de kille vochtige juni-maand, met als gevolg minder bloemen en 
veel later inzettende groei, heb ik meer dan eens gedacht: 'Wat doe je ook 
met al die naar licht en warmte snakkende schoonheden op je vensterbank?" 
Die planten horen - in ons klimaat althans - in een gunstig gesitueerde kas. 
’t Is net zoiets als een Duitse dog houden op een te kleine flat. Maar ja, 
wat doe je als je verslingerd bent aan zo’n grote hond, - of in mijn geval - 
aan cactussen? Je gaat stug door, ook al breekt het klamme zweet je uit 
als je bedenkt dat al die planten voor de winter nog verpot moeten, omdat 
ze stijf staan van de wortelluis. Want, beste Frans Noltee, het lijkt wel alsof 
het luizenvolk jouw uitstekende artikel in Groei en Bloei gelezen heeft. 
En zij - als om te bewijzen dat ze nog wel degelijk voorkomen - zich met 
verdubbelde ijver aan het vermenigvuldigen gezet hebben. Als je goed kijkt, 
zie je bij mij de potten over de vensterbank wandelen!
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Mammillaria sheldonii Foto's van de schrijfster

Parodia sanguiniflora Notocactus species

Nee, de wortelluis komt voorlopig niet op de lijst van bedreigde (on)diersoorten; 
de wolluis en spint trouwens ook niet dit jaar. Overigens heb ik eens iemand 
horen beweren dat wortelluis en wolluis hetzelfde ongedierte zou zijn, maar 
dan in verschillende stadia van ontwikkeling. Mij lijkt dat eerlijk gezegd niet 
eens zo onwaarschijnlijk; maar misschien kan een deskundige hier het zijne 
over zeggen?
Om de toch wel wat kwijnende liefde voor de succulenten weer wat op 
te peppen, ging ik 6 september naar de cactusbeurs in Nijmegen. Met de trein 
en - voorzichtigheidshalve- gewapend met een véél te kleine tas, omdat ik 
anders beslist weer met teveel aanwinsten zou thuiskomen. En waar laat je
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ze dan - nietwaar? Zo'n beurs op zich, is een bijzonder leuke ervaring en 
doet mij enigszins denken aan een dorpsmarkt, waar mensen uit de omgeving 
in alle rust en met gepaste trots, hun zelfgekweekte produkten aanbieden. 
In Nijmegen was het óók gezellig, er was veel moois te zien ... en voor een 
schappelijke prijs te koop. Bedankt, organisatoren en deelnemers, voor mij 
was de beurs een stimulans om dóór te gaan; ook al geloof ik dat liefhebbers 
van Kaapse viooltjes het beter geschoten hebben. Want, sorry hoor, maar je 
moet toch op z’n minst een béétje gek zijn om van die „stekeligheden” 
te houden!
Noorderkerkstraat 8, 1501 NB Zaandam

Wat denkt U van ... (10)
Strombocactus disciformis (DC.) Br. & R.

TH.M.W. NEUTELINGS

Deze interessante cactussoort wordt in de literatuur vaak met de uitdrukking 
"monotypisch” betiteld. En als u zo’n term tegenkomt, dan betekent het dat 
men te maken heeft met een cactusgeslacht dat slechts uit één soort bestaat. 
Het geslacht Strombocactus kent maar een soort, te weten onze disciformis. 
De meer belezenen onder ons zullen nu zeggen, dat zij ook nog een andere 
soort met deze geslachtsnaam zijn tegengekomen. En dan moet ik hun gelijk 
geven, omdat de Amerikaan Berger nog een Strombocactus denegrii erkent, 
die in Europa beter bekend is onder de naam Obregonia denegrii Fric. In

Strombocactus disciformis: met liefst 10 bloemen bloeide dit exemplaar!



feite is Obregonia ook een monotypisch geslacht. Maar in het kader van deze 
rubriek is een verdere discussie daarover niet bijster interessant.
Het is een bolvormig exemplaar met een wat afgeplatte kruin, dat in de natuur 
voor een groot deel in de bodem verzonken zit. En daardoor lijkt het meer op 
een schijf, waarmee we tevens de betekenis van de soortnaam disciformis 
(= op een schijf lijkend) verduidelijken.
Het is een langzame groeier, zeker als hij op eigen wortel gehouden, wordt. 
Het duurt tientallen jaren voordat de zaailingen tot een bloeibaar exemplaar 
geworden zijn. Ook al omdat het houden op eigen wortel wel eens moeilijk
heden geeft, ziet men dit exemplaar bij voorkeur geënt in de verzamelingen 
van de liefhebbers staan.
Ook mijn exemplaar staat op een korte onderstam geënt, welke laatste geheel 
bruin en grotendeels verhout is. Het heeft daardoor meer een bolvorm dan dat 
het afgevlakt is. De ribben zijn opgelost in ruitvormige tuberkels, die aan de 
onder- en zijkanten duidelijk gekant zijn. De nog jonge tuberkels zijn bij mijn 
exemplaar ongeveer 6 mm lang. Maar bij oudere en grotere exemplaren kan 
deze lengte beduidend groter zijn. Bij het ouder worden zinken de tuberkels 
als het ware in en verliezen hun bedoorning. Tenslotte wordt het gedeelte 
rond de areolen kurkachtig. De kleur van de tuberkels is grijsgroen. Het nog 
jonge areool bevat tamelijk veel witte wol, waaruit voorts 4 tot 5 dunne, min 
of meer gebogen, stijve, krijtwitte tot aan de punt zwartgetinte doorns spruiten. 
Deze doorns staan enigszins'over de schedel heen en hebben een lengte 
van maximaal 13 mm. Door dit uiterlijk wordt deze cactus nog wel eens ver
ward met Turbinicarpusexemplaren, die wat uiterlijk betreft erop lijken.
Wil men dit cactusje tot bloei krijgen, dan moet het beslist de zonnigste 
plaats hebben. Maar het mag ook weer niet te heet staan, omdat anders 
de nog zeer kleine bloemknoppen zullen verdrogen.
De afmetingen van mijn disciformis zijn nu 3Vi cm hoog en 4 cm in 0. 
De bloemen verschijnen vanaf de tweede helft mei. De buitenste bloemdek- 
bladen zijn aan de buitenzijde geel met een rozerode middenstreep. Aan de 
binnenzijde is de kleur zeer lichtgeel tot wit. De 6- tot 10-lobbige, witte

Strombocactus disciformis: vergrote detailfoto van de schedel. Rond het groeipunt ziet men duidelijk de 
bloemknopjes tussen de witte wol opkomen.



De nu geheel geopende bloem bedekt zowat de schedel van de plant. De stempellobben zijn hier vrij 
lang, smal en teruggekruld. Maar deze kunnen ook wel eens korter en dikker zijn.

Foto's van de schrijver.

stempel staat boven de witte meeldraden, de laatste zijn voorzien van de 
diepgele, rijpe helmhokjes. Als de bloem geheel geopend is bereikt hij een 
doorsnee van 35-40 mm.
Wat de behandeling betreft, indien het exemplaar op eigen wortel staat, dient 
de potgrond een zeer goed doorlatend karakter te hebben. Gieten tijdens koel 
en somber weer tijdens de groeiperiode luidt onherroepelijk de ondergang in. 
Tijdens de rustperiode verdragen zij gemakkelijk een temperatuur van 
2 - 8° C. Het spreekt vanzelf dat tijdens de rust geen druppel water toe
gediend mag worden.
Omdat het maar een klein cactusje is, is het ideaal voor mensen met weinig 
ruimte. Dus ook voor de balkon- en vensterbankkwekers. Of deze laatste 
categorie bloei krijgt is voor mij de vraag, maar toch niet uitgesloten mits 
er sprake is van een zo optimaal mogelijk lichte en zonnige plaats voor het 
raam.
Tenslotte, dit Mexicaantje is van origine een inwoner van de staat Hidalgo.

Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

Een zaadmorfologische studie van de cephaliumdragende 
Cereussen uit Brazilië (1)
FRED BRANDT

Bij het lezen van Ritter's jongste boek "Die Kakteen in Südamerika”, band 1, 
werd mijn bijzondere aandacht gewekt door zijn bewerking van het geslacht 
Buiningia op de bladzijden 119 t/m 121. Ritter wijdt daar 3 hele bladzijden 
aan het door hem geschapen probleem van het geslacht Buiningia. Daarbij 
worden bewijzen naar voren gebracht die gestoeld zijn op de gelijkenis, gelijk
heid en variabiliteit van de bloemen. Het onmiskenbaarste en zekerste onder-
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1) Mier. densi florus 
0,8 mm lang 
0,6 mm breed

2) C. fluminensis type 
1,0 mm lang 
0,8 mm breed

3) C. fluminensis forma 
1,0 mm lang 
0,6 mm breed

4) C. fluminensis var. montanaensis 
0,8 mm lang 
0,6 mm breed

scheidingskenmerk bij de cactussen echter, zoals de zaadstructuur van het 
geslacht Buiningia, wordt nauwelijks een paar woorden waardig gekeurd en er 
wordt slechts vermeld, dat er bij de zaden geen onderscheid valt op te merken. 
Plantemateriaal van deze geslachten, die Ritter ter vergelijking gebruikte is 
mij onbekend, omdat ik deze geslachten tot nu toe niet verzameld heb vanwege 
het feit, dat ze mij niet bijzonder interesseerden. In dit opzicht kan ik dus geen 
standpunt innemen en ook geen vergelijking maken, ja zelfs geen oordeel 
uitspreken. Maar ik heb van de hier te bespreken soorten en geslachten wél het 
zaad kunnen verwerven. Dus wil ik nu in deze bijdrage mijn mening vastleggen 
met betrekking tot de door Ritter doorgevoerde schrapping van het geslacht 
Buiningia op grond van zaadmorfologisch onderzoek, dat mij veroorlooft een 
oordeel te vellen.
Mijn bijzondere dank bij het verwerven van de voor mijn onderzoek benodigde 
zaden wil ik uitspreken aan het adres van de heer A. Brederoo uit Amsterdam, 
die zo vriendelijk was mij zaad van de originele planten te sturen. Het overige 
zaadmateriaal kreeg ik toegestuurd door de Westduitse firma’s Köhres (Erzhausen) 
en Uhlig (Kernen).
Zo beschikte ik voor mijn onderzoek nu over omvangrijk zaadmateriaal, dat een 
nauwkeurige studie van het zaad van deze groep cactussen mogelijk maakte. 
Zo kon ik ook een goed overzicht krijgen over de ontwikkelingslijnen der 
verwantschappen tussen de geslachten die mij interesseerden. Daarbij kreeg 
natuurlijk het geslacht Buiningia mijn bijzondere aandacht, maar ook Coleocepha- 
locereus en Micranthocereus moest ik verifiëren en heel speciaal ook Piloso- 
cereus in mijn vergelijkend onderzoek betrekken.
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Op grond van deze omvangrijke zaadstudie kon ik vaststellen, en daarover 
was ik zeer verrast, dat deze cephaliumdragende Cereus-geslachten van Brazilië 
tot 3 geheel verschillende ontwikkelingslijnen behoren en tegelijkertijd in het 
geheel geen engere verwantschappelijke betrekking met elkaar aan de dag leggen. 
De eerste groep van deze zuilvormige cephaliumdragers omvat het geslacht 
Micranthocereus, die weer zonder twijfel direct afstamt van het geslacht Cleisto- 
cactus. Cleistocactus is een in Peru, Bolivia en Argentinië wijd verbreid cactus
geslacht, dat dan via Paraguay naar het zuidelijk gebied van Brazilië is getrokken 
alwaar het geslacht Micranthocereus tot zijn directe afstammelingen gerekend 
moet worden. Afbeelding 1 laat het zaad van Micranthocereus densifiorus zien. 
Het zaad is niervormig gebogen, glad, zwart en glanzend. De vorming van 
knobbeltjes op de testa is slechts onder een microscoop als zodanig te her
kennen; het hilum is groot en ovaal verlengd. Dezelfde soort zaad laat ook 
het geslacht Cleistocactus zien, evenals Austrocephalocereus purpureus Guerke 
(leg. Buining), waarvan Prof. Buxbaum in Krainz’ ”Die Kakteen, 1. X. 1979” 
het zaad afbeeldt; over verder onderzoekingsmateriaal van deze "purpureus” 
beschik ik niet. Maar dit door Buxbaum afgebeeld zaad van pupureus laat, 
evenals Micranthocereus, duidelijk de afstamming van Cleistocactus zien.
Een morfologisch totaal ander zaadbeeld daarentegen laat Coleocephalocereus 
fluminensis (Miqu.) Backbg. in afbeelding 2 zien. Het gaat hier om het zaad 
van de hoofdsoort van het geslacht, dus het geslachtstype. Afbeelding 3 daar
entegen toont het zaad van een vorm van Coleocephalocereus fluminensis. 
Dit zaad verschilt iets van het type en zou, wanneer men de planten van 
deze vorm zou kennen, eventueel als eigen soort aangemerkt kunnen worden. 
Beide vormen van dit fluminensis-zaad echter laten onmiskenbaar het voor 
het geslacht karakteristieke zaad met de grove, bultige knobbels zien en boven
dien is het zaad steeds ruw en mat; het hilum is opmerkelijk groot. Zo kan 
dit zo karakteristieke zaad van Coleocephalocereus in geen geval met dat 
van Micranthocereus verwisseld worden.
Als figuur 4 laat ik nogmaals zaad zien dat mij onder de naam Coleocephalocereus 
fluminensis var. montanaensis geleverd werd. Ik weet echter niet of deze naam 
legitiem is of slechts een nomen nudum. Op zichzelf gezien echter is het 
zaad zo interessant, dat ik het wil laten zien en er even aandacht voor vraag. 
Bij dit zaad kan het ‘ónmogelijk om een variëteit van Coleocephalocereus 
fluminensis gaan, maar slechts om een goede en eigen soort. Zelfs kan ik op 
grond van het zaad een indeling bij het geslacht Coleocephalocereus betwijfelen. 
Dit zaad vertoont de meeste gelijkenis met dat van het geslacht Melocactus, 
de vorming van de knobbeltjes is echter bijna glad en niet uitspringend.
Het zaad van Coleocephalocereus buxbaumiana Buin. (afb. 5) bezit de typische 
knobbeltjesvorming van Coleocephalocereus maar is verder goed van het type 
van het geslacht te onderscheiden. Afbeelding 6 toont het zaad van Coleocephalo
cereus decumbens Ritt. met zijn grote hilum. De knobbeltjes zijn fijner dan 
bij het type, maar met het blote oog waar te nemen.
Bij afb. 7, Coleocephalocereus goebelianus (Vaupel) Buin. gaat het om de 
door Backeberg ten onrechte als Austrocephalocereus purpureus beschreven 
soort. Het zaad van deze soort is even sterk met bultige knobbels bedekt, 
maar aan de basis met een flesvormige verlenging uitgerust; bovendien is 
het hilum klein, ovaal en in het gedeelte van de micropyle en de umbilicus 
diep verzonken, terwijl er tussen de beide binnenwaartse bochten een scheidings
wand ligt. , . . .(wordt vervolgd)

lm Samtfelde 57, D-4790 Paderborn, B.R.D. 
Vertaling: Sief Theunissen.
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Op zoek naar cactussen in Rio Grande Do Sul (I)

K.H. PRESTLÈ

Het is 22 oktober 1979. De zon is zojuist aan de horizon verschenen, wan
neer ik het hoogland van Peru onder mij zie liggen. Het beeld van de sterk 
geërodeerde, onbeboste hoogvlakte is fascinerend en maakt een diepe indruk 
op mij. De kleuren van het gesteente van de verschillende bergmassieven 
wisselen voortdurend van okergeel, steenrood tot mangaanbruin.
Slechts het voor ons, Europeanen, zo bekende groen ontbreekt hier volledig 
in de bergen, of is alleen als een smalle streep te zien in de diepe kloven 
en dalen. Het uitzicht wordt nu en dan onderbroken door witbesneeuwde 
bergreuzen, die hun toppen tot boven de wolken verheffen, daarna is het weer 
hetzelfde als voordien. Of wij nog boven Peru vliegen of al boven de ber
gen van Bolivia is van hieruit niet vast te stellen. Men moet deze berg
wereld in vlieguren bemeten, want wegen ziet men in dit land slechts weinig, 
zodat grote delen nog onontdekt moeten zijn.
Na enige uren bereiken wij tenslotte de groene gordel van Brazilië en weten, 
dat wij spoedig in Rio de Janeiro zullen landen.
De douanecontrole duurt slechts kort, zodat ik spoedig kan beginnen aan de 
binnenlandse vlucht met de Braziliaanse maatschappij "Varig" naar Porto-Alegre, 
het einddoel van een reis van meer dan 36 uur. Na 3 uur vliegen is het 
dan zover: 's nachts om 12 uur landen we in Porto-Alegre. De begroeting in het 
huis van mijn vriend en begeleider ”Xico” is buitengewoon hartelijk en na een 
uurtje kletsen in de cactuskas is de slaap niet meer tegen te houden. De 
volgende morgen besluiten wij direkt een dagtocht naar Guaiba te maken, 
dat zo ongeveer voor de deur van mijn vriend ligt, slechts gescheiden door 
de Rio Jacui, die op deze plaats ongeveer 1000 m breed is. Om aan de 
andere oever te komen kost ons een uur, omdat we door de stad moeten. 
Porto-Alegre is qua grootte en belangrijkheid zo ongeveer met Rotterdam of 
Hamburg te vergelijken. Het heeft ook dezelfde verkeersproblemen, misschien 
met dat verschil, dat de Brazilianen nog minder gedisciplineerd rijden. Toch 
komen er weinig ongelukken voor, want ook hier komt niemand gaarne met 
de politie in aanraking. Direct na de overtocht over de Rio Jacui verandert 
het landschap volledig, vogels zingen en het verkeersgedruis blijft ver achter ons. 
Guaiba behoort, met zijn bergachtig landschap tot een bergrug, waarin Porto- 
Alegre ingebed ligt. Deze uitloper van de bergrug interesseert mij bijzonder, 
omdat hier o.a. Frailea alacriportana groeien moet.
Deze Frailea, die vroeger in grote aantallen rondom Porto-Alegre moet hebben 
gegroeid, komt nu nog maar op enkele plaatsen voor. De plant werd in 1949 
door Backeberg & Voll beschreven, maar Ritter is van mening, dat deze naam 
een synoniem is voor Frailea gracillima Lem. en daardoor ongeldig. Ritter 
gaat er van uit, dat beide beschrijvingen min of meer gelijk zijn en dat Frailea 
gracillima in Paraguay (de aangegeven vindplaats) nooit gevonden werd, zodat 
de beschreven plant uit het gebied rondom Porto-Alegre afkomstig moet zijn. 
Een op zijn minst discutabele gang van zaken, want beide beschrijvingen 
zijn zeer kort gehouden, belangrijke gegevens ontbreken geheel en de planten 
zijn, bij de huidige kennis van het geslacht Frailea, niet nauwkeurig gedefinieerd. 
Een nauwgezette studie over Frailea alacriportana moet derhalve een bijdrage 
leveren om hieromtrent de waarheid te achterhalen. Bij het beklimmen van 
de bergen van Guaiba maakten wij direct kennis met de "zwarte pest", zoals 
ik dit verschijnsel, dat men steeds weer tegenkomt, noem. De "zwarte pest”,
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die alle plantengroei op de bergen en weidegronden van Rio Grande do Sul 
langzaam vernietigt, ontstaat door het regelmatig afbranden van de bergen 
en hoogvlaktes door de veehouders. Door dit afbranden wordt niet alleen de 
plantengroei zelf, maar ook de zo belangrijke laag korstmossen vernietigd. 
Het zeer dunne laagje aarde kan nu het vocht in het warme jaargetijde niet 
meer opslaan en de planten verdrogen. Wat over blijft is een troosteloos land- 
schap, waar later nog slechts Pampasgras wil groeien.
Derhalve vonden wij alleen nog op min of meer beschutte plaatsen tussen 
rotsblokken, waar de vlammen niet konden komen, Wigginsia longispina (PR 280), 
Opuntia alacriportana, diverse Bromelia’s en Dyckia’s en tenslotte ook nog 
enige exemplaren van Frailea alacriportana.

Veerpont in een 
oerwoud op de 
weg naar 
Quevedos RS

Foto van de 
schrijver

Dat wij later in deze bergen in een tot dusverre veronachtzaamd gebied 
toch nog een nieuwe Frailea konden vinden en bestuderen, was uitsluitend 
te danken aan het uitstekende voorafgaande werk van mijn vriend "Xico", 
die deze uiterst klein blijvende Frailea hier op een van zijn strooptochten 
ontdekte. Deze Frailea, die wij de naam Frailea guaibensia nom. prov. (PR 117) 
geven, is het bewijs voor de stelling, dat men bij de beoordeling van vroegere 
korte beschrijvingen zeer voorzichtig moet zijn.
Pas bij een nauwgezet onderzoek op de vindplaatsen blijkt, of men met een 
gelijke dan wel een andersoortige plant van doen heeft. Frailea guaibensia 
nom. prov. wordt in de natuur slechts 2 cm hoog en 0,7 - 1 cm breed. 
Het is dus typisch een miniatuur-Frailea, die, als de naam "gracillima” al niet 
eerder gebruikt was, recht op deze naam zou hebben.
Wij blijven ook de volgende dag in de omgeving van Porto-Alegre, maar bezoeken 
deze keer het aan de andere kant van de stad gelegen gebied Viamao, 
om daar ons geluk te beproeven. Ook hier op slechts één, nog niet afgebrande 
berg een mooie populatie van Frailea alacriportana (PR 156), die hier op het 
zeer poreuze basaltgesteente "Areniet" groeit. Verder vinden wij hier nog Cereus 
alacriportanus, Opuntia alacriportana, Notocactus arechavelatai var. alacripor- 
tanus (PR 214), benevens enige Bromelia's. Op de terugweg rijden wij in 
Porto-Alegre naar een braakliggend bouwterrein, waar volgens mijn vriend midden 
in de stad nog Frailea alacriportana moet voorkomen.
Op dit terrein vinden wij tenslotte, verstopt onder allerlei rommel, enige planten, 
die, botanisch gezien, zeer interessant zijn, omdat dit stadstype in enkele 
wezenlijke details afwijkt van het bergtype. Het stadstype is veel meer vertakt 
en lijkt eigenlijk het meest op Frailea gracillima. Helaas zal deze stadspopulatie 
van Frailea alacriportana spoedig verdwenen zijn, want ook in Porto-Alegre 
is bouwgrond kostbaar.
Vijverweg 12, 5461 AL Veghel
Vertaling: A. Pullen (W Ordt V6fV0lgd)
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TIJDSCHRIFTEN

The Journal of the Mammillaria Society, Vol. XX, nr. 3, June 1980.

Betty Maddams vertelt over haar kaservaringen in de periode april-mei.
Rainer Pillar behandelt Mamm. species Tepalcingo Rep. 81, een artikel, dat eerder in AfM ver
scheen.
John Pilbeam plaatst Mamm. egregia, Mamm. humboldtii en Mamm. longiflora voor het voet
licht.

The Journal of the Mammillaria Society, Vol. XX, nr. 4, Aug. 1980
De redacteur, Mr. W.F. Maddams, staat enige bladzijden lang stil bij het 20-jarig bestaan van deze 
Mammillaria-Vereniging.
John Pilbeam koos als onderwerp een viertal Mammillaria’s, die zich vooral kenmerken met een 
witwollige kop, te weten M. albilanata, M. canelensis, M. Iloydii en M. tayloriorum. Van elk is 
er een goede zwartwitplaat bijgevoegd.
Betty Maddams vervolgt haar jaren oude rubriek 'Temidden van onze Mammillaria's”.

The Journal of the Mammillaria Society, Vol. XX, nr. 5, October 1980
In dit nummer zijn er felle discussies over Benson's neotype voor Mammillaria wilcoxii van de hand 
van D. Hunt, waarop P. Pierce en K.H. Schwerin een verdere poging ondernemen om de status 
van Mamm. wilcoxii op te helderen.
Betty Maddams vervolgt haar verslag over haar Mammillaria's en aanverwante geslachten, die zij 
in haar kas kweekt.
John Pilbeam heeft het over diverse moeilijke bloeiers uit datzelfde geslacht.

The Journal of the Mammillaria Society, Vol. XX, nr. 6, Dec. 1980
John Ede roept 1980 uit tot het jaar van de rode spint. Kennelijk heeft hij van dat ongedierte 
ontzettend veel last gehad. Hij gaat er dan ook diep op in, welke exemplaren wel en welke niet 
door dit kleine, zo gevreesde beestje werden aangetast.
John Pilbeam behandelt eén viertal vedervormige Mammillaria's, t.w. M. plumosa, M. pennispinosa, 
idem var. nazasensis, M. nana (syn. M. trichacantha).
Betty Maddams vervolgt haar rubriek, gebaseerd op haar waarnemingen en ervaringen uit eigen 
kas.

Th. Neutelings
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Het geslacht Oroya (Br. et R.)

F.J. VANDENBROECK

Zoals de meeste liefhebbers wel weten duidt de naam Oroya op een geslacht 
van Peruviaanse bolcactussen, die flinke afmetingen kunnen bereiken en een 
typische onmiskenbare habitus vertonen. Ze staan echter ook bekend als planten 
die het in onze verzamelingen niet altijd zo best doen. De bloei blijft vaak 
achterwege en als de planten dan toch willen bloeien, is het gewoonlijk eerder 
karig. De planten zelf zijn echter van een intrigerende schoonheid en daarom 
al is het de moeite waard ze te houden.

Bloeiende exemplaren van Oroya borchersii, samen met rozetten van Puya raimondh (Cordillera Blanca, 
4200 m)

De oorzaak van dit moeilijk tot bloei komen hoeft niet ver te worden gezocht: 
Oroya’s zijn typische hooggebergteplanten. Ze komen uitsluitend voor op de 
zogenaamde puna of hoogvlakten van de Andes, waar ze vanaf hoogten van 
3800 m tot 4300 m te vinden zijn. Het is duidelijk dat de planten daar aan 
klimaatsomstandigheden en een lichtintensiviteit blootstaan die in West-Europa 
niet kunnen geëvenaard worden. Professor W. Rauh van de botanische faculteit 
van Heidelberg vermeldt dienaangaande, dat hij tijdens een van zijn studie
reizen door Peru in de Cordillera Negra op standplaatsen van Oroya borchersii 
op een hoogte van 4225 m metingen van bodemoppervlaktetemperaturen 
verrichtte, temperaturen die voor de plantengroei duidelijk van groot belang 
zijn. Om middernacht bedroeg de temperatuur -3° C, om 7 uur ’s morgens 
daalde het kwik tot -7° C en om 11 u klom het onder de stralende zonne
schijn op tot 38° C. De planten zijn dus onderhevig aan temperatuursverschil
len van 45° (!), dit is weliswaar in de droge periode die ook de koudste is. 
(De droge tijd valt samen met onze zomerperiode.)
Het genus Oroya is endemisch voor de vochtige puna van Centraal Peru, 
ook bekend als "grassenpuna” vanwege het overheersend voorkomen van de
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typische pollen Ichu-gras, taaie grassen behorend tot verschillende geslachten 
zoals Festuca, Calamagrostis en andere.
De Oroya's groeien plat bolvormig tussen deze graspollen. De graspuna kent 
een droogteperiode, een zogenaamde winterperiode van vier tot vijf maanden 
(april-september), tijdens welke de grashalmen volledig verdorren en de hele 
puna een bruingele kleur krijgt. Tijdens de zomerperiode (oktober-april) valt 
er op deze hoogten veel regen en zijn de temperaturen hoger. Dit is het groei
seizoen op de puna. De zaden gaan dan ontkiemen en alles wordt groen. 
Aangaande het aantal soorten Oroya’s bestaat er, zoals maar al te vaak wanneer 
de taxonomie der cactussen ter sprake komt, enige verwarring. Oroya peruviana 
(K. Sch) Br. et R. werd ontdekt door de in Peru werkzame Duitse botanicus 
Weberbauer, in de omgeving van de mijnwerkersstad La Oroya. Deze rood- 
bloeiende plant werd in 1903 door K. Schumann als Echinocactus peruvianus 
beschreven. Deze typisch zwartbedoornde plant zou sedertdien niet meer terug
gevonden zijn en is als dusdanig alleen bekend uit verzamelingen. De mogelijk
heid dat deze plant in haar natuurlijk biotoop uitgeroeid werd is, gezien het 
toch beperkt areaal waarin ze voorkomt, niet ondenkbeeldig. In hun werk 
"The Cactaceae” (1923) stelden Britton and Rosé het genus Oroya op.

In 1932 werd Oroya borschersii (Böd) Backbg. ontdekt door D. Borchers uit 
Bremen, een geelbloeiende plant die een groter verspreidingsgebied heeft dan 
O. peruviana daar ze in de gebieden van zowel de Cordillera Negra als de 
Cordillera Blanca voorkomt. Naderhand werden in de streek rond La Oroya 
geelbruin bedoornde, rood bloeiende planten gevonden die door Backeberg 
als Oroya neoperuviana beschreven werden. In deze plantengroep waren nogal 
wat afwijkende vormen wat de aanleiding vormde tot het beschrijven van nieuwe 
soorten door Rauh en Backeberg. Volgens de laatste bevinding worden deze 
soorten, O. neoperuviana sensu Backeberg incluis, thans als variëteiten van 
de oorspronkelijke Oroya peruviana beschouwd. Zo onderscheidt Rauh de varië
teiten laxiareolata, neoperuviana en subocculta.
Tijdens een reis door Peru had ik het geluk een redelijk groot aantal Oroya’s 
op verschillende standplaatsen te kunnen waarnemen. In feite kan gesteld worden 
dat, wanneer men de centraal-Peruviaanse puna dóórtrekt op een hoogte schom
melend tussen 3800 en 4300 m, men vrij algemeen Oroya’s kan waarnemen. 
Als grote goudgele distelkoppen zitten ze alom tussen de graspollen. De meestal 
zeer krachtige, tegen het plantelichaam aangedrukte, goudgele bedoorning 
is indrukwekkend mooi.

In de omgeving van Huaraz, in de Cordillera Blanca, vonden we op een hoogte 
van 4200 m bloeiende exemplaren van O. borschersii. Opvallend bij O. borchersii 
is de centrale bloeiwijze. De groengele zich maar weinig openende bloemen 
komen dicht samengedrukt uit het hart van het bolvormig plantelichaam te 
voorschijn. Typisch is wel dat de planten bloeien in de zgn. winterperiode 
die op die hoogte dor en zonnig is met extreem-lage temperaturen ’s nachts. 
De zaden zullen dan ontkiemen in de daaropvolgende natte zomerperiode. 
De Oroya’s waren trouwens niet de enige winterbloeiers op de puna: we vonden 
heel wat bloeiende planten van de families der composieten en malvaceeën 
alsmede een mooie lupinesoort (vermoedelijk Lupinus mutabillis). In hetzelfde 
biotoop vonden we ook verschillende Tephrocactussoorten, waaronder als meest 
opvallende soort T. floccosus die een meterbrede kussen vormde en wiens 
wollige beharing varieerde van wit tot goudgeel. Een groepje Tephrocactus 
hirschii bloeide helrood. Als jongere plant zit O. borchersii dicht tegen de grond 
aangedrukt en is plat bolvormig. De grootste planten die we te zien kregen
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O .  peruviana var. neoperu- 
viana op de groeiplaats ten 
oosten van La Oroya 
(4000 m)
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hadden een doorsnee van om en bij de 25 cm. De ribben gaan volledig 
schuil onder de dorens. Als de planten ouder worden, vertonen ze de neiging 
zich in de hoogte te strekken, waarbij de onderkant min of meer verkurkt 
en de oudste dorens grijs tot zwart worden. De oudste planten die we zagen 
bereikten een hoogte van zowat 20 cm. Naar de ouderdom van zulke planten 
kan men slechts gissen, vooral daar de klimaatsomstandigheden op zulke 
grote hoogten zeer extreem en voor ons vreemd zijn en wij ons zodoende 
moeilijk een idee kunnen vormen van het groeiritme van de planten. In elk 
geval weet men met zekerheid dat de op deze hoogte voorkomende brome- 
liaceeën (meestal behorende tot het geslacht Puya) uiterst traag groeien. Zo 
doet Puya raimondii, die op de hierboven beschreven plaats veel voorkwam 
en de grootste en meest indrukwekkende vertegenwoordiger van de familie 
der bromeliaceeën is, er 50 a 70 jaar over om tot bloei te komen. Het zijn 
erg grote planten met vreesaanjagend bestekelde bladeren, die na de een
malige bloei afsterven. De trage groei en het feit dat de plant hapaxanth 
(= eenmaal in zijn leven bloeiend, red.) is, zijn er onder andere de oorzaak 
van dat ze met uitroeiing bedreigd worden. In een reisverslag van een tocht 
door Bolivia van wijlen de heer Buining dat in Succulenta gepubliceerd werd, 
wordt samen met een foto ook melding gemaakt van deze merkwaardige 
plant (Succulenta juni 1975). Bij Huaraz zagen we naast jongere planten af
gestorven exemplaren met oude bloeistengels die zowat tien meter hoogte 
bereikten.
Meer zuidelijk, tussen Tarma en La Oroya hadden we het geluk exemplaren 
van Oroya peruviana sensu Rauh te vinden. De groeiwijze en het biotoop 
van Oroya peruviana stemmen nagenoeg overeen met deze van O. borchersii: 
brede platte bolvormige planten tussen de puna-grassen. De bedoorning lijkt 
echter meer variabel: zo zag ik planten met een eerder aanliggende of lichtere 
bedoorning, andere hadden ook lange afstaande middendoorns of waren donker
der bedoornd. De kleur van de bedoorning lijkt veranderlijk en is over het 
algemeen donkerder dan deze van O. borchersii. Een opvallend verschil is 
ook de bloeiwijze. De rozerode bloemen ontluiken niet centraal maar staan 
breed kransvormig verspreid over het plantelichaam. De intensiteit van de bloem- 
kleur blijkt sterk te variëren. Op ongeveer 4600 m hoogte stonden de planten 
in knop. Enkele honderden meters lager had ik ze helrood zien bloeien. Toen 
ik enkele planten aan het fotograferen was en onder andere ook een geel- 
bloeiend groepje Tephrocactus atroviridis aantrof, vond ik een losliggende Oroya 
met nagenoeg geen wortels meer. Daar ik oordeelde dat deze plant weinig 
overlevingskansen had nam ik ze mee. Reeds na een week in de kas begon 
de plant tot mijn verwondering knoppen te vormen en produceerde met tussen
pozen een vijftiental bloemen. Vermoedelijk was de plant op de vindplaats 
reeds met knopvorming begonnen. De bloemkleuren bij deze plant waren eerder 
teer: de buitenste teruggebogen bloemdekbladen zachtroze en de binnenste 
rechtstaande bloemdekbladen geel.

Ik heb reeds verscheidene jaren geënte zaailingen van Oroya peruviana var. 
neoperuviana in cultuur die ik her en der heb kunnen verwerven. Sommige 
van deze zaailingen hebben een eerder losse en schrale bedoorning en lijken 
weinig op de planten die ik op de groeiplaatsen zag. Enkele dragen soort
namen zoals acollana en gigantea, ongeldige namen die vermoedelijk ver
wijzen naar varianten van een en dezelfde soort nl. O. peruviana. Kennelijk 
hebben deze planten door een langdurige cultuur in onnatuurlijke omstandig
heden die zich wel eens over verscheiden generaties zou kunnen uitstrekken, 
veel van hun natuurlijke habitus verloren.
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Oroya’s behoren dus zeker niet tot de dankbaarste liethebbersplanten. Het blijven 
echter uiterst aantrekkelijke planten en dit niet alleen omwille van hun specifieke 
habitus maar evenzeer vanwege hun intrigerend biotoop: de kale aan extreme 
klimaatsomstandigheden blootgestelde hoogvlakten van de Peruviaanse puna.
Van Akenstraat 66, 1850 Grimbergen. België 

Geraadpleegde literatuur:
W Rauh: Kakteen an ihren Standorten unter besonderer Berucksichtigung ihrer Morphologie und Systematik, 
Berlin und Hamburg 1979.
W Rauh Peru-Rais de los contrastes. Separata del "Boletin de Lima" Nos 1 y 2 Julio y Setiembre. 1979.

Notocactus graessneri K. Sch.

W.A. ALSEMGEEST

Wanneer er iets over deze geelbedoornde plant verteld of geschreven wordt, 
gaat dat altijd met een vergelijk met N. haselbergii. De verschillen zijn dan 
ook opvallend, zoals bijv. de typische, groene, smalle bloemen. Wanneer de 
bloemknop volgroeid is komt eerst de gele stamper naar buiten. De bloem 
blijft voor de rest gesloten. Na een paar dagen gaat de bloem verder open, 
zodat de meeldraden vrij komen voor eventuele zelfbestuiving; bij N. haselbergii 
verloopt dit totaal anders.
Na zelfbestuiving ontstond er een rode, zeer dunwandige zaadbes van ±  Vi cm 
rond, die fijn bedoornd was. Bij rijping sprong de vrucht aan de bovenzijde 
open en bevatte meer dan honderd zeer kiemkrachtige zaden.
Opvallend voor deze soort is ook de zogenaamde scheve kop. Wanneer de 
plant is geënt, is de groei nog in sterkere mate schuin naar het zonlicht toe
gericht. Gëent verloopt de groei en bloei overigens veel voorspoediger.
Jan van Arkelstraat 16, 4121 EK Everdingen

Naschrift van de Redactie: Dit exemplaar is ook zeer bekend onder de naam Brasilicactus graessneri

Notocactus graessneri Foto van de schrijver



Vragenrubriek
A. van BEUNINGEN

De Heer van Veen, Zuidhorn stelt de volgende vraag: "Welke potten moet 
ik gebruiken, aardewerk of plastic potten?”
Ik kan me voorstellen dat u een beetje verward hebt opgekeken, toen u de 
verschillende boeken had gelezen. Ik kan het me indenken, u bent verwoed 
aan het lezen gegaan, en vond toen het volgende: In Time-Life plantenencyclo- 
pedie van Philip Perl: Aardewerk potten; bij Elseviers cactusboek van Bravenboer: 
Plastic potten; bij De handleiding van de heren de Graaf en Noltee: Aardewerk 
of plastic potten.
Hiermee is de verwarring compleet. We zullen hier een lijn moeten trekken; 
we kunnen natuurlijk beide soorten gebruiken, zowel aardewerk als plastic potten. 
Maar nu gaat het er om welke de beste zijn! We zullen de voor- en nadelen 
van de beide soorten opsommen om tot een conclusie te komen. De plastic 
pot komt beslist als beste uit de bus.
Aardewerk potten hebben als voordeel dat ze poreus zijn, dus ademen, ten
minste zolang ze nieuw zijn, maar zijn het daarentegen gebruikte potten, dan 
hebben ze ook verschillende nadelen b.v.: kalkaanslag van het gieten zet 
zich vast, houden het ongedierte vast, tenminste het broed ervan, ook is de 
pot veel koeler voor het wortelgestel. Gebruikte potten zijn ook veel slechter 
schoon te maken, want we kunnen toch niet steeds nieuwe potten nemen. 
Daarentegen zijn plastic potten goed schoon te maken, en ongedierte of het 
broed er van kan er goed afgewassen worden, en ze geven ook veel meer 
warmte aan de wortels. Als men zo alles tegenover elkaar afweegt, kunnen we 
zeggen dat de plastic pot vele voordelen heeft.
Welnu, wanneer men zoals u moet starten met het opbouwen van een ver
zameling, zou ik u aanraden met plastic potten te beginnen.
Ik wens u hierbij veel succes!!
Rijksweg 173, 6585 AE Mook

Verslag over het 3e Congres van liefhebbers van Brazi
liaanse planten
R. BÖLDERL

Op 13 en 14 september 1980 vond in het gemeentehuis te Leverkusen boven
genoemd congres plaats, waarvan de populariteit inmiddels tot in onze buur
landen Nederland en België doordrong.
Wederom werden door specialisten in bepaalde geslachten met enthousiasme 
dia’s gepresenteerd. Zowel op bevattelijke als op heel informatieve wijze. 
Op de eerste dag zagen we prachtige dia’s over de geslachten Discocactus 
en Melocactus. Voorts van de geslachten Arrojadoa en Micranthocereus. 
Dat alles aangeboden door de heren Braun, Heimen, Fethke, Königs, Kopper 
en dr. Strecker. Daarbij vonden ook discussies plaats. Deze heren vormen 
tezamen de "Werkgroep Brazilië”.
De sfeer was tijdens dit congres prettig en aangenaam. Tot dusver onbekende 
liefhebbers kon men er aantreffen, waaruit levendige gesprekken voortvloeiden, 
Ter afsluiting van de eerste dag was er een plantenverkoop georganiseerd, 
waarvan de exemplaren zich - en hoe kan het anders - natuurlijk tot de 
cephaliumdragers beperkten.
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Discocactus silvaticus 
Buin et Bred. HU 455

Foto's: G. Königs

Discocactus magnimammui 
ssp. bonitoensis 
Buin et Bred. HU 133
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Zondagochtend» gaven de heren Braun en Heimen een verslag over hun ge
meenschappelijke reis in 1979 naar Brazilië. En ook nu werden veel fantastisch 
mooie dia’s vertoond, die de liefhebber de nodige vindplaatsen liet zien. 
Dergelijke studiebijeenkomsten zijn een goede gewoonte geworden en daar
door een goede reclame voor onze liefhebberij. De basis daartoe blijft toch 
onze Werkgroep Brazilië, die regelmatig, om de 2 maanden, bijeenkomt en 
aldus hun werkresultaten in de vorm van publicaties vastlegt.
Hopen wij tenslotte dat het volgende Congres in 1982 eveneens te Leverkusen 
nog meer belangstellenden zal aantrekken!
Dahlienstr. 20, 8000 München 45 BRD 
Vert.: Th. Neutelings/J. Defesche

De bestuiving der Asclepiadaceae, in het bijzonder der 
Stapeliae (1)
WIM MANDERS

De familie der Asclepiadaceae is wereldwijd verspreid. Tot haar nauwste verwanten 
behoren o.a.: de Periplocaceae (Raphionacme, Periploca) en de Apocynaceae 
(Adenium, Pachypodium).
De familie is verdeeld in een aantal onduidelijk begrensde stammen, waarvan 
de Ceropegiae (Ceropegia en Brachystelma) en de Stapeliae (de stam- 
succulenten) onder de succulente soorten wel de bekendste zijn.
De bloembouw der Stapeliae is uitvoerig behandeld door Reese (1973).
Als inleiding op de hierna te beschrijven bestuiving wil de schrijver - voor een 
beter begrip ervan - er kort op ingaan.
Orbea (= Stapelia) variegata (L). Haworth is wel de bekendste vertegenwoordiger 
der Stapeliae. Ze heeft een enigszins komvormige bloem met 5 uitstekende, 
meestal wat teruggebogen, slippen. In het midden van de kroon - gewoonlijk 
corolla genoemd - bevindt zich een min of meer ringvormige verhoging. Deze 
verhoging, in wezen niets anders dan een vergroeiing van de corolla, wordt 
ring of annulus genoemd, (tek.: 1).
Binnen deze annulus bevindt zich de bijkroon: de corona, bestaande uit een 
binnenste en buitenste corona. Zowel de binnenste als de buitenste corona 
hebben een aantal uitsteeksels: de corona-hoorns. De 5 hoorns van de buitenste 
corona wijzen naar de middens (de punten) van de corolla-slippen. De hoorns 
van de binnenste corona wijzen naar de sinussen (d.i.: de plaatsen waar 
twee corolla-slippen overgaan in de corolla-schijf). Bij Orbea variegata heeft 
de binnenste corona een binnenste en buitenste hoorn (tek.: 2 en 3). De corona 
bedekt gedeeltelijk het gynostegium (— het geslachtelijke deel). De uitwendige 
delen van het gynostegium (Staminalsaule, staminal column) zijn: de pollinia, 
de geleide-rails en de nectar-opening (tek.: 3 en 4). De bouw van het gynostegium 
(Reese, 1973) wijkt af van het "gewone" patroon van stamper, meeldraad, 
helmhokjes.
Stuifmeel, dat na rijping in korrelvorm vrijkomt van de helmhokjes, treft men in 
de Asclepiadaceae niet als zodanig aan. Het gaat hier eerder om zakjes. 
De precieze structuur ervan is nog niet geheel bekend. Men spreekt ook niet meer 
van pollen (stuifmeelkorrels) maar van pollinia (enkv.: pollinium). Twee pollinia 
zijn door middel van vleugels (caudicles) en een translator met elkaar verbonden 
(zie tig.: 4 en 5). In de kassen op de 5 "hoeken” van het gynostegium treft 
men de paren pollinia aan. De twee met elkaar verbonden pollinia behoren 
ieder tot een andere meeldraad. (Foto van een opengesneden knop toont de
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bij één meeldraad behorende en in dat stadium nog met elkaar verbonden 
pollinia). Op tek. 5 is de kam van de pollinia te zien, een belangrijk instrument 
bij de bestuiving. Meeldraden, zoals bij bijv. de tulp, treft men in óeAsclepiadaceae 
ook niet meer aan. Onderdelen ervan zijn geëvolueerd tot een beschermend 
- gedeeltelijk over de pollinia liggend - vlies (de ”anther-lobe"). Deze ”anther-lobe” 
is gedeeltelijk zichtbaar en ligt onder de binnenste hoorn van de binnenste 
corona. De geleide-rails zijn een ander onderdeel van wat eens een meeldraad 
was. Bij de bestuiving spelen ze een zeer belangrijke rol. Onder de geleide- 
rail treft men de nectar opening aan die - naar men aanneemt - geuren afscheidt 
(Vogel 1960).
Amer 116, 5751 SW Deurne (W Ordt V e r v o lg d )

Wat denkt U van ... (11)

Gymnocalycium horridispinum Frank 

THM.W. NE JTELINGS

Jaren geleden schafte ik mij dit exemplaar aan, ook al om wat meer kleur- 
afwisseling in mijn verzameling Gymno's te krijgen, waarin de kleur wit nogal 
domineert. Maar deze plant wilde niet tieren; groei laat staan bloei zat er 
niet in.
Op zich is het een decoratieve cactus met zijn donkergroene opperhuid en 
enigszins vervaarlijk uitziende bedoorning. (Vandaar ook de soortnaam horri
dispinum.) De 4 middendoorns bereiken een lengte van 40 mm, de 10-12 rand- 
doorns zijn tot 30 mm lang. De rood- tot donkerbruine, soms met een grijzige 
waas overtrokken kleur accentueren dit vervaarlijk uiterlijk.
Na 3 jaar was ik het beu nog steeds geen groei te ontdekken. Na de plant 
uit de grond genomen te hebben, bleek van het wortelgestel bar weinig over 
te zijn. Dat was dan klaarblijkelijk de reden voor het niet willen groeien. Maar 
naar de oorzaak ervan bleef het gissen, temeer daar andere Gymno’s, die 
in dezelfde bak met grond stonden, het perfect deden. Ik entte het exemplaar 
op een stevige jusbertii-onderstam. Het jaar daarop ontstonden de prachtige, 
ca 60 mm lange en brede bloemen. De dieproze kleur ervan is werkelijk 
schitterend. Ondanks de warmte in de kas bleven de bloemen ruim een week 
bloeien. Trouwens, zolang een Gymnobloem nog niet bestoven is, is de kans
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Gymnocalycium horridispinum Frank Foto van de schrijver

op een langere bloeitijd van de bloem zelf groter.
Het afgesneden onderstel met enige restanten wortel had ik niet weggegooid, 
maar opgepot in goede bloemistenaarde. En ook hiermee kreeg ik "eerherstel”. 
Na enige weken begon de onooglijke stomp 3 scheuten aan te maken.
Het is nog niet zolang geleden dat deze plant ontdekt en beschreven werd, 
nl in 1963. De natuurlijk groeiplaats ligt in Cördoba, Argentinië.
Tot slot zij nog vermeld dat deze cactus verwant is aan Gymnocalycium 
multiflorum. Dat is ondermeer goed te zien aan het niet zo lange vrucht
beginsel, dat zich onder de bloemdekbladen bevindt.
Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

Een zaadmorfologische studie van de cephaliumdragende 
Cereussen uit Brazilië (2)
FRED BRANDT

Dit kenmerk bij het hilum vinden wij bij nog enkele soorten van het ge
slacht Coleocephalocereus. Als men hiermee de zaadbeschrijving van Rittehs 
nieuwe geslacht Cipocereus en van de soort pleurocarpus vergelijkt, krijgt 
men de indruk, dat het zaad van Cipocereus exact naar dat van Coleocephalo
cereus verwijst met al zijn door Ritter aangegeven kenmerken. Helaas ben 
ik niet in het bezit kunnen komen van zaad van Cipocereus pleurocarpus 
Ritt. De beschrijving echter van het zaad van dit nieuwe geslacht Cipocereus 
duidt erop, dat dit nieuwe geslacht als synoniem bij Coleocephalocereus inge
deeld moet worden en wel in de onmiddellijke nabijheid van Coleocephalocereus 
goebelianus. Met betrekking tot het zaad van Cipocereus pleurocarpus Ritt. 
vertaal ik Ritter’s beschrijving woordelijk: "bruinachtig zwart, ongeveer 1,5 mm
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VERENIGINGSNIEUWS April 1981

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

BESTUUR
Voorzitter: H. Rubingh, Valeriaanstraat 193, 3765 EN Soest.
Vice-voorzitter: M.M.M. Jamin, Lucas Gasselstraat 52, 5246 CG Rosmalen.
Secretaris: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
2e Secretaresse: Mevr. J.M. Smit-Reesink, Pr. W. Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom. 
Tel.: 08389-7551.
Penningmeester: G.W. Leive, Prof. F. Andreaelaan 93, 3741 EK Baarn. Tel.: 02154-15645. 
Girorek. 680596 t.n.v. Succulenta te Baarn, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank 
Nederland t.n.v. Succulenta te Baarn. Voor België: rek. no. 000-11.41.809-22 van de Bel
gische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Baarn.
Alg. Bestuurslid: J.H. Vostermans, Schoolweg 55, 5916 PK Venlo.
Alg. Bestuurslid: F. Maessen, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.

LEDENADMINISTRATIE:
Administrateur: P. Dekker, St. Pieterstraat 27, 4331 ET Middelburg. Inlichtingen over en 
aanmelding van lidmaatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor 
leden in Nederland f 35,-, voor leden in België Bfrs. 530,- en voor leden elders 
wonende f 40,—. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f 7,50/Bfrs. 115.

MAANDBLAD:
Redacteur: J.H. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw. Tel.: 01658-1692.
2e Redacteur: Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081. 
Verenigingsnieuws: C.A.L. Bercht. Sluitingsdatum: 15e van de maand voor het verschijnen. 
Vraag en Aanbod en Advertenties: Mevr. J.M. Smit-Reesink. Sluitingsdatum: 15e van de 
maand voor het verschijnen.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN:
Buiningfonds: A. de Graaf, Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge. Gironummer 2845908 

t.n.v. Succulenta Buiningfonds, Rosmalen.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus f 1,50 te bestellen 

op girorek. 1345616 t.n.v. J. Magnin.
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, post De Klomp. 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. 
Oude nummers Succulenta: H.B. Hooghiemstra, Reyerdijk 115, 3079 NC Rotterdam.

HET BOEK "DISCOCACTUS” DOOR A.F.H. BUINING
Het boek omvat 224 pagina’s met 60 kleurenfoto’s, 84 zwart/wit foto’s, 33 tekeningen, 6 
landkaarten en twee sleutels tot de soorten. Te bestellen door storting van f 30,— op 
girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds, Rosmalen, onder vermelding van "Disco- 
boek".
De prijs van de Duitse versie is f 35,— (für Deutschland DM 35,—); de Engelse versie kost 
eveneens f 35,— (for Great Britain £ 7,—).

BEWAARBANDEN, HANDLEIDINGEN EN VERENIGINGSSPELDJES
Bewaarbanden voor 1 jaargang a f 16,— (f 13,— bij bestelling van 10 of meer, of zonder 
portokosten).
Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten a f 3,50 
voor leden en f 4,50 voor niet-leden; voor afdelingen bij afname van tenminste 10 stuks 
f 2,50 per stuk.
Verenigingsspeldjes, in broche-vorm of als steekspeld a f 4,—; bij bestelling van 20 of 
meer f 3,50 per stuk.
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Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op 
girorek. 3742400 van Succulenta, afd. Verkoop, Venlo, met vermelding van de bestelde 
artikelen. (Tel.: 077-18627, Hr. Vostermans).

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Zaterdag 9 mei 1981 te Bunnik.
In het maart-nummer van Succulenta is de agenda van de Algemene Ledenvergadering 
afgedrukt. Ten aanzien van de meeste agendapunten hebt U informatie gekregen middels 
het maandblad. Echter nog niet voor agendapunt 11: Benoeming Leden van Verdienste. 
Het Bestuur draagt voor tot benoeming van Lid van Verdienste van onze vereniging de 
Heren C. Smulders en G. Uil op voordracht van resp. de afdelingen Eindhoven en 
Nijmegen.

LEDENRAADSVERGADERING VAN 7 MAART 1981

Verkorte notulen.
1. De notulen van de Ledenraadsvergadering van 18 oktober 1980 worden onveranderd 

goedgekeurd.
2. De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op het financiële verslag 1980, 

hetwelk U elders in dit nummer vindt.
3. De begroting 1981 wordt eveneens toegelicht.
4. Verschillende instellingen brengen hun jaarverslagen uit. Hieruit enkele punten. 

Over het maandblad is men in het algemeen tevreden. Er wordt geprobeerd een redelijk 
evenwicht te vinden tussen zwaardere en lichtere artikelen.
De opbrengst van het Clichéfonds zal minder zijn dan vorig jaar. Vooral het aantal be
stellingen liep terug.
De leden van het Buiningfonds zijn druk doende met de voorbereidingen van een geheel 
herschreven en uitgebreide heruitgave van het Boekje Korevaar.

5. Het IVT te Wageningen heeft meegedeeld dat zij vanwege bezuinigingen en andere over
wegingen het Succulentarium zullen afstoten. Het Bestuur beraadt zich over een nieuw 
onderkomen voor de verzameling. Wie een idee heeft, geef het door aan het Bestuur.

6. Het concept Huishoudelijk Reglement is doorgesproken en wijzigingen zijn aan
gebracht. De herziene versie vindt U in dit nummer.

7. Verslag wordt gedaan van oriënterende besprekingen met de Vlaamse cactusvereni
gingen, om te komen tot meer onderlinge samenwerking.

8. De Ledenraad betuigt zijn instemming met de voordracht tot benoeming van Lid van 
Verdienste van de Heren C. Smulders en G. Uil.

L. Bercht, secretaris

CLICHÉFONDS 

Aanvulling zaadlijst 1980-81.
Onderstaande soorten kunnen alsnog besteld worden. Van deze soorten zijn in het 
algemeen slechts zeer beperkte voorraden.
De porties bevatten ca. 20 zaden per portie tenzij anders aangegeven. De prijs bedraagt 
f 0,60 per portie.
U kunt bestellen met gebruikmaking van de bestellijst uit het decembernummer van 
Succulenta.
650 Arrojadoa penicillata 10 zpp
651 Arrojadoa spec. Moro de Chapèu 10 zpp
652 Astrophytum asterias
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653 Astrophytum myriostigma strongylogonum nudum
654 Brasilicactus graessneri flaviflorus
655 Coryphantha sulcolanata
656 Echinocereus fendleri
657 Echinofossulocactus albatus
658 Echinofossulocactus lloydii
659 Echinofossulocactus zacatecasensis
660 Frailea pulcherima
661 Gymnocactus valdezianus 10 zpp
662 Gymnocalycium chubutense
663 Lophophora w illiam sii 10 zpp
664 Mamillaria pringlei
665 Mediolobivia rutiliflora
666 Melocactus morrochapensis
667 Micranthocereus flavif lorus 10 zpp
668 Neolloydia odorata 15 zpp
669 Rebutia xanthocarpa violaciflora
670 Sulcorebutia alba 10 zpp
671 Sulcorebutia tiraquensis 10 zpp
672 Aloinopsis villetii
673 Anacampseros angustifolia
674 Argyroderma brevi pes
675 Argyroderma ovale
676 Argyroderma schlechteri
677 Lithops localis terricolor
678 Lithops marmorata
679 Lithops turbiniform is subfenestrata
680 Lithops villetii
681 Stapelea nobilis 5 zpp

Van een aantal soorten, genoemd in de zaadlijst in het decembernummer zijn nog zaden 
voorradig. Ook deze soorten kunnen nog besteld worden. Alle hieronder genoemde 
soorten kunt U ook bestellen voor f  2,— voor 5 porties van dezelfde soort.
Van de volgende nummers zijn nog zaden voorradig:
1 t/m  9,11, 12, 14, 17, 18, 20 t/m  23, 25 t/m  33, 35, 37, 38, 40, 42, 45, 48 t/m  64, 66 t/m  76, 
78 t/m  82, 85, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 112, 114 t/m  119, 121, 
123 t/m  140, 143 t/m  154, 156, 158 t/m  164, 166 t /  169, 171 t/m  203, 206 t/m  210, 213 t/m
219, 221 t/m  237, 239, 241, 243, 244, 245, 247 t/m  256, 258, 259, 262 t/m  266, 270 t/m  277,
280 t/m  286, 288, 290, 292 t/m  299, 301 t/m  317, 319, 321, 322, 324 t/m  358, 360, 361, 
363 t/m  368, 370 t/m  377, 379, 380, 382 t/m  389, 391, 392, 393, 395 t/m  408, 410 t/m  422,
424 t/m  428, 430 t/m  434, 436 t/m  439, 441, 442, 445 t/m  458, 460, 462, 464, 466, 468 t/m
483, 485 t/m  489, 491 t/m  500, 502 t/m  509, 511, 512, 513, 515 t/m  527, 530, 533, 536, 
537, 539, 540, 541, 544 t/m  558, 560, 565, 566, 568 t/m  573, 577, 581, 584, 586, 588, 
592 t/m  596.
Wij verzoeken U bij bestelling van zaden voldoende vervangers op te geven, omdat U 
anders soorten naar onze voorkeur ontvangt en misschien is dat niet Uw voorkeur. 
Tenslotte: Het is niet meer mogelijk van nummer 506 porties van 10000 zaden te bestellen.

J.A. Schraets, 
Beheerder Clichéfonds, 

Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.

Sortimentslijst wordt na storting van /  1,— 
toegezonden. Girorekening 124223.

’s Zondags gesloten

3945 ZG Cothen-Groenewoudseweg 14 Postbus 12 Tel. 03436-1267
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JAARVERSLAG BIBLITOHEEK SUCCULENTA 1980

Voor het eerst sedert jaren is het gebruik van de bibliotheek afgenomen. In totaal werden 
er ca. 100 keren pakjes uitgeleend. Bij elkaar waren dit bijna 200 boeken en tijdschriften. 
Zestig verschillende leden hebben gebruik gemaakt van de bibliotheek. Ook dit jaar waren 
daaronder weer enkele universiteiten. Ongeveer 40 leden hebben voor de eerste keer 
geleend. Vooral dit laatste aantal is aanzienlijk lager dan de vorige jaren.
Er zijn bij 4 leden of ex-leden nog boeken of tijdschriften, die reeds sedert 1976 of 1977 
zijn uitgeleend. Ook na vele verzoeken zijn deze boeken nog niet teruggestuurd. Hierdoor 
midden we nu 2 boeken en 3 tijdschriften.
In het decembernummer van Succulenta is een aanvulling van de catalogus opgenomen. 
Ook een reeds eerder gepubliceerde aanvulling is hierin verwerkt, zodat nu tesamen met 
de laatste editie van de catalogus (december 1977) weer een volledig overzicht bestaat. 
Door enkele aankopen en door schenking van de heer van Beek uit Zaandam is het 
boekenbezit in 1980 uitgebreid van 203 tot 219 nummers.
Ook zijn enkele nieuwe tijdschriften opgenomen en konden verschillende niet volledige 
jaargangen worden aangevuld tot complete delen.

Was getekend, 
J. Magnin, bibliothecaris

JAARVERSLAG DIATHEEK 1980

De werkzaamheden ten behoeve van de diatheek zijn door dezelfde leden voortgezet. 
Het totale aantal dia’s is toegenomen tot ca. 2100 stuks. Het aantal verzendingen is iets 
afgenomen tot 8 maal.
De uitbreiding van de diatheek is te danken aan de belangeloze schenkingen van de 
volgende leden:
Beemster, Breda; Brinkmann, Lünen BRD; v. Dijk, Amersfoort; v.d. Est, St. Philipsiand; 
Feith, Groningen; v.d. Hoeven, Maasland; Ruinaard, Harmelen; Ruysch, Bennekom; v.d. 
Steeg, Gonfaron, Frankrijk; v. Uijen, Utrecht; Vrenken, Volkel.
Uiteraard is een woord van dank op zijn plaats. Deze schenkingen geven ons plezier in de 
werkzaamheden ten behoeve van de diatheek.
De uitgaven a f  24,95 zijn binnen het budget gebleven.
In de hoop dat de schenkingen doorgaan en er iets meer belangstelling komt voor het 
uitlenen van dia’s.

Namens de diatheek werkgroep, 
H.M.S. Mevissen

JAARVERSLAG SUCCULENTARIUM 1980

Aantal bezoekers in 1980 bedroeg 541.
Door zaaien en stekken zijn 475 nieuwe planten aan de collectie toegevoegd.
Behaalde diploma’s bij de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde: 19. 
Een inzending van Succulenten op de Lathyrustentoonstelling te Laren behaalde de Singer 
prijs (een beker) voor verscheidenheid en kwaliteit.
Verzonden stekjes en cactuszaden naar de Botanische tuinen over de gehele wereld: 
1500 Crassula-stekjes; 5000 pakjes cactuszaden.
De Heer Groen heeft het geslacht der Ficioidaceae onder handen genomen, waardoor veel 
planten weer voorzien zijn van een naam.

Was getekend: W. Ruysch

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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CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT, HERZIENE VERSIE VAN 10 MAART 1981

A .  LEDEN 

Art. 1
Lid van een afdeling kunnen zijn, diegenen die lid zijn van de vereniging. De afdelingen 
kunnen huisgenoten van leden aanvaarden als lid zonder dat deze lid van de vereniging 
worden. Deze leden kunnen echter niet worden gekozen in enigerlei bestuursfunctie of als 
vertegenwoordiger van de afdeling.
Zij die op het moment van het van kracht worden van dit huishoudelijk reglement uit
sluitend afdelingslid zijn, krijgen de status van donateur. Wanneer men ophoudt lid van de 
vereniging te zijn, verliest men tevens het afdelingslidmaatschap.

Art. 2
De Algemene Ledenvergadering kan ereleden of leden van verdienste benoemen op een 
met redenen omklede voordracht.

Art. 3
De voordracht tot benoeming als bedoeld in art. 2 geschiedt door het Bestuur. Ook elke 
afdeling of tenminste tien leden kunnen een zodanige voordracht indienen. Dit voorstel 
dient tenminste drie maanden voor de Algemene Ledenvergadering naar de secretaris te 
worden verzonden. Het Bestuur voorziet de voordracht van een prae-advies.

Art. 4
Indien stemming omtrent het voorstel wordt gevraagd, geschiedt deze schriftelijk. Het 
voorstel is aanvaard bij eenvoudige meerderheid van het aantal geldige uitgebrachte 
stemmen. Bij staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 5
Indien een afdeling een lid voor ontzetting uit het lidmaatschap, als bedoeld in art. 5 van 
de statuten, wenst voor te dragen, dient zij een met redenen omkleed voorstel in bij het 
Bestuur, waarbij tevens het standpunt van het betrokken lid wordt vermeld. Het Bestuur 
overweegt dit voorstel en handelt overeenkomstig de in de statuten gegeven bevoegdheid.

Art. 6
De desbetreffende afdeling en het betrokken lid worden in de gelegenheid gesteld in de 
Algemene Ledenvergadering nadere verklaring af te leggen.
Op de betreffende vergadering hebben alleen leden toegang.

Art. 7
Bij beroepsprocedures volgens art. 4 lid 2 van de statuten geschiedt de stemming 
schriftelijk. Er wordt beslist bij eenvoudige meerderheid van het totaal geldig uitgebrachte 
stemmen. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

B. GELDMIDDELEN 

Art. 8
Jaarlijks, in de Algemene Ledenvergadering waarin de begroting voor het volgend jaar 
wordt vastgesteld, doet het Bestuur voorstellen inzake de hoogte van de contributie. Na 
verkregen toestemming van de Ledenraad is het Bestuur gemachtigd de contributie, 
vooruitlopend op de eventuele goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, te 
herzien.

Art. 9
De Penningmeester stuurt jaarlijks voor 1 maart een acceptgirokaart voor de contributie- 
betaling aan de leden wonend in Nederland en België. De contributie moet vóór de op de 
kaart vermelde datum worden overgemaakt.
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Art. 10
De Penningmeester maant de leden, die na genoemde termijn de contributie niet hebben 
betaald. Het Bestuur is gerechtigd in dit geval de contributie te verhogen met incasso
kosten.

Art. 11
De Penningmeester verzoekt de ledenadministrateur die leden, die niet binnen twee 
maanden na verzending van de aanmaning aan hun verplichtingen hebben voldaan, van de 
ledenlijst af te voeren.

Art. 12
Verzoekt een lid, nadat hij als lid van de ledenlijst is afgevoerd, weer als lid ingeschreven 
te worden, dan is hij naast de contributie een extra bedrag voor administratiekosten 
verschuldigd.

Art. 13
De contributie voor de jeugdleden en gezinsleden zal gesteld worden op de helft van de 
contributie voor de leden.

Art. 14
Personen, die in de loop van het jaar als lid worden ingeschreven, betalen het door het 
Bestuur te bepalen gedeelte van de jaarlijkse contributie, tenzij zij van het begin van het 
jaar af lid wensen te zijn.

Art. 15
Indien men het lidmaatschap van de vereniging wenst te beëindigen, dient men dit uiterlijk 
voor 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk aan de ledenadministratie te 
berichten.

C. AFDELINGEN

Art. 16
In een gemeente mag niet meer dan één afdeling zijn gevestigd, tenzij het Bestuur van 
oordeel is dat om bijzondere redenen, vestiging van meer dan één afdeling wenselijk is.

Art. 17
De afdelingen zijn vrij in de keuze van de middelen tot het bereiken van het doel van de 
vereniging als omschreven in art. 2 van de statuten.
Zij zijn vrij in de regeling van de werkzaamheden, voorzover zij niet in strijd zijn met de 
statuten, het huishoudelijk reglement of het algemeen belang van de vereniging.

Art. 18
Het bestuur van een afdeling bestaat uit tenminste drie leden. Zij worden uit en door de 
leden gekozen op de Algemene Ledenvergadering van de afdeling. Zij worden voor de 
tijdsduur van drie jaar gekozen. De functies worden in onderling overleg verdeeld. Na drie 
jaar treden de afdelingsbestuursleden af, doch zijn terstond herkiesbaar.

Art. 19
Alle brieven en bescheiden van de afdeling uitgaande, waarin geldelijke overeenkomsten 
worden aangegaan, dienen ondertekend te worden door de voorzitter en de secretaris. 
Alle andere correspondentie kan alleen door de secretaris ondertekend worden.

Art. 20
In de algemene ledenvergadering van de afdeling worden uit en door de leden het lid van 
de Ledenraad en de afgevaardigde die de afdeling vertegenwoordigt op de Algemene 
Ledenvergadering, gekozen. De zittingsduur is ten hoogste drie jaar, doch deze leden zijn 
terstond herkiesbaar.
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Art. 21
Het bestuur van de afdeling roept tijdig een Algemene Ledenvergadering bijeen ter 
bespreking van de punten te behandelen op de Algemene Ledenvergadering van der 
vereniging en voor het stellen van kandidaten voor het Bestuur van de vereniging.

Art. 22
Elke afdeling heeft het recht voorstellen in te dienen bij het Bestuur. Indien een afdeling 
een voorstel in de Algemene Ledenvergadering behandeld wenst te zien, dient dit 
tenminste drie maanden voor de Algemene Ledenvergadering in het bezit te zijn van het 
Bestuur. Voor voorstellen tot wijziging van de statuten of het huishoudelijk reglement 
geldt een termijn van zes maanden.

Art. 23
Het bestuur van de afdeling, dat aan de leden een bericht omtrent een Algemene 
Ledenvergadering van de afdeling toezendt, zendt een exemplaar aan de secretaris van de 
Vereniging. Tevens worden jaarlijks vóór 1 april de verslagen van de secretaris, 
penningmeester en de kascommissie aan de secretaris van de Vereniging toegezonden.

Art. 24
Indien een afdeling voornemens is zelfstandig of in samenwerking met derden een voor 
het publiek toegankelijke tentoonstelling of manifestatie te organiseren, moet zij de 
plannen tijdig ter goedkeuring aan het Bestuur voorleggen. Het Bestuur is bevoegd, indien 
hiertoe gegronde redenen bestaan, bezwaar tegen de plannen te maken. Bij veront- 
achtzaming van deze bezwaren of bij nalating van het aanvragen van goedkeuring bij het 
Bestuur zijn de leden van de betreffende afdeling hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele 
nadelige financiële gevolgen van het betreffende evenement.

Art. 25
Indien een afdeling naar haar inzicht te groot wordt kan zij bij het Bestuur een voorstel tot 
splitsing indienen. Dit voorstel moet door de meerderheid der afdelingsleden worden 
ondersteund, door middel van ondertekening van dit voorstel. Binnen twee maanden na 
ontvangst van het voorstel beslist het Bestuur. Bij afwijzing is beroep mogelijk op de 
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de Vereniging. Wordt het voorstel 
aanvaard, dan wordt het vermogen van de afdeling bepaald. De gewoonlijk niet in geld 
gewaardeerde bezittingen (bv. boeken) van de afdeling worden gewaardeerd door een 
plaatselijk te vormen commissie. Komt men niet tot overeenstemming dan bemiddelt het 
Bestuur. Het vermogen van de afdeling wordt verdeeld naar rato van het aantal leden dat 
bij de oorspronkelijke afdeling blijft en dat overgaat naar de afgesplitste afdeling. De leden 
van de oorspronkelijke afdeling bepalen welke goederen aan de afgesplitste afdeling zullen 
worden meegegeven. Zij kunnen ook beslissen het gehele saldo in geld te verrekenen. De 
verrekening kan in maximaal 5 jaartermijnen plaatsvinden. Het splitsingsplan moet door 
het Bestuur worden goedgekeurd.

Art. 26
Bij ontbinding van een afdeling vervallen alle bezittingen aan de vereniging.

D.BESTUUR 

Art. 27
Tot drie maanden voor de Algemene Ledenvergadering kunnen kandidaten voor een 
bestuursfunctie worden aangemeld bij het Bestuur.

Art. 28
Elke kandidaat kan voor meer bestuursfuncties worden aangemeld, doch dit moet wel 
uitdrukkelijk worden vermeld.

Art. 29
Het voorstel moet worden getekend door de kandidaat, als bewijs dat hij de aans»»'"^ 
aanvaardt en door het bestuur van de afdeling welke het voorstel doet of door minstens 10 
gewone leden.
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Art. 30
Het Bestuur kan ook zelf kandidaten voor een bestuursfunctie voordragen.

Art. 31
Het Bestuur stelt de kandidatenlijst op, waarbij de kandidaten door het Bestuur voorge
steld in volgorde van voorkeur bovenaan en de overige kandidaten in alfabetische volgorde 
worden geplaatst.

Art. 32
Indien slechts één kandidaat is gesteld voor een functie is dit lid door de kandidaatstelling 
gekozen.

Art. 33
Wordt een lid voor meer functies kandidaat gesteld dan is de volgorde waarin de 
verkiezing zal plaatsvinden de volgende: voorzitter, secretaris, penningmeester, algemeen 
bestuurslid.

E. LEDENRAAD 

Art. 34
De Ledenraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de afdelingen en van de 
verspreid wonende leden. Elke afdeling kiest in de Ledenraad één lid. Voor de verspreid 
wonende leden kunnen twee leden in de Ledenraad worden gekozen.

Art. 35
De vertegenwoordiger van de verspreid wonende leden is gekozen, wanneer minstens 
10 zodanige leden hiermee instemmen en dit kenbaar maken door middel van hun 
handtekening. Wanneer meer dan twee kandidaten worden gesteld worden diegenen 
verkozen, die de meeste stemmen op zich verenigen. Bij een gelijk aantal 
stemmen beslist het lot. Stemmen welke op meer dan één lijst voorkomen worden niet 
meegeteld.

Art. 36
De Ledenraad kiest zich uit zijn midden een voorzitter en een secretaris voor de duur van 
één verenigingsjaar, zij zijn terstond herkiesbaar.

F. ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Art. 37
Het Bestuur is belast met het voorbereiden en het leiden van de Algemene 
Ledenvergadering.

Art. 38
Wordt tijdens de vergadering schriftelijke stemming verlangd, dan wordt uit de 
vergadering een stembureau gevormd van twee personen.

Art. 39
De geloofsbrieven van de afdeling, bevattende de door de afdeling gekozen afgevaardigde 
worden door de voorzitter en de secretaris van de afdeling, of indien een van hen afge
vaardigde is, door diens plaatsvervanger, ondertekend en tenminste 8 dagen vóór de Alge
mene Ledenvergadering bij het Bestuur ingediend.
Indien de geloofsbrieven,niet tijdig zijn ingediend, heeft de afdeling geen stemrecnt.

Art. 40
Voor zover de statuten of het huishoudelijk reglement niet anders bepalen, worden alle 
besluiten van de Algemene Ledenvergadering bij meerderheid van stemmen genomen. 
Indien bij stemming over zaken de stemmen staken wordt het voorstel als verworpen 
beschouwd. De verkiezing van personen geschiedt schriftelijk. Een afgevaardigde kan 
verzoeken tot schriftelijke stemming over zaken.
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Art. 41
Het aantal stemmen, dat een afdelingsafgevaardigde kan uitbrengen, wordt bepaald door 
het aantal leden per 1 januari van het jaar waarin de Ledenvergadering wordt gehouden. 
Hiertoe stuurt elke afdeling uiterlijk voor 1 april van ieder jaar een volledige ledenlijst aan 
de ledenadministrateur ter verificatie van zijn gegevens.

Art. 42
Wenst een lid op de Algemene Ledenvergadering zelf zijn stem uit te brengen, dan dient 
hij dit voor aanvang van de vergadering aan het Bestuur kenbaar te maken. Deze stemmen 
worden in mindering gebracht van het aantal stemmen, dat de afdelingsvertegen- 
woordiger kan uitbrengen, mits de betreffende stem reeds in het totaal was begrepen.

Art. 43
Indien het Bestuur, na verzending van de agenda voor de Algemene Ledenvergadering het 
wenselijk acht alsnog een zaak van spoedeisende aard aan de Algemene Leden
vergadering voor te leggen, kan het Bestuur de Algemene Ledenvergadering voorstellen 
deze zaak in behandeling te nemen.

Art. 44
De ontwerpnotulen van de Algemene Ledenvergadering dienen uiterlijk drie maanden na de 
datum van de vergadering gepubliceerd te worden in het maandblad van de vereniging.
De vaststelling van de notulen geschiedt in de volgende Algemene Ledenvergadering.

G. INSTELLINGEN

Art. 45
De instellingen staan onder een door het Bestuur aangestelde beheerder eventueel 
bijgestaan door enige leden.
Het Bestuur kan de beheerder ontslaan. Wenst een beheerder van zijn taak te worden 
ontheven, dan deelt hij dit zo vroeg aan het Bestuur mede, dat tijdig voor een vervanger 
kan worden gezorgd.
De beheerder brengt éénmaal per jaar verslag uit aan het Bestuur. Dit verslag gaat 
eventueel vergezeld van een financiële verantwoording.

Art. 46
Maandblad
De Vereniging geeft een maandblad uit, genaamd "Succulenta” . Dit maandblad wordt aan 
alle leden, met uitzondering van de gezinsleden, kosteloos toegezonden.
De artikelen dienen zoveel mogelijk in het Nederlands te zijn gesteld. De leiding van het 
maandblad berust bij een redacteur en een waarnemend of 2e redacteur, eventueel 
bijgestaan door een commissie; allen benoemd en eventueel ontslagen door het Bestuur. 
De redactie is ten aanzien van haar beleid verantwoording schuldig aan het Bestuur.

Art. 47
Clichéfonds
Deze instelling komt ieder jaar, bij voorkeur in het decembernummer, met een zaad- 
aanbieding van cactussen en andere vetplanten, die gekocht kunnen worden. De zaden 
worden verkregen door een beroep te doen op de leden de door hen gewonnen zaden op te 
sturen naarde beheerder van deze instelling. Het fonds is evenwel gerechtigd zaad elders 
aan te kopen.

Art. 48
Bibliotheek
De bibliotheek heeft ten doel de literatuur welke van belang is voor de liefhebberij, te 
verzamelen. De bibliothecaris zorgt voor aanschaf, bewaring, onderhoud en uitlening van 
de boeken.
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Art. 49
Diatheek
Deze instelling beoogt het bijeenbrengen van kleurendia’s van cactussen en andere 
vetplanten. Deze dia’s kunnen aan de afdelingen of leden worden uitgeleend.

Art. 50
Ruilen zonder Huilen
Deze instelling heeft tot doel het bevorderen van het onderling ruilen van planten en het 
helpen en stimuleren van beginners bij het opbouwen van een verzameling door hen in 
contact te brengen met meer gevorderden en door hun een aantal planten te sturen die 
door gevorderden belangeloos ter beschikking van RzH zijn gesteld.
Om deel te kunnen nemen aan deze akties wordt hun gevraagd lid te worden van deze 
instelling tegen een zeer geringe bijdrage. Men ontvangt dan telkenjare een ruillijst. De 
overige reglementen van deze instelling worden door de beheerder opgesteld.

Art. 51
Buiningfonds.
Het Buiningfonds heeft tot taak boeken en brochures uit te geven op het gebied van de 
liefhebberij, en deze zoveel mogelijk tegen kostprijs ter beschikking te stellen. De beheer
der van het Buiningfonds is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het gebodene.
Voor elke afzonderlijke publicatie is toestemming nodig van het Bestuur en van de 
Algemene Ledenvergadering.

H. SUCCULENTARIUM 

Art. 52
Er bestaat onder de naam "Succulentarium” een succulentenverzameling, welke tot op 
heden eigendom is van het I.V.T. te Wageningen.
De vereniging spant zich in om het welzijn van deze verzameling te bevorderen, zover in 
haar vermogen ligt. Om dit te bevorderen stelt zij een commissie in.

I. SUBSIDIES 
Art. 53
De afdelingen kunnen voor bepaalde manifestaties, die het doel van de Vereniging 
bevorderen, een bijdrage krijgen uit de verenigingskas. Het Bestuur beslist over de hoogte 
van de uitkering binnen het kader van de in de begroting verleende machtiging.
Afdelingen met een begrotingstekort en zonder eigen vermogen kunnen eenmaal per jaar 
een bijdrage aanvragen voor de kosten van een gastspreker. Deze bijdrage ligt binnen de in 
de begroting vastgestelde limiet.

Spec. kwekerij voor hobbyisten en verzame
laars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek gratis 
toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe 
cultuurimporten voor de verkoop.

Geopend van maandag tot zaterdag van 9-18 uur.

HOVENS cactuskwekerij Markt 10, 5973 NR Lottum Lottum vindt U,
E3 richting Venlo afslag Venray - Grubben-
vorst-Lottum
Telefoon 04763-1693
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BALANS PER 31 DECEMBER 1980

Activa Passiva
1980 1979 1980 1979

1. K a s , b a n k , g iro 6 2 .1 2 4 ,9 3 8 6 .7 8 8 ,9 4 7. V e rm o g e n 7 2 .1 0 2 ,2 9 6 8 .6 3 5 ,2 9
2. E ffe c te n 6 .8 9 7 ,0 0 7 .1 2 2 ,0 0 B a t ig  S a ld o 2 0 .0 5 1 ,9 2 3 .4 6 7 ,0 0

T o ta a l 92 .15 4 ,2 1 7 2 .1 0 2 ,2 9
3. V o rd e r in g e n 8 .6 8 5 ,2 4 12 .53 5 ,8 6 8. V o o ru it  o n tv a n -

g e n  c o n t r ib u t ie 1 .9 8 6 ,6 0 1 .0 33 ,5 5
4. V o o rra d e n 8 .6 7 1 ,6 7 4 .4 6 0 ,5 0 9 . V o o rz ie n in g

b ib l io th e e k 2 .0 0 6 ,9 6 1.038,21
5. C lic h é fo n d s 1 4 .67 2 ,7 7 1 0 .40 6 ,8 9 10. N o g  te  b e -

ta le n  k o s te n 2 9 .4 8 4 ,9 7 3 1 .0 1 0 ,2 3
6. B u in in g fo n d s 2 4 .5 8 1 ,1 3 C 16.129,91

1 2 5 ,6 3 2 ,7 4 1 0 5 -184 ,28 1 2 5 -632 ,74 1 0 5 .1 8 4 .2 8

A d . 3. V o rd e r in g e n : A d . 6 . B u in in g fo n d s :
V o o r  g e p la a ts te  a d v e rte n tie s f  5 .1 7 1 ,4 5 V o o rra a d  D is c o b o e k e n f  3 4 .1 4 8 ,3 6
R e n te f  2 .9 0 8 ,7 9 V o o rb e re id in g s k o s te n

"K o re v a a r ” f 716 ,80
A fd e lin g e n f  6 0 5 ,0 0 V o rd e r in g f 5 .8 1 5 ,0 0

f  8 .6 8 5 ,2 4 N o g  te  b e ta le n f 3 .2 5 6 ,0 0
F o n d s v e rm o g e n f 1 2 .84 3 ,0 3

f 2 4 .5 8 1 .1 3

A d . 5. C lic h é fo n d s : M u ta t ie s  fo n d s v e rm o g e n :
G iro , k a s s a ld o t  5 .8 5 1 ,6 2 B e g in s ta n d f 2 .4 9 4 ,2 9
Z aad  (k o s tp r i js ) f  1 .4 06 ,8 5 O n tv a n g e n  g if te n f 2 .2 9 0 ,0 0
V e rp a k k in g s m a t.  en d ru k w e rk f  8 .2 6 1 ,1 5 R e s u lta a t o p  v e rk o o p
V o o rv e rk o p e n . / . f  8 4 6 ,8 5 b o e k e n f 8 .0 58 ,7 4

f  14 .67 2 .7 7 f .12 ,843 ,03

P la n te n  en C a c tu s s e n h a n d e l 11  !
A . V A N  A C H T H O V E N  & Z N .

Hoya’s - Senecio’s
W ij b e z it te n  een ze e r g ro te  c o lle c t ie Crassula’s - Ceropegia's
ca c te e ë n . U n ie k  in  A m s te rd a m !
R e g e lm a tig  u itb re id in g  van o n s  a s s o r-

Prijslijst op aanvraag

t im e n t . C o rre s p . Eng., D u its

S in g e l-B lo e m m a rk t t / o  528 (G e e lv in k - MARIN CACTUS PATCH

s te e g ), A m s te rd a m . T e l. :  na  18 .00  u u r 61, G ra n a d a  D rive

020-101641. C o r te  M a d e ra /C a lifo rn ia

9 4 9 2 5  U SA
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OPBRENGSTEN
Begroting Begroting

1980 1980 W /V 1980

11. Contributie 136.677,07 139.000,- V 2.322,93 133.000,-
12. Netto opbrengst

verkopen 1.755,09 500,- W 1.255,09 1.000,-
13. Inschrijfgeld 1.723,95 1.500,- W 223,95 1.500,-
14. Advertenties 8.361,80 8.000,- W 361,80 8.000,-
15. Clichéfonds 13.546,80 10.000,- W 3.546,80 10.000,-
16. Interest 9.313,60 5.000,- W 4.313,60 5.000,-

171.378,31 164.000,- W_ 7.378.31 158.500,-

UITGAVEN
17. Tijdschrift 137.617,76 144.000,- w 6.382,24 142.000,-
18. Bibliotheek 2.000,00 2.000,- 1.000,-
19. Porto + Bankk. 5.454,28 6.000,- w 545,72 5.000,-
20. Drukwerk 324,60 3.000,- w 2.675,40 3.000,-
21. Vergadering en

reiskosten 4.067,36 5.000,- w 932,64 5.000,-
22. Propaganda — 3.000,- w 3.000,00 2.000,-
23. Diatheek 24,75 300,- w 275,25 200,-
24. Vergoeding sprekers 149,00 200,- w 51,00 300,-
25. Diverse kosten 1.688,64 4.000,- w 2.311,36 4.000,-
26. Batig + (nadelig) saldo + 20.051,92 -  3.500,- + 23.551,92 — 4.000,-

171.378.31 164.000,- w 7.378.31 158.500,—

DER KAKTEENLADEN

Wij brengen

Wij leveren 

Wij zenden 

Wij kopen

goede vakliteratuur over Cacteeën/Succulenten, Orchi
deeën, Bromelia's, Bonsai/Saikei, Waterplanten, Kassen/ 
broeibakken, enz.
winkelnieuwe boeken vanaf DM 50,- bestelwaarde/porto 
en verpakking gratis (* zie onder) 
onze literatuurlijst met meer dan 80 titels op aanvraag 
gratis toe.
tegen goede prijzen Cactustijdschriften en Cactusboeken 
uit binnen- en buitenland

Verzending naar het buitenland tegen vooruitbetaling na 
ontvangen rekening.

Jörg Kopper Lockfinke 7 D-5600 Wuppertal 1 W-Duitsland
Alle prijzen + verzendkosten; leveringen alleen op onze verzendcondities
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Ad. 10. Nog te betalen kosten:
Voor maandblad f  24.390,83
Reiskosten f 4.076,64
Propganda f 100,00 Ad. 15. Verkoop zaad f  26.526,59
Diversen f 917,50 Kosten f  12.979,79

f  29.484.97 f  13.546.80

Ad. 25. Diverse kosten:
Ad. 21. Vergadering- en reiskosten: Prijzen Diawedstrijd f  625,00
Kosten van het dagelijks Koersverlies op effecten f  225,00
bestuur f 1.940,70 Nadelig saldo Grasheuvel-
Kosten van de ledenraad f 1.728,26 conferentie f  237,75
Kosten algemene vergadering f 398,40 Diversen f  600,89

f _ 4.067,36 f  1.688.64

EVENEMENTENLIJST

18 april 
30 april : 
2/3 mei 
2 mei :
9 mei
9 mei :
16 mei
23/124 mei :

6/8 juni : 
13 juni : 
22 augustus : 
29 augustus :

Succulentenbeurs te Torhout (Belgié)
Succulentententoonstelling in de Jochum-hof te Steyl tot en met 3 mei.
Succulentenbeurs te Haarlem
Ruilbeurs te Drachten
Algemene Ledenvergadering te Bunnik
Cactusbeurs te Amstelveen
Cactusbeurs te Gouda
Cactustentoonstelling in het Koninklijk Atheneum te Tielt (België) verzorgd 
door Grusonia
Cactustentoonstelling te Veldhoven 
Succulentenbeurs te Dordrecht 
Succulentenbeurs te Roosendaal 
Succulentenbeurs te Zutphen

Programma Cactaceae Brugensis
april : Waar de cactussen groeien: San Luis Potósi - Mexico City. Spreker E. Lanssens. 
mei : Cactussen op hydro-cultuur door M. Jacobs, 
juni : Mijn verzameling door Herr Bludeau.
De vergaderingen vinden plaats op de vierde vrijdag van de maand in Zaal Sconevelde, 
Brieversweg te St. Kruis, Brugge.

Programma Grusonia
18 april: Ruilbeurs te Torhout. Aanvang 13.00 uur
8 mei : te Tielt, Dhr. E. Ladrière met als onderwerp Carnegia gigantea. Aanvang 20.00 u.
12 juni : te Torhout, gespreksronde
De plaatsen van vergadering zijn:
te Torhout: Parochiezaal Don Bosco, Pastoriestraat
te Tielt: Zaal Vijverhof, Kortrijkstraat

AFDELINGSNIEUWS

Programma afd. Amsterdam
24 april: Hr. Brederoo over de ontwikkeling van bloemen bij cactussen

Freek Zondag vertoont dia's van excursies van de afgelopen jaren 
23 mei : Excursie naar België (kwekers en liefhebbers). Vertrek om 8.00 uur vanaf de zuil 

bij de RAI. Opgave door storting van f 45,— op girorekening 4986957 tnv Succu
lenta afd. Amsterdam

De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en ze worden gehouden in het zaaltje naast de 
Prinsessekerk, van Hallstraat 164. Voor meer inlichtingen over de afdeling en zijn 
aktiviteiten kunt U contact opnemen met het secretariaat, F. Triep, 1e Oosterparkstraat 
136, 1091 HH Amsterdam, tel. 020-655148.
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Afdeling Den Helder en Omstreken
16 mei : Kleine ruilbeurs
13 juni : Kasbezoek bij enkele leden in Den Helder.

Programma afdeling Utrecht
11 mei : Lezing met dia’s door W. Alsemgeest over zijn reis door Mexico.
De bijeenkomsten zijn elke 2e maandag van de maand in Utrecht. Inlichtingen bij H. van 
Dijk, Dr. Brevéestraat 61, 3981 CG Bunnik. Tel.: 03405-3607.

Programma afdeling Zwolle
23 april : Heer Sterk uit Helmond spreekt over Echinocereus.
21 mei : Heer Veerman van Vemakas spreekt over kassenbouw en inrichting
Inlichtingen: Mevr. den Hollander-Huang, Waver 13, 8032 AS Zwolle.

Programma afdeling IJsselstreek
24 april : te Zutphen: De heer van Bruggen wil zijn logé’s uit Engeland vragen een

lezing te houden. Mocht dit niet doorgaan dan zal deze avond benut 
worden door het gezamenlijk zoeken van een naam bij een plant en het 
stellen van vragen.

29 mei : te Goor: De heer Ruysch uit Bennekom over het Succulentarium te Wage- 
ningen. Tevens zal hij hierover dia’s vertonen.

19 juni : te Apeldoorn: Onderlinge ruil- en praatavond bij de heer Kolmas te Apel
doorn.

29 augustus : te Zutphen: Ruilbeurs van het Oosten
25 september: te Goor: Onderlinge ruil- en praatavond.
30 oktober : te Zutphen: De heer de Looze uit Heerde vertelt aan de hand van dia’s over

liefhebberij in Engeland.
27 november : te Goor: Praatavond d.m.v. discussiegroepen, begeleidt door de heer de 

Bruyn uit Almelo. Beoordeling zaaiwedstrijd.
18 december: te Zutphen: Algemene Vergadering.

Programma afdeling Groningen
16 april

2 mei 
13 juni 
25 juni
10 september 

8 oktober

Lezing door de Heer Bos uit Schoort, die ook planten voor de verkoop mee
brengt
Excursie naar een kwekerij in Kleve (BRD) en een kwekerij bij Nijmegen 
niet bekend
Wandeling door de Hortus olv de Heer Verloop
Lezing door de Heer Rubingh over zijn reis naar Mexico. Plaats: Nieuwe 
Doelen te Appingedam, aanvang 19.30 uur
Lezing door de Heer Braamhaar over zijn reis naar Equador. Plaats en tijd 
als op 10 september

Programma afdeling Dordrecht & Omstreken
7 mei
4 juni
2 juli
6 augustus

3 september: 
1 oktober
5 november : 
3 december : 
Attentie: met

Praatje over verwarming en isolatie door hr. Klaasse 
Terminologie in onze hobby (vervolg op de inleiding van nov. ’80).
Dia’s over verzamelingen in Engeland door hr. Klaasse
Geen officiële vergadering, iedereen is welkom i/d  kas van hr. Kooijman in
Zwijndrecht.
Onderlinge ruilbeurs
Lezing over cactussen (spreker wordt later bekend gemaakt)
Quiz te verzorgen door de hr. van Kaam 
Jaarafsluiting
ingang van februari is de aanvang van de vergaderingen bepaald op 19.30 u.

PROGRAMMA AFDELING Zaanstreek
24 april : we gaan gezamenlijk proberen te enten 
22 mei : ruilavond en uitslag fotowedstrijd.
19 juni : dhr. v.d. Wouw over Asclepiadaceae.
28 augustus : gezellige praatavond en plantenverkoop van de fa. Bos uit Schoorldam. 
Inlichtingen: Mevr. A. Hoekstra-Tuyn, Clusiusstraat 12, 1504 HH Zaandam.
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BEURZEN

Afdeling Haarlem
Succulentenbeurs op zaterdag 2 mei en zondag 3 mei van 12.00-16.00 uur in de Stads
kweektuin, Kleverlaan 9, Haarlem.
Tentoonstelling van cactussen en andere vetplanten van zaterdag 2 mei 1981 tot en met
zondag 10 mei 1981 in de Stadskweektuin, Kleverlaan 9, Haarlem. Dagelijks geopend van 
10.00-16.00 uur. Toegang vrij.

Ruilbeurs afd. Friesland op 2 mei te Drachten.
De Friese Cactus- en succulenfenruilbeurs was vorig jaar een groot succes en wordt dit 
jaar nog groter opgezet in een ruime lichte zaal in gebouw ” De Opdracht” (v/h RIA) naast 
Trambusstation, Stationsweg 150a te Drachten.

Aanvang: 10.00 uur - onderling ruilen voor Succulenta-leden 
13.00 uur - ruilen en verkoop voor iedereen
Natuurlijk kunt u in de verloting weer vele prachtige planten bemachtigen. 

Sluiting 17.00 uur.
Tafels & f 4,— kunt u reserveren bij de heer D. van Wieren, De Foute 18, Drachten, tel. 
05120-19697.
Dus tot ziens op 2 mei 1981 in Drachten.

Cactusbeurs afdeling Amsterdam
Op zaterdag 9 mei houdt de afdeling Amsterdam een grote cactusbeurs in de overdekte 
ruimtes van het winkelcentrum Het Groenhof in Amstelveen. De beurs wordt om 10.00 uur 
geopend. Elk uur wordt er een verloting gehouden met interessante prijzen. Horecafacili- 
teiten zijn ook in deze ruimtes aanwezig.
Degenen, die planten of materialen willen ruilen of verkopen, kunnen gratis een kraampje 
krijgen. U wordt echter aangeraden deze plaats van tevoren te reserveren bij F. Triep, 1e 
Oosterparkstraat 136 I, 1091 HH Amsterdam, tel. 020-655148.
Het winkelcentrum ligt even ten zuiden van Rijksweg 6 en is van daar te bereiken door bij
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de afslag Amstelveen-Noord van de rijksweg af te gaan, langs het Tulpziekenhuis te 
rijden en de Groenelaan (linksaf bij het ziekenhuis) in te slaan. Het winkelcentrum is ook 
bereikbaar met bus 67 (GvB en CN) vanaf Amsterdam CS (halte Groenhof).

Cactusbeurs afdeling Gouda
Evenals de voorgaande jaren nodigen wij U uit tot het bijwonen van onze, op ZATERDAG 
16 MEI te houden GOUDSE CACTUSBEURS.
De beurs wordt, net als in de voorgaande jaren, gehouden in de grote zaal van 
"KUNSTMIN” aan de BOELEKADE 67 te Gouda. Het gebouw is gelegen in het centrum van 
de stad, op ca. 5 minuten lopen van het station. Voor auto’s is ruime parkeergelegenheid 
aanwezig.
De beurs zal officiéél geopend worden om 11.00 uur, de door U meegebrachte planten 
kunnen opgesteld worden. Er bestaat tot 16.00 uur gelegenheid om planten te ruilen, 
kopen of verkopen.
Naast planten, zult U op deze beurs nog vele andere interessante artikelen onze lief
hebberij betreffende, aantreffen.
Wij hopen dan ook op Uw komst naar Gouda te mogen rekenen om er gezamelijk een 
prettige, sfeervolle beurs van te kunnen maken.

Grootse Cactustentoonstelling afd. Eindhoven
In het Pinksterweekend 1981 - 6, 7 en 8 juni - organiseert de afdeling Eindhoven in de 
prachtige aula van de Gemeentelijke Technische Schooi, aan de Sterrenlaan te Veldhoven, 
een groots opgezette cactustentoonstelling.
Naast een grote en interessante cactusshow, met een speciale Mammillaria verzameling 
volgens Schumann (Hunt), is er op de tentoonstelling verder een inzending van de 
Orchideënvereniging Eindhoven en Aquaterra uit Eindhoven en van de Bonzaivereniging. 
Verdere mededelingen en tijden van openstelling e.d. volgen nog.

Bestuur afd. Eindhoven

Succulentenbeurs West-Brabant
De beurs georganiseerd door de afdeling West-Brabant wordt gehouden op zaterdag 
22 augustus. De aanvang is om 14.00 uur en de plaats is de kantine van het Norbertus 
College, Lyceumlaan 10 te Roosendaal. Dit is drie minuten lopen van het station.

Succulentenbeurs van het Oosten
De traditionele succulentenbeurs van het Oosten zal gehouden worden op zaterdag 29 
augustus in de grote zaal van de Hanzehof "De Buitensocièteit” te Zutphen. Aanvang 
beurs 13.00 uur. Einde 17.00 uur. De toegang is vrij en er vindt een grote verloting plaats.

SUCCULENTENTUIN

VAN DONKELAAR
Laantje 1 - Werkendam 
Tel. 1835 - 143«

Aprilaanbieding
5 cleistocactussen OF 

5 notocactussen 

voor f 20,-

Te bestellen op gironummer 150.98.30 
Zaadlijst gratis verkrijgbaar en planten- 
lijst na storting van f 3,50.

KARLHEINZ UHLIG - KAKTEEN
0 5 3  K E R N E N  i.R  ( R o m m e ls h a u s e n )

W  - D u i t s la n d  L IL IE N S T R  5

A a n v u lle n d e  p la n te n li js t  1 98 0 -8 1

G y m n o c a ly c iu m  b ic o lo r 10,- - 14,-
h o r r id is p in u m 10,- 2 0 ,-
u ru g u a y e n s e ’ 8,- 12,-

M e lo c a c tu s  d e p re s s u s 17,- 2 0 ,-
g r is o le o v ir id is 15,- 20 ,-
g u ita r t i 15,- 18,-
m a x o n ii 35 ,-
n e g le c tu s 22,- 3 6 ,-
n e e ry i 14,- 3 5 ,-
o a x a c e n s is 45 ,- 55 ,-
s a lv a d o re n s is 20,- 2 2 ,-

P a ro d ia  c a m a rg u e n s is  v. c a s ta n e a 9.- 15,-
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VRAAG 
EN

AANBOD
Opgaven voor deze rubriek moeten uiterlijk 
de 15e van de maand vóór verschijning bij 
Mevr. Smit zijn. Leden van Succulenta 
hebben per jaar recht op één gratis 
advertentie in deze rubriek. Alleen adver
tenties betreffende de liefhebberij worden 
opgenomen.

Aangeboden: broeikasje 4.80 x 3.80 m + 
verzameling van ongeveer 500 cactussen, 3 
tabletten. Liefst in één koop. H. v. Gelder, 
Het Bos 3, Bemmel. Tel.: 08811-2908.

Te koop aangeboden: verzameling van on
geveer 400 cactussen wegens verhuizing 
t.e.a.b. ook in kleinere partijen. W.H. Bos- 
graaf, Brunellaan 40, 4143 EG Leerdam. 
Tel.: 03451-5081.

Te koop gevraagd: zaad, plantje of stek van 
Euphorbia ankarensis, Hoodia dregei, Sta- 
pelianthus pilosus, Edithcolea sordida, Na
vajo peeblesiana, Pseudolithos cubiformis. 
Wil ook ruilen. Onkosten worden vergoed. 
J. Zwart, Gasthuisweg 6, 1779 AJ Den 
Oever. Tel.: 02271-2147.

Te koop: verzameling cactussen ongeveer 
200 stuks. Te bevr. A. Veld, Osdorperweg 
870, Amsterdam. Tel.: 02907-4888 na
18.00 uur.

Gevraagd: stekje of planten van Rebutia, 
Parodia, Lobivia, Gymnocalycium. Kosten 
worden vergoed. Mevr. J. de Boer-Hiem- 
stra, Noard 105, 8711 AD Workum (Frl.).

behandeld met gammastralen, 
daardoor beslist vrij van onkruid, 
leverbaar in zakken van 50 Itr.

Samenstelling: 20%klei,30% tuinturf, 30%turfmolm,
10% bladgrond,10% koemest en 50 Itr. zand /m^.□□

O  lentse potgrond
Laauwikstraat 2 ,Lent,te l:080-22 2089
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Te koop: verzameling cactussen, zowel 
grote als kleine planten, ongeveer 350 
stuks. Inlichtingen: Ger Olsthoorn, Amster- 
damsestraatweg 933 bis, 3555 HP Utrecht. 
Tel.: 030-434477.

Ter overname gevraagd: aluminium hobby- 
kasje met of zonder glas. Afm. ongeveer 2 
x 4 m. J.H. Wezenberg, Veenmos 187, 8265 
HW Kampen. Tel.: 05202-22788 na 5 uur.

Gevraagd: Contact met leden die geïnteres
seerd zijn in het geslacht Echinofossulo- 
cactus en Turbinicarpus. Of wie kan mij 
vertellen of er speciale boeken of stencils 
in de handel zijn over deze twee geslachten 
of boekwerken waarin over deze planten 
veel is geschreven, dit mogen aparte 
boeken zijn. P. Franken, Begoniastraat 58, 
4702 CD Roosendaal.

V A N  S P IJK  

uw d r u k k e r

U WEET HET TOCH OOK AL?
voor MOOIE en GEZONDE PLANTEN

Cactussen
aloes
Coniferen
Tillandsias
Uitzonderlijke boeken
Succulenten
Bromelias
Over diverse onderwerpen
Exotica
Kamerplanten
Epifyten
NATUUR & BOEK Elandstraat 58
2513 GT Den Haag tel. 070-64 6277

Kees en Martine Bos
andere succulenten 
cactussen
Kanaalweg 16,
1749 CE SCHOORLDAM 
(Warmenhuizen)
Tel.: 02269 - 2694

Liefhebbers
zijn de hele week welkom!

kunt U terecht bij

Cactuskwekerij

”LAKERVELD ”
Een waar CACTUSPARADIJS voor de 
liefhebber.

Lakerveld 89 - Lexmond
(tussen Lexmond en Meerkerk)

Telefoon: 03474-1718

Waar het om draait is, dat ontwerp en konstruktie van de 
kas, een mikroklimaat kreeren, waarin alle planten welig tieren. 
De SOLUS tuinkassen zijn geheel volgens beroepskwekers- 
eisen gekonstrueerd. Er zijn 9 verschillende modellen; van 
5 m2 t/m 15 m2.
De Hovenier stuurt U graag alle informatie. Schrijf een 
briefje of bel:
DE HOVENIER 
POSTBUS 2186 
5001 CD TILBURG 
TEL.: 013-556478

[de ho enierl
th u is  in  de  tu in

WINCO NIEUWSTRAAT 47, 2312 KA LEIDEN. TEL. 071 -121386  
KAS: TRAPPENBERGLAAN, RIJNSBURG

Cultuurplanten.
Melocactus neryii met cephalium f 40,

maxonii met cephalium f 42.
bahiensis met cephalium f 50,
caxacaensis met cephalium f 60,

Ferocactus Wislizenii o 20-22 cm f 45,
Ariocarpus intermedius, trigonus, fisseratus, retusus 
Echinocereus engelmannii clusters, russanthus, enneacanthus 

pectinatus rigidissimus 
dasyacanthus clusters 
fendlerii clusters 
stramineus clusters, chloranthus

Ferocactus gracilis, wislizenii, johnstonianus, 
acanthodes, hystrix.
Mammillaria grussonii, geminispina, celsiana, 
lenta, humbcldtii
Lophophora williamsii 3-6 cm <a etc. 
Epithelantha sp. Encephalocarpus sp. Turbini
carpus sp.

Vele andere soorten staan op mi\n assorti- 
mentslijst. U kunt deze gratis aanvragen. 
Bezoek alléén na telefonische afspraak.
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7. C. goebelianus
lang: 1,3 mm breed: 0,8 mm

8. C. aureispinus
lang: 1,2 mm breed: 0,7 mm

8A. C. aureispinus 9. Cip. minensis
lang: 1,1 mm breed: 0,7 mm lang: 1,1 mm breed: 1,0 mm

9A Cip. minensis HU-101 10 |  Cip. species HU-111
lang: 1,1 mm breed: 1.0 mm lang: 1.2 mm breed 1,0 mm  89



13. Austr. albicephalus
lang: 1,5 mm breed: 1,1 mm

15 Pil. glaucescens
lang: 1,5 mm breed: 1,0 mm

17 Pil polygonus
lang 2.0 mm breed 1.3 mm

14. Pil. azureus
lang: 1,5 mm breed: 1,1 mm

16. Pil. palmeri
lang. 2.0 mm breed 1,5 mm

18. B brevicylindrica
lang: 1,3 mm breed: 1.0 mm



lang, 0,8 mm breed en 0,5 mm dik, aan het basale eind nog dunner; testa 
fijn geknobbeld, mat, de knobbels enigszins in dwarsrimpels gerangschikt.” 
Omdat Ritter de zaden slechts naar de uiterlijke indruk beoordeelt, hetgeen reeds 
daaruit blijkt, dat hij het zaad van Cipocereus pleurocarpus en minensis 
bij de vormenkring van het zaad van Pilosocereus rekent, heeft hij helder en 
duidelijk een oordeel uitgesproken over zijn deskundigheid om zaden te onder
scheiden.
De afbeelding 8 en 8A laten het zaad van Coleocephalocereus aureispinus 
Buin. et Bred. in 2 verschillende vormen zien. Ook bij deze soort heeft Ritter’s 
waarnemingsvermogen het jammerlijk laten afweten. Hoewel hij de naaste verwant 
van deze soort, Pilosocereus minensis, in zijn nieuwe geslacht Cipocereus 
onderbracht, merkt Ritter niet hoe eng de verwantschap van aureispinus tot 
minensis is en zonder blikken of blozen brengt hij aureispinus van Coleocephalo
cereus bij Pilosocereus onder. Zijn minensis echter haalde hij bij het geslacht 
Pilosocereus weg en brengt die onder bij Cipocereus. De drijfveer daartoe zou 
wel eens kunnen zijn, dat hij bewijzen wilde, dat Cipocereus niet op slechts 
1 soort berustte. In afb. 9 zien we dan het zaad van de zojuist vermelde 
soort Pilosocereus minensis (Werd.) Byl. & Rowl. alias Cipocereus minensis 
(Werd.) Ritt. Aan dit zaadbeeld kan men duidelijk herkennen dat er een enge 
saamhorigheid is met aureispinus en Coleocephalocereus. Ook het hilum laat 
de in 2 diepe verzinkingen verdiepte micropyle en umbilicus zien. Dit zaad 
laat zelfs nog duidelijker de samenhang met Coleocephalocereus zien. Afbeelding 
9A toont nogmaals minensis-zaad, HU 101, dat bijna geheel overeenkomt met 
de in afb. 9 getoonde zaadkorrel.
Bij afbeelding 10, zaad van een Cipocereus HU 111, zien we de door Ritter 
aangegeven vorm van de knobbels op de testa: ”de knobbels ongeveer in dwars
rimpels gerangschikt” komt geheel overeen met de beschrijving bij C/'poc. 
pleurocarpus Ritt. In het beeld echter van het zaad van aureispinus, minensis, 
HU 101 en HU 111 is duidelijk de enge samenhang met Coleocepalocereus 
zichtbaar. Mocht echter het zaad van pleurocarpus toch verschillen van dat 
van HU 111, dan verandert dit niets aan het feit, dat Cipocereus als identiek 
met Cephalocereus gezien moet worden.
Afbeelding 11 toont het zaad van Coleocephalocereus pluricostatus Buin. et 
Bred. Ook bij dit zaad hoeft men niet over een groot onderscheidingsvermogen 
te beschikken om aan te tonen, dat er geen grote onderscheidingskenmerken 
zijn. Immers de grote verwantschap met de zaden van de zogenaamde Cipocerei 
valt direct op en nog indringender wordt duidelijk, dat al deze zaadvormen 
bij Coleocephalocereus ondergebracht moeten worden.
In afb. 12 zien we het zaad van een Austrocephalocereus dybowskii (Gross.) 
Backbg. en ook aan dit zaad ziet men onmiddellijk dat het tot het geslacht
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Coleocephalocereus hoort en daar weer in het bijzonder tot de soorten om 
aureispinus en minensis maar ook tot HU 111. Alleen dit zaad al bewijst 
dat dybowskii niet bij Austrocephalocereus hoort maar bij Coleocephalocereus 
ondergebracht moet worden.
Dat ook Austrocephalocereus albicephalus Buin. et Bred. (afb. 13) een soort 
is die ten onrechte bij Austrocephalocereus werd gerekend toont de zaadtekening 
duidelijker aan dan woorden zouden kunnen.
Het geslacht Coleocephalocereus heeft zeer karakteristieke zaden die noch met 
Micranthocereus verwisseld kunnen worden, noch een engere verwantschap 
laten zien met Pilosocereus en Buiningia. De afstamming van het geslacht 
Coleocephalocereus moet bij Melocactus/Discocactus gezocht worden en 
derhalve moet Coleocephalocereus als een afstammeling van deze beide ge
slachten gezien worden.
Bij Pilosocereus azureus Ritt. (afb. 14) laat het zaad een morfologisch totaal 
andere structuur zien. De zaden zijn zwart-bruin, sterk glanzend en volkomen 
glad. Pas onder de microscoop is de vorming van knobbeltjes zichtbaar. Hoewel 
het geslacht Pilosocereus een verbreiding heeft van het oostelijk gedeelte van 
Mexico tot diep in Brazilië, laat het zaad van al deze wijd verbreide soorten 
een zeer gelijkmatig beeld zien. Men zou zelfs bijna kunnen zeggen, dat de 
zaden min of meer hetzelfde uiterlijk hebben. Voor deze studie heb ik slechts 
van 4 soorten Pilosocereus het zaad getekend, maar ik heb meer dan een 
dozijn verschillende soorten van dit geslacht onderzocht, waarbij ik geen grote 
afwijkingen in het zaadbeeld kon ontdekken.
Afbeelding 15 toont het zaad van Pilosocereus glaucescens (Lab.) Byl. et Rowl. 
en ook dit zaad toont hetzelfde beeld als hiervoor, sterk glanzend, zwart-bruin 
en glad, de knobbeltjes ziet men pas onder de microscoop. Alleen de rug 
van de zaadkorrel is met grotere knobbeltjes bezet, precies zoals de zaad- 
structuur bij het geslacht Buiningia laat zien. Ook Pilosocereus palmeri (Rosé) 
Byl. et Rowl. (afb. 16) die uit Oost-Mexico stamt laat nauwkeurig hetzelfde 
beeld als de overige Pilosocerei zien. We vinden ook hier op de rug van 
de korrel een reeks sterkere knobbels zoals bij Buininga. Als laatste soort, 
weer uit een ander gebied, namelijk de Caribische Eilanden, vertoont Pilosocereus 
polygonus (Lam.) Byl. et Rowl. (afb. 17) exact hetzelfde beeld.
De afbeelding van Buiningia brevicylindrica Buin. (afb. 18) laat de enge ver
wantschap met het geslacht Pilosocereus zien. Het zaad is zwart, glanzend en 
glad, aan de rugzijde zijn de knobbels sterker ontwikkeld; de andere knobbel
tjes zijn pas onder de microscoop te onderscheiden. Het hilum is bij het 
geslacht Buiningia rechter en langer dan bij Pilosocereus, voor de rest echter 
lijken de zaden van beide geslachten op het eerste gezicht bijna aan elkaar 
gelijk.
Bij Buiningia purpurea Buin. et Bred. (afb. 19) echter ontbreekt de reeks 
grovere knobbels op de rugzijde volkomen. De zaden zijn echter eveneens 
zwart, glad en glanzend en ze lijken bedrieglijk veel op het zaad van Pilosocereus. 
Alleen het rechte en lange hilum wijst naar het geslacht Buiningia; overigens 
is de knobbelvorming slechts onder de microscoop duidelijk te herkennen. 
Na diepgaande bestudering van het zaad van bovengenoemde geslachten 
blijkt, dat het zaad van het geslacht Buiningia geen verwantschap vertoont 
met het zaad van het geslacht Coleocephalocereus, nog minder met dat van het 
geslacht Micranthocereus en dat het geslacht Buiningia afgeleid moet worden 
van Pilosocereus, hetgeen ook duidelijk bewezen wordt door de studie van de 
zaadmorfologie.
lm Samtfelde 57, D-4790 Paderborn, B.R.D.

Vertaling: Sief Theunissen. (slot VOlQt)
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Op zoek naar cactussen in Rio Grande Do Sul (II)

K.H. PRESTLÉ

25.10.79: De eerste langere tocht brengt ons naar het gebied van de Brasili- 
cactussen en Noto-Parodia’s. Via Taquara en Francisco de Paola bereiken 
wij na 180 km de streek rondom Tahinias, waar wij op deze tocht de eerste 
cactussen aantreffen. Het gaat hier om een standplaats van Notocactus linkii 
var. (PR 212), die hier in de heuvels blijkbaar erg aan koude blootgesteld is, 
want alle planten, die wij zien zijn bij de ribben door vorstschade aangetast. 
Ook vandaag staat er een koude wind en regenbuien maken het ons niet 
gemakkelijk het gebied nader te doorzoeken. Wij hebben ons warm aangekleed, 
maar het is geen genoegen. Na 50 km komen wij op een vlak rotsplateau, 
dat nog volledig in tact is en prachtig begroeid met korstmossen en daar 
ontdekken wij de eerste Noto-Parodia’s (PR 265). Behalve de wit en geel 
glanzende korstmossen groeien hier ook prachtige alpenbloemen; de hele streek 
doet mij sterk denken aan de Tiroler alpenweiden. Wij zoeken nu natuurlijk 
zeer intensief de rotsen af naar Noto-Parodia’s, maar pas na 30 km zien wij 
weer een populatie. Ik houd deze vondst voor Notocactus hamatacanthus 
(PR 267), maar het is erg moeilijk deze Noto-Parodia’s ter plaatse te determineren, 
omdat deze wilde planten er veel compacter uitzien dan wij in onze kassen 
van deze planten gewend zijn. Tussen de glanzende korstmossen zijn de planten 
bijna niet te vinden, omdat ze voor meer dan de helft in het mos verzonken 
staan. De lange, vezelachtige wortels, die meer dan 50 cm lang kunnen worden, 
groeien in het dunne humuslaagje onder de korstmossen. Men kan zich goed 
voorstellen, wat er gebeurt, wanneer deze beschermende laag korstmossen 
door afbranden verstoord wordt. Tot onze verbazing openen de knoppen van 
deze Noto-Parodia's zich in de middagzon, ondanks koude en wind. Derhalve 
kunnen wij de prachtige citroengele bloemen bewonderen, bestuderen en foto
graferen. Typerend voor deze 2 standplaatsen is, dat behalve de Noto-Parodia’s 
ook steeds Notocactus linkii aanwezig is. Beide soorten schijnen graag samen 
op dezelfde plaats te groeien; van hybridisatie is echter niets te bespeuren.

Tenslotte bereiken wij Cambara, een dorpje met 300-400 inwoners en proberen 
in een restaurant, een kruising tussen een café en een levensmiddelenwinkel, 
iets eetbaars te krijgen, maar behalve bier, koude worstjes en een broodje 
kaas is er niets te krijgen. Snel tanken wij aan een handbediende pomp 
nog wat benzine, daar wij in de komende 2 dagen geen benzine meer zullen 
kunnen krijgen en begeven ons op weg naar Fortaleza dos Aparados, waar 
wij ’s avonds willen kamperen. Fortaleza dos Aparados, dat in het Parque 
Nacional dos Aparados da Siërra ligt, is een hoog gelegen gebied, met een diep 
ingeschuurde canyon, die helemaal doorloopt tot aan de oceaan. De steile 
rotswanden zijn ongeveer 100 m hoog. In dit unieke natuurgebied ligt de 
vindplaats van o.a. Brasilicactus graessneri var. albisetus forma fortalezensis 
(PR 269). Deze cactus groeit hier tegen de zeer steile wanden van de canyon 
op smalle richels, zodat het bijna onmogelijk is de planten te bereiken. Behalve 
deze Brasilicactus groeit hier, samen met enige Bromelia’s en Orchideën, ook 
Rechtsteineria purperea. In de dicht met lange slierten baardmos begroeide 
bomen zien wij o.a. de bloedrood bloeiende Orchidea sophonitiens, die hier 
ondanks de koude (temperaturen tot -5° C.) zich thuis voelt.
Plotseling en verrassend vormt zich in de canyon een dichte mist, die binnen 
een half uur de diepe canyon tot aan de rand vult en zich daarna over het
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De vindplaats van Brasilicactus haselbergii 
bi/ Ta qua ra R.S.
(Rio Grande do Sul).

Foto van de schrijver.

aangrenzende gebied uitbreidt. Omdat er absoluut niets meer te zien is, vluchten 
wij in onze wagen en brengen zittend, gehuld in een slaapzak, de nacht door. 
De volgende morgen is alles zo nat als na een flinke regenbui en wij begrijpen 
nu des te beter hoe de planten hier tegen de steile rotswanden aan hun vocht 
komen. Zodra de zon weer schijnt, begeven wij ons op weg en zoeken de 
verdere omgeving af, maar behalve de reeds vermelde Brasilicactussen zijn 
hier geen cactussen meer te vinden, ook geen Noto-Parodia's.
Wij rijden terug viaCambara naar Bom Jesus, omdat daar Parodia chrysacanthion 
zou groeien. Wij zoeken de gehele omgeving tot aan de Rio Pelotas af 
maar vinden niets. Op weg naar Jaquirana vinden wij bij een waterval Brasili
cactus graessneri var. longispinus (PR 271), die ook hier tegen de rotswanden 
groeit. Met zijn lange, geel-groene borstelharen is deze Brasilicactus een zeer 
aparte verschijning. Jaquirana is een dorp, waarin de oude bouwstijlen nog 
steeds domineren, bijna alle huizen en ook de kerk zijn van hout. Hier moet 
het vaderland van Brasiliparodia buenekeri var. intermedia Ritter zijn.
Maar hoe wij ook zoeken, behalve een mooie variëteit van Notocactus linkii 
(PR 254) is er in deze cactusarme streek niets te vinden.
Dus verlaten wij snel Jaquirana in de richting van Carnela. Pas 90 km voorbij 
Jaquirana stoten wij weer op een Noto-Parodia, die de door Ritter genoemde 
Brasiliparodia buenekerii var. intermedia zou kunnen zijn. (PR 262). Onderweg 
zien wij nog een standplaats van Brasilicactus haselbergii, maar ook hier zijn 
de wanden zo steil en nat, dat het eenvoudig levensgevaarlijk is er tegenop 
te klauteren. Dus trekken wij onverrichterzake verder. In Carnela krijgen wij 
na lange tijd weer eens een bed te zien. Wij slapen eens lekker uit en bereiken 
de volgende dag Porto-Alegre weer.
5.11.79: Bij stralende zonneschijn beginnen wij aan de grote tocht naar het 
zuiden van Rio Grande do Sul. Over de BR-290 willen wij naar Sao Gabriel, 
maar voorlopig schiet het landschap aan ons voorbij, duidelijk aantonend hoe 
groot het areaal aan gecultiveerd land in Rio Grande do Sul reeds is. Vroeger 
bestond 46% van de staat Rio Grande do Sul uit oerwoud. Daarvan is nu 
volgens Prof. Backes van de universiteit van Porto-Alegre nog maar 1% over. 
Duidelijker is het eigenlijk niet te demonstreren, hoe het er hier vroeger uitgezien 
moet hebben. Dus is het niet verwonderlijk, dat wij reeds meer dan 200 km 
gereden hebben zonder zelfs een glimp van een cactus te zien te krijgen. 
In de nabijheid van Dept. Cacapava do Sul wordt het heuvelachtiger en van 
verre zijn bergen te zien, maar daar wij niet naar Cacapava afslaan, verdwijnen 
deze bergen spoedig weer uit ons gezichtsveld en het terrein wordt weer vlak 
en voor ons oninteressant. Kort voordat wij Sao Gabriel bereiken, in de omgeving 
van Sao Sepe, komen wij in een terrein, waar wel eens cactussen zouden 
kunnen groeien en plotseling vinden wij hier de eerste Frailea’s op onze tocht 
naar het zuiden.
Omdat het intussen al laat geworden is, slaan wij onze tent op aan de voet 
van de Morro Cadea, een hoge berg en overnachten hier, omdat wij vroeg
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in de morgen deze berg willen beklimmen. Maar ook deze bergrug, waarvan 
wij denken, dat er cactussen zullen groeien, vertoont de sporen van afbranden, 
dat eerst kort geleden gedaan moet zijn en derhalve vinden wij na veel moeite 
nog slechts enkele resten van cactussen. De omgeving van Sao Gabriel, waarvan 
wij ons door de vermeldingen in de cactusliteratuur zoveel voorgesteld hebben, 
wordt een grote teleurstelling. Misschien was het in de tijd, dat Ritter deze 
streek bezocht, nog geheel anders.
Voorbij Rosario komen wij op de weg naar Alegrete, ons volgend doel. Maar 
inmiddels is het weer veel slechter geworden, het regent de hele dag, maar 
wij geven het niet op. Ondanks de regen vinden wij 50 km voor Alegrete 
de eerste Frailea asteroides, die op deze vindplaats samen met een variëteit 
van Frailea pygmaea en Gymnocalycium denudatum voorkomt. Ook de volgende 
dagen blijft het regenen, wij zijn doornat en kunnen alleen in de auto met 
de verwarming aan onze broek drogen. Daarom zijn wij blij, wanneer Livramento 
in 't zicht komt, waar wij ons bij goede vrienden eens goed kunnen verwarmen. 
De volgende dag is het weer ook niet erg vriendelijk. De lucht is vol dreigende 
wolken, maar toch wagen wij de rit naar een in de buurt van Livramento 
liggende "Granja”, een kleine boerderij, waar ook cactussen moeten voorkomen. 
De "Capataz" (bedrijfsleider) van deze "Granja” wacht ons al op en dadelijk 
gaan wij de bergen, die deel uitmaken van de boerderij, in. De plantengroei 
is hier boven nog in goede staat en wij vinden op een betrekkelijk klein 
oppervlak Frailea pygmaea var. grandiflora, Frailea pumila var. en Frailea 
spec. nov. (PR 153), Notocactus erectocylindricus var. (Pr 250) en Notocactus 
mammulosus var. brasiliensis (PR 242). opvallend is, dat de gevonden exemplaren 
van Notocactus erectocylindricus var. (PR 250) tot 15 cm hoog en 4 cm 0 zijn 
hetgeen voor deze soort beslist abnormaal is.
Vijverweg 12, 5461 AL Veghel
Vertaling: A. Pullen (WOrdt Vervolgd)

Thelocactus saussieri (Web.) Berg.

A.B. PULLEN

De afgebeelde plant heb ik, tezamen met een aantal andere soorten uit dit 
geslacht, gezaaid in 1974. Het zaad was afkomstig van de firma de Herdt. 
In april 1980 begon één der planten knoppen te maken en eind april heb ik 
bijgaande foto kunnen nemen. Het plantje was toen 6 cm in doorsnede en 4 cm 
hoog. Volgens opgaven in de literatuur kan deze soort wel 20 cm diameter 
bereiken, hoewel daar wel enige tijd voor nodig zal zijn. De areolen bezitten 
8 randdoorns, die ongeveer 8 - 1 2  mm lang zijn en 3 middendorens, die 
een lengte van maximaal 23 mm bereiken. In de nieuwgroei zijn de dorens 
bruin, later worden ze vuilwit van kleur. De purperen bloem heeft een doorsnede 
van 3'/2 cm. De soort is afkomstig uit San Luis Potosi, Mexico.
Hoewel de vertegenwoordigers van dit geslacht relatief niet zo snel groeien 
en men wat langer op de bloei zal moeten wachten dan bij planten uit sommige 
andere geslachten, zijn zij toch bijzonder goed op eigen wortel te kweken. 
De meeste Thelocactus-soorten staan bij mij uitgeplant in goed-doorlatende 
grond in het vollegrond-tablet en gedijen daar uitstekend. Zij krijgen in de zomer 
volop water en staan ’s winters droog. De overwinterings-temperatuur ligt op 
ongeveer 10° C. Hoewel ’s zomers de temperatuur in de kas weleens hoog
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Thelocactus saussieri Foto van de schrijver

kan oplopen, scherm ik niet. Dat heeft tot gevolg, dat de epidermis vaak 
een paarsrode kleur krijgt. Van verbranding heb ik nog nooit last gehad, mede 
dank zij een goede, automatische ventilatie.
Geënt groeien ze natuurlijk wel wat sneller, maar of ze ook eerder bloeien 
is voor mij een open vraag. Thelocactus bolansis en T. wagnerianus zijn bij mij, 
geënt op E. jusbertii, in enkele jaren tot forse exemplaren uitgegroeid, maar 
bloemen heb ik nog niet gezien. Het zijn dus planten voor de geduldige liefhebber, 
maar wie leert er geen geduld in deze hobby?

Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

Wat denkt U van ... (12)

Mammillaria droegeana (Reb.) Hildm.

TH.M.W. NEUTELINGS

Toen ik enige jaren geleden bij een kweker dit exemplaar niet bloeiend op 
een van de verkooptabletten zag staan, dacht ik aanvankelijk even aan een 
te breed uitgevallen Mamm. microhelia. Maar de steeketiketten droegen de 
naam droegeana.
Zet men beide exemplaren naast elkaar, dan worden de verschillen al snel 
duidelijk. Het plantelichaam is inderdaad breder. Mijn exemplaar is nl. 7 cm 
in doorsnee en 5 cm hoog. In de literatuur vindt men steevast een diameter- 
opgave van 4 cm. Kennelijk wordt zoiets van elkaar overgenomen.
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De middendoorns 8 tot soms 11 in aantal, zijn prachtig licht- tot donker- 
roodbruin. Hun lengte is ongeveer 10 mm lang. Ze steken goed af tegen 
de dunne, witte tot lichtgele randdoorns, tot 30 in aantal, ongeveer 5 mm lang, 
De bloemen verschijnen in de kruin, 10-15 mm lang en indien ze geheel 
open zijn, tot 18 mm breed. De binnenzijde van de bloemdekbladen zijn wit 
met een brede paarsigroze middenstreep. In de literatuur vindt men bij Craig 
geelgroen met een groene middenstreep vermeld. Backeberg geeft een kleur op 
die met mijn waarneming overeenstemt. Volgens Hunt moet Craig destijds een 
exemplaar gekregen hebben dat geen droegeana was. Misschien wel een 
microhelia, die ook maar een doorsnede van 4 cm bereikt. De helmhokjes 
zijn geeloranje, de stempel is lichtgeel.
Het land van oorsprong is Mexico, Queretaro.
Moeilijk is de kweek van dit exemplaar niet. Het verlangt veel licht en ruim 
water tijdens warm, droog en zonnig weer. Een mineraalrijke grondsamen- 
stelling (dus met klei bijv.) wordt zeer op prijs gesteld. Een koele overwintering 
geeft geen problemen.
Andere, aan deze soort verwante cactussen, die ook de moeite waard zijn 
om in de verzameling te hebben, zijn Mamm. densispina, Mamm. microhelia 
en idem variëteit microheliopsis. Twee andere soorten, doch voorzien van 
grote, haakvormige middendoorns, welke erop lijken zijn Mamm. cowperae en 
Mamm. moelleriana. M. microhelia en haar variëteit groeien en spruiten sneller 
dan de andere genoemde soorten.
Galmeidijk 49. 4706 KL Roosendaal

Mammillaria droegeana (Reb.) Hildm.



Coryocactus melanotrichus, een andere onderstam

PAUL NEUT

Velen zullen zeker opmerken: "Al weer eens over onderstammen!" En waarom niet? 
Het is zeker niet de bedoeling een diskussie te openen over het al dan niet 
enten, leder heeft daaromtrent wel zijn eigen mening. Sedert ik de "specialisatie- 
toer” ben opgegaan, ent ik meer dan vroeger alhoewel zonder overdrijving. 
Zaailingen ent ik het liefst op Echinopsis, maar bij gebrek daaraan ook op 
E. jusbertii, E. bonplandii, Tr. spachianus of Tr. schickendantzii (jonge stekken). 
Enkele jaren geleden ontving ik van een goede vriend een Coryocactus melano
trichus. Hij wou hem n.l. kwijt wegens plaatsgebrek. Ik kende die plant niet. 
Hij vertelde me dat het ook een goeie onderstam was. Thuis gekomen sneed 
ik de plant op ong. 8 cm af en liet het bovenstuk bewortelen. Het onderstuk 
gaf hetzelfde jaar nog twee stekken, die ik 6 cm lang liet worden en dan pas 
afsneed. Een week na het opdrogen waren ze al beworteld en opgepot. De 
proef kon worden genomen. Op het ene entte ik een Cochemiea (moeilijk 
wortelecht) en op het andere een Mam. boolii. De enting lukte goed en zonder 
problemen. Het was in ieder geval vlotter werken dan met E. jusbertii.
Nu na 4 jaar doen die 2 entlingen het nog steeds goed, niet misvormd 
noch opgeblazen. Het lijkt me dat C. melanotrichus beter bestand is tegen 
de koude dan E. jusbertii en een beperkter wortelgestel heeft dan Tr. spachianus. 
Stekvorming is er tot nog toe niet en hij houdt zijn fris uiterlijk. Ik zie dat als 
voordelen tegenover de meest bekende onderstammen, die meestal na een 
zekere tijd uitlopers vormen. Het herhaaldelijk afsnijden hiervan levert wel stek- 
materiaal maar het uiterlijk van de onderstam verbetert er niet op en het gevaar 
van inrotting is niet denkbeeldig. In 1978-1979 verscheen er op onze zaad
lijst een aanbod van C. melanotrichus, waarvan ik gretig gebruik maakte. 
De zaailingen zijn nu 6 a 7 cm groot en 1,5 cm 0. Deze "zomer” entte 
ik verscheidene zaailingen (6 mm groot en 4 mm 0) hierop en het resultaat 
is het beste wat ik tot nog toe zag. De afgesneden topjes van 2,5 cm her- 
bewortelden vlug en zijn weer al aan de groei. De entlingen zien er schitterend 
uit en behouden hun natuurlijk aspect. C. melanotrichus komt vlug in groei 
na de winter en schijnt zich beter aan het seizoen aan te passen. Ik probeerde 
ook de soorten die erop geënt kunnen worden. Tientallen soorten werden 
uitgeprobeerd, alleen Turbinicarpus lukte niet.

Alle voordelen even op een rijtje:
-  esthetisch en fris uitzicht
-  beperkt wortelgestel en weinig stekvorming
-  snel in groei, schrompelt praktisch niet
-  ent heel vlot
-  vlugge opkomst bij ’t zaaien en vlug te gebruiken als onderstam (2 jaar)
-  wortelt snel.

De "moederplant" stelt het nog altijd goed en is 45 cm lang. Ik hoop ze 
ooit eens in bloei te zien.
Onbekend is onbemind, zegt men, hopelijk voor niet lang meer!
Hebben andere liefhebbers dezelfde ervaringen? Graag enige reaktie.
St.-Jozefstraat 19, 1080 Brussel
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Brasiliopuntia bahiensis (K. Sch.) Berg.

L. BOSMAN

Etymologie: De naam werd in 1700 door de Engelse natuurhistoricus P. Miller 
aan de Amerikaanse plant gegeven, die Gerarde als 'Indiaanse vijg’ had be
schreven, door de naam van een niet vaststaande plant af te leiden, misschien 
een vijg, die in overvloed rondom de oude Griekse stad Opus groeide, hoofd
stad van Locris (en van het bijbehorende bijvoeglijke naamwoord opüntios). 
Men heeft ook de veronderstelling geopperd, dat de naam van de stad zelf

afkomstig was van opös, het vijgesap en dus, in ruimere zin, -vijgestad- betekende. 
De soorten Opuntia, die men thans kent, zijn meer dan 300 en over geheel 
Amerika verspreid.
Beschrijving: Deze soort, die in de natuur boomachtig is en een hoogte van 
15 m bereikt met een dunne cilindervormige stam, heeft een gespreide vertakking 
met platte, dunne, niet erg grote geledingen, vaak verdraaid of gegolfd, met 
verspreide areolen en enkele bruine doornen.
Kleine exemplaren kunnen uitstekend in potten gekweekt worden gezien de 
beperkte afmetingen van de schijven.
Habitat: Komt oorspronkelijk uit Noord-Argentinië; houdt van een weinig schaduw 
in de zomer en van een weinig warmte in de winter.
Voortplanting: Door stek van bij een gelidknoop verwijderde geledingen, die men 
op enigszins vochtig zand neerlegt bij de juiste warmte.
Vrijenbansestraat 22-b, 3037 VX Rotterdam
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Kakteen Sukkulenten, Jahrg. 15, Heft 1, 1980
Klaus Wagner opent dit nummer met de bespreking van Morawetzia doelziana.
In deel 7 over het geslacht Mammillaria behandelt Erhard Kuhn de Polyacanthae.
Reinhard Haun brengt Escobaria (Neobesseya) missouriensis nader voor het voetlicht.
Konrad Klügling vraagt zich af of Delosperma aberdeenense winterhard gekweekt kan worden, 
daar hij zelf hiermede gunstige ervaringen geoogst heeft over een periode van meerdere jaren. 
Renate Fischer gaat uitvoerig in op het onderwerp hydrocultuur van cactussen. Zij geeft goede 
adviezen t.a.v. van zowel volwassen als van zaailingexemplaren. Foto's laten voorts enige resultaten 
zien.
Hartmut Melchior geeft uitgebreid adviezen over de verwarming en isolatie van liefhebberskasjes.

Kakteen Sukkulenten, Jahrgang 15, Heft 2, 1980.
Klaus Wagner vraagt aandacht voor Ferocactus latispinus.
Bohumil Schütz behandelt de persoon A.V. FriC als theoreticus.
Notocactus roseoluteus wordt door Wolfgang Niestradt in woord en beeld besproken.
Erhard Kuhn behandelt in zijn achtste aflevering over het geslacht Mammillaria de reeks Ancistracan- 
thae. Dit artikel is rijk voorzien van kleurenplaten (13 stuks!). Verschillende soorten zet hij nog 
eens op zijn manier op een rij en wijst op diverse verwantschappen. Ook verschaft hij daarbij 
een door hem voor die groep ontworpen determineertabel.
Fred Brandt heeft het over Parodia stuemeri en het verschijnsel van geelbloeiende exemplaren 
van deze soort.
Jürgen Dreyer behandelt Echinocereus albatus.
Fritz Kümmel duikt in de verschenen publicaties rond het fenomeen fossiele cactussen.

Th.M.W. Neutelings. Galmeidijk 49. 4706 KL Roosendaal

Dia wedstrijd
De jury voor de diawedstrijd is als volgt samengesteld: 

J.L. den Boef te Ridderkerk 
H.M.S. Mevissen te Breda 
J.H. Defesche te Wouw

Op 7 maart j.l. is de bekende cactuskweker F.H.A. Jansen uit 
Den Haag op 84-jarige leeftijd overleden. Wij hopen in ons vol
gend nummer hierop terug te komen.
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Bij de 5e sterfdag van A .F .H . Buining

E. ZAVADIL

In 1974 had ik het grote geluk een bezoek te kunnen en mogen brengen 
aan de heer Buining, met wie ik enkele jaren tevoren kennis had gemaakt 
tijdens een bezoek van hem en zijn vrouw aan Tsjecho-Slowakije. Ik heb het 
werkelijk als een eer beschouwd dat ik op mijn verzoek hem te mogen be
zoeken in het verre Leusden een bevredigend antwoord ontving. De heer 
Buining had zich reeds lang een warm plaatsje in de harten van de Tsjechen 
veroverd, omdat hij een van de weinigen was, met wie onze landgenoot 
Ivan Vojtech Fric een zeer levendige band onderhield en die hem in moei
lijke tijden niet in de steek liet.

Inmiddels zijn er sinds zijn heengaan alweer 5 jaren verstreken en toch staat 
hij in de geest nog voor mij als op de eerste dag toen wij elkaar ontmoet
ten. Op botanisch gebied heeft hij tijdens zijn leven een reeks van schitte
rende mijlpalen opgericht. Zijn omgang met de mensen die hem omringden 
en zijn daden lieten niet na een diepe indruk te maken.
In zijn werkkamer kon men zien hoe grondig hij te werk ging. In vele gla
zen had hij een massa planten geprepareerd en pijnlijk nauwkeurig alles van 
naam en vindplaats voorzien. Bij elke plant kon men ook een kleine hoe
veelheid van de erbij horende zaden aantreffen. In een vrij grote stalen kast 
bevond zich een massa foto’s in kleur van zijn reizen naar de vindplaat
sen. Ik kan slechts een schatting maken van het aantal foto’s maar het waren 
er zeker enkele duizenden. De kwaliteit van deze opnamen was uitstekend, 
een uitermate geschikt materiaal voor illustraties. Een rijk archief stond er 
vlak bij.
Twee dagen kreeg ik de gelegenheid om zijn huis, werkkamer en kas te 
bewonderen. Wat mij echter in het bijzonder frappeerde, was zijn liefde voor 
muziek, niet alleen klassieke muziek, maar ook de folkloristische muziek van 
de inheemse bevolking in de bezochte gebieden. In zijn cassetten- en pla
tenarchief trof ik talloze waardevolle opnamen uit Zuid-Amerika aan. Ik ont
dekte zelfs, dat hij een draagbaar bandopnameapparaat gebruikte om ook 
in de open lucht orginele opnamen te maken. Door dit alles werd voor mij 
bevestigd, dat zijn werk tot in de kleinste details heel nauwkeurig doordacht 
was. Omdat ik zelf veel bandopnamen maak kan ik zijn werk zeer hoog 
cicinslcicin
Het titelbeeld laat het middengedeelte van de kas zien met warmte minnen
de planten zoals Pilocerei, Buiningia brevicylindrica en andere Brazilianen.
Het grootste gedeelte van dit unieke studiemateriaal aan planten is overge
bracht naar het Amstelpark in Amsterdam, waar het verzorgd wordt door de 
voormalige medewerker A. Brederoo. Een ander gedeelte heeft A. Buining 
nog tijdens zijn leven in handen gegeven aan zijn medewerkers L. Diers en 
J. Theunissen met de bedoeling dat deze planten behouden en bestudeerd 
zouden worden. Nederland mag terecht trots zijn op deze pionier, die zich
zelf, om met de Romein Horatius te spreken, in zijn werk over de Disco- 
cactussen ’’een monument duurzamer dan brons” heeft opgericht.

Postbox 26, CS 70800 Ostrava-Poruba, Tsjecho-Slowakiie
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De Crassula’s van onze collecties 19

B.K. BOOM t

Crassula brevifolia, C. commutata, C. marnierana, C. rupestris

Een van de meest voorkomende Crassula-soorten is ongetwijfeld C. rupestris. 
Over de identiteit van deze soort bestaat gelukkig weinig twijfel, reeds THUN- 
BERG (1778) gaf er een uitvoerige beschrijving van. Het zijn dwergstruikjes, 
in de natuur worden ze hoogstens 50 cm; ze zijn sterk vertakt en vormen, 
althans in cultuur mooie, omgekeerd driehoekige planten. De bladen zijn eirond 
tot driehoekig, omstreeks 1-1 Vi cm lang en breed.

Crassula rupestris

Een goed en gemakkelijk kenmerk is, dat de overstaande bladen aan de voet 
met elkaar vergroeid zijn, maar dan wel over een betrekkelijk kleine afstand 
n.l. hoogstens de helft, meestal veel minder. Wel moet worden opgemerkt, 
dat de struikjes in de natuur zeer variabel zijn en dat is in onze verzame
lingen ook wel te merken; vooral in de bladvorm vindt men een grote variatie. 
De bloemen zitten in tuilen, dus in schermvormige pluimen en hebben een roze 
vaak ook witte kleur.
Het is mogelijk dat er verwarring optreedt met bepaalde vormen van C. per
forata-, die behoren een bloeiwijze te hebben, die bestaat uit verscheidene 
etages, maar soms is er maar één en dan kan die bedriegelijk veel op die
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van C. rupestris gelijken, vooral ook omdat daar de overstaande bladen tevens 
vergroeid zijn. Maar daar brengen de schutbladen geheel onder aan de bloei- 
wijze uitkomst: bij C. rupestris zijn die langer dan 3 mm en afstaand, die bij 
C. perforata zijn korter en aanliggend, dus min of meer opstaand.
Een soort, die veel op C. rupestris gelijkt is C. marnierana Huber & Jacobsen 
(1952). Deze merkwaardige soort werd pas omstreeks 1948 door HERRE,

Crassula marnierana x C. rupestris; fraaie, schilderachtige plant

toen curator van de Botanische tuin van Stellenbosch gevonden; hij zond 
de plant naar Mrs. Higgins en later naar Kew Gardens, waarbij het etiket ver
loren ging, waardoor men omtrent de vindplaats in het duister tastte. Deze 
soort lijkt heel veel op C. rupestris, maar heeft zeer dichtopeenstaande bladen, 
zo zelfs, dat de stengel niet zichtbaar is. Bovendien zijn de overstaande 
bladen aan de voet voor meer dan de helft vergroeid, zo zelfs dat de blad- 
paren vrijwel rond zijn. Men heeft deze planten later in de natuur terugge
vonden, maar nog in onvoldoende mate om de gehele variatie te kennen. 
TOELKEN neemt deze als ondersoort van C. rupestris en noemt hem dus 
C. rupestris ssp. marnierana (Huber & Jac.) Toelk. Vermoedelijk heeft hij wel 
gelijk, maar uit praktische overwegingen wil ik hem liever als soort handhaven. 
C. marnierana hybridiseert gemakkelijk met verwante soorten; bastaardering met 
C. rupestris levert schilderachtige planten op, wat onregelmatig van groei, 
waardoor ze voor de handel niet geschikt zijn. Eén ervan is in Amerika be
schreven als cv 'Jade Necklace’, die fors groeit en waarbij de bladparen 
niet zo dicht opeen zitten; de bladen zijn groen en rood gerand. De cv. 
'Klein Duimpje’ ('Tom Thumb’) is ontstaan uit de hybridisatie C. brevifoiia x
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Crassula brevifolia, direct te herkennen aan de gemakkelijk afbrekende stengeltoppen; meestal valt er het 
bovenste bladpaar af

C. marnierana; die kruising leverde een grote variatie op, waaruit wij er één 
selecteerden. Het is een compact plantje, heel geschikt voor massacultuur; 
het wordt niet hoger dan 10 cm. De bladparen staan dichtopeen, de bladen 
zijn vrij kort, uitstaand en heldergroen. Beide vormen ontstonden te Wageningen 
in 1957.
Een derde algemeen bekende soort is C. brevifolia Harv. (1850), een van 
de fraaiste struikvormige Crassula's. Deze is dadelijk te herkennen aan de 
afstaande, klompvormige bladen; op doorsnede zijn ze driehoekig en de achter
kant is aan de top zodanig naar voren gebogen, dat de eigenlijke bladtop 
aan de bovenkant van de bladen lijkt te zitten. Die bladen zijn mooi groen, 
donkergroen gepunt en vaak roodgerand; de overstaande bladen zijn aan de 
voet niet vergroeid. Een bruikbaar kenmerk is het feit, dat de allerbovenste 
stengeltoppen zeer gemakkelijk afbreken.
In winter en voorjaar verschijnen de bloeituilen met fraai roze bloemen. In de 
natuur is deze soort nogal variabel, maar ik heb de indruk, dat er maar één 
kloon in cultuur is. Een soort, die erop gelijkt is C. commutata Friedr. (1967), 
die vroeger ook wel onder de naam C. brevifolia in cultuur geweest schijnt 
te zijn. Deze soort, door TOELKEN als een ondersoort van C. rupestris opge
vat, lijkt op C. brevifolia, maar de bladen zijn veel kleiner n.l. ten hoogste 
1 cm lang en maar 3-4 mm breed. Voor zover mij bekend komt deze soort bij 
ons niet in de collecties voor.
Hiermede ben ik aan het einde gekomen van het eerste deel van de artike
lenreeks; het ging hierbij voornamelijk over de beschrijvingen en de benaming 
van een aantal Crassula-soorten. Ongetwijfeld zal menigeen gemerkt hebben, 
dat er nog heel wat, ook algemeen bekende soorten zijn overgeslagen; welnu, 
dat waren er, waarbij geen benamingsmoeilijkheden voorkomen.
Nu volgt nog een paar artikelen, waarin twee tabellen worden gegeven, waar-
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Crassula cv. 'Klein Duimpje' ('Tom Thumb’), van rechts naar links: een stekling na één jaar, na twee jaar 
en naar drie jaar, mooie plant voor massacultuur

mede een groot aantal soorten, variëteiten en cultuurvariëteiten, gedeter
mineerd kunnen worden; het overgrote merendeel van de Crassula’s die bij 
ons ergens in cultuur zijn, kan daarmede worden benaamd.
Voor hen, die niet gewend zijn te werken met determinatietabellen diene het 
volgende: ieder nummer bestaat uit twee (een enkele keer ook uit drie) tegen
stellingen, waaruit gekozen moet worden. Heeft men gekozen (waarbij dus 
de plant goed bekeken moet worden) dan gaat men op dezelfde wijze verder 
onder het nummer, dat achter het gekozen kenmerk staat. Doet men dit telkens 
weer en maakt men geen fouten, dan komt men uit op de plant, waarvan men 
de naam wil weten.
Nu lijkt dit aldus beschreven erg eenvoudig, in de praktijk is en blijft het 
determineren een moeilijke bezigheid: vaak weet men niet te kiezen, doordat 
men niet begrijpt wat er wordt gevraagd en het enige wat men kan doen om 
het determineren te leren, is het vaak te doen en te beginnen met planten, 
waarvan men de naam kent, dan raakt men vertrouwd met dit werkje. Het is 
natuurlijk ook mogelijk, dat de tabel niet klopt en in dat geval zou ik gaarne 
op de hoogte worden gesteld, zodat eventuele fouten kunnen worden opgeheven. 
Verder nog dit: de correcte namen zijn vet gezet, de synoniemen cursief. 
Bij de beschrijving van de soorten heb ik me beperkt tot die kenmerken, die 
voor de onderscheiding met andere soorten van belang zijn. Er zijn nogal wat 
afkortingen gebruikt: wt, vj, zm, nj verwijzen naar het jaargetijde van de bloei: 
winter, voorjaar, zomer, najaar. Wat de herkomst aangaat: Kp =  Kaapprovincie, 
Les. =  Lesotho, Ovs. =  Oranje Vrijstaat, Nt. =  Natal, Tr. =  Transvaal, Zw 
Z was ie anc: ZWA =  Zuidwest Afrika (Namibië).
Gegevens omtrent de introductie in de cultuur zijn opgegeven voor zover ik 
daarvan betrouwbare opgaven heb gevonden; daarbij betekent: intr. =  geïntro
duceerd in cultuur, cult. =  bij gebrek aan gegevens omtrent de datum van invoer 
het jaar waarin de betreffende plant voor het eerst in de literatuur als cultuur-
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plant is gevonden. Achter het jaartal staan afkortingen van de namen van de 
landen, waarheen de planten werden ingevoerd of (achter cult.) de landen, 
waarin de plant als cultuurplant werd aangegeven. Daar is: N. =  Nederland, 
B. =  België, D. =  Duitsland, E. =  Engeland, F. =  Frankrijk, ZA =  Zuid Afrika. 
Tenslotte nog de opmerking, dat de tabel geheel kunstmatig is; verwante soorten 
staan wel vaak dicht bij elkaar, maar in vele gevallen is dit niet zo. Wie iets 
wil weten van de onderlinge verwantschap moet dat maar in de literatuur 
opzoeken. De twee meest belangrijke werken zijn:
S. Schonland, Materials for a critical revision of Crassulaceae, in Trans. Royal 
Society of S. Africa 17: 151 -293 (1929).
H. R. Tolken, A revision of the genus Crassula in Southern Africa, in Contr. 
from the Bolus Flerbarium no 8 : 1-595 (1977).

Een zaaitest met zaailingen gekweekt uit zaad van C. marnierana, die vlak naast C. brevifolia en C. rupestris 
stond; de variatie is mooi te zien

Hoevestein 298, Wageningen (wordt vervolgd)

W at denkt U van... (XXIII)

Mammillaria baumii Bod.

TH.M.W. NEUTELINGS

Dit is een aantrekkelijk cactusplantje, niet alleen vanwege het fraai bedoornde 
uiterlijk, maar ook wegens de grote, prachtig gevormde bloemen dat het kan
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Mammillaria baumii Foto's van de schrijver

Mamm. baumii: een bloemknop staande tussen de tuberkels werkt zich geleidelijk aan naar buiten

108



De bloem in close-up. De meeldraden staan dicht op elKaar rond de stijl gevlochten, een kenmerk van 
alle soorten uit het ondergeslacht Dolichothele

voortbrengen. Deze Mammillaria is ondergebracht in het ondergeslacht Doli
chothele. Sommige schrijvers hebben destijds daarvan een apart geslacht 
gemaakt, zodat men ook de naam Dolichothele baumii (Böd.) Backbg. 
tegenkomt.
Mijn exemplaren zaaide ik in 1975 en als ik mij beperk tot het grootste 
exemplaar, dan bedragen de afmetingen ervan 4'/2 cm hoog en 4 cm in 
doorsnee. De kleur van het plantelichaam is matglanzend groen en het bestaat 
uit 13 ribben, enigermate spiraalsgewijs verlopend, opgelost in vrij zachte 
tuberkels die ongeveer 8 mm lang zijn. De axillen (— oksels) tussen de 
tuberkels zijn kaal. De areolen op de tuberkels bevatten witte wol, die op 
oudere leeftijd wat lichtbruinig wordt. De middendoorns, 5 tot 6 in aantal, 
zijn erg dun en flauw geelwit, met een lichtbruine voet. De lengte ervan is 
vrij variabel, van 4 tot ruim 10 mm. In de literatuur wordt zelfs gewag gemaakt 
van een maximale lengte van 18 mm, maar een dergelijke lengte heb ik 
tot duiver (nog) niet mogen vaststellen. De randdoorns, 25 en meer per 
areool zijn sneeuwwit en soms meer dan 20 mm lang. Ze zijn haardun. 
Een ander exemplaar heeft zulke dunne randdoorns, dat ze bijna niet meer 
te onderscheiden zijn, omdat ze bij elkaar als het ware één kluwen wol 
vormen, tezamen met de wol van het areool zelf.
In het onderhoud is dit plantje beslist niet moeilijk. In de kas gehouden mag 
het ’s winters beslist geen water toegediend krijgen. Een overwinterings- 
temperatuur van 2 - 8° C geeft geen aanleiding tot problemen. Tijdens de 
groeitijd verlangt het veel licht, maar houdt het niet van felle zon, vooral tijdens 
de middaguren. En dat geldt ook voor de kweek ervan op de vensterbank. 
Immers in de vrije natuur groeit het onder struiken, in de staat Tamaulipas, 
Mexico. Het houdt liever van een wat dieper potje, zodat de penvormige 
hoofdwortels wat ruimer baan hebben.
De bloem is erg groot in vergelijking met de omvang van het plantje. De
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eerste bloem kreeg ik in juni 1978, dus 3 jaar na het zaaien zelf. De hoogte 
van de bloem is ongeveer 25 mm en de doorsnede ca 30 mm. De 
bloem heeft een wat trechterachtige vorm. De kleur is lichtcrèmig wit. De witte 
meeldraden met de eigele helmhokjes staan stijf op elkaar rondom de stijl 
gedrapeerd, hetgeen kenmerkend is voor alle grootbloemjge Dolichotheles. 
De stempel is gelig wit. In de literatuur kom ik overal tegen dat de bloem- 
kleur donker geel tot diep zwavelgeel behoort te zijn. Maar daarover maak 
ik mij niet al teveel zorgen. Want kleurverschillen binnen één soort zelf is 
een verschijnsel, dat zich bij verschillende soorten cactussen vaker voordoet. 
Ja, bovendien kan de tint van de bloemen van dezelfde plant per bloeiseizoen 
afwijkend zijn.

Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

Rectificatie
Vele lezers zullen opgemerkt hebben dat op de titelpagina van het april
nummer een drukfout stond; 1980 moest natuurlijk zijn 1981!

In Memoriam F.H. A. Jansen
Op 7 maart 1981 is overleden de heer F. Jansen, cactuskweker te Den Haag, 
in de ouderdom van 84 jaar. Ja, we weten-allen dat dat eens moet gebeuren 
maar bij een man zoals Jansen dacht je er niet zo bij na. Het leek of de tijd 
aan hem voorbijging, het bleef een robuste kerel en z’n geest was nog geweldig 
goed. Een begenadigde levenskunstenaar met gezonde humor en een geweldige 
interesse voor de schepping. Een man die rustig zijn weg ging en niet meedeed 
aan allerlei twisterijtjes over namen e.d. Doorgaans kwam hij ieder jaar op 
„visite” en dan genoten we gezamenlijk en ik herinner me nog dat we eens 
bij de Conophytums stonden en hij zei: „Daar staan we nu, twee grote kerels, 
te staren naar wat groene erwtjes, maar wat is die schepping toch groots”! 
Jansen was een prima vakman en ja een mensenleven cactuskweker kun je zeggen. 
Hij is het altijd in overgave gebleven en als je hem een nieuw plantje toonde 
of meegaf was hij intens blij. Als jongetje bestelde ik al plantjes bij Jansen, 
dus een relatie van zo'n 50 jaren.
Als hij een dag bij ons kwam kijken, gereden door de kinderen, probeerde 
hij altijd langs de Linge naar vriend v. Donkelaar te rijden want dat landschap 
boeide hem zeer!
Het is een groot voorrecht zo lang gezond, vitaal en geïnteresseerd te blijven. 
Hij is even rustig gestorven als hij leefde, gezond en wel ingeslapen!
Met hem is weer een stuk cactushistorie verleden tijd!

A.N. Bulthuis, Groenewoudseweg 14, 3945 ZG Cothen
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F.H.A. Jansen t foto Th. Neutelings

De bestuiving der Asclepiadaceae, in het bijzonder der 
Stapeliae (Slot)
WIM MANDERS

Vliegen - van hele kleine tot die in het formaat van onze kamervliegen - zijn de 
bestuivers der Asclepiadaceae. Vogel (1960) toonde aan, dat de bestuiver 
van soort tot soort verschilt. Gelokt door de kleuren en de aasgeur der bloemen 
strijken de vliegen erop neer en slepen weldra met één of meer paren pollinia 
rond. De haren van keel of poten komen terecht in de nauwe spleet van de 
translator en zo trekt de vlieg de pollinia uit hun kassen. Aan de binnenkant 
vertoont het pollinium een roede-vormige verhoging: de kam. Tijdens de om
zwervingen van de vlieg op de bloem nu is de kans groot, dat deze kam in 
de (open) geleide-raiis gehaakt wordt. Is zo’n kam nu in de geleide-rails getrokken,



dan bestaat de kans dat er een bestuiving heeft plaatgevonden. In de natuur 
is de mogelijkheid op bestuiving groter dan in onze kollekties. Allereerst zijn in 
onze regio de typische bestuivers niet aanwezig, bovendien bloeien hier de 
planten niet zo rijkelijk. In onze kollekties is de kans op hybridisering groot: 
een groot aantal verschillende soorten dicht bij elkaar en de aanwezigheid 
van "niet soort gebonden” vliegen.
Kunstmatige bestuiving is in een aantal gevallen zeer wel mogelijk en is 
- na enige oefening - niet eens zo moeilijk. De schrijver gebruikt hiervoor een 
”Euromex”-stereomicroscoop (*20) en wat kleinere instrumenten: een horloge-

Caralluma
dummeri:
doorgesneden
bloem

Stapel ia 
mutabilis: 
open gesprongen 
zaaddoos
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VERENIGINGSNIEUWS Mei 1981

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

BESTUUR
Voorzitter: H. Rubingh, Valeriaanstraat 193, 3765 EN Soest.
Vice-voorzitter: M.M.M. Jamin, Lucas Gasselstraat 52, 5246 CG Rosmalen.
Secretaris: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
2e Secretaresse: Mevr. J.M. Smit-Reesink, Pr. W. Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom. 
Tel.: 08389-7551.
Penningmeester: G.W. Leive, Prof. F. Andrealaan 93, 3741 EK Baarn. Tel.: 02154-15645. 
Girorek. 680596 t.n.v. Succulenta te Baarn, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank 
Nederland t.n.v. Succulenta te Baarn. Voor België: rek. no. 000-11.41.809-22 van de Bel
gische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Baarn.
Alg. Bestuurslid: J.H. Vostermans, Schoolweg 55, 5916 PK Venlo.
Alg. Bestuurslid: F. Maessen, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.

LEDENADMINISTRATIE:
Administrateur: P. Dekker, St. Pieterstraat 27, 4331 ET Middelburg. Inlichtingen over en 
aanmelding van lidmaatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor 
leden in Nederland f 35,--, voor leden in België Bfrs. 530,— en voor leden elders wonende 
f 40,—. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f 7,50/Bfrs. 115.

MAANDBLAD
Redacteur: J.H. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw. Tel.: 01658-1692.
2e Redacteur: Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081. 
Verenigingsnieuws: C.A.L. Bercht. Sluitingsdatum: 15e v.d. maand voor het verschijnen. 
Vraag en Aanbod en Advertenties: Mevr. J.M. Smit-Reesink. Sluitingsdatum: 15e van de 
maand voor het verschijnen.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN:
Buiningfonds: A. de Graaf, Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge.
Bibiliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus f 1,50 te bestellen 
op girorek. 1345616 t.n.v. J. Magnin.
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, post De Klomp. 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.
Oude nummers Succulenta: H.B. Hooghiemstra, Reyerdijk 115, 3079 NC Rotterdam.

HET BOEK "DISCOCACTUS” DOOR A.F.H. BUINING
Het boek omvat 224 pagina’s met 60 kleurenfoto’s, 84 zwart/wit foto’s, 33 tekeningen, 6 
landkaarten en twee sleutels tot de soorten. Te bestellen door storting van f 30 ,- op 
girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds, Rosmalen, onder vermelding van 
"Discoboek” .
De prijs van de Duitse versie is f 35,— (für Deutschland DM 35,—); de Engelse versie kost 
eveneens f 35,— (for Great Britain £ 7,—).

BEWAARBANDEN, HANDLEIDINGEN EN VERENIGINGSSPELDJES
Bewaarbanden voor 1 jaargang a f 16,— (f 13,— bij bestelling van 10 of meer, of zonder 
portokosten).
Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten is uit
verkocht. Een geheel herziene versie verschijnt herfst 1981.
Verenigingsspeldjes, in broche-vorm of als steekspeld a f 4,—; bij bestelling van 20 of 
meer f 3,50 per stuk.
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Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op 
girorek. 3742400 van Succulenta, afd. Verkoop, Venlo, met vermelding van de bestelde 
artikelen. (Tel.: 077-18627, Hr. Vostermans).

In Memoriam

F.H .A . JANSEN

Op zaterdag 7 maart 1981 overleed op 84-jarige leeftijd de heer F.H.A. Jansen.
Behalve, dat hij de oudste cactuskweker van Nederland was, was hij ook een van de 
oudste leden van Succulenta.
Ik denk wel, dat de meesten van ons zijn kwekerij aan de Leyweg in Den Haag wel kenden. 
Een grote kas achter in de tuin, vol met verrassingen; vooral bovenin stonden altijd bakken 
met zeldzaamheden, of moeilijk uit te zaaien soorten.
’t Begon allemaal toen hij zo’n 14 jaar oud was. Zijn vader had een bloemen- en planten
winkel aan de Koningin Emmakade en in deze winkel zette hij op een keer een paar cac- 
tusjes neer, die al gauw verkocht waren. In de kwekerij, toen nog aan de Laan van 
Meerdervoort, vlak bij de Suezkade, begon hij toen meer cactussen te kweken en dit was 
de start van de later alom bekende kwekerij, welke in 1928 verhuisde naar de huidige plek 
aan de Leyweg.
Weet U, dat bij hem in de kas een groot deel van de plaatjes geschilderd zijn voor de 
Verkade-albums Cactussen en Vetplanten?
Behalve het kweken van Succulenten had de heer Jansen nog andere hobby’s.
Uren kon hij wandelen in het duingebied van de Kijfhoek en de Bierlap en verdere omge
ving. Als jongen zag hij er helemaal niet tegenop om van huis naar zijn grootmoeder in 
Wassenaar te wandelen en dan via strand en duinen weer terug. Nog tot voor kort maakte 
hij regelmatig wandelingen van een uur of 3 met zijn kinderen. Hij was een enthousiast 
natuurliefhebber, die in het duingebied precies de plekjes wist te vinden, waar nog 
zeldzame wilde planten groeiden.
Een andere hobby van hem was het occuleren van rozen. Wat mij met een occuleermes 
dikwijls nog mislukte, lukte hem wel, maar dan met een roestig stukje scheermes. In zijn 
tuin staat een kleine verzameling rozen, allemaal op stam. Wanneer hij een boeket rozen 
kreeg, gebeurde het wel, dat hij deze dezelfde dag nog op stam zette.
Veel bezoekers uit het buitenland, ook veel prominenten, zijn bij hem op de kwekerij 
geweest. Een van de hoogtepunten was het bezoek van de leden van het IOS-congres, toen 
dit in 1957 in Den Haag plaats vond.
Wij hebben in de heer Jansen een fijn, integer mens verloren. Ik beschouw het als een 
groot voorrecht hem gekend te hebben.
Namens alle leden van Succulenta, condoleer ik zijn familie met dit verlies. Hij laat bij ons 
een grote leegte achter.

B.M. Schomper, 
Scheveningsebos 10, 

2716 HT Zoetermeer

WERKGROEP ASCLEPIADACEAE NEDERLAND (WAN)

Verslag van de b ijeenkom st op zondag 15 maart in Grubbenvorst.
De dag begon met koffiedrinken en kas bekijken bij Cor van de Wouw. Hierna het "offi
ciële” gedeelte, waarvoor een zaaltje beschikbaar was. Er werd een praatje over de naam
geving van hybriden gehouden, wat aanleiding gaf tot een geanimeerde diskussie waaraan 
een groot gedeelte van de ± 25 aanwezigen deelnam, ’s Middags hield Cor een praatje 
over Stapelia's, hun indeling volgens White & Sloane en vertoonde daar een fraaie serie 
dia's bij.
In de loop van de dag kwam men stapsgewijs tot wat eigenlijk het belangrijkste doel van 
de bijeenkomst was. Omdat nl. in deze werkgroep nog wat weinig "gewerkt” werd, leek 
het nuttig, om tot een verdeling in subgroepjes te komen, die ieder een bepaald onderwerp 
bij de kop zullen nemen. Een goed hulpmiddel hierbij was de enquete die door een vrij 
groot aantal (±  20) was ingevuld.
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Er is een aantal subgroepjes gevormd, waarbij steeds één persoon koördinator is. Hier
onder worden deze groepjes opgesomd, met het aantal mensen dat al meedoet tussen 
haakjes, en de naam van de koördinator eVachter.
Literatuur (4) Aat van Uijen (adres zie onder).
Natuurbescherming (4) ...
Stekken en enten (1) J.N. Hogendoorn, Biezenweg 29, Hagenstein.
Ceropegia, Hoyaen Dischidia (3) R. & H. v. Donkelaar, Laantje 1a, Werkendam.
Vertalen (2) A. Kroesen, Kethelweg 21, Vlaardingen.
Groep Noord (6) René Vogelsang (adres zie onder).
Verder gaat het ruilen van planten via Paul de Haan (Puccinistraat 12, Boxtel); de diatheek 
wordt verzorgd door René Vogelsang.
Als u niet op de bijeenkomst was, en mee wilt draaien in één of meer (evt. nog te vormen) 
groepjes, kunt u met de koördinatoren kontakt opnemen, en, als u nog niet eerder aan de 
WAN meedeed, ook met onze financieel koördinator René Vogelsang. Er wordt nl. een 
bijdrage van f 10,-- p.p. verwacht om wat kosten te kunnen bestrijden.
Het is de bedoeling dat de deelnemers aan een groepje van tijd tot tijd bijeenkomen of op 
andere wijze kontakt houden, om het onderwerp waar ze zich mee bezig houden flink uit te 
diepen. Er wordt ook verwacht, dat er op gezette tijden door een groepje iets naar buiten 
wordt gebracht, in de vorm van een geschreven stukje, of van een voordracht voor de 
leden. Hiervoor wordt door Aat kontakt gehouden met de koördinatoren. Er wordt naar 
gestreefd, uiteindelijk de resultaten te bundelen in een boekje of in een serie artikelen in 
Succulenta of het IAS-blad.
Als u algemene mededelingen voor de andere leden hebt, of ideeën voor nieuwe sub
groepjes, of meer inlichtingen wilt hebben, wendt u zich dan tot één van de algemene 
koördinatoren:
Herman Bühl, Zaanstraat 92, Amsterdam, 020-868040.
Aat van Uijen, Bekkerstraat 137, Utrecht, 030-732313.
René Vogelsang, (ook financieel koördinator, gironummer: 4323807), Koninqsspil 16, 
Sneek, 05150-19382.

U WEET HET TOCH OOK AL?
voor MOOIE en GEZONDE PLANTEN 
kunt U terecht bij

Cactuskwekerij

”LAKERVELD”
Een waar CACTUSPARADIJS voor de 
liefhebber.

Lakerveld 89 - Lexmond
(tussen Lexmond en Meerkerk)

Telefoon: 03474-1718

PLANTENHANDEL A. H. Abels.

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

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

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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NIEUW BRIEFPAPIER
De Vereniging heeft nieuw briefpapier met een gewijzigd hoofd laten drukken met daarop 
aangepaste enveloppen. Ook de instellingen en afdelingen kunnen hiervan gebruik maken. 
Het wordt U tegen kostprijs plus verzendkosten aangeboden.

100 vel briefpapier f 7,50 
100 enveloppen f 10,50
100 aktenenveloppen f 32,50 

U kunt ze bestellen bij de secretaris.

EVENEMENTENLIJST

23/24 mei

26 mei

28/31 mei
6 juni
6/ 8 juni

13 juni
27/28 juni
22 aug.
29 aug.
19 sept

: Cactustentoonstelling in het Koninklijk Atheneum te Tielt (België) ver
zorgd door Grusonia.

: Ruilbeurs Cactusflora in de Tuinbouwschool, Mechelse Vest te Leuven. 
Aanvang 19.30 uur.

: Tentoonstelling bij E. van Hoofstadt, Kasteellei 111, Wijnegem, België.
: Open dag bij Willemsen in Lent.
: Cactustentoonstelling te Veldhoven (afd. Eindhoven).
: Succulentenbeurs te Zwijndrecht (afd. Dordrecht)
: Cactus-expo in de Tuinbouwschool, Mechelse Vest te Leuven.
: Succulentenbeurs te Roosendaal.
: Succulentenbeurs te Zutphen.
: Ruilbeurs van het Noorden te Zuidlaren.

Programma Cactaceae Brugensis
mei : Cactussen op hydro-cultuur door M. Jacobs, 
juni : Mijn verzameling door Herr Bludeau.
De vergaderingen vinden plaats op de vierde vrijdag van de maand in Zaal Sconevelde, 
Brieversweg te St. Kruis, Brugge.

Programma Grusonia
12 juni: te Torhout, gespreksronde.
De plaatsen van vergadering zijn:
te Torhout: Parochiezaal Don Bosco, Pastoriestraat
te Tielt: Zaal Vijverhof, Kortrijkstraat.

Programma Leuchtenbergia
22 mei: Waarom en hoe van het enten door E. van Hoofstadt.
De bijeenkomsten vinden plaat in het Dienstencentrum, Schoolstraat, Scilde (België).

£ I
Planten en Cactussenhandel

Hoya’s - Senecio’s
A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

Crassula’s - Ceropegia’s Wij bezitten een zeer grote collectie

Prijslijst op aanvraag cacteeën. Uniek in Amsterdam!
Regelmatig uitbreiding van ons assor-

Corresp. Eng., Duits timent.

MARIN CACTUS PATCH Singel-Bloemmarkt t/o  528 (Geelvink-
61, Granada Drive steeg), Amsterdam. Tel.: na 18.00 uur

Corte Madera/California
94925 USA

020-101641.
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AFDELINGSNIEUWS

Programma afd. Amsterdam
23 mei : Excursie naar België (kwekers en liefhebbers). Vertrek om 8.00 uur vanaf de zuil 

bij de RAI. Opgave door storting van f 45,-- op girorekening 4986957 tnv Succu
lenta afd. Amsterdam.

19 juni : John de Heer uit Beverwijk laat dia’s zien van de Succulentenverzameling in 
Heidelberg.

De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en ze worden gehouden in het zaaltje naast de 
Prinsessekerk, van Hallstraat 164. Voor meer inlichtingen over de afdeling en zijn 
aktiviteiten kunt U contact opnemen met het secretariaat, F. Triep, 1e Oosterparkstraat 
136 I, 1091 HH Amsterdam, tel. 020-655148.

Afdeling Den Helder en Omstreken
13 juni : Kasbezoek bij enkele leden in Den Helder.

Programma afdeling Utrecht.
15 juni : Discussieavond o.l.v. Lies Muller.
De bijeenkomsten zijn elke 2e maandag van de maand in Utrecht. Inlichtingen bij H. van 
Dijk, Dr. Brevéestraat 61, 3981 CG Bunnik. Tel.: 03405-3607.

Programma afdeling Zwolle
21 mei : Heer Veerman van Vemakas spreekt over kassenbouw en inrichting.
Inlichtingen: Mevr. den Hollander-Huang, Waver 13, 8032 AS Zwolle.

Programma afdeling IJsselstreek
29 mei : te Goor: De heer Ruysch uit Bennekom over het Succulentarium te Wage-

ningen. Tevens zal hij hierover dia’s vertonen.
19 juni : te Apeldoorn: Onderlinge ruil- en praatavond bij de heer Kolmas te Apel

doorn.
29 augustus : te Zutphen: Ruilbeurs van het Oosten.
25 september : te Goor: Onderlinge ruil-en praatavond.
30 oktober : te Zutphen: De heer de Looze uit Heerde vertelt aan de hand van dia’s

over liefhebberij in Engeland.
27 november : te Goor: Praatavond d.m.v. discussiegroepen, begeleidt door de heer de 

Bruyn uit Almelo. Beoordeling zaaiwedstrijd.
18 december : te Zutphen: Algemene Vergadering.

Programma afdeling Groningen
13 juni : niet bekend
25 juni : Wandeling door de Hortus olv de heer Verloop
10 september : Lezing door de heer Rubingh over zijn reis naar Mexico. Plaats: Nieuwe 

Doelen te Appingedam, aanvang 19.30 uur.
8 oktober : Lezing door de heer Braamhaar over zijn reis naar Equador. Plaats en tijd 

als op 10 september.

VULKAN LAVA
zand / korrel

Een neutraal teeltsubstraat, ook zeer geschikt voor grondverbetering.
Vraag documentatie.

Gebr Rook BV
Postbus 9, 2920 AA Krimpen a/d IJss.el 
telefoon 01807 - 13044, telex 22361



Programma afdeling Dordrecht & Omstreken
4 juni : Terminologie in onze hobby (vervolg op de inleiding van nov.’80).
2 juli : Dia’s over verzamelingen in Engeland door de heer Klaasse.
6 augustus : Geen officiële vergadering, iederen is welkom i.d. kas van de heer Kooij-

man in Zwijndrecht.
3 september : Onderlinge ruilbeurs.
1 oktober : Lezing over cactussen (spreker wordt later bekend gemaakt).
5 november : Quiz te verzorgen door de heer van Kaam.
3 december : Jaarafsluiting.

Attentie: met ingang van februari is de aanvang van de vergaderingen bepaald op 19.30 u.

Programma afdeling Zaanstreek
22 mei : ruilavond en uitslag fotowedstrijd.
19 juni : de heer v.d. Wouw over Asclepiadaceae.
28 augustus : gezellige praatavond en plantenverkoop van de fa. Bos uit Schoorldam. 
Inlichtingen: Mevr. A. Hoekstra-Tuyn, Clusiusstraat 12, 1504 HH Zaandam.

Afdeling Leiden en Omstreken
23 mei : Op zaterdagavond gedenkt de afd. zijn 4-jarig bestaan. Het bedrijfsleven,

dat met onze hobby direct of indirect te maken heeft, zal zorgen voor een 
bijdrage in de vorm van vele nuttige zaken. Een en ander t.b.v. een grote 
verloting en de te spelen bingo. Overigens zullen de consumpties deze 
avond gratis zijn.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.

Sortimentslijst wordt na storting van ƒ 1,— 
toegezonden. Girorekening 124223.

’s Zondags gesloten

3945 ZG Cothen-Groenewoudseweg 14 Postbus 12 - Tel. 03436-1267

BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN 

Ruilbeurs Zwijndrecht
De Ruilbeurs te Zwijndrecht, georganiseerd door de afd. Dordrecht e.o. zal worden 
gehouden op zaterdag 13 juni van 10.00 uur tot 16.00 uur in de hal van Garage van Yperen, 
Koninginneweg 115 te Zwijndrecht. De ingang van de hal bevindt zich aan de zijkant van 
het gebouw. Garage van Yperen is op slechts enkele honderden meters van het station 
Zwijndrecht gelegen en er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Op de invalswegen 
zullen wegwijzers worden geplaatst.
Er zal weer veel te zien zijn: een show van cactussen en vetplanten (vele in bloei), vele 
stands met deze planten, tillandsia’s, benodigdheden voor onze hobby, boeken, enz.
Er wordt ruimschoots publiciteit gevoerd voor deze beurs, zodat er over gebrek aan 
belangstelling niet geklaagd hoeft te worden. Tafelhuur f 2,50 per meter. Toegang verder 
geheel gratis.
Zaterdag 13 juni naar Zwijndrecht!

Succulentenbeurs West-Brabant
De beurs georganiseerd door de afdeling West-Brabant wordt gehouden op zaterdag 22 
augustus. De aanvang is om 14.00 uur en de plaats is de kantine van het Norbertus 
College, Lyceumlaan 10 te Roosendaal. Dit is drie minuten lopen van het station.

Succulentenbeurs van het Oosten
Op zaterdag 29 augustus houden wij weer de traditionale succelentenbeurs van het Oosten 
in de grote zaal van de Hanzehof "de Buitensociëteit” , te Zutphen. Aanvang beurs 13.00 
uur. Einde 17.00 uur.
Toegang vrij - grote verloting - toegang vrij - grote verloting - toegang vrij - grote verloting
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CACTUSTENTOONSTELLING AFDELING EINDHOVEN

Zoals reeds eerder werd vermeld, organiseert de afdeling Eindhoven tijdens het komende 
Pinksterweekeinde een groots opgezette cactustentoonstelling in de voor dit doel zeer ge
schikte, ruime en lichte aula van de Gemeentelijke Technische School, aan de Sterrenlaan 
165, te Veldhoven.
Naast een grote verzameling van veel bloeiende planten zal op deze tentoonstelling ook 
een inzending orchideeën aanwezig zijn van de leden van de Orchideeënvereniging Eind
hoven.
Verder werken aan deze tentoonstelling mee: "Vivarium” , aquarium- en terariumvereniging 
en ook de Zuid Nederlandse Bonsai-vereniging. Ongetwijfeld zal de inzending van beide 
laatstgenoemde verenigingen deze expositie een uitzonderlijk karakter geven.
Immers men kan door deze onderlinge samenwerking als bezoeker ook eens kennisnemen 
van de vaak boeiende en verrassende biezonderheden van andere hobby’s.
De speciale Mammillaria verzameling volgens Schumann (Hunt) zal vooral voor de specia
listen aantrekkelijk zijn.
Verder zullen nog enkele andere interessante zaken aanwezig zijn, waarvan we enkel maar 
de kweekwijze ”op de vensterbank” willen noemen. Informatie zal tijdens de openings
tijden op diverse manieren worden gegeven. Deze openingstijden zijn: 
zaterdag 6 juni van 16.00 tot 21.00 uur.
Pinksterzondag 7 juni van 11.00 tot 21.00 uur.
Pinkstermaandag 8 juni van 11.00 tot 19.00 uur.
Al met al een tentoonstelling die voor elke bloemenliefhebber, maar zeker voor cactus
vrienden van welke categorie dan ook, iets te bieden heeft.

UITTREKSEL UIT DE JAARVERSLAGEN VAN DE AFDELINGEN OVER 1980.

Van de volgende afdelingen werden jaarverslagen en diverse aanvullingen ontvangen. Het 
aantal leden per 1 januari 1981 is voor zover mogelijk aangegeven achter de naam van de 
afdeling.

Achterhoek (19), Amsterdam (86), Arnhem (41), Brabant-België (16), Delfzijl, Den Helder 
(51), Dordrecht (36), Eindhoven (78), Gorinchem-Den Bosch, Gouda en Omstreken, Gro
ningen (47), Haarlem, Kennemerland (59), Leiden en Omstreken (63), Noord- en Midden 
Limburg (115), Nijmegen (51), Rotterdam (108), Rijn- en Delfland (116), Tilburg (59), 
Utrecht (50), Voorne, Putten en Rozenburg (32), West-Brabant (100), IJsselstreek (79), 
Zaanstreek (84 + 62 gezinsleden), Zeeland (78), Zwolle (51).

Gemiddeld werden weer 11 bijeenkomsten gehouden. De contributies lagen tussen f 7,50 
(West Brabant) en f 20,-- (Zaanstreek).

Aktiviteiten. Intern hield men zich weer druk bezig met zaaiwedstrijden, het houden van 
voordrachten door eigen leden, verlotingen, het bespreken van een plant van de maand, 
gezamenlijke in- en verkoop van planten en materialen, werkgroepen ter bestudering van 
plantengroepen, behandeling van vragen over namen en behandeling van planten, zaai- en 
entdemonstraties, kwis-avonden, etc.
Verder hield men zich bezig met het organiseren van ruilbeurzen, tentoonstellingen en 
cactusmarkten.
Veel excursies werden georganiseerd. O.a. naar Bongaards, Bos, Hortus V U. Amster
dam, v. Donkelaar, v. Doorn, Edelman, v. Geest, De Herdt, Hovens, I.V.T., Kalanchoëver- 
zameling LH Wageningen (op de ochtend voor de jaarvergadering), Klijn, Vos en Willem- 
sen.
Voordrachten werden o.a. gehouden door de heren Backhuys, Bercht, Beukelaers, 
Bongaards, v.d. Bos, ter Bruggen, Bulthuis, Buter, van Donkelaar, Goossens, de Groot, 
Grootscholten, De Haan, v.d. Hoeve, Hofstee, v. Keppel, Klijn, Königs, Lammersen, v. 
Leeuwen, Linzen, Maas, Mieras, Noltee, Piltz, Prestlé, Pullen, Rubingh, Ruysch, Slikker
veer, Uil, Veerman, Mevr. Verduin-de Bruyn, en de heren De Vries en v.d. Wouw.
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In sommige afdelingen gonst het van de bedrijvigheid en heerst er klaarblijkelijk een 
hartelijke sfeer van samenwerking. In andere afdelingen zakte het enthousiasme wat af en 
doen enigen hun best de leden weer wat aktief te maken.

Wij danken de afdelingssecretarissen voor het toezenden van de gegevens. Van de af
delingen Amersfoort, Fryslan, Gooi- en Eemland, Hoeksche Waard, Hoogeveen, N.O. 
Polder, West-Friesland en Zuid-Limburg hopen we volgend jaar ook een jaarverslag te 
ontvangen.

OPEN DEUR
Op 6 juni 1981 is onze Kaktuskwekerij 

van 9 uur tot 16 uur geopend.
Alle kaktusliefhebbers zijn 

van harte welkom!

A.Th. Willemsen
Lentsestraat 37,

Lent bij Nijmegen

SUCCULENTENTUIN

VAN DONKELAAR
Laantje 1 - Tel. 01835-1430

MEI AANBIEDING:
5 verschillende Stapeliae (geen 
St. variegata) vo o rf 17,50 thuis 
gestuurd.

Te bestellen op gironummer 150.98.30. 
Zaadlijst gratis verkrijgbaar en plantenlijst na 
storting van f 3,50.

Lijst van afdelingssecretarissen per 1 april 1981.
Achterhoek Mevr. J. Zwiebel-Bults, Merelstraat 44, 7102 AN Winters

wijk, tel. 05430-12013.
Amersfoort Mevr. M.W. Wisse, Stationslaan 99, 3844 GC Harderwijk,

tel. 03410-12201.
Amsterdam

Arnhem

Brabant-België

Delfzijl en Omstreken

Dordrecht

Eindhoven

Fryslan

Gorinchem-Den Bosch

Gooi- en Eemland

Gouda en Omstreken

Groningen

Haarlem 
Den Helder

Hoeksche Waard

Hoogeveen

De heer F. Triep, 1e Oosterparkstraat 136 I, 1091 HH 
Amsterdam, tel. 020-655148.
Mevr. E. v. Die, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren, tel. 
08388-3579.
De heer J. Claesen, Eendekkerlaan 22, 1150 St. Pieters- 
Woluwe, tel. 770.13.22.
De heer J.W. Oostland, A. Eppenstraat 9, 9902 HA Ap- 
pingedam, tel. 05960-24314.
De heer Chr. Popijus, Dubbeldamseweg 227, 3312 KA 
Dordrecht, tel. 078-141373.
Mevr. J. v.d. Ven-v. Gerwen, St. Janstraat 51, 5507 NB 
Oerle, tel. 04905-1207.
De heer D. v. Wieren, de Foute 18, 9202 TS Drachten, 
tel. 05120-19697.
De heer M. Jamin, Lucas Gasselstraat 52, 5246 CG Ros
malen, tel. 073-421972.
De heer J.A. v. Zandvoord, J. v. Campenlaan 5, 1222 KB 
Hilversum, tel. 035-856581.
Mevr. C.J. v. Schieveeen-Schraa, Waterruit 60, 2804 PD 
Gouda, tel. 01820-11851.
De heer J.G. Nieuwenhuis, Nic. Beetslaan 66, 9405 BG 
Assen, tel. 05920-55599.
De heer H.J. Bertram, Zomervaart 46, 2033 DA Haarlem. 
Mevr. J. v.d. Schoor-Abbenes, Landmetersweg 41, 1785 
HA Den Helder, tel. 02230-31815.
Mevr. A.M. Heemskerk-Verduijn, Gladiolenstraat 13, 3245 
CD Sommelsdijk, tel. 01870-2256.
Mevr. T. Schaper, Kanaalweg 10, 9422 BA Smilde, tel. 
05927-3933.
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Kennemerland

Leiden en Omstreken

Noord- en Midden-Limburg

Noord-Oostpolder

Nijmegen

Rotterdam

Rijn- en Delfland

Tilburg

Utrecht

Voorne, Putten en Rozenburg

West-Brabant

West-Friesland

IJsselstreek

Zaanstreek

Zeeland

Zuid-Limburg
Zwolle

Algemeen verspreide Leden

Tijdelijk, de heer J.M. de Heer, Reinier Plettinghof 9, 
1944 PK Beverwijk, tel. 02510-39044.
De heer A.Th.J. v.d. Aart, Leliestraat 20, 2371 NC Roe- 
lofarendsveen, tel. 01713-3020.
De heer J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo, 
tel. 077-10502.
De heer F.H. Strating, Vaartweg 26, 8311 AA Espel, tel. 
05278-1495.
De heer A. Rutten, Azurietstraat 34, 6534 ZG Nijmegen, 
tel. 080-555459.
De heer J. Weijts, Tagoreplaats 25, 3069 PA Rotterdam, 
tel. 010-212449.
De heer P. Schrama, Ocarinalaan 65, 2287 SC Rijswijk, 

tel. 070-933907.
De heer F. van Hest, Bellinistraat 243, 5049 CE Tilburg, 
tel. 013-551768.
De heer H.J. v. Dijk, Dr. Brevéestraat 61, 3981 CG Bun- 
nik.
De heer M.A. Wagemaker, Duindoornstraat 27, 3222 XD 

Hellevoetsluis, tel. 01883-12357.
Mevr. B. Goos-Koevoets, O.L. Vrouwestraat 48, 4738 SW 
Zegge, tel. 01650-53230.
Mevr. L. Dekker, S. Koopmanstraat 220, 1693 BM Wer- 
vershoof, tel. 02288-2379.
Mevr. G. Lucas-Hermsen, Europaring 58, 7641 DB Wier- 
den, tel. 05496-4128.
Mevr. A. Hoekstra-Tuyn, Clusiusstraat 12, Zaandam, tel. 
075-350322.
Mevr. A. Riede-Ouwehand, Leliestraat 72, 4461 PH Goes, 
tel. 01100-15799.
De heer G.H. L’Ortije, Mesweg 13, 6336 VS Hulsberg. 
Mevr. C. Bijsterbosch-Buitenkamp, Langeslag 32, 8181 
GP Heerde, tel. 05782-2841.
De heer G.M.J. v. Os, J. Israelslaan 40, 6813 JE Arnhem, 
tel. 085-450839.

V A N  S P I J K  

uw d r u k k e r

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

NATUUR & BOEK Elandstraat 58
2513GT Den Haag tel. 070-646277

Kees en Martine Bos
andere succulenten 
cactussen
Kanaalweg 16,
1749 CE SCHOORLDAM 
(Warmenhuizen)
Tel.: 02269 - 2694

Liefhebbers
zijn de hele week welkom!
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Gevraagd: Cactussen of stekjes van de vol
gende soorten: Anacampseros rufescens, 
Astrophytum myriostigma, Cephalocereus 
senilis, Faucaria tigrina, Hoya bella, Oscu- 
laria deltoides, Pelecyphora asseliformis, 
Rebutia senilis en Gloxinia. Mevr. Emor, 
Wielingenstraat 15, 4301 XM Zierikzee.

Gevraagd: Stekjes of plantjes van de 
geslachten Rebutia en Aylostera. Kosten 
worden vergoed. J. Slagers, Akkerwinde 
31, 7102 JK Culemborg. Tel.: 03450-7477. 
Gevraagd: Tegen vergoeding stekken van 
winterharde succulenten o.a. sempervi- 
vums, opuntia’s, echiveria’s, agaves, e.d. 
Pierre Vorage, Caumerbeeklaan 19, Heer
len, 6417 BE. Tel.: 045-718124.
Te koop: Baco broeibak type GF 34. Com
pleet met klap- en schuiframen. Afm. 1,27 
x 0,86 x 0,63 m. Normale prijs f 235,—. 
1 Jaar gebruikt nu f  140,—. S.H. v.d. Bom, 
Kruizemunthof 23, 1115 EA Duivendrecht. 
Tel.: 020-992075.

Spec. kwekerij voor hobbyisten en verzame
laars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek gratis 
toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe 
cultuurimporten voor de verkoop.

Geopend van maandag tot zaterdag van 9-18 uur.

cactuskwekerij Markt 10,5973  nr Lottum  Lottum vindt U,
E3 richting Venlo afslag Venray - Grubben-
vorst-Lottum
Telefoon 04763-1693

De Kwekerij
van de Heer F.H.A. Jansen 
wordt uitverkocht.

S ~ \

V_v|

HOVENS

De unieke, van algemeen voorkomende tot vele zeer zeldzame 
soorten bevattende collectie omvat meer dan 2000 variëteiten. 
Voor iedere verzamelaar kan dit de gelegenheid zijn tot uitbreiding 
of completering van zijn collectie.

De kwekerij is geopend:
iedere zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
of na telefonische afspraak.

Fa. F.H.A. JANSEN
Leyweg 19 -  Den Haag -  Tel. 070-253483
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NIEUWE LEDEN

Berg K. v.d., De Doppensmaat 53, 7462 LM Rijssen. 
Camp Mevr. F. v.d., Bisschop Zwijssenslraat 49, 5038 

VA Tilburg.
Passenier Mevr., Leenherenstraat 71,5021 CG Tilburg. 
Broekhoven Andrè, Voortstraat 70, B 3550 Heusden, 

België.
Erkeland A.J.M., Muiderslotstraat 16, 5037 HK Tilburg. 
Bosman Elly, Oudemansstraat 86, 1504 KP Zaandam. 
Schosser Dr. P., Kaiserstrasse 90, D 4150 Krefeld, 

B.R.D.
Bartelson Peter, Tragel West 17, 4507 JD Schoondijke. 
Reijenga W., Meerkoetstraat 24, 3334 SW Zwijndrecht.

KARLHEINZ UHLIG - KAKTEEN
053 KERNEN i R. (Rommelshausen)

W -Duitsland LILIENSTR 5
Aanvullende plantenlijst 1980-81

Gymnocalycium bicolor 10,- - 14,-
horridispinum 10,- - 20,-
uruguayense 8,- - 12,-

Melocactus depressus 17,- - 20,-
grisoleoviridis 15,- - 20,-
guitarti 15,- - 18,-
maxonii 35,-
neglectus 22,- - 36,-
neeryi 14,- - 35,-
oaxacensis 45,- - 55,-
salvadorensis 20,- - 22,-

Parodia camarguensis v. castanea 9,- - 15,-

DER KAKTEENLADEN

Michem Christian, Veldstraat 42, B 9330 Dender- 
monde, Belgiè.

Netten Mevr. van E., Bechstede 25-17, 4463 CC Goes.
Hindarto Siana, JL Martadinata 27, Bandung, Indone- 

sia.
Donkelaar van Ruurd, Laantje 1A, 4251 EL Werkendam.
Hoeven v.d. Leo, Oude Campseweg 41, 3155 RH Maas

land.
Vandecaveije Luc, Tulpenstraat 10, B 8100 Torhout, 

Belgiè.
Roskam J.W., Boerenhoek 100, 3191 TD Hoogvliet.
Mallmann W., Mr. Beukenweg 43, 6281 BN Mechelen.
Damen B.M., Leeuwerikstraat 53, 5451 VC Mill.
Duits, Clusiuslaan 318, 1504 HM Zaandam.
Korf J., Mozartstraat 100, 7391 XM Twello.
Graaf-Verboort Mevr. L. de, Tulpstraat 16, 5482 RD 

Schijndel.
Haarman H.W., Laarmanskamp 45, 7433 AS Schalkhaar.

ALUMINIUM EN GLAS 
MAKEN NOG GEEN 
TUINKAS!!

Waar het om draait is, dat ontwerp en konstruktie van de 
kas, een mikroklimaat kreëren, waarin alle planten welig tieren. 
De SOLUS tuinkassen zijn geheel volgens beroepskwekers- 
eisen gekonstrueerd. Er zijn 9 verschillende modellen; van 
5 m2 t/m 15 m*.
De Hovenier stuurt U graag alle informatie. Schrijf een 
briefje of bel: ---------------
DE HOVENIER 
POSTBUS 2180 
5001 CD TILBURG 
TEL.: 013-558478

eruer
th u is  in  de  tu in

Wij brengen

Wij leveren 

Wij zenden 

Wij kopen

goede vakliteratuur over Cacteeën/Succulenten, Orchi
deeën, Bromelia's, Bonsai/Saikei, Waterplanten, Kassen/ 
broeibakken, enz.
winkelnieuwe boeken vanaf DM 50,- bestelwaarde porto 
en verpakking gratis (* zie onder)
onze literatuurlijst met meer dan 80 titels op aanvraag 
gratis toe.
tegen goede prijzen Cactustijdschriften en Cactusboeken 
uit binnen- en buitenland

Verzending naar het buitenland tegen vooruitbetaling na 
ontvangen rekening.

Jörg Kopper Lockfinke 7 D-5600 Wuppertal 1 W-Duitsland
Alle prijzen + verzendkosten; leveringen alleen op onze verzendcondities





De corona 
van 
Orbea 
variegata

Knop van
Orbea
variegata

Foto's van 
de schrijver

Doorsnee 
van een 
bloem 
van
Huernia
hystrix
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makers-pincet en fijne naalden. Voor de belichting van het object is een gewone 
bureau-lamp voldoende.
De grotere pollinia worden met het horlogemakers-pincet opgepakt, de kleinere 
met een fijne naald. Men neemt de pollinia uit hun kassen. Daarna manoeuvreert 
men de top van de kam van één der pollinia voor de opening aan de onder
kant der geleide-rails. Met een rustige beweging wordt nu het pollinium omhoog
getrokken en verdwijnt de kam in de geleide-rails. In de meeste gevallen wordt 
het pollinium nu door de geleide-rails vastgehouden en zal de vleugel (caudicle) 
afbreken. Soms is het beter het paar intact te laten, omdat anders het pollinium 
weer uit de geleide-rails zou schieten. Na deze handelingen merkt de schrijver 
de bloemen door een plakbandje met gegevens om de bloemsteel aan te 
brengen. Verstandig is om de bloem voor het opengaan en na de bestuiving 
af te dekken met een nylon-kous tegen vliegen.
Vanuit de kam kunnen nu de pollenbuizen gaan groeien en via de stempel 
in de vruchtbeginselen binnendringen. (Bayer, 1978). Heeft bestuiving niet 
plaatsgevonden, dan zullen zowel de bloem als de bloemsteel vrij snel verdrogen 
(één a twee weken). Bloemstelen, die niet meteen verdrogen, kunnen na maanden 
toch nog de geest geven. Heeft er echter bestuiving plaats gevonden, dan 
zal de bloemsteel getooid worden met de bekende peulen. In een heel enkel 
geval willen de peulen wel eens in hetzelfde jaar waarin de bestuiving plaats
vond gaan groeien en - nog minder vaak - zelfs rijpen. Meestal vertoont de 
bloemsteel geen teken van leven gedurende het seizoen van bestuiving en de 
daaropvolgende rustperiode. In het groeiseizoen van het daarop volgende jaar, 
beginnen de peulen te groeien. Ze groeien vrij snel en bereiken lengten van 15 cm 
of meer. Na rijping barsten ze overlangs open en verschijnen de met pappus 
(witte haren) getooide zaden. Op dat moment is het zaak het zaad te oogsten; 
want anders zal het zich in de kortste keren door de kas verspreiden (100 a 200 
zaden van zo'n stel peulen is geen uitzondering!). Onderzoek naar de houd
baarheid van het zaad is nog niet verricht, men spreekt van enkele jaren. 
De hierboven beschreven methode van kunstmatige bestuiving staat pas in 
de kinderschoenen en er is nog veel onderzoek voor de perfectionering ervan 
nodig. Voor een aantal soorten is zelf-steriliteit (d.w.z. géén vruchtzetting na 
bestuiving met eigen pollinia) niet uitgesloten. Hier zou men kruisbestuiving 
moeten toepassen. Dit wordt bemoeilijkt omdat het vaak moeilijk is verschillende 
klonen te verkrijgen. In onze regio is gelijktijdige bloei van twee klonen ook 
niet zo gewoon als op de vindplaatsen. Ongebreideld hybridiseren van de 
soorten is niet verstandig; van de Europese tuinen uit is al een aardige hoeveel
heid hybride materiaal ontstaan. Dit materiaal is niet te determineren en vaak 
zelfs steriel.
Het hybridiseren zal echter in een bepaald aantal gevallen noodzakelijk zijn. 
Zeker wanneer men de herkomst van - verondersteld - hybridemateriaal (o.a. 
Luckhoffia beukmanii) wil achterhalen. Het uit hybridisatie onstane zaad zal men 
echter onder goede controle moeten uitzaaien en waken voor vermeerdering 
ervan. Uit het vrijelijk verspreiden van hybridemateriaal - meestal zonder nadere 
gegevens - zal een complete warwinkel kunnen ontstaan. De benodigde ruimte 
is vaak echter een probleem: de meeste verzamelaars kampen nu al met ruimte
gebrek.
Desalniettemin bieden de Stapeliae en hun bestuiving een interessant gebied 
van onderzoek. Voor eventuele nadere informatie kunt u zich wenden tot de 
schrijver.
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Amer 116, 5751 SVV Deurne

Echinocereus maritimus (Jones) K. Sch.

W. STERK

Zodevormende plant. Van onderuit sterk vertakkend. Pollen tot 30 cm hoog 
en 60-90 cm middellijn; soms tot 200 stengels bij elkaar, leder kort cylin- 
drisch tot min of meer bolvormig, 5-16 cm lang; 8-10 ribben; 1 tot 1,2 
cm uit elkaar, ±  10 randdoorns, 4 middendoorns, deze stevig en kantig, 
2,5 - 3,5 cm lang. Bloemen 3-4 cm lang incl. ovarium; dicht bij de top 
van de plant. Bloemblaadjes geel, aan de top min of meer afgerond. Ovarium 
niet erg bedoornd. Vrucht niet beschreven.
Vindplaats: Ensenada, Neder-Californië. Deze plaats ligt aan de kust niet ver 
van de grens op ±  32 0 N.Br. Dit schrijf ik erbij omdat hieruit blijkt dat 
deze soort in een warme omgeving met zeelucht thuishoort. Cereus glomera
tus Engelmann en Echinocereus orcuttii, beide zonder geldige beschrijving, 
worden als synoniem vermeld evenals Cereus (Echinocereus) flaviflorus.

Foto W. Sterk
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Hoewel de plant reeds in 1883 beschreven is, en later nog vele malen is 
teruggevonden, is het in verzamelingen geen algemeen voorkomende plant. 
In ons klimaat, in kasjes, is het geen makkelijk te kweken plant. Het is zeker 
mogelijk deze soort op eigen wortel te kweken.
We moeten dan wel zorgen voor een warme standplaats in de winter. Het 
beste is de plant op een goede entstam te houden. Het stekken en even
tueel enten kan bij deze en andere uit Neder-Californië afkomstige soorten 
het beste in mei of juni gebeuren. Ze hebben dan nog enkele maanden de 
tijd om aan te groeien.
Na een paar jaar bloeien ze regelmatig met mooie okergele bloemen, die 
eigenlijk met geen enkele andere Echinocereusbloem te vergelijken zijn. He
laas heb ik de zaden nooit gezien en ik ken ook geen beschrijvingen daar
van. Helaas is mijn plant deze winter dood gegaan, zodat het wel weer even 
zal duren voor ik zelf zaad van deze soort kan kweken.
Over de verwantschap is dan ook niets te zeggen. In 1949 werd door Daw- 
son een geelbloeiende soort beschreven als Echinocereus hancockii Daws. 
De auteur meent dat dit een polyploïde vorm van E. maritimus kan zijn. 
Waarop dit berust weet ik niet. Mogelijk kan dit wel vastgesteld worden, 
daar zaad van deze soort nog wel eens wordt aangeboden. Tot nu toe ken 
ik deze plant niet.

Wevestraat 89, 5708 AE Helmond

M esem bryanthem aceae (XXIII)

FR. NOLTEE en A. DE GRAAF

24 CARRUANTHUS (carru =  karoo en anthos — bloem)

In de grote groep der Mesems komen nogal wat geslachten voor die uiterlijk 
veel op elkaar gelijken doch die - botanisch gezien - toch tamelijk sterk van 
elkaar afwijken.
De planten van Carruanthus lijken veel op die uit het geslacht Faucaria. 
Carruanthus wordt echter gerekend tot de Ruschia-achtigen en Faucaria tot 
de Faucaria-achtigen (tezamen met Orthopterum).
Het geslacht Carruanthus kent slechts 2 vertegenwoordigers n.l. C. peersii, 
die vroeger in het aparte geslacht Tischleria was ingedeeld en C. ringens, 
beter bekend als C. canimus. Beide soorten gelijken zeer sterk op elkaar. 
Tijdens de bloei is het verschil echter duidelijk waarneembaar. C. peersii 
heeft namelijk korte bloemsteeltjes; de bloemen komen nauwelijks boven de 
bladeren uit. C. ringens daarentegen heeft bloemstelen van ca. 8 cm lengte. 
De bloemen steken ver boven het plantje uit.
Beide soorten zijn, bij goede cultuur, korte gedrongen, zodevormende planten 
met korte stammetjes die zich op latere leeftijd vertakken.
De zeer vlezige bladeren bezitten aan de randen bij de punt enkele tandjes. 
De bladeren zijn aan de basis tamelijk smal en lopen naar de punt breder 
uit om dan vrij abrupt in een driehoekige punt te eindigen. Aan de onder
zijde zijn de bladeren voorzien van een duidelijk naar voren uitstekende kin. 
De bladeren kunnen bij zonnige cultuur tot grijsgroen verkleuren. De bloemen 
zijn bij beide soorten geel met vooral aan de punten van de bloemblaadjes 
een roze-rode verkleuring.
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Evenals alle ultrasucculente Mesems verlangen de planten veel zon en lucht 
alsmede een goed doorlatend, zand en klei bevattend grondmengsel.
Herkomst: het zuidelijke deel van de Kaapprovincie.

25 CARYOTOPHORA (van het Grieks karyotos 
— noot en phorein — dragend)

Geslacht met slechts 1 soort (C. skiato- 
phyloides) die in ulterlijk enigszins over
eenkomt met de éénjarige planten uit 
de geslachten Apatesia en Carpantha 
en met de tweejarige of overblijvende 
uit Skiatophytum. Caryotophora is even
als de er op gelijkende geslachten 
nauwelijks in cultuur en voor ons van 
weinig belang. Het bijzondere aan deze 
plant - in botanisch opzicht - is de vrucht. 
Deze gelijkt namelijk op een noot. 
Afkomstig van het zuiden van de Kaap
provincie, bij Brandfontein.

(wordt vervolgd).
Essenburg 77,
3328 CD Dordrecht

Finlandplein 5,
3244 AE Nieuwe Tonge

Een zaadmorfologische studie van de cephaliumdragende 
Cereussen uit Brazilië (Slot)
FRED BRANDT

Het is volkomen onmogelijk aan te nemen dat het geslacht Buiningia bij 
Coleocephalocereus wordt ondergebracht en daarom moet RitteKs combinatio 
nova in deze zin verworpen worden. De hele combinatio nova berust op de 
principiële onkunde van Ritter om zaadmorfologische bewijzen te bewerken 
en deze wetenschappelijk juist te interpreteren.
Uit dit geheel volgen nu de volgende combinationes novae:
Genus Coleocephalocereus Backbg in "Blatter für Kakteenforschung 1938 
( 6) ,  22 . ”

Syn. Genus Cipocereus Ritt. in "Kakteen in Südamerika 1979, blz. 54” Band 1 
Coleocephalocereus pleurocarpus (Ritt.) Brandt comb. nov.

Syn. Cipocereus pleurocarpus Ritt. in "Kakteen in Südamerika” 1979, blz. 54/55 
Coleocephalocereus minensis (Werd.) Brandt comb. nov.

Syn. Cereus minensis Werd. in "Brasilien und seine Saulenkakteen" 1933, 
blz. 93.
Pilocereus minensis (Werd.) Backbg. 1935
Pilosocereus minensis (Werd.) Byl. et Rowl. in 'The Cactus und Succulent 
Journal of Great-Britain" 1957, blz. 66/67
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Cipocereus minensis (Werd.) Ritt. in "Kakteen in Südamerika” 1979 
blz. 57

Buiningia brevicylindrica Buin. in Krainz’ "Die Kakteen" CIV, 1. VI. 1 971
Syn. Coleocephalocereus brevicylindrica (Buin.) Ritt. in "Kakteen in Südamerika" 
1979, blz. 122

Buiningia aurea (Ritt.) Buxbaum in Krainz’ "Die Kakteen” CIV, 1. VI. 1971 
Syn. Coleocephalocereus aureus Ritt. in "Kakteen und andere Sukkulenten” 
1968, blz. 158/160

Buiningia purpurea Buin. et Bred. in "Kakteen und andere Sukkulenten" 1973, 
blz. 121

Syn, Coleocephalocereus purpureus (Buin. et Bred.) Ritt. in "Kakteen in 
Südamerika" 1979, blz. 128

Nadat bijna 10 jaar lang het verschijnen van Ritter’s Cactusboek met regel
matige tussenpozen was aangekondigd, mocht verwacht worden, dat het eind
resultaat in elk geval op wetenschappelijk gebied weinig te wensen zou over
laten. Inderdaad bevat het boek een schat aan informatie, waarbij het geen 
verwondering mag wekken dat de schrijver hier en daar een steekje laat vallen. 
Wat echter de waarde van het boek in grote mate benadeelt en ook het 
wetenschappelijk gehalte doet verwateren is het feit, dat Ritter te pas en te 
onpas van leer trekt tegen personen die toch bewezen hebben dat zij op het 
gebied van wetenschappelijk onderzoek van cactussen hun sporen hebben ver
diend. Als een rode draad kan men door heel het eerste deel zijn polemiek, 
want dit is geen kritiek meer, tegen prof. Buxbaum volgen. Daarbij wordt hier 
en daar ook op hatelijke wijze uitgehaald naar Backeberg en Buining.
De daarbij gebruikte argumenten zijn vaak alles behalve zakelijk, waardoor de 
wetenschappelijke waarde van zijn werk door hemzelf aanzienlijk verminderd 
wordt. Zo heeft Ritter voor het verwerpen van het door prof. Buxbaum beschreven 
geslacht Buiningia niet minder dan 3 bladzijden nodig die de door hem gebruikte 
hatelijke polemiek zeer duidelijk laten zien. Met dit alles echter verliest zijn 
exact constateren zozeer aan duidelijkheid en helderheid, dat op het eind slechts 
een troebele poel zonder enige bewijskracht overblijft.
Ook de heer Ritter moet er rekening mee houden, dat polemiek totaal niets 
met korrekte wetenschap te maken heeft!
lm Samtfelde 57, D 4790 Paderborn, BRD 
Vertaling: Sjef Theunissen

Opmerking van de vertaler:
Eén van de kritische geluiden, naast bovenstaand, op het werk van Ritter is, 
dat zijn beschrijvingen in feite in de zestiger jaren zijn blijven steken. Het mag 
algemeen bekend zijn, dat de beschrijvingen van wijlen de heer Buining in brede 
kring als modelbeschrijvingen gelden, waarin ruime aandacht werd besteed 
aan alle onderdelen van de plant. Dit alles werd dan geïllustreerd door middel 
van (zo mogelijk) kleuropnamen en gedetailleerde tekening van areool, bloem 
en zaad.

Eigenlijk zou verwacht mogen worden dat elke, zichzelf serieus nemende auteur 
dit voorbeeld zou volgen. Hier is Ritter zeer duidelijk in gebreke gebleven, 
omdat hij géén tekeningen en vaak slechte foto’s levert. Terecht maakt Brandt 
van dit tekort gebruik om Ritter op zakelijke gronden aan te vallen, waarbij 
hij bovendien nog voor de ontbrekende vergelijkende tekeningen zorgt.
Toch wil ik niet de indruk wekken dat het verhaal van Brandt waterdicht is.
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In zijn boek merkt Ritter op, dat zaden ook niet alles oplossen. Er zijn zelts 
dubbelgangers bij verschillende geslachten. Zonder twijfel moet erkend worden, 
dat Ritter over een ongeëvenaarde veldervaring beschikt en ook zeker vanuit 
dat standpunt geschreven heeft. Hij maakt daarbij echter m.i. de fout, dat hij 
het werk van de theoreticus onderschat en zich daarbij schuldig maakt aan 
de door hem zo vaak vervloekte "Rechthaberei”. Anderzijds is het meer dan 
waarschijnlijk, dat ook Brandt zich aan ditzelfde euvel schuldig maakt door teveel 
waarde te hechten aan het uiterlijk van de zaadkorrel. Met betrekking tot 
hetzelfde onderdeel zien we dus enerzijds onder- en anderzijds overschatting. 
Opnieuw vind ik hierin een aanwijzing voor de juistheid van mijn opvatting, 
dat ELKE nieuwbeschrijving in feite door minstens 3 personen (die eventueel 
onderling kunnen wisselen) gemaakt moet worden: een wetenschapsman (theore
ticus), een veldonderzoeker (practicus) en een gespecialiseerd verzamelaar. 
Weliswaar is dit een idealistisch beeld, maar vermoedelijk zit er niet veel 
anders op indien wij tenminste waarde hechten aan het oordeel van weten
schappers.
Momenteel is het zo, dat in elk geval de Europese botanici zich niet met cactussen 
inlaten (kijk er de literatuur maar op na!) omdat de liefhebbers (amateurs!!) 
er zo'n puinhoop van hebben gemaakt. Dit wordt dan weer uitgelokt doordat 
de liefhebber vaak terecht kan beweren, dat de botanici niets van cactussen 
weten of er zich niet voor interesseren. Zo zijn we in een kring terecht gekomen, 
waaruit alleen ontsnappen mogelijk is, indien we naar elkaar wensen te luisteren. 
Op de eerste plaats zullen dan de liefhebbers moeten luisteren naar datgene, 
wat botanici ons te vertellen hebben. Dit kan dan misschien wel eens een beetje 
pijn doen, omdat er dan mogelijk minder geslachten en soorten overblijven, 
maar dat mag geen reden zijn om in het vroegere straatje terug te keren, waarin 
iedereen op zijn eigen gelijk blijft staan.
Anderzijds zullen ook de botanici oog moeten hebben voor het feit, dat er tal
loze serieuze liefhebbers zijn, die, hoewel leek, toch wel het een en ander over 
hun planten kunnen vertellen. Wetenschap immers is geen statisch gegeven, zij 
leeft en ontwikkelt en de ware wetenschapper heeft oog en oor voor alles wat 
zijn vakgebied betreft, door wie dit ook getoond of gezegd wordt. We zullen 
moeten leren om beter naar elkaar te luisteren. Dan zullen we vanzelf waar
schijnlijk zover komen, dat we niet meer direct een oplossing verwachten voor 
iets dat ons bezig houdt en verwondert. Het is immers juist de verwondering 
van de mens over zaken die hij niet kon verklaren, waaruit de wetenschap is 
ontstaan.
Vanuit dat licht gezien is het ook helemaal niet zo belangrijk of nu Ritter dan 
wel Brandt gelijk heeft. Wel is het de moeite waard om eens stil te staan bij 
beider meningen. Wellicht dat de toekomst ons meer zekerheid zal verschaffen. 
Jammer is, dat waarschijnlijk niet verwacht mag worden dat Ritter zich nogmaals 
over deze materie zal uitspreken. Vragen mijnerzijds over een ander gegeven 
leverden als antwoord op: ”lk heb het mijne ervan gezegd, laat de toekomst 
zich daar maar over uitspreken. Mijn taak is volbracht!”
Sjef Theunissen

Op zoek naar cactussen in Rio Grande Do Sul ( 3)
K.H. PRESTLÉ

Wij zijn nog druk bezig met het veldwerk, wanneer de eerste dikke druppels 
alweer vallen. Snel moeten wij de berg verlaten, want wanneer het hier in de 
bergen regent, is het meteen een complete wolkbreuk. Na het verorberen van
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Notocactus tenuicylindricus var. major Foto van de schrijver

een "Chuhasco”, dat bestaat uit verschillende soorten gegrild vlees, begeven 
wij ons op weg naar een Fazienda, die meer oostelijk van Livramento ligt. 
Het gebied van deze Fazienda houd ik voor een vindplaats van Frailea perum- 
bilicata (FR 1385). Deze Frailea is ongeveer daar door L. Horst gevonden en 
door Ritter beschreven, maar in onze verzamelingen al lang niet meer aanwezig. 
Omdat het terrein van deze Fazienda buitengewoon groot is, rijden wij met 
de wagen door het gebied. Behalve de hier veelvuldig voorkomende Frailea 
pumila var. vinden wij tot onze grote verrassing Frailea perbella var. (PR 138) 
en Frailea spec. nov. (PR 136), die bij vergelijking met een foto uit Ritters 
boek "Kakteen in Südamerika”, band 1, werkelijk de al lang verdwenen Frailea 
perumbilicata blijkt te zijn.
Ook de door Buining vermelde Frailea deminuta kunnen wij verzamelen en 
plotseling staan wij in een terreinplooi tegenover Notocactus buiningii var. 
brunispinus (PR 233), die wij hier, 60 km van de oorspronkelijke vindplaats, 
niet verwacht hadden. Maar een volgende vondst, Notocactus buiningii var. 
alamoensis nom. prov. (PR 235), bewijst al snel, dat het tot nu toe bekende 
areaal van Notocactus buiningii slechts een deel van het verspreidingsgebied 
van de soort is.
De volgende dag komen wij tèrecht in een streek, die bijna aan de grens 
met Uruguay ligt; nu en dan zien wij de witte grensstenen. Omdat wij vanwege 
de slechte weg niet verder kunnen met de wagen, besluiten wij te voet verder 
te gaan. Ik bereik een hoog, rotsachtig plateau, dat met dicht struikgewas be
groeid is en sta plotseling voor een Notocactus met plat tegen het lichaam 
aanliggende dorens en halfhoge ribben, die ik ondanks zijn totaal andere 
uiterlijk tot Notocactus buiningii reken. Ik geef deze nieuwe vondst de naam 
Notocactus buiningii var. pulchellus nom. prov. (PR 234). Terwijl ik, overgelukkig, 
mij terughaast naar ons verzamelpunt, zie ik al van verre, dat ook mijn vrienden 
met cactussen beladen zijn. Zij hebben aan de andere kant Notocactus buiningii 
(typeplant), Notocactus pseudoherteri en Wigginsia sellowii var. macrocantha 
gevonden.
De Siërra de Cavera, een groot weidegebied ten noorden van Livramento, 
heeft een oppervlakte van 30 x 30 km. Ons doel is de Fazienda van een
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vriend, die aan de zuidzijde van Cavera ligt. Dit heuvelachtige weidegebied 
kent nauwelijks wegen en is slechts via een toegangsweg vanuit het noorden 
te bereiken. Echt rotsachtige bergen zijn er niet in deze Siërra de Cavera. 
Het is een heuvelachtig, met gras begroeid terrein. Toch konden wij al vrij 
snel vaststellen, dat er ooit een bijzonder rijke cactusflora bestaan moet hebben. 
Tenminste, op steenachtige stukken grond en op vlakke rotsen, die slechts 
enkele cm boven het maaiveld uitsteken, groeien nog steeds Frailea pumila 
var., Frailea asteroides, Notocactus mueller-melchersii (PR 230), Notocactus 
mueller-melchersii var. gracilispinus (PR 231) en, op sommige lavabrokken, 
Wigginsia sellowii var. macrocantha.
De hier groeiende Notocactus mueller-melchersii staat in rotsrichels, waarin 
slechts weinig humus aanwezig is, en hetzelfde geldt ook voor de var. graci
lispinus. Volgens mij is dit gebied de vindplaats van Notocactus mueller-melchersii 
var. gracilispinus, genoemd in de originele beschrijving van de soort, daar het 
hier gaat om de oude, witbedoornde vorm met vlakronde ribben, die in Uruguay 
niet te vinden is.
Daar dit gebied sterk beweid wordt vindt men de cactussen alleen op minder 
toegankelijke plekken. Bij een kleine waterval ontdekken wij opnieuw een zeer 
fraaie populatie van Wigginsia sellowii var. macrocantha. Deze planten, die 
direct aan het water groeien, worden zeer groot en zien er sappig uit. Sommige 
exemplaren zijn meer dan 25 cm 0 en net zo hoog. Terwijl ik bezig was 
deze relatief zeldzame Wigginsia-variëteit te bestuderen, werd ik plotseling aan
gevallen door een zwerm wilde, Braziliaanse zwarte bijen en 12 maal gestoken. 
De bijen - eigenlijk is het meer een wespensoort - nestelen gaarne in vulkanisch 
gesteente, meestal in de buurt van water en liefst onder bescherming van deze 
zwaarbedoornde Wigginsia’s. In tegenstelling tot onze bijen vallen deze zwarte 
duivels zoals wespen in zwermen aan en steken meteen. Ondanks deze waar
schuwing werden mijn beide begeleiders in de volgende dagen ook aangevallen 
en gestoken. Het verrassingseffect is eenvoudig te groot om er op te reageren. 
Helaas vinden wij in dit gebied van de Siërra de Cavera niet de Frailea 
caveraensis nom. prov. HU 298, die waarschijnlijk in het noordelijk deel van de 
Cavera te vinden is.
Wij verlaten de Siërra de Cevera na enige dagen weer en rijden verder in 
de richting Quarai. Bij-Paso da Guarda vinden wij nogmaals Frailea perbella 
en Notocactus tenuicylindricus, maar daarna komen wij weer in een sterk 
gecultiveerd landbouwgebied. Vlak voor Alegrete stoten wij op een zandsteen
formatie, waar ik eigenlijk geen cactussen verwachtte, op een helgele Frailea 
(PR 169), die ik voor Frailea aureispina (FR 1391) houd. De verdere weg 
naar Alegrete is verschrikkelijk slecht, steenachtig en stoffig, zodat wij dolblij 
zijn, wanneer wij ’s avonds heelhuids in Alegrete aankomen. De overnachting 
in Alegrete is niet, wat wij er ons van voorstellen, maar wij bemachtigen een 
kamer met drie bedden en kunnen uitslapen. De volgende morgen gaan wij 
verder naar Francisco de Assis, waar wij o.a. Frailea spec. nov. (PR 165) 
vinden. In de verte zien wij, voor het eerst sinds lange tijd, weer bergen, 
waarvan de top afgeplat is, zgn. tafelbergen, zoals ik ze ooit in Uruguay 
aangetroffen heb.

Vijverweg 12, 5461 AL Veghel 
Vertaling: A. Pullen

(wordt vervolgd)
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Espostoa (lanata) mocupensis
R. van den BERG

Tot groot genoegen van veel liefhebbers zijn er in de Succulenta-zaadlijst 
ieder jaar een flink aantal aanbiedingen van Espostoa-soorten en variëteiten 
opgenomen.
Voor de beginnende liefhebber zijn deze planten uitstekend geschikt om zelf 
te zaaien. Kleine zaailingen van een halve centimeter hoog, zijn al omgeven 
door witte haren; de planten vormen een aanwinst voor de verzameling.
Wel is het zaak de planten zoveel mogelijk van onder water te geven en ze 
niet over de kop te gieten of te nat te nevelen. Anders gaan de witte haren 
als het ware plakken en is de schoonheid snel verdwenen.
Foto van de schrijver



Ook stof maakt de planten minder mooi. Daarom is het eigenlijk beter de planten 
in een kamerkasje of kas te kweken dan in de vensterbank. De planten dienen 
droog en koud te overwinteren.
Volgens Lamb is de afgebeelde plant een vorm van E. lanata die daarvan 
afwijkt, doordat de dorens meer roodbruin zijn tegen geelbruin bij lanata. Hoe 
dat ook zij, ik vind het prachtige planten die ik iedereen kan aanbevelen.
Eperweg 132, Nunspeet

Lezers schrijven
W.A. VAN KLEEF

Naar aanleiding van het artikel "Succulenta in 1980, van de heer H. Rubingh, 
met name over de verkoop in Amerika in Supermarkets van cactussen, ver
sierd met roosjes e.d., wil ik u ook mijn ervaring over iets dergelijks meedelen. 
Ik kocht al. bij een bloemist in Brunssum een Euphorbia (triangularis?), die 
prachtige bloemen en knoppen had. Wat was het geval? Deze bloemen bleken 
z.g. immortellen of droogbloemen te zijn, keurig erop gelijmd.

Foto van 
de schrijver

Volgens de bloemist import uit Italië. Natuurlijk had ik beter moeten weten, 
daar Euphorbia toch nooit zo bloeit, maar meestal met onaanzienlijke bloempjes. 
Wel heeft deze plant menigeen om de tuin geleid, toen hij in de venster
bank stond. Toch heb ik geen spijt van deze aankoop.

Trompstr. 17, 6414 SB Heerlen
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Tijdeschriften

Mitteilungsblatt des Arbeitskreises für Mammillarienfreunde, 1/1980.
M. Fiedler behandelt de reeks Longiftorae Hunt, waarmede dus de zgn. '’langbloemigen" uit het 
geslacht Mammillaria bedoeld worden.
K. Beisel doet in zijn Mexicaans reisverhaal uit de doeken hoe hij met zijn reisgenoten Mammil
laria bonavitii herontdekte, waarvan aangenomen was dat deze soort inmiddels tot de uitgestor
venen behoorde.
P. Ressel wijdt aandacht aan Mammillaria coahuilensis.
Een vertaald artikel (deel 1) van de hand van J. Chalet handelt over de cactusalkaloïden, een 
sterk wetenschappelijk artikel, mede goed voorzien van vele chemische structuurformules.
R. Pillar behandelt Mammillaria species ex Zaragoza.
Verschillende leden schrijven over hun overwinteringservaringen in de vaste rubriek discussies en 
bijdragen.

Mitteilungsblatt des Arbeitskreises für Mammilarienfreunde, 11/1980.
M. Fiedler is in deze uitgave toe aan deel 2 over de Mammillariareeks Longiflora Hunt, waarin 
Mamm. napina, Mamm. deherdtiana en Mamm. dodsonii uitvoerig besproken worden.
Een uit het Engels vertaald artikel van de hand van Dale B. Morrical gaat over het complex 
Mamm. wrightii - wilcoxii - viridiflora.
Het uit het Frans vertaalde artikel van J.M. Chalet behandelt in het 2e deel ervan de scheikunde 
van cactusalkaloïden.
K.H. Müller geeft zijn gedachten en meningen weer over de natuurbescherming. Over Mamm. 
zahniana en Mamm. winteriae wordt door W. Feiler breedvoerig geschreven.
H. Dahm geeft een uiteenzetting over zijn liefhebberij met betrekking tot het kweken van Mam- 
millaria's.
R. Pillar, tenslotte, bespreekt Mamm. species ex Mitla Rep. 756a.

TIJDSCHRIFTEN

Mitteilungsblatt des Arbeitskreises für Mammillarienfreunde, III, 1980.

De reeks LongiUorae volgens indeling Hunt wordt in dit derde deel verder door M. Fiedler be
handeld.
Dale B. Morrical heeft het over de vindplaats van Mammillaria morricalli.
J.M. Chalet vervolgt in deel 3 zijn wetenschappelijk artikel over alkaloïden, die in bepaalde cac
tussoorten plegen voort te komen.
H. Dahm geeft een nauwkeurig verslag van zijn zaaiervaringen met diverse soorten Mammillaria's. 
R. Pillar behandelt Mammillaria species San Felipe Rep. 636, een soort waarvan de schrijver 
vindt dat deze sterk aan M. kunzeana doet denken. Hij vermoedt dat deze soort binnenkort 
door Reppenhagen onder de nieuwe naam Mamm. felipensis beschreven zal worden.

Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal
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Wat denkt U van ... (14)

Astrophytum senile Fric 

TH.M.W. NEUTELINGS

Het afgebeelde exemplaar is een 5 jaar oude zaailing (1980), die in 1979 
voor het eerst bloeide. Van alle, in het geslacht voorkomende soorten Astrophytum, 
is de senile het exemplaar dat de grootste bloem en tevens de grootste zaden 
voortbrengt.
Tijdens de bloei mat het plantelichaam (dus zonder de doorns) 4 cm hoog 
en 6 cm in doorsnee. De zeer woest uitziende bedoorning gaf destijds aan
leiding tot de soortnaam ’senile’, wat vertaald mag worden als 'oud uiziend’. 
Deze bedoorning heeft een beschermende functie ten behoeve van het groene 
plantelichaam, dat uit 8 scherpe, driekantige ribben bestaat. Dit vanwege de 
zeer hoge zomertemperaturen, die in het woestijngebied in de Mexicaanse 
staat Coahuila kunnen voorkomen. En in de winter, waarin de temperatuur 
dikwijls onder het vriespunt zakt en zelfs sneeuw kan blijven liggen. In dat 
geval vormt de dichte bedoorning als het ware de dakspanten, waarop het 
sneeuwdakje rust en waardoor eronder boven het plantelichaam een tegen de 
koude isolerend luchtlaagje ontstaat.
Hoe ouder de plant wordt, des te meer doorns (tot 30 stuks per areool 
in de natuur) er ontstaan, met een maximale lengte van 100 mm. De langste 
doorn die ik tot dusver aan mijn exemplaar mat was 60 mm. De grote, gele 
bloem (hier 80 mm lang en 90 mm breed), met een prachtig rode keel, 
heeft evenwel geen enkele moeite door die donkerbruine tot zwart getinte 
doorns heen te breken.
Deze plant is in 1923 door Fric herontdekt en door hem beschreven, ofschoon 
al in het begin van deze eeuw er exemplaren van deze soort onder een 
voorlopige benaming in Europa circuleerden.
In cultuur is het beslist geen moeilijke plant. In zijn natuurlijke omgeving groeit 
hij in een mineraalrijke rotsbodem. Daaruit leidde ik als liefhebber af, dat 
een grondmengsel met klei een goed idee kon zijn. Van zonlicht houdt dit 
Mexicaantje erg veel. Omdat het doornvlechtwerk veel zonlicht afschermt, kent 
het plantelichaam niet of nauwelijks die zogenaamde wolvlekjes, die overigens 
zo karakteristiek voor dit cactusgeslacht zijn. De lezer zal ook wel begrepen 
hebben dat lage temperaturen tijdens het winterseizoen geen probleem zullen 
vormen. Maar in ons klimaat met zijn vaak hoge luchtvochtigheid is het raad
zaam de temperatuur niet onder het vriespunt te laten zakken.
Omdat ik maar over een exemplaar beschikte en de plant voorts zelfsteriel 
(— kan niet met eigen stuifmeel bevrucht worden) bleek te zijn, heb ik een 
"truc” uitgehaald om deze plant tot zaadvorming te dwingen. Ik bracht namelijk 
stuifmeel over van een tegelijk bloeiende Notocactus en vervolgens ook nog 
eigen stuifmeel op de stempel. Dat deed ik met behulp van een penseeltje. 
Vreemd stuifmeel kan nl. als een soort katalysator fungeren, om aldus toch een zelf- 
bevruchting te bewerkstelligen. Dit vreemde stuifmeel neemt zelf niet deel aan 
het bevruchtingsproces, maar blijkt het eigen stuifmeel wel daartoe te kunnen 
prikkelen. En het lukte zowaar. Binnen enkele weken had ik een zaadbes vol 
met rijpe zaden. Twee maanden daarop bracht ik een deel van dat zaad tot 
kieming. Binnen een week na het uitzaaien was ruim 90% opgekomen en de 
meeste zaailingen waren toen al 8-10 mm lang.
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Het is interessant te melden dat ik dat trucje ook nog met een andere soort 
uitgehaald heb. En wel met Astrophytum niveum. Het gewonnen zaad bleek 
eveneens kiemachtig te zijn.
Voor onze senile is er nog een andere naam in omloop, namelijk A. capricorne 
var. senile. Maar volgens de deskundigen is deze volstrekt onjuist.
Wel bestaat er nog een A. senile var. aureum (Möll.) Backbg., waarvan de 
doorns geel zijn (aureus betekent goudkleurig). De experts achten dit een juiste 
variëteit, omdat de vindplaats ervan uitsluitend geelbedoornde exemplaren kent. 
Ter afsluiting behoeft niet betoogd te worden dat het voor de liefhebber een 
dankbare plant is, die naar ik vermoed, het op een zonnige vensterbank ook 
goed zal doen.
Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

Cactussen en hydrocultuur (I)

LUCIEN VERSCHOREN
Teeltoverste Hoger Rijksinstituut voor tuinbouw te Vilvoorde

Hydrocultuur bij cactussen is goed op weg om een uitkomst te bieden voor 
de problemen die men ondervindt hij het wortelecht kweken van sommige 
moeilijke soorten cacteeën. Een bezoek bij de heren E. Lanssens, M. Jacobs 
en C. Neirinck (sekretaris en leden van Cactaceae Brugensis) brengt ons 
daarvan het bewijs: wij vonden er mooie gezonde planten, die nergens anders 
wortelecht te houden zijn. Alles begon vijf jaar geleden, toen de heer M. Ja
cobs op de markt te Knokke de heer Willems met potplanten op hydrocul
tuur zag staan. Steeds op zoek naar iets nieuws begon hij te experimenteren, 
en ontdekte dat cactussen en hydrocultuur best met elkaar te verzoenen zijn. 
Ook u lezer, kan dit ervaren als u eens experimenteert op basis van de hierna 
volgende gegevens.

Hydrokorrels: Hydrocultuur is een teelttechniek waarbij planten groeien en 
zelfs vermeerderd worden op kunstmatige substraten en/of op water, maar 
zonder aarde. Als steunmateriaal wordt o.m. gebruik gemaakt van geëxpan
deerde gebakken kleikorrels (vaak ook "Argex” genoemd). De hydrokorrels 
geven steun aan de wortels en zijn speciaal vervaardigd voor de hydrocul
tuur. De korrels gebruikt in de bouwnijverheid zijn minder geschikt. Als men 
ze evenwel grondig uitspoelt kunnen ze wel gebruikt worden. Het water staat 
onder in de pot of bak en wordt door de capillaire krachten omhooggestuwd. 
Hierdoor zullen de korrels nooit droog zijn. Vergelijk met het watergeven d.m.v. 
een schoteltje! Nieuwe hydrokorrels zijn verkrijgbaar in sorteringen van 0-2 mm, 
2-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm; ze bezitten dan een gewicht van resp. 650 kg/m3 a 
450 kg/m3 wat wil zeggen dat een groot gedeelte van de hydrokorrels be
staat uit met lucht gevulde poriën. Gebleken is dat de hydrokorrels met maat 
4-8 mm de beste resultaten geven bij cactussen. De grovere hydrokorrels 
blijken tussen de korrels grote droge ruimten te vormen waar wortels moei
lijk kunnen groeien. Wortels en haarwortels groeien tussen en op de korrels. 
Vooral de wortels op de hydrokorrels zijn belangrijk omdat deze nooit totaal 
droog zijn en daardoor voortdurend water en voedingsstoffen kunnen op
nemen.
Onderin de pot of bak maken de cactussen echte waterwortels; deze zijn 
te herkennen aan hun zwakke structuur, lichte kleur en lange haarwortels.
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Foto 1:
Pfeiffera ianthothele: 
het wortelgestel

Andere kunstmatige substraten zoals steenwol ("Grodan”) en polyurethaan 
("Oasis’’) behouden langer het opgenomen water wat hen minder geschikt 
maakt voor de kweek van cactussen. Deze materialen kunnen zowel gebruikt 
worden bij zaaien als bij stekken.

Meststoffen: In tegenstelling tot potgrond bevatten hydrokorrels geen voe
dingsstoffen; deze zullen dus moeten toegediend worden. Voor het toedienen 
van de nodige voedingsstoffen heeft men de keuze tussen voedingsoplossin- 
gen en ionenwisselaars. Voedingsoplossingen bestaan uit chemische verbin
dingen welke in water dissociëren (splitsen) en zo door de wortels kunnen 
worden opgenomen.
De opname van voedingsstoffen is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het 
water. Een goede opname kan pas plaatsvinden wanneer de totale hardheid 
(gehalte Ca en Mg) niet boven de 10°F (Franse hardheidsgraden) stijgt, de 
zoutconcentratie van water en voedingsstoffen de 3.000 mikro-siemens niet 
overschrijdt en de zuurtegraad tussen pH 5,5 en 6,5 ligt.
Bij het gebruik van ionen-wisselaars spelen zachtheid van het water, zout
gehalte en pH een ondergeschikte rol. Deze totaal nieuwe vorm van bemes
ten is zelfs speciaal ontwikkeld voor het gebruik van leidingwater, 
lonenwisselaar (Lewatit HD5 van Bayer) is een synthetische kunsthars welke 
onoplosbaar is in water (in de meeste gevallen polystryrol) dat in kontakt 
met een waterige oplossing het vermogen heeft bepaalde ionen uit de op
lossing uit te wisselen tegen bepaalde ionen van gelijknamige lading. Deze 
reaktie is omkeerbaar. Zo wisselen de kationenwisselaars kationen (positief 
geladen ionen, zoals; calcium, magnesium, natrium, kalium, ammonium, water
stof enz.) uit. Anionenwisselaars wisselen anionen (negatief geladen ionen, 
zoals; nitraat, chloride, hydroxyde enz.) uit.
Een bepaald zoutgehalte van het water is noodzakelijk om de ionenwisselaar 
normaal te doen werken en het evenwicht te verschuiven, er moet een aanbod 
van kationen en anionen zijn om de ionenwisseling op gang te brengen. 
De voedingsstoffen van de ionenwisselaars komen langzaam vrij door uitwis
seling met waterstof FT en hydroxyl OH-  uit het water. Hoe groot de toe
gevoegde hoeveelheid ionenwisselaar ook is, hij veroorzaakt geen verhoging 
van het zoutgehalte, omdat hij voor de planten onbruikbare zouten, zoals 
natriumchloride en calcium- en magnesiumbicarbonaat, uit het water verwij-
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dert en hiervoor ammoniumnitraat en kaliumfosfaat afgeeft. Lewatit HD5 bevat 
nitraat-stikstof (NO- ), ammoniumstikstof (NH+ ), fosfor (P00 R) en kalium (K2O) 
en daarboven als sporenelementen ijzer, koper, mangaan, boor, molybdeen 
en zink. Het nitraat-ion is normaal niet in de natuur aanwezig.

Potten en bakken
Cactussen op hydrocultuur kunnen gekweekt worden in potten of bakken. 
De term pot gebruikt men wanneer de plant alleen staat, men spreekt van 
een bak wanneer meerdere planten met elkaar in verbinding staan. Men 
gebruikt in de huiskamer speciale hydrocultuurpotten bestaande uit een 
buitenpot, een binnenpot en een watermveaumeter. De niveaumeter bezit een 
vlotter die de minimum- en maximumwaterstand in de buitenpot aanduidt. 
In de kas is het voordeliger een waterdichte bak, voorzien van een vulpijp 
en een waterniveaumeter te gebruiken. De planten kunnen met of zonder 
binnenpot in de bak gezet worden.
Het is belangrijk dat de gleuven aan de zijkant van de binnenpot hoger zijn 
dan de maximum waterstand. Zo is er steeds een deel van de wortels dat 
in kontakt blijft met de lucht. In de bak kunnen de cactussen staan met 
of zonder binnenpot. Wanneer de planten bestemd zijn voor de potcultuur,

Figuur 2
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is het raadzaam ze met binnenpot in de bak te plaatsen om nadien de wor
tels zo weinig mogelijk te beschadigen. De binnenpotten worden dan op een 
laag hydrokorrels gezet zodat ook onderaan water kan toegevoegd worden. 
Het is niet noodzakelijk de ruimte tussen de potten op te vullen met hydro
korrels. Voor planten die nog niet op hun definitieve plaats staan is dat wel 
de enige methode om te vermijden dat de wortels doorgroeien tot om en in 
de omgevende korrels. Men plaatst de binnenpotten dan zoveel mogelijk tegen 
elkaar om algengroei te voorkomen. Een manchet rond de binnenpot verhin
dert het in elkaar zakken van de hydrokorrels bij het vervangen van een 
plant.
Het minimumpeil van de waterniveaumeter moet overeenkomen met de on
derkant van de binnenpot en niet met de bodem van de buitenpot of -bak. 
De maximum waterstand is 2 a 3 cm in de binnenpot. Deze betrekkelijk

Foto 2:
Pfeitfera 
ianthothele 
op hydrocultuur

Foto's van 
de schrijver

lage waterstand is vereist omdat de cactussen gevoelig zijn voor hals- en 
wortelrat. Er wordt pas water gegeven wanneer de niveaumeter de minimum- 
stand reeds enige tijd aanduidt, dit om voldoende lucht bij de wortels 
onderin de pot of bak te laten doorstromen. Om de wortelhals droog te hou
den, worden grotere hydrokorrels rond de cactus gestrooid.
Weyneslaan 181, 2830 Putte (Rijmenam), België (WOrdt vervolgd)

Notocactus haselbergii Haage

W.A. ALSEMGEEST

Deze soort uit Brazilië afkomstig, welke al sinds 1885 bekend is, komt in bijna 
iedere verzameling voor. Het is dan ook een echte blikvanger, speciaal wanneer 
de rode bloemen zich op het dichte witte doornkleed tooien. Wanneer de bloemen 
opengaan, blijven de eerste paar dagen de meeldraden door de binnenste 
bloembladen omsloten. Alleen de gele stamper staat dan naar buiten. Men zou 
ervan kunnen uitgaan dat dit ter bevordering van de kruisbestuiving is, met 
soortgenoten wel te verstaan, daar de soort zelffertiel is. De bloemen kunnen
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Notocactus hagelbergii Foto van de schrijver

wel tot veertien dagen open blijven. De plant geeft nog al eens moeilijkheden 
door zoals dat heet van de wortel te gaan. Dit komt door een te vochtige 
grond rondom de wortelhals. De wortels rotten dan direct onder de plant weg. 
Men moet dus voor een goede drainage van de grond zorgen. Het zaaien 
geeft ook vaak problemen, doordat de kiemplantjes lange tijd zeer klein blijven. 
Het is dan ook verstandig om bij het uitzaaien de zaadjes niet te ver uit 
elkaar te strooien; de plantjes hebben zodoende bij het kiemen meer steun 
aan elkaar.
De soort is nog al variabel; er zijn diversen variëteitsnamen in omloop. De var. 
stellatus met een wat langere gele middendoorn; de var. luteoalbus wat betekent 
geel met wit, welke in het geheel een wat gelere bedoorning heeft. Tot slot 
zijn er nog de variëteitsnamen albatus, rustispinus, vacariensus en luteus, 
welke alle standplaatsvormen zijn. Ik vraag me af wat voor zin al deze variëteits
namen hebben, Het is een prachtig gezicht om al deze vormen bij elkaar 
te zien staan, maar om alles weer een aparte variëteitsnaam te geven gaat 
mij te ver. De vermelding van de standplaats lijkt mij juister. Ik heb uit één zaadbes, 
welke door zelfbevruchting was ontstaan, eens alle zaden uitgezaaid; de ver
schillen tussen de gekiemde plantjes was ook al opvallend.
Jan van Arkelstraat 16, 4121 EK Everdingen
Noot van de Redactie: Deze soort is ook bekend onder de naam Brasilicactus haselbergii

Notocactus rechensis Buin.

A.B. PULLEN

Deze soort werd in 1968 door Buining beschreven in het Duitse tijdschrift 
"Kakteen und andere Sukkulenten". Blijkbaar was Buining ervan overtuigd, dat 
het paste in het grote verzamelgeslacht Notocactus sensu Buxbaum. Sedert 
die tijd is er nogal wat de doen geweest over de juiste inpassing van deze 
cactussoort in het botanisch systeem. Mace deelt N. rechensis, samen met 
N. alacriportanus, N. brasiliensis, N. brevihamatus en N. buenekeri, in bij 
de groep "Alacriportanas", een groep planten dus, die eertijds tot Parodia
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Notocactus
rechensis

Foto van 
de schrijver

gerekend werd. Het is merkwaardig dat hij elders in zijn boek zegt, dat 
N. rechensis tot de Notoparodia-groep behoort. Ritter stelt in zijn boek over 
de Zuidamerikaanse cactussen voor, deze groep planten onder te brengen 
in een nieuw geslacht Brasiliparodia, met als typeplant P. buenekeri Buin. 
Schater tenslotte handhaaft in zijn monografie over het geslacht Notocactus 
voor N. rechensis de geslachtsnaam Notocactus, maar deelt deze soort in 
bij het ondergeslacht Notobrasilia. Hoe het ook zij, zelf zal ik voorlopig het 
etiket bij mijn planten nog niet veranderen, totdat in deze materie wat meer 
klaarheid gebracht is.
Terug naar de plant zelf. Het plantelichaam is rond tot kort-cylindrisch. De 
planten hebben een sterke neiging tot spruiten, zodat al snel groepjes ge
vormd worden. Het lichaam vertoont ongeveer 18 ribben en wordt grotendeels aan 
het oog onttrokken door de fijne, dichte bedoorning, waarvan de kleur va
rieert van crème-geel tot okerbruin. Elk areool draagt 3 tot 4 middendoorns 
en ongeveer 5 randdoorns. De bloemen zijn zwavelgeel en, in verhouding tot 
de grootte van het plantelichaam, relatief groot, 3-4 cm 0. De vrucht is een 
rode besvrucht en het zaad is mutsvormig.
Het vaderland van deze soort is Brazilië (Rio Grande do Sul, bij Ana Rech). 
De naam is dan ook afkomstig van de vindplaats. In de natuur groeien deze 
planten in rotsspleten, waarin zich wat humus verzameld heeft.
Cultuur: In de literatuur is te lezen, dat het kweken van deze soort nogal 
problematisch is. Enten wordt dan ook aanbevolen. Zelf heb ik niet met deze soort 
slechte ervaringen. In 1977 heb ik zaad van deze soort uitgezaaid en een 
redelijk aantal planten groot gekregen. Een aantal planten heb ik weggegeven, 
zodat er momenteel nog twee in de kas staan. Deze beide planten hebben 
reeds in de zomer van 1980 gebloeid. Zij staan beide op eigen wortel en 
vullen een potje van 8 cm 0. Zij staan in hetzelfde grondmengsel, waarin 
het grootste deel van mijn verzameling is opgepot en krijgen geen enkele 
speciale behandeling. Men zou kunnen denken dat zij, zoals zovele planten
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uit Brazilië, een wat hogere wintertemperatuur verlangen. Bij mij verdragen 
zij een overwinteringstemperatuur van ongeveer 8° C. echter uitstekend.
Rest mij nog te vermelden, dat deze soort voorkomt onder de veldnummers 
FR 1463 en HU 98.

Literatuur:
Buining A.: Notocactus rechensis spec. nova. Kuas 1968-2.
Backeberg C.: Das Kakteenlexikon, 4e Aufl. 1977 
Mace A : Notocactus, 1975.
Ritter F.: Kakteen in Südamerika, Band 1, 1979.
Schater G.: Die Gattung Notocactus, 1980.

Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen Foto van de schrijver

Mesembryanthemaceae (XXIV)
FR. NOLTEE EN A. DE GRAAF

26 CEPHALOPHYLLUM (kephale (Gr.) -  hoofd of kruin, phyllon -  blad)

Een van de grotere geslachten van dwerg- of halfstruikjes uit de Mesem-groep. 
De planten vormen bossige rozetten van langgerekte, in doorsnede ronde of 
3-kantige bladeren. Vanuit deze rozetten vormen zich bij vele soorten uitlopers 
die op de knopen ook weer zo’n bossig, ”kruin”vormig plantje voortbrengen. 
De cultuur van deze planten is niet moeilijk, ’s Zomers kunnen ze het beste 
op een droge, warme en zonnige plaats in de tuin ingegraven worden. In 
regenachtige zomers (en die komen bij ons helaas nogal veel voor) kunnen 
de planten evenwel teveel vocht ontvangen. Ze groeien dan te ijl en te snel 
waardoor het bossige karakter van de planten verloren gaat. De bladeren 
worden dan slappe, langgerekte, weke sprieten. Beter is de planten te kweken in 
platte bak op poten, waarvan de zijwanden zijn afgenomen. De planten staan 
dan redelijk droog en krijgen volop verse lucht (zie ook het hoofdstuk "cultuur”). 
Al is de cultuur op zichzelf niet zo moeilijk, het in bloei krijgen vormt bij 
vele soorten een probleem. Gunstige uitzonderingen zijn o.a. C. alstonii en 
C. loreum. C. alstonii heeft vrij grote 
(±  5 cm 0) donker karmijnrode bloemen 
met violette meeldraden; C. loreum is 
wat bescheidener van kleur en afmeting: 
goudgeel met een doorsnede van 
ca 3 cm.
De planten groeien in de natuur in een 
zeer zandige bodem en doen het bij 
ons ook het beste in een schrale, veel 
zand bevattende potgrond.
Het verspreidingsgebied is erg uitgebreid 
n.l. het zuidelijke deel van Namibië (ZW- 
Afrika), het zuidwesten en het zuiden 
van de Kaapprovincie.

Cephalophyllum subulatoides 
Foto: Fr. Noltee

133



27 CEROCHLAMYS (keros, Gr. =  was en chlamys — bedekken)

Cerochlamys pachyphylla is de enige vertegenwoordiger van dit geslacht. 
Wederom een monotypisch geslacht dus.
Het plantje is een stamloze ultrasucculent met dikke, knotsvormige, min of 
meer driekantige bladeren, die bedekt zijn met een waslaagje. Deze zijn duidelijk 
stomp gekield. Meestal zijn 1 tot 2 bladparen aanwezig, waartussen zich 
bij bloeibare exemplaren de eindstandige bloemen ontwikkelen. De bloemkleur 
is purperrood en de diameter ±  3 cm. Er bestaat ook nog een witbloeiende 
variëteit (C. pachyphylla var. albiflora).

Cerochlamys
pachyphylla

T ekening:
Arie de Graaf

Het verspreidingsgebied is betrekkelijk klein; in het Oudsthoorn- en Swellendam 
district in de kleine Karoo. De behandeling is gelijk aan die van andere ultra- 
succulente Mesems: droog en warm met een zo zonnig mogelijke standplaats.

(wordt vervolgd)
Essenburg 77, 3328 CD Dordrecht 
Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge

Keverlarven, een bedreiging voor uw Echeveria’s
A.B. PULLEN

Als men over een redelijk mooie collectie Echeveria's beschikt, wil men deze 
planten graag zo goed mogelijk kweken. Hoewel de meeste soorten niet zo 
moeilijk zijn in de cultuur, is mij de laatste jaren gebleken, dat een collectie 
van deze planten nogal geteisterd kan worden door ongedierte. In dit artikel
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wil ik mij niet bezig houden met de in een succulentenverzameling gebruikelijke 
insekten, zoals de wolluis en de wortelluis, die overigens al moeilijk genoeg 
in bedwang te houden zijn, maar met een aantasting van geheel andere aard. 
Het is in mijn verzameling de laatste jaren regelmatig voorgekomen, dat een 
ogenschijnlijk gezonde plant plotseling omvalt, compleet van de wortel geraakt 
blijkt te zijn. Oppervlakkig bezien lijkt het net, alsof de plant aan de wortelhals 
is weggerot, maar bij een nadere inspectie blijkt er zich in de stengel een 
vuilwitte larve te bevinden van ongeveer 1 cm lang en 4 mm dik. Die larve 
is bezig zich een weg te eten door de stengel in de richting van het groeipunt. 
Desgevraagd deelde de heer Keppel mij eens mede, dat het hier waarschijnlijk 
gaat om de larve van de Taxuskever. Wat mij betreft mag dit diertje voortaan 
wel Echeveriakever heten. De diverse Taxus-boompjes in mijn tuin hebben, 
gezien hun voorspoedige wasdom, waarschijnlijk nog nooit met deze kever kennis 
gemaakt, maar mijn Echeveria's des te meer. Bleef de schade de laatste jaren 
beperkt tot enkele planten, die vroeg in het voorjaar aangetast bleken te zijn, 
dit jaar leverde een nauwgezette inspectie van de Echeveria’s begin september 
omstreeks 40 aangetaste planten op. Wat te doen?
Het enige, wat mogelijk is, is alle aangetaste delen wegsnijden en de rozet 
die overblijft drogen en als stek behandelen. Dat was althans in het verleden 
mijn handelswijze en. meestal werd die met succes bekroond.
Is de aantasting te ver voortgeschreden, zodanig, dat de larve het groeipunt 
bereikt heeft, dan is er meestal weinig meer aan te doen. De blaadjes laten 
los en zelfs de bladvoetjes zijn aangetast, zodat ook de bladstek niet meer lukt. 
Desondanks heb ik eens een compleet doorgevreten rozet van E. affinis 
opnieuw beworteld. Natuurlijk groeit zo’n rozet niet verder, immers, het groeipunt 
is aangetast.
De bewortelde plant maakte echter zijscheuten, waarvan ik vermeerderen kon. 
Ja, daar zit je dan, half september, met een veertigtal onbewortelde Echeveria- 
rozetten, en dat met de winter voor de deur. Je hoopt deze weer te bewortelen, 
uiteraard na zorgvuldig drogen en nadat je de snijwonden met houtskool- 
poeder hebt afgedekt. En dan rijzen er toch een aantal vragen, die de aan
leiding tot dit artikeltje zijn geweest.
1. Hebben meer liefhebbers van Echeveria’s hiermede te maken en in welke mate?
2. Zijn er oorzaken aan te wijzen voor de massale explosie van dit jaar? 

De aantasting vond dit jaar immers veel vroeger in het seizoen plaats 
(of juist later, het is maar hoe je het bekijkt) en veel massaler. Zou dit 
iets te maken kunnen hebben met de weersomstandigheden?

3. Zijn er oorzaken aan te wijzen, waardoor juist Echeveria’s aangetast worden? 
Andere Crassulaceae, zoals Sedum, Kalanchoe, Graptopetalum, Pachyphytum 
en Adromischus, die bij mij in hetzelfde tablet staan, bleven onaangetast.

4. Heeft de aantasting iets te maken met de cultuurwijze van mijn Echeveria’s? 
De planten staan in brede plastic potten, in goed doorlatende grond. De potten 
staan op een laagje scherp zand en krijgen alleen water van onder af. Zou 
deze cultuurwijze bevorderlijk zijn voor de verspreiding van de larven of 
ontwikkelen zij zich uit eitjes, die direct in de plant gelegd worden?

5. Hoe komt het, dat een aantasting pas zo laat ontdekt wordt? Het is merk
waardig, dat de planten er tot het laatste moment ogenschijnlijk gaaf uitzien. 
Pas als je de pot oppakt en de hele zaak valt uit elkaar, wordt het duidelijk 
dat er iets mis is.

6. Hoe is zo’n (massale) aantasting te voorkomen? In mijn collectie wordt 
twee maal per jaar een systeem-gif aan het gietwater toegevoegd. Nemen 
Echeveria’s dit niet op of zijn de larven van de Taxuskever ongevoelig hiervoor?
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Ik hoop, dat de lezers van „Succulenta” die zich beroepshalve bezig houden 
met plantenziekten en gewasbescherming (die zijn er blijkbaar) hun mening 
over deze kwestie eens in ons maandblad zouden willen publiceren. Onze 
Echeveria’s zullen er wel bij varen.
Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

Op zoek naar cactussen in Rio Grande do Sul ( 4)

K.H. PRESTLÉ

Eindelijk schijnt na vele regenachtige dagen ook weer de zon en wij zijn vol 
goede moed. Na een voettocht van 3 km door hoog prairiegras bereik ik 
een rotsformatie van zandsteen, waar ik na lang zoeken op een afgelegen 
plek Notocactus fuscus (PR 225) en, pal daarnaast, een exemplaar van Noto- 
cactus fuscus var. longispinus vind. Daar beide Notocactustypen naast elkaar 
groeiden, geloof ik niet met twee variëteiten van doen te hebben. Ik geloof, 
dat de var. longispinus een vorm is, die ontstaat bij het ouder worden. Jonge 
planten van de var. longispinus waren niet te vinden.
Kort voor Santiago ondekten wij een geelbedoornde Frailea-vorm, waarvan 
niet uit te maken is of het misschien Frailea mammifera (HU 178) is. Wij 
waren verrast bij het zien van een wondermooie roodbloeiende Dyckia, waar
over tot nu toe niets bekend is in de literatuur.
Volgens mij wordt in onze verzamelingen veel te weinig aandacht besteed 
aan Dyckia’s. In tabletten uitgeplant, ja zelfs in potten, zijn het prima lief- 
hebbersplanten, die meestal niet al te groot worden en zeer variabel in vorm 
en kleur zijn. De bloeiwilligheid is groot en de bloemen blijven meestal enige 
weken aan de plant zitten. De bloemkleur varieert van citroengeel via strogeel 
tot oranje en rood. De planten van dit geslacht zijn zeer geschikt voor beginners 
en doen het ook prima in de vensterbank.
Vanuit Santiago bereiken wij via Bosaroca de uitlopers van het Andesgebergte 
bij Sta. Maria, maar dit uitgestrekte cactusgebied moeten wij helaas wegens 
tijdgebrek laten liggen, omdat het eenvoudig onmogelijk is in een paar weken ook 
nog deze 50-60 bergen, het vaderland van Notocactus purpureus, horstii, 
muegelianus en andere, te doorzoeken. Dit gebied wordt ons doel bij een volgende 
reis.
Bij Jaguari, aan de Sanga de Area, ontdekken wij Notocactus muricatus var. 
monticolus nom. prov. (PR 227), die hier ook door Ritter ooit gevonden is. 
Ons volgende doel is "Quevedos”, een plaats, die door de vondsten van Ritter, 
die hier o.a. Notocactus acutus, securituberculatus, glaucinus var. depressus 
en Frailea pygmaea var. longispina aantrof, veelvuldig in de literatuur genoemd 
wordt. Quevedos ligt middenin een zgn. oerwoudlandschap en is alleen na 
een halsbrekende autorit over een weg, die voor auto’s eigenlijk onbegaanbaar 
is, te bereiken,
Deze weg van San Pedro naar Quevedos zullen wij ons leven lang niet 
vergeten. Quevedos bestaat uit 4 bouwvallig houten huizen en een houten kerk, 
maar het belangrijkste in dit dorp is een veer, want Ritters cactusparadijs 
was de Usina Cece en dit ligt nog enige kilometers verderop aan de overzijde 
van de rivier in de bergen. Daar boven bij de Usina Cece aangekomen, 
gaan wij gelijk aan het werk en zoeken het hele gebied grondig af. Helaas 
is datgene wat wij vinden slechts het restant van wat vroeger prachtige cactussen 
geweest moeten zijn, vooral kleine plantjes of spruiten van afgevreten stukken.
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VERENIGINGSNIEUWS JUNI 1981

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

BESTUUR
Voorzitter: H. Rubingh, Valeriaanstraat 193, 3765 EN Soest.
Vice-voorzitter: M.M.M. Jamin, Lucas Gasselstraat 52, 5246 CG Rosmalen.
Secretaris: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
2e Secretaresse: Mevr. J.M. Smit-Reesink, Pr. W. Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom. 
Tel.: 08389-7551.
Penningmeester: G.W. Leive, Prof. F. Andrealaan 93, 3741 EK Baarn. Tel.: 02154-15645. 
Girorek. 680596 t.n.v. Succulenta te Baarn, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank 
Nederland t.n.v. Succulenta te Baarn. Voor België: rek. no. 000-11.41.809-22 van de Bel
gische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Baarn.
Alg. Bestuurslid: J.H. Vostermans, Schoolweg 55, 5916 PK Venlo.
Alg. Bestuurslid: F. Maessen, Kempke3, 6075 AN Herkenbosch.

LEDENADMINISTRATIE:
Administrateur: P. Dekker, St. Pieterstraat 27, 4331 ET Middelburg. Inlichtingen over en 
aanmelding van lidmaatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor 
leden in Nederland f 35,-, voor leden in België Bfrs. 530,- en voor leden elders wonende 
f 40,—. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f 7,50/Bfrs. 115.

MAANDBLAD
Redacteur: J.H. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw. Tel.: 01658-1692.
2e Redacteur: Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081. 
Verenigingsnieuws: C.A.L. Bercht. Sluitingsdatum: 15e v.d. maand voor het verschijnen. 
Vraag en Aanbod en Advertenties: Mevr. J.M. Smit-Reesink. Sluitingsdatum: 15e van de 
maand voor het verschijnen.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN:
Buiningfonds: A. de Graaf, Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge.
Bibiliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus f 1,50 te bestellen 
op girorek. 1345616 t.n.v. J. Magnin.
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, post De Klomp. 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.
Oude nummers Succulenta: H.B. Hooghiemstra, Reyerdijk 115, 3079 NC Rotterdam.

HET BOEK "DISCOCACTUS” DOOR A.F.H. BUINING
Het boek omvat 224 pagina’s met 60 kleurenfoto’s, 84 zwart/wit foto’s, 33 tekeningen, 6 
landkaarten en twee sleutels tot de soorten. Te bestellen door storting van f 30 ,- op 
girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds, Rosmalen, onder vermelding van 
"Discoboek” .
De prijs van de Duitse versie is f 35,— (für Deutschland DM 35,—); de Engelse versie kost 
eveneens f 35,— (for Great Britain £ 7,—).

BEWAARBANDEN, HANDLEIDINGEN EN VERENIGINGSSPELDJES
Bewaarbanden voor 1 jaargang a f 16,- (f 13,- bij bestelling van 10 of meer, of zonder 
portokosten).
Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten is uit
verkocht. Een geheel herziene versie verschijnt herfst 1981.
Verenigingsspeldjes, in broche-vorm of als steekspeid a f 4,—; bij bestelling van 20 of 
meer f 3,50 per stuk.
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Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op 
girorek. 3742400 van Succulenta, afd. Verkoop, Venlo, met vermelding van de bestelde 
artikelen. (Tel.: 077-18627, Hr. Vostermans).

Succulententuin

VAN DONKELAAR
Laantje 1 - Tel. 01835-1430 

Nu op onze kwekerij verkrijgbaar voor f 2,50 
per stuk:
M am m illaria  densispina 
N eolloydia odora ta  
Parodia lauii

nivosa 
rubri flo ra

T h e locactu s  schw arzii
phym ato the le  

M atucana com acephala 
P ilosocereus superfloccosus
Alle op eigen wortel; zolang de voorraad 
strekt.

Kees en Martine Bos
andere succulenten 
cactussen
Kanaalweg 16,
1749 CE SCHOORLDAM 
(Warmenhuizen)
Tel.: 02269 - 2694

Liefhebbers
zijn de hele week welkom!

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING GEHOUDEN OP 9 MEI 1981 TE 
BUNNIK

1. Om 14.05 uur opent de voorzitter de vergadering. In zijn openingswoord bedankt hij de 
leden van de afdeling Utrecht voor de verzorging van het ochtendprogramma. Verder 
benadrukt hij in zijn inleiding tot de vergadering de importantie van de onderlinge 
vriendschap.

2. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 31 mei 1980 worden onveranderd 
goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken en mededelingen van de secretaris.
Medegedeeld wordt dat een brief van de Universiteit van Amsterdam is ontvangen met 
het verzoek om in 1982 ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de Hortus 
gedurende 2 weken een tentoonstelling in te richten. De brief is doorgegeven aan de 
afdeling Amsterdam die hun medewerking toegezegd hebben.
De K.M.T.P. heeft het initiatief genomen om te komen tot een "Groene Cirkel” , zijnde 
een soort van federatie van alle Nederlandse verenigingen die zich met planten bezig
houden. Het Bestuur onderschrijft dit plan als het gaat om te komen tot meer onder
ling contact en om gezamenlijk propaganda te voeren. Opgepast moet worden dat het 
geen langzame inlijving gaat worden. De vergadering is het hier mee eens.
Mededeling wordt gedaan van het initiatief van het Bestuur om te komen tot meer 
onderling overleg met onze Belgische zusterverenigingen. In februari heeft op 
uitnodiging van Succulenta een oriënterende bespreking in Antwerpen plaatsgevonden. 
Afgesproken is toen eikaars tijdschriften uit te wisselen en publicatie van de belang
rijkste evenementen in eikaars tijdschrift. De secretaris verzoekt daartoe aan de zuide
lijke afdelingen hun programma’s aan het secretariaat in te sturen, zodat de Belgische 
verenigingen daarvan middels Succulenta kennis kunnen nemen.
Eén afgevaardigde vond het vreemd dat de leden niet vantevoren over dit plan gehoord 
waren. Bij monde van de Heer Noltee stemde de vergadering in met dit zoals hij zei 
lofwaardig initiatief van het Bestuur.

4. Rekening en verantwoording van de penningmeester.
in het april-nummer zijn de inkomsten en uitgaven over _1980 en de balans per 
31-12-1980 afgedrukt. De penningmeester bracht hulde aan de mensen van het Cliché- 
fonds voor het vele werk dat zij verrichten, zonder evenwel tekort te willen doen aan de 
leden van de andere instellingen, die elk voor zich belangeloos een enorme hoeveelheid 
werk verzetten.
Het Discoboek is wat betreft de Nederlandse uitgave nagenoeg uitverkocht. De verkoop 
van de Duitse en Engelse versie loopt matig, waarbij opgemerkt dient te worden dat de 
advertentie en boekbespreking in het Amerikaanse tijdschrift eerst onlangs zijn ge
plaatst.
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De vergadering stemde in met de ruil die op gang komt met Oost-Duitsland: 1 Disco- 
boek wordt daarbij geruild tegen 2 boekjes van Schater over Notocactus. Als er enige 
voorraad opgebouwd is, zal er een aankondiging in het maandblad komen.

5. Verslag van de kascommissie.
Het verslag van de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Van Erkel en 
Ammerlaan, beiden van de afdeling Rotterdam, werd voorgelezen. Ze hadden de 
boeken en bescheiden in orde bevonden en verzoeken de leden de penningmeester te 
dechargeren behoudens het punt Buiningsfonds, in verband met een mogelijk verschil 
tussen de ontvangen gelden en het aantal verstuurde boeken. Voor het uitzoeken van 
deze kwestie is door de voorzitter van de Ledenraad een commissie ingesteld onder 
voorzitterschap van de heer Hofstee. Deze wilde, naar aanleiding van een gestelde 
vraag, nog niet ingaan op eventuele resultaten voordat de commissie zijn werk af
gerond heeft. Of tussentijds of op de eerstvolgende Ledenraadsvergadering zal de 
commissie verslag uitbrengen.
Daarop wordt de penningmeester gedechargeerd.

6. Begroting 1981. Contributie 1982.
De begroting voor 1981 staat eveneens afgedrukt in het april-nummer. De penning
meester gaf enkele toelichtingen. Zo zal in 1981 geld besteed worden voor propaganda, 
terwijl door het drukken van nieuw briefpapier het daarvoor gereserveerde bedrag al is 
opgebruikt.
De opbrengst van het Clichéfonds zal minder worden.
De contributie voor 1981 is gehandhaafd op f 35 ,- en getracht zal worden dit ook voor 
1982 te handhaven. De vergadering verleent machtiging de contributie eventueel met 
maximaal f 5,— te verhogen.

7. Benoeming kascommissie 1981.
De heren H. van Dijk uit Bunnik en H. Leusink uit De Klomp stellen zich hiervoor 
beschikbaar en worden benoemd.

8. Uitgave boekje van Korevaar.
De geheel herziene heruitgave van het boekje van Korevaar is door de leden van het 
Buiningfonds ter hand genomen. Heer De Graaf licht de omvang van het werk toe. Het 
zal tot op de laatste dag bijgewerkt zijn.
De vergadering verleent machtiging tot het laten drukken van deze uitgave tot een 
bedrag van f 20.000,—.

9. De instellingen.
Onze dank gaat uit naar al die mensen die geheel belangeloos deze instellingen be
mannen en ontzettend veel werk verzetten in het belang van de vereniging.

a. Het maandblad.
De redacteur, heer Defesche, meldt dat bij een omvang van 292 (witte) pagina’s per 
jaar op dit ogenblik gestreeft wordt naar 3 kleurplaten per maand. Er wordt 
getracht een evenwicht te vinden tussen gespecialiseerde en meer eenvoudige 
artikelen.
Ook komt de publicatiedrang van F. Brandt aan de orde. Er gaan stemmen op om 
het aantal artikelen van Brandt sterk af te remmen, vooral vanwege de tendentieuze 
aanpak in zijn publicaties. Heeft men kritiek, dan moet men dit niet op de persoon 
spelen.
De boek- en tijschriftenbesprekingen worden zeer gewaardeerd.
Aandacht zal worden besteed aan verbetering van de zwart-wit foto’s.

b. Ledenadministratie.
Het jaarverslag is gepubliceerd in het maart-nummer. Er waren geen vragen.

c. Bibliotheek.
Het jaarverslag is gepubliceerd in het april-nummer. Er waren geen opmerkingen.

d. Diatheek.
Van deze instelling is het jaarverslag eveneens in het april-nummer gepubliceerd. 
Ook hier waren geen vragen.

e. Ruilen zonder Huilen.
Het jaarverslag werd voorgelezen en zal gepubliceerd worden in het juninummer. 
Hierover waren evenmin vragen.

f. Clichéfonds.
De heer Schraets meldde dat de verkoop van zaden minder zal zijn dan het vorige
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jaar. De vraag naar zaad van vetplanten is zodanig geslonken dat het komende jaar, 
hoe jammer het ook is voor de liefhebbers van deze groep van planten, hiervan 
minder zaad ingekocht zal worden.

g. Buiningfonds.
De werkzaamheden van deze instelling zijn reeds bij punt 8 aan de orde geweest.

h. Succulentarium.
Het jaarverslag is gepubliceerd in het april-nummer. Er waren geen vragen.

i. Overlegcommissie Succulentarium.
Deze overlegcommissie, bestaande uit de heren Uil, van Keppel, Koningsveld en 
Ruysch, gaf bij monde van de heer Uil een toelichting op de kwestie van het 
Succulentarium. Door financiële inkrimping heeft het IVT moeten besluiten per 
1 januari 1982 het Succulentarium af te stoten, in ieder geval voor zover dat de 
personeelskosten betreft. De directie van het IVT probeert nog om subsidie of een 
combinatie van subsidies te verkrijgen, waardoor de collectie in Wageningen kan 
blijven.
De heer Rubingh heeft geïnformeerd bij de Directie van de Botanische Tuinen van 
de Rijksuniversiteit van Utrecht, welke door onderlinge verdeling van de wereld
delen tussen de verschillende Horti de Amerikaanse flora als interessegebied heeft. 
Hier ligt een mogelijkheid voor het overnemen van de cactus-collectie, de vetplanten 
zullen dan echter elders een onderdak moeten krijgen.
De resultaten van de verschillende besprekingen zullen afgewacht moeten worden.

10. Huishoudelijk Reglement.
Na nog een discussie over het eerste artikel van het concept H.R. werd het totale 
H.R., zoals dat gepubliceerd staat in het april-nummer, aangenomen.

11. Benoeming Leden van Verdienste.
Nadat de twee betrokkenen de zaal hadden verlaten, werd aan de vergadering voor
gesteld de heren Smulders en Uil vanwege hun grote verdiensten jegens de vereniging 
en de liefhebberij te benoemen tot Lid van Verdienste. De vergadering ging hiermee 
eenstemmig accoord.
Na binnenkomst der beide kandidaten benoemde de voorzitter achtereenvolgens de 
heren Smulders en Uil tot Lid van Verdienste van de Vereniging en overhandigde hen 
de daarbij behorende oorkonde. De heer Smulders was een pionier voor de lief
hebberij in zuidelijk Nederland en oprichter van de afdeling Eindhoven. De heer Uil, 
alom bekend om zijn professionele wijze van zaaien en enten, werd nogmaals 
geprezen voor zijn zeer verdienstelijke rol tijdens de crisis in de vereniging in het 
voorjaar van 1979. Onder applaus aanvaardden beiden de benoeming.
De heer Uil bedankte namens beiden de vergadering.

12. Rondvraag.
Bij de rondvraag werd de aandacht gevestigd op de slechte toestand waarin de Melo
en Discocactussen verkeren die in het Amstelpark in Amsterdam staan. Alhoewel de 
vereniging hierover geen zeggenschap heeft zal zij de opmerking doorgeven aan de 
betrokkenen.
Een landelijke keuring van succulenten werd voorgesteld, hetgeen mogelijk een 
stimulerende werking zal hebben op de liefhebberij en het ledental zal kunnen ver
groten.

13. Plaats van de Algemene Ledenvergadering in 1982.
De afdeling Hoogeveen zegt toe de organisatie van de Algemene Ledenvergadering 
in 1982 op zich te willen nemen.

14. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun belangstelling en positieve inbreng en 
sluit om 17.15 uur de vergadering.
Aanwezig waren: 5 bestuursleden (Mevr. Smit-Reesink en de heer Vostermans lieten 
zich verontschuldigen) en 47 leden en afgevaardigden.

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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JAARVERSLAG VAN DE REDACTIE OVER 1980

Het aantal bladzijden bedroeg in het jaar 1980 292, zonder het gele inlegvel. Zoals op 
pagina 2 jaargang 1980 al geschreven staat, zal dit aantal bladzijden wel ongeveer 
hetzelfde blijven. De wens van de redactie om meer kleurenplaten te kunnen drukken, werd 
in het afgelopen jaar vervuld. Voorlopig is het streefgetal 3 kleurenplaten per aflevering. 
Men raakt er vlug aan gewend! Het verkrijgen van dia’s van voldoende kwaliteit is niet 
altijd eenvoudig. Het zelfde geldt voor zwart-wit foto’s. De redactie probeert een zeker 
evenwicht te vinden tussen meer gespecialiseerde artikelen en meer eenvoudige, zodat 
ieder wat van zijn gading kan vinden. Ook de ander succulenten, naast de cactussen, krij
gen aandacht.
Maar in dit alles is de redactie voor een zeer groot deel afhankelijk van wat er aan copy 
binnenkomt. In het afgelopen jaar had de redactie niet te klagen over onvoldoende copy. 
Dat was heel bevredigend. Het heeft wel als gevolg, dat sommige artikelen wel eens lang 
kunnen blijven liggen. De redactie hoopt dat ook dit jaar vele leden de pen of schijf- 
machine ” ter hand” willen nemen om ons copy te sturen.
Tot slot willen wij, namens alle leden van Succulenta en de redactie iedereen bedanken die 
op de een of andere manier aan de tot standkoming van het blad hebben medegewerkt.

De Redactie

JAARVERSLAG VAN RUILEN ZONDER HUILEN OVER 1980

Aan Ruilen zonder Huilen werd in het jaar 1980 deelgenomen door 112 personen, te weten 
78 beginners en 34 gevorderden.
Aan de beginners stuurden we een pakje met ca. 10 plantjes. 44 van hen voldeden 
spontaan aan ons verzoek om de portokosten te vergoeden of betaalden zelfs iets meer, 
van de overige 34 hoorden we niets meer, noch een bevestiging van ontvangst, noch enige 
vergoeding voor onze kosten.
Voor de gevorderden is de gebruikelijke ruillijst weer rondgegaan; hiervan is een goed 
gebruik gemaakt: allen waren tevreden met het resultaat.
Op één deelnemer na konden ook allen weer verblijd worden met het gevraagde wens- 
plantje. Inmiddels heeft ook de laatste deelnemer zijn wensplantje ontvangen.
Dan het financieel verloop van onze kring.
We begonnen op 1 januari met een kassaldo van 
van 112 deelnemers ontvingen we elk f 2,50, totaal
zodat totaal ter beschikking kwam
de uitgaven over 1980 voor porti, materiaal e.d. bedroegen in totaal (na aftrek 
van de terugontvangen bijdragen van deelnemers) 
zodat per 31 december 1980 nog een saldo resteert van

f 448,50 
’’ 280,— 
f 728,50

” 475,— 
f 253,50

The Aloë, Cactus and Succulent Society of Zimbabwe
De bovenstaande vereniging biedt aan de afleveringen 2 tot en met 9 van haar tijdschrift 
"Excelsa” tegen een prijs (porto inbegrepen) van Z$ 5 per aflevering.
Als U één of meerdere afleveringen wilt bestellen of meer van de inhoud wilt weten, neemt 
U dan contact op met de secretaris.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.

Sortimentslljst wordt na storting van ƒ 1,— 
toegezonden. Girorekening 124223.

’s Zondags gesloten

3945 ZG Cothen-Groenewoudseweg 14 Postbus 12 - Tel. 03436-1267
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A Spec. kwekerij voor hobbyisten en verzame- 
r \  laars

Een plantenlijst wordt op Uw verzoek gratis 
toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe 
cultuurimporten voor de verkoop.

Geopend van maandag tot zaterdag van 9-18 uur.

HOVENS cactuskwekerij Markt 10, 5973 NR Lottum Lottum vindt U,
E3 richting Venlo afslag Venray - Grubben-
vorst-Lottum
Telefoon 04763-1693

NIEUW BRIEFPAPIER
De Vereniging heeft nieuw briefpapier met een gewijzigd hoofd laten drukken met daarop 
aangepaste enveloppen. Ook de instellingen en afdelingen kunnen hiervan gebruik maken. 
Het wordt U tegen kostprijs plus verzendkosten aangeboden.

100 vel briefpapier t 7,50 
100 enveloppen f 10,50
100 aktenenveloppen f 32,50 

U kunt ze bestellen bij de secretaris.

EVENEMENTENLIJST

27/28 juni
22 aug
29 aug
5 sept
19 sept

Cactus-expo in de Tuinbouwschool, Mechelse Vest te Leuven. 
Succulentenbeurs te Roosendaal.
Succulentenbeurs te Zutphen.
Internationale cactusbeurs te Nijmegen.
Ruilbeurs van het Noorden te Zuidlaren.

Programma Cactaceae Brugensis
juni : Mijn verzameling door Herr Bludeau.
De vergaderingen vinden plaats op de vierde vrijdag van de maand in Zaal Sconevelde, 
Brieversweg te St. Kruis, Brugge.

Programma Grusonia
12 juni: te Torhout, gespreksronde.
De plaatsen van vergadering zijn:
te Torhout: Parochiezaal Don Bosco, Pastoriestraat
te Tielt: Zaal Vijverhof, Kortrijkstraat.

Programma Leuchtenbergia
19 juni: Lezing over Asclepiadaceae.
De bijeenkomsten vinden plaat in het Dienstencentrum, Schoolstraat, Scilde (België).

AFDELINGSNIEUWS 

Programma afd. Amsterdam
19 juni : John de Heer uit Beverwijk laat dia’s zien van de Succulentenverzameling in 

Heidelberg.
De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en ze worden gehouden in het zaaltje naast de 
Prinsessekerk, van Hallstraat 164. Voor meer inlichtingen over de afdeling en zijn 
aktiviteiten kunt U contact opnemen met het secretariaat, F. Triep, 1e Oosterparkstraat 
136 I, 1091 HH Amsterdam, tel. 020-655148.
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Afdeling Den Helder en Omstreken
13 juni : Kasbezoek bij enkele leden in Den Helder.

Programma afdeling Utrecht.
15 juni : Discussieavond o.l.v. Lies Muller.
De bijeenkomsten zijn elke 2e maandag van de maand in Utrecht. Inlichtingen bij H. van 
Dijk, Dr. Brevéestraat 61, 3981 CG Bunnik. Tel.: 03405-3607.

Programma afdeling IJsselstreek

19 juni

29 augustus 
25 september
30 oktober

27 november 

18 december

te Apeldoorn: Onderlinge ruil- en praatavond bij de heer Kolmas te Apel
doorn.
te Zutphen: Ruilbeurs van het Oosten, 
te Goor: Onderlinge ruil- en praatavond.
te Zutphen: De heer de Looze uit Heerde vertelt aan de hand van dia’s 
over liefhebberij in Engeland.
te Goor: Praatavond d.m.v. discussiegroepen, begeleidt door de heer de 
Bruyn uit Almelo. Beoordeling zaaiwedstrijd. 
te Zutphen: Algemene Vergadering.

Programma afdeling Groningen
13 juni : niet bekend
25 juni : Wandeling door de Hortus olv de heer Verloop
10 september : Lezing door de heer Rubingh over zijn reis naar Mexico. Plaats: Nieuwe 

Doelen te Appingedam, aanvang 19.30 uur.
8 oktober : Lezing door de heer Braamhaar over zijn reis naar Equador. Plaats en tijd 

als op 10 september.

DER KAKTEENLADEN

Zojuist verschenen: Onze nieuwe Catalogus 81/82 met het omvangrijke
aanbod van hobbybenodigheden en vakliteratuur voor 
de cactus- en orchideeënliefhebber.

Verder leverbaar. Literatuurindex met 88 titels.
Speciale uitgave Aussaat 81 (toebehoren voor het zaaien)

Catalogus en speciale uitgaven zijn kosteloos aan te vragen (onze klanten 
ontvangen de nieuwe catalogus 81/82 een dezer dagen).

Jörg Kopper Lockfinke 7 D-5600 Wuppertal 1 W-Duitsland
Alle prijzen + verzendkosten; leveringen alleen op onze verzendcondities
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Programma afdeling Dordrecht & Omstreken

juli
augustus

september
oktober
november
december

Dia’s over verzamelingen in Engeland door de heer Kiaasse.
Geen officiële vergadering, iederen is welkom i.d. kas van de heer Kooij- 
man in Zwijndrecht.
Onderlinge ruilbeurs.
Lezing over cactussen (spreker wordt later bekend gemaakt).
Quiz te verzorgen door de heer van Kaam.
Jaarafsluiting.

Attentie: met ingang van februari is de aanvang van de vergaderingen bepaald op 19.30 u.

Programma afdeling Zaanstreek

19 juni : de heer v.d. Wouw over Asclepiadaceae.
28 augustus : gezellige praatavond en plantenverkoop van de fa. Bos uit Schoorldam. 
Inlichtingen: Mevr. A. Hoekstra-Tuyn, Clusiusstraat 12, 1504 HH Zaandam.

Afdeling Leiden en Omstreken
18 juni: Dhr. C.N. Klijn vertoont enkele films over zijn laatste reis naar de V.S. en Mexico. 

De films worden op dit moment gemonteerd, maar reeds kan gezegd worden, dat 
het resultaat bijzonder zal zijn.

Het vergaderadres is: Lammenschansweg 40a, Leiden.

Succulentenbeurs West-Brabant
De beurs georganiseerd door de afdeling West-Brabant wordt gehouden op zaterdag 22 
augustus. De aanvang is om 14.00 uur en de plaats is de kantine van het Norbertus 
College, Lyceumlaan 10 te Roosendaal. Dit is drie minuten lopen van het station.

Succulentenbeurs van het Oosten
Op zaterdag 29 augustus houden wij weer de traditionale succelentenbeurs van het Oosten 
in de grote zaal van de Hanzehof ”de Buitensociëteit” , te Zutphen. Aanvang beurs 13.00 
uur. Einde 17.00 uur.
Toegang vrij - grote verloting - toegang vrij - grote verloting - toegang vrij - grote verloting

VULKAN LAVA
zand / korrel

Een neutraal teeltsubstraat, ook zeer geschikt voor grondverbetering. 
Vraag documentatie.

Gebr Rook BV
Postbus 9. 2920 AA Krimpen a/d IJssel 
telefoon 01807 - 13044. telex 22361
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Cactussen
aloes
Coniferen
Tillandsias
Uitzonderlijke boeken
Succulenten
Bromelias
Over diverse onderwerpen
Exotica
Kamerplanten
Epifyten
NATUUR & BOEK Elandstraat 58
2513 GT D en H aag tel. 070 - 64 62 77

ALUMINIUM EN GLAS 
MAKEN NOG GEEN 
TUINKAS!!

Waar het om draait is, dat ontwerp en konstruktie van de 
kas, een mikroklimaat kreëren, waarin alle planten welig tieren. 
De SOLUS tuinkassen zijn geheel volgens beroepskwekers- 
eisen gekonstrueerd. Er zijn 9 verschillende modellen; van 
5 trP  t/m  15 m?.
De Hovenier stuurt U graag alle informatie. Schrijf een 
briefje of bel:
DE HOVENIER 
POSTBUS 2186 
5001 CD TILBURG 
TEL.: 013-556478

de hovenier!
th u is  in  de  tu in

Afdeling IJsselstreek
De contactavonden van onze afdeling zijn in de maanden maart en april door onze voor
zitter op een geweldige manier verzorgd. Voor de maand maart had hij een plantenquiz 
georganiseerd en hij schrok er niet voor terug iets dergelijks wederom op touw te zetten 
toen in de maand april de spreker verhinderd was.
N.a.v. zelf gemaakte tekeningen, afm. ± 50 bij 80 cm, en formulieren met daarop 24 
vragen moesten deze vragen beantwoord worden, terwijl de heer Ter Brugge bij de 
tekeningen een verhaaltje vertelde. De opkomst was deze avond erg goed, en de manier 
waarop onze voorzitter deze quiz in elkaar gezet had werd door alle aanwezige leden als 
fantastisch ervaren.
Ik ben dan ook van mening dat deze quiz ook een geweldige ervaring moet zijn voor andere 
afdelingen, en de heer Ter Brugge wil zich dan bij deze beschikbaar stellen.
In de maand april had hij wederom formulieren en planten meegebracht en nu was het de 
bedoeling de namen van deze planten te vermelden. Voor elke geslachtsnaam en elke 
soortnaam die goed was kon men dan één punt verdienen.
Door dergelijke bezigheden leert men de planten beter kennen en alles wat met de 
verzorging samenhangt.

G. Lucas-Hermsen (Secr.)

KARLHEINZ UHLIG - KAKTEEN

PLANTENHANDEL A. H. Abels.
053 KERNEN i.R. (Rommelshausen)

(W.-Duitsland) LILIENSTR. 5
H e b t  U o n z e  p la n te n l i js t  1 9 8 1 / 8 2  a l???
Z o  n ie t, v ra a g t  U  h e m  d a n  k o s te n lo o s  a a n .

Grootste gesorteerde zaak in Noord A a n v u ll in g  o p  d e  p la n te n l i js t  1 9 8 1 / 8 2 .

Holland in cactussen en succulenten. A s tr o p h y tu m  s e n ile  D M
E c h in o c a c tu s  g ru s o n ii  v. a lb a

1 5 , -  - 
1 5 , -  -

2 5 , -

In- en verkoop. E c h in o c e r e u s  v ir id i f lo ru s 6 , -  - 8 , -
C o ry p h a n ta  e le p h a n t id e n s 1 3 , -  - 2 5 , -
F e ro c a c tu s  s ta in e s ii v . p i lo s u s 1 5 , -  - 2 4 , -
M a m m il la r ia  e le g a n s 1 0 , -  - 1 6 , -
M a rs h a l lo c e re u s  th u rb e r i 1 0 , -  - 1 4 , -

Singel-Bloemmarkt t/o 494-496. P a ro d ia  s u b te r re n e a
T h e lo c a c tu s  a u r a n t ia c u s

1 4 , -  -
1 5 , -  -

2 0 , -
2 2 , -

Amsterdam. Tel.: 02U - 22/441. c o n o th e lo s 1 0 , -  - 1 6 , -
h e x a e d ro p h o ru s 8 , -  - 9 , -

T u rb in ic a r p u s  p s e u d o m a c r o c h e le 8 , -  - 1 2 , -

1

T il la n d s ia  h o n d u re n s is 7,- - 1 0 , -
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Planten en Cactussenhandel [<t
A. VAN ACHTHOVEN & ZN. LLL

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

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

Prijslijst op aanvraag
timent. Corresp. Eng., Duits

Singel-Bloemmarkt t/o  528 (Geelvink- MARIN CACTUS PATCH
steeg), Amsterdam. Tel.: na 18.00 uur 61, Granada Drive
020-101641. Corte Madera/California

94925 USA

DEELNAME AAN DE 3 LANDEN KONFERENTIE!

Op zaterdag 26 en zondag 27 september 1981 
Hengelhoef te Houthalen, Belgié.
Het programma hiervoor is als volgt:
zaterdag 26 september:
vanaf 14.00 uur aanmelding der deelnemers,
15.00- 17.00 uur gespreksgroepen (Frans, Duits,
18.00- 19.00 uur avondeten
19.30-21.00 uur opening van de 3 L.K., door de 

een lezing van de heer Brian 
cactussen en hun omgeving” 

vanaf 21.30 uur ruilbeurs onder de deelnemers, 
daarna gezellig samenzijn.

zal de 3 L.K. gehouden worden in de

Nederlands)

heer W. Simon, Duitsland, gevolgd door 
Lamb: "Van zeeniveau tot 3000 meter;

zondag 27 september:
8.00- 9.00 uur ontbijt

10.00 uur gelegenheid tot bijwoning H.Mis
10.30- 11.15 uur voordracht door de heer A. Beukelaers, Belgiè: "Stekelige hobby-mono-

typische geslachten - kleine geslachten”
11.30- 12.30 uur Voordracht door de heer Chalet, Zwitserland: "Mexico I.O.S. 1980” ofwel

Brazilië 1980”
13.00-14.00 uur middageten
vanaf 14.00 uur ruil- en verkoopbeurs, waarbij o.a. een Duitse kweker aanwezig zal zijn.

Deelnemers aan de ruil- en verkoopbeurs krijgen 1 gratis tafel. Indien meer tafels verlangd 
worden, zijn de kosten t 10,— per tafel.
De kosten van deelname aan het gehele weekend bedragen, incl. 3 maaltijden en 1 over
nachting:
volwassenen 2 persoonsstudio f 66,50 p.p. 
toeslag voor één persoon - 6,00
kinderen tot 12 jaar - 45,50 p.p.
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deelname enkel zaterdag deelname enkel zondag
volwassenen 24,50 p.p. volwassenen f 31,50 p.p.
kinderen MO,50 p.p. kinderen /14,00 p.p.
Bovengenoemde prijzen gelden alleen bij tijdige inschrijving.
Indien men zich op het weekend zelf aanmeld wordt / 5,50 extra berekend.
Opgave voor 30 augustus 1981 aan J. v.d. Ven, St. Janstraat 51, 5507 NB Oerle, tel. 04905- 
1207.
Betaling s.v.p. tijdig op postrekening no. 1111923 op boven genoemd adres, onder 
vermelding "deelname 3 L.K.”
Wilt U eventueel iemand meenemen in uw auto?

U WEET HET TOCH OOK AL?
voor MOOIE en GEZONDE PLANTEN 
kunt U terecht bij

Cactuskwekerij

”LAKERVELD ”
Een waar CACTUSPARADIJS voor de 
liefhebber.

i
Lakerveld 89 - Lexmond
(tussen Lexmond en Meerkerk)

Telefoon: 03474-1718

V A N  S P IJ K  

u w  d r u k k e r

NIEUWE LEDEN

Tefsen-de Ruiter Mevr. J., Granaat 73, 1703 BB Heer- 
hugowaard.

Horst v.d. E.G., Essenkamp 23, 3732 EW De Bilt.
Heijden-Cools Mevr. v.d. P., Markt 22, 4751 HS Oud 

Gastel.
Gouman P.A.C., Langerij 11, 7413 ZP Deventer.
Simoen Luc, Goevernementstraat 12, B 9880 Aalter, 

België.
Kramer L ,  Molenstraat 160, 1781 NR Den Helder.
Tielemans-Prins Mevr. L ,  Kanaalweg 152, 1781 KX Den 

Helder.
Gebr. Rook/t.a.v. Kuyl v.d., Postbus 9, 2920 AA Krim

pen a/d IJssel.
Degreef Remi, Veldonkstraat 155, B 3120 Tremelo, 

België.
Heijden van der Marleen, Rosstraat 123, B 9350 Baas

rode, België.
Oude Nijeweme E., Huijerenseweg 10, 7651 LR Tubber- 

gen.
BachA.F.C., Sperwer 24, 1834 XP St. Pancras.
Marshall Dr. K., Kemphaanstraat 56, 1911 XC Uitgeest.
Sterren v.d. M.J., Hoffmannlaan 271, 5011 WD Tilburg.
Buggenhout Freddy, Em Hielstraat 67, B 9330, Dender- 

monde, België.
Herder W.F. den, Grote Kade 44, 4461 BE Goes.
RozemaJ., Dalweg 3, 1217 HX Hilversum.
Dam F.J.M. Ten, Postbus 1785, 9701 BT Groningen.
Meertens J.G.B., Silvanusstraat 26, 4041 AM Kesteren.

D’Hondt Laurent, Tramstationsstraat 22, B 8290, Leke, 
België.

Deelen H., Petuniastraat 13, 3333 SE Zwijndrecht.
Antwerpen M. van, Meanderlaan 88, 4337 TE Middel

burg.
Molen Maria v.d., S. v.d. Laanstraat 49, 8442 DX Hee- 

renveen.
Luhr Lothar p/a Frau Luhr, Neue Strasse 37, D 334, 

Wolfenbuettel, BRD.
Bouwman Ruud, Zwaluwenburg 47, 7423 DW Deventer.
Franken de heer, Gr. Gerlachsingel 5, 3434 SL Nieuwe- 

gein.
Verwoerd-Jansen mevr. J., Meidoornlaan 1, 3411 BS 

Lopik.
Ariens N., Schoutenstraat 8, 7451 AS Holten.
Langeveld F., Postbus 6114, 9702 HC Groningen.
Nijsen R.J., Boomsluiterskade 382, 2511 VG Den Haag.
Baan T.G., Reeweg Oost 100, 3312 CT Dordrecht.
Poels M., Kerkstraat 11, 6095 BD Baexem.
Post-Loosman mevr. M., Grote Fok 13, 8321 VX Urk.
Gissi R., Ringvaartsingel 34, 2741 JL Waddinxveen.
Bosman A., Piet Heynlaan 31, 1901 WL Castricum.
Ronsivalle Prof. Dr. G.A., Via S Citelli 11, 95124 Cata- 

nia/Italië.
Vytdehaag A.A.A., Burgerhoutsestraat 70, 4702 BE 

Roosendaal.
Didden P., Limburgerstraat 151, 6267 CB Cadier en 

Keer.
Bos W., Van Effenstraat 41,2533 VT Den Haag.
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Notocactus securituberculatus var. miniatispinus PR 219-A, vindplaats Suevedos. Foto van de schrijver

Frailea pygmaea var. longispina (FR 1369) is niet meer aanwezig. In de laatste 
30 jaar is ook hier, midden in de afzondering van het oerwoud, erg veel 
veranderd.
Via Sao Pedro do Sul en Sta. Maria bereiken wij eindelijk ons volgende doel: 
Cacapavado Sul. In de Piedra de Segredo ontdekken wij een serie oude bekenden: 
Notocactus uebelmannianus (PR 238), Wigginsia prolifera (PR 281), Frailea 
horstii, Notocactus scopa (PR 228), maar ook een exemplaar van Notocactus 
ottonis var. segredoensis (PR 203), die niet identiek is met Notocactus ottonis 
var. cacapavensis (HU 11).
Het is niet gemakkelijk de hoge, afgeronde basalt- en lavarotsen in dit gebied 
te beklimmen, omdat men eerst door een bos van doornige struiken heen 
moet en men zich aan de messcherpe dorens lelijk verwonden kan. Wij zijn 
dan ook blij, dat wij een lang kapmes bij ons hebben om de weg enigszins 
vrij te maken en de ergste hindernissen op te ruimen. Deze dag waait er 
een harde, ijzige wind over de rotsen. In tegenstelling tot de Notocactus- 
scopavormen in Uruguay, groeien de Notocactus-scopaplanten hier hangend 
tegen de rotswanden, wat ik in Uruguay nooit gezien heb. Wigginsia prolifera 
staat volkomen onbeschut op de hoogste stukken van de rotsen tussen de 
rolstenen, in groepen van 40-50 planten bij elkaar. Deze Wigginsia vormt hier 
geen pollen, zoals men dat in de kassen ziet. De proliferatie is hier veel 
minder uitgesproken en de moederplanten laten hun kindertjes spoedig los, als 
men ze beweegt.
Vijverweg 12, 5461 AL Veghel 
Vertaling: A. Pullen

(slot volgt)



Op de vindplaats van Melocactus florschuetzianus Buin. &
Bred.

PIERRE BRAUN

Ten oosten van Francisco Sa ging het terrein sterk omhoog, maar nergens 
konden we er cactussen aantreffen. Wel was het interessant, dat we hier het 
meest uidelijke voorkomen van de flesseboom (Cavanillesia arborea K. Schu- 
mann) in deze streek konden vaststellen.
Pas op een hoogte van 1175 m vonden we een nog niet beschreven Pseudo- 
pilocereus (sensu Buxbaum) en hier en daar Pseudopilocereus fulvilanatus 
Buin. & Bred. We reden verder oostwaarts en kwamen in de verre omgeving 
van Barrocao, waar we op ronde bergtoppen, rijk aan kwartsiet, naar cactussen 
zochten. Daarbij ontdekte Gerd Pleimen in de verte een compleet geïsoleerd 
liggend, zwart rotsplateau op de helling van een ver verwijderde berg. Direct 
grepen we naar onze verrekijker en bespeurden op die manier spoedig een 
schitterende Pseudopilocereus aan de randen van deze rotswand. Ons besluit 
om deze rotswand te bereiken stond vast en zo liepen wij in die richting. 
Hierbij kwam weer eens aan het licht, hoe men :ich in afstanden in Brazilië 
vergissen kan. De weg was langer dan we dachten. Pas na het oversteken 
van een dal en eveneens van een tweetal stromen bereikten we ons doel. 
Maar hoe groot was onze verrassing. Voor we de zuilcactussen bereikten, 
zagen we al op de kale, zwarte rotsen prachtige, kleine en roodbedoornde 
Melocactussen groeien. Het bleek Melocactus florschuetzianus te zijn, die 
Buining en Horst reeds in 1966 in deze streek maar dan op een andere 
plaats ontdekt hadden. Niet ver hiervan verwijderd vonden we dan ook de 
Pseudopilocereus, die we ons veldnummer H/B 10 gaven. Het betreft ca. 2 m 
hoge en in grote groepen groeiende zuilen. De stammen zijn tamelijk dik, 
lichtblauw berijpt, geelbedoornd en voorzien van dikke, witte wol. Deze planten 
troffen we ook op andere plekken aan, maar daar waren ze korter en hadden 
niet zoveel wol. Vermoedelijk is deze populatie zeer sterk verwant met de in 
Centraal Bahia thuishorende Pseudopilocereus (sensu Buxb.) glaucescens (Lab.) 
Buxb.
Melocactus florschuetzianus groeit op deze plaats op de kale rotsbodem, 
maar wel in de nabijheid van een kleine rivier. Reeds aan de hand van de 
weelderige plantengroei kon men vaststellen, dat de gehele streek ook tijdens 
de wmter altijd :eer vochtig schijnt te zijn. De bodem bestaat iverwegend 
uit graniet en kwarts, vooral aan de rand van de rotsen was het kwartsgehalte 
zeer hoog.
Het voorkomen van deze kleine Melocactussoort schijnt zeer begrensd te zijn 
en zich te beperken tot enkele, geïsoleerd liggende rotsformaties. Ook op onze 
vindplaats, alwaar tevoren nog nooit verzameld werd, konden we nauwelijks 
planten met een groot cefalium aantreffen. Oudere exemplaren waren bijna 
altijd flink beschadigd, uitgesproken onaanzienlijk en dikwijls bijna afgestorven. 
De generatieve rase (— de fase waarin een plant de bloemen voortbrengt, 
Red.) schijnt bij deze soort zeer kort te zijn. Hetgeen natuurlijk door de snelle 
groei, bepaald door de hoge vochtigheid en temperaturen, versterkt wordt. 
Zeer talrijk troffen we op deze vindplaats de jonge exemplaren aan, die meestal 
in groten getale onder bosjes in lossere bodem groeiden. Dergelijke jonge 
planten lieten zich nauwelijks van onberispelijke cultuurexemplaren in een kwekerij 
onderscheiden. Maar ook in schaduwrijke rotsspleten kwamen dikwijls jonge 
exemplaren voor.
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Kenmerkend voor deze soort is een bijna olijfgroenkleurig plantelichaam, met 
een stevige, roodachtige bedoorning, die wat lengte betreft sterk wisselend 
kan zijn. Men treft planten aan met kleine, korte, rechtafstaande doorns, dan 
wel met lange, gedraaide doorns. Heel typisch zijn de altijd aanwezige 4 midden- 
doorns, met daarbij een lange, naar beneden gerichte en 3 soms zijwaarts 
gerichte randdoorns. In de bovenste helft van het areool zijn bovendien enige 
kleine doorntjes te vinden.
Het cephalium is in het midden willekeurig, aan de rand meer roodbedoornd. 
Buining geeft als cephaliumhoogte 11 cm op. Wij konden maximaal 4 cm op
meten. Volgens Buining bedraagt de diameter van de plant ca. 12 cm. Wij 
troffen planten aan met een doorsnee tot 18 cm. De planten worden ca. 12 cm 
hoog en vormen a.h.w. kleine kogels, die dus ook voor de liefhebber belang
wekkend kunnen zijn.
De bloemen zijn violetroze, maar kunnen bij lagere temperaturen ook licht
roze zijn. De vruchten zijn lang, knotsvormig, sterk glanzend en donkerviolet 
tot rood van kleur.
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Deze soort is verwant aan Melocactus longicarpus Buin. & Bred. en aan 
Melocactus mulequensis Buin. & Bred. Het behoort tot de meest zeldzame 
Melocactussoorten en zou beslist met zorg vermeerderd dienen te worden. 
Dit temeer omdat ook in Brazilië de weinige, zeer kleine, natuurlijke vindplaatsen 
binnen niet al te lange tijd aan de voortschrijdende landontginningen ten offer 
zullen vallen.
Een mineraalrijke, goed doorlatende grond, een rijke w itergft tijdens de zomer, 
hoge temperaturen en een overwintering bij 1 0-12° C zijn goede voorwaarden 
voor een succesvolle cultuur.
Deze cactus werd naar de in 1976 overleden dr. P.A. Florschütz van de Utrechtse 
universiteit vernoemd.
Literatuur: Melocactus florschuetzianus Buin. & Bred.. species nova. Ashingtonia. Vol. 2 Nr. 2. 2-2, Seot 19/5

Hauptstr isse 33 502) Frechen-1, B R D 
Vertaling Th. Neutelings/J. Defesche

Noto-nieuws
SJEF THEUNISSEN

In zijn onlangs verschenen werk "Die Gattung Notocactus”, Dresden 1980, 
publiceert Dr. Gerhardt Schater op blz, 36 Notocactus bezrucii (Fric) Schater 
als een nieuwe combinatie, behorende tot de ondergroep Malacocarpus. Hier
bij wordt verwezen naar de publicatie van Fric uit 1922 en die van Fleischer 
en Schütz uit 1975.
De beide laatste auteurs beschouwden in 1975 zowel Fric’s beschrijving van 
de soort als wel van de beide variëteiten centrispina en cornigera als gel
dig. Ik meen ook terecht, want in 1922 was het bij mijn weten niet voor
geschreven, dat er een Latijnse diagnose bij de beschrijving moest zijn. Het 
wekt dan ook enige bevreemding, dat Dr. Schater in zijn werk deze varië
teiten tot nomina nuda (ongeldige namen) verklaart, "omdat er door de auteurs 
geen Latijnse diagnose wordt gegeven”.
Nadat ik mijn vriend deze vergissing had meegedeeld en hem de vraag had 
gesteld of hij zelf een nieuwe combinatie wilde opstellen voor de beide varië
teiten, gaf hij mij te kennen er geen bezwaar tegen te hebben, indien ik 
het zou doen.
Teneinde het werk van Fric ook in kleine zaken te erkennen stel ik ook de 
volgende nieuwe combinaties voor:
Notocactus bezrucii var. centrispinus (Fric) Theunissen comb. nov.

Synoniem: Malaccarpus bezrucii var. centrispinus Fric
in: Obvejy novych druhu Kaktusu, Prakticky radce, Milo- 

tice nad Becvou, 1922
Wigginsia bezrucii var. centrispina (Fric) Fleischer et Schütz 

in: Friciana Ser. VIII, Vol. 50: 37, 46, 1975 
Notocactus bezrucii var. corniger (Fric) Theunissen comb. nov.

Synoniem: Malacocarpus bezrucii var. corniger Fric ibidem
Wigginsia bezrucii var. cornigera (Fric) Fl. et Sch. ibidem. 

Aangezien het werk van de heer Schater reeds nu zowel voor de eenvoudige 
liefhebber als voor degene, die het geslacht Notocactus met meer dan mid
delmatige belangstelling benadert, een standaardwerk is, dat als basis zal 
dienen voor elke verdere studie, lijkt het gerechtvaardigd om de gegevens, 
die Friedrich Ritter over Notocactussen in zijn "Kakteen in Südamerika” aan-
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Notocactus lening- 
hausii var. minor.

Foto van de 
schrijver

reikt aan te passen aan het uitgangspunt van Dr. Schater. Welnu, deze heeft 
voor het geslacht Notocactus de door Buxbaum uitgezette lijn gevolgd, waar
door er een breed geslacht ontstond, waarin ook de planten thuishoren, die 
door Ritter als Brasiliparodia, Brasilicactus, Eriocactus en Wigginsia beschre
ven zijn. Deze dienen nu alle bij Notocactus ingedeeld te worden, zodat 
de volgende nieuwe combinaties ontstaan:
Notocactus polyacanthus (Link et Otto) Theun. comb. nov.

Synoniem: Echinocactus polyacanthus Link et Otto
in: Verh. Ver. Beförd. Gartenb. 1827, blz. 422 

Wigginsia polyacantha (Link et Otto) Ritt. 
in: Kakteen in Südamerika, band 1, blz. 193 

Notocactus leprosorum (Ritt.) Theun. comb. nov.
Synoniem: Wigginsia leprosorum Ritt., ibidem, blz. 194 

Notocactus courantii (Lem.) Theun. comb. nov.
Synoniem: Echinocactus courantii Lem.

in: Cact. Aliq. Nov. 15, 1838 
Wigginsia courantii (Lem.) Ritt. ibidem, blz. 195 

Notocactus sellowii (Link et Otto) Theun. comb. nov.
Synoniem: Echinocactus sellowii Link et Otto

in: Verh. Ver. Beförd. Gartenb. 1827, blz. 425 
Wigginsia sellowii (Link et Otto) Ritt. ibidem, blz. 196 

Notocactus sellowii var. macracanthus (Arech.) Theun. comb. nov.
Synoniem: Echinocactus sellowii var. macrocanthus Arechav.

in: Anal. Mus. Nac. Montevideo, 1 905, blz. 230 
Wigginsia sellowii var. macracantha (Arech.) Ritt. ibidem, blz. 197
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Notocactus acuatus (Link et Otto) Theun. comb. nov.
Synoniem: Echinocactus acuatus Link et Otto

in: Verh. Ver. Beförd. Gartenb. 1827, blz. 424 
Wigginsia acuata Ritt. ibidem, blz. 197 

Notocactus tongispinus (Ritt.) Theun. comb. nov.
Synoniem: Wigginsia iongispina Ritt. ibidem, blz. 198 

Notocactus prolifer (Ritt.) Theun. comb. nov.
Synoniem: Wigginsia proiifera Ritt. ibidem, blz. 199 

Notocactus neohorstii (Ritt.) Theun. comb. nov.
Synoniem: Wigginsia horstii Ritt. ibidem, blz. 199

N.B. In dit geval moet de naam veranderd worden ter voor
koming van verwarring met de in 1966 beschreven Noto
cactus horstii Ritt.

Notocactus neohorstii var. juvenaliformis (Ritt.) Theun. comb. nov.
Synoniem: Wigginsia horstii var. juvenaliformis Ritt. ibidem, blz. 200 

Notocactus buenekeri forma conjungens (Ritt.) Theun. comb. nov.
Synoniem: Brasiliparodia buenekeri forma conjungens Ritt. ibidem, blz. 150 

Notocactus buenekeri (Buin.) Buxb. var. intermedia (Ritt.) Theun. comb. nov. 
Synoniem: Brasiliparodia buenekeri (Buin. Ritt. var. intermedia Ritt. 

ibidem, blz. 151
Notocactus brevihamatus forma coniungens (Ritt.) Theun. comb. nov.

Synoniem: Brasiliparodia brevihamata forma coniugens Ritt. ibidem, 
blz. 151

Notocactus brevihamatus (W.Hge) Buxb. var. mollispinus (Ritt.) Theun. comb. nov.
Synoniem: Brasiliparodia brevihamata var. mollispina Ritt. ibidem, blz. 151 

Notocactus catarinensis (Ritt.) Theun. comb. nov.
Synoniem: Brasiliparodia catarinensis Ritt. ibidem, blz. 152 

Notocactus leninghausii (Hge jr.) Berg. var. minor (Ritt.) Tehun. comb. nov. 
Synoniem: Eriocactus leninghausii (Hge jr.) var. minor Ritt. ibidem, blz. 

156
Notocactus grossei (K. Sch.) Berg. var. aureispinus (Ritt.) Theun. comb. nov. 

Synoniem: Eriocactus grossei (K. Sch.) Bckbg. var. aureispinus Ritt. 
ibidem, blz. 253

Notocactus ampliocostatus (Ritt.) Theun. comb. nov.
Synoniem: Eriocactus ampliocostatus Ritt. ibidem, blz. 253

Deze bijdrage is bedoeld om, uitgaande van de door Dr. Schater gebruikte 
terminologie, eenvormigheid aan te brengen in het vele, door Ritter aange
dragen studiemateriaal met betrekking tot het geslacht Notocactus sensu lato, 
(sensu lato — in ruime zin, Red.). Overigens staat het natuurlijk ieder vrij 
om zich bij de indeling van dit geslacht te houden aan de door de heer 
Schafer gevolgde indeling van Buxbaum, dan wel aan die van Ritter.

Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastel 
Lid van Internoto

Cactusvindplaatsen in Arizona ( 3)

J.J. de MORREE

Nu de meestopvallende Carnegia’s aan de orde zijn geweest komt een tweede 
geslacht, de Ferocactussen aan de beurt. Hoewel ze niet de hoogte van de
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kolossale cereussen bereiken is hun lengte van maximaal 3 meter toch niet 
onaanzienlijk. Een Fero in een Nederlandse verzameling, die maar eentiende 
van deze hoogte bereikt heeft, wekt overal bewondering hier ten lande.
De Engelse naam "Barrel-cactus” duidt op hun tonvormig uiterlijk, dat vooral 
na een regenperiode goed tot zijn recht komt. Als er dan een jaar geen regen 
valt en de klei waarin ze groeien gebarsten en stoffig is, vermageren ze aan
zienlijk en worden slanke zuilen. Hun ribben kunnen dan als een harmonica 
dichtvouwen. Het sappige, gezwollen uiterlijk van een gevulde Fero doet ten 
onrechte vermoeden - en het voor toeristen gecultiveerde volksgeloof draagt 
daar zeker aan bij - dat het afslaan van de top een dorstige reiziger een 
bodemloze put met water verschaft. Feitelijk is het taaie slijmerige weefsel 
erg bitter, en slechts de meest excessief uitgedroogde sterveling zal wellustig 
toehappen om zich het vege lijf te redden. Ter bevrediging van de snoeplust 
van de toerist wordt van enige cactussoorten waaronder Fero’s de zgn. "cactus- 
candy” gemaakt. Blokjes weefsel worden geconfeit en van een eng roze kleur
stof voorzien. Aangezien ik op een andere wijze probeer cactofiel te zijn, 
heb ik me niet aan deze candy vergrepen. Het zal waarschijnlijk ook meer 
het idee zijn dan dat het een ware delicatesse is.
In Arizona zijn drie soorten Ferocactussen te onderscheiden, nl. Ferocactus 
acanthodes (Lemaire) Br. & R., F. wislizenii (Eng) Br. & R. en F. covillei 
(Br. & R.) Berg. Rond de stad Phoenix vond ik vooral F. acanthodes var. 
lecontei met een rode bedoorning, terwijl meer naar het oosten bij de plaats 
Globe de variëteit eastwoodii met gele bedoorning voorkomt. In heuvelachtig 
terrein kan men in een bepaalde willekeurige blikrichting zonder moeite 50 tot 80 
exemplaren van de acanthodes tellen. De soort is rond Phoenix dus bepaald 
niet spaarzaam vertegenwoordigd. Daarbij moet men dan nog bedenken dat 
alleen de grotere exemplaren van 50 cm tot 2,5 meter direct zijn te ontwaren. 
De vele jonge planten die tussen de rotsblokken en de lage vegetatie zijn 
verscholen, zorgen dat het totale aantal wellicht het drievoudige bedraagt. De 
jonge planten ter grootte van een voetbal zijn qua kleur zeker het mooist. 
De bedoorning varieert van diep koraalrood over zachtroze tot gelig bij de 
diverse exemplaren. De rode kleur van de hoofddoorns kan zo intens zijn, 
dat ik sinds deze aanblik ze tot de mooiste zwaarbedoornde bolcactussen 
reken die ik ken. Temeer daar de doorns zo zwaar zijn en sterk ineengevlochten 
dat het groene plantelichaam er volledig in schuil gaat. De zachtroze planten 
zijn ook zeer de moeite waard, aangezien men zo’n kleur in dit onmogelijke 
landschap helemaal niet verwacht.
De gekromde middendoorn is bij de diverse planten nogal variabel. In een 
areaal van enige honderden vierkante meters vindt men planten met een vrijwel 
recht middendoorn naast exemplaren met een doorn die aan het einde een 
hoek van 90 graden maakt, en dus al bijna gehaakt is. De lengte van de 
middendoorn kan variëren tussen 4 cm bij de ene plant tot 10 bij een andere. 
De roodachtige kleur is bij sommige planten niet aanwezig en strogeel dient 
dan als sobere vervanging.
Oudere planten die al lang aan het meedogenloze klimaat zijn blootgesteld 
hebben een kleurige nieuwgroei, terwijl de oude doorns donkerbruin tot zwart 
zijn verkleurd. Af en toe vind je een afgestorven Fero die dan alleen nog 
bestaat uit een gedroogde opperhuid met de stekels. Inwendig is die dan 
helemaal hol, want het merg verteert volledig. De grootste bestanden van Fero’s 
heb ik aangetroffen in hellend terrein met een nogal rotsachtig uiterlijk. Op de 
vlakte komen de Opuntia's veel meer voor en zijn de Fero’s schaars. De voor
keur voor rotsachtig terrein is waarschijnlijk geen vrije keuze, aangezien de 
vlakten veel door vee worden begraasd.
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Foto 1: Volwassen F. acanthodes in een Palo Verde 
en creosotebushvegetatie

Foto 2: Een in de kop beschadigde plant die 5 
nieuwe koppen vormt.

Foto 3: F. acanthodes var. lecontei met vrijwel rechts 
middendoorn

Foto 4: Een exemplaar met gekromde doorns.



Foto 5: F. acanthodes var. lecontei met zeer lange 
middendoorns

Foto 6: F. acanthodes, begeleid door Opuntia acantho- 
carpa.

Foto 7. F. wislizenii, jong exemplaar, met geribte 
middendoorn

Foto 8: F. wislizenii in de schaduw van een Palo 
Verde



Opuntia’s met hun snelle vermeerdering via afgevallen schijven zijn veel 
resistenter tegen beschadiging dan de solitaire en langzaam groeiende Fero’s. 
Niet dat de Fero’s nu direct afgegraasd zullen worden maar het vertrappen, 
door hongerige koeien op zoek naar een enkel verdroogd sprietje gras, is de 
grote boosdoener. Dit begrazingsprobleem geldt overigens voor grote niet 
in cultuur gebrachte gebieden van Arizona. Streken die niet commercieel te 
maken zijn voor het verbouwen van katoen, vruchten of maïs worden in claims 
vrijgegeven om door koeien te worden begraasd. Bij een aride klimaat (vergelijk 
de Sahel) heeft een kudde niet zoals bij ons in Nederland genoeg aan een 
paar hectare. Een uitgestrekt gebied van enkele vierkante kilometers is nood
zakelijk voor een paar koeien die dan zwervend tussen stekelstruiken en cac
tussen een schrale kost bijeenscharrelen. Van overheidswege wordt er op toe
gezien dat er per hectare omgerekend maar één koe graast om tenminste het 
ecologisch evenwicht niet volledig te verstoren. Maar een verstoring blijft het 
in dit kwetsbare biotoop.
Bloemen waren in januari toen ik rp verkenning uitging niet aanwezig. Wel 
waren er in de top van enkele Fero’s grote gele zaadbessen te vinden. Deze 
zijn niet behaard of gestekeld, maar zijn voorzien van schubben. Uiteraard is 
de natuur ook hier vol van kleine hongerige diertjes die de zaadbessen leegeten, 
zodat ik meestal leeggeplunderde bessen aantrof. Een aantal malen nam ik 
een Ferocactus waar met een verstoord groeipunt, waarna een vertakking 
van de top zich voordeed, met als resultaat een twee- tot vijfkoppige plant. 
Dit spruiten zal een Fero nooit zonder oorzaak doen en het overgrote deel 
van de planten leeft dan ook als solitaire zuiltjes. In hun habitat worden de 
Fero’s veelal vergezeld door een aantal soorten Opuntia’s. Meestal zijn dit 
dan in Arizona de cholla’s: O. acanthocarpa, O. fulgida en O. bigelovii evenals 
de schijfopuntia O. phaeacantha in diverse variëteiten. Deze soorten komen 
in een ander artikel nog ter sprake. Van de begeleidende heesters zijn vooral 
de sterk ruikende (stinkende) creosote-bush (Larrea tridentata) en de Palo 
verde (Cercidium floridum) overal te vinden. Regelmatig groeien de Fero’s 
onder of in de directe nabijheid van dit geboomte, waar ze waarschijnlijk in 
hun jeugd beschermd werden tegen vertreding door dier of mens. De creosoot- 
struik is een zeer taai gewas dat, wanneer het beschadigd wordt, teerachtig 
ruikt (creosootolie). Het is een karakteristieke plant voor de Sonora-Woestijn. 
De Palo verde is een heester die lijkt op een kleinbladige acacia. Buiten de 
regentijd, als het blad is afgevallen, vindt de fotosynthese in de groene bast 
van de kale takken plaats. Dit is vergelijkbaar met wat de cactussen doen 
die uiteindelijk hun leven lang in hun stengel(s) de fotosynthese doen plaats
vinden. In de regentijd bloeit de boom zeer uitbundig met een zee van gele 
bloesem.
Een tweede soort in Arizona is F. wislizenii, die volgens de beschrijving van 
Benson (Cacti of Arizona) ook 2,5 tot 3 meter hoog kan worden. In de omgeving 
van Tucson (Saguaro national monument) ben ik zelf geen plant hoger dan een 
meter tegengekomen. De bedoorning is ook hier indrukwekkend, vooral bij de 
jonge plant (foto 7). De gehaakte middendoorn is van duidelijke dwarse ribbels 
voorzien. Deze ribbels zijn ook bij de acanthodes aanwezig maar minder 
sterk. Wat ik bij F. acanthodes niet had waargenomen, maar wat bij de wislizeniïs 
meer voorkomt is het feit dat ze licht overhellen naar de zon. Door deze eigen
schap worden ze door de lokale bevolking wel Compass-cactus. genoemd. 
Hier waren wel meer vruchten aanwezig.
Een zaadtelling van een bes leverde 983 zaden op. Benson vermeldt dat de 
bessen door knaagdieren en herten worden gegeten en dat het aantal bessen
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Ferocactussen op de natuurlijke groeiplaats in Arizona 
Foto's van de schrijver.

dat in het voorjaar nog aanwezig is een directe indicatie is voor de grootte 
van de dierpopulaties.
De derde soort, F. covillei, heb ik alleen in een botanische tuin gezien, omdat 
deze soort slechts in het meest onherbergzame woestijngedeelte bij de Mexi
caanse grens voorkomt. Dat gedeelte kon ik niet bezoeken, afhankelijk als ik 
was van de kennissen waar ik logeerde en die me moeilijk in twee weken 
tijd een gebied groter dan Nederland konden laten zien.

(wordt vervolgd)
Kon. Emmalaan 23, 2264 SH Leidschendam

Internationale bijeenkomst van cactusvrienden!
3 Landen Konferentie op zaterdag 26 en zondag 27 september 1981

Deze 3 L.K. zal gehouden worden in de Hengelhoef te Houthalen, België. 
Hier komen ieder jaar mensen, vrienden tezamen met eenzelfde belangstel
ling: de cactussen en andere vetplanten.
Ze komen uit België, Duitsland en Nederland. Sommigen uit Frankrijk, Zwit
serland en Engeland. Vele jaarlijks terugkerende deelnemers, soms zelfs ver
gezeld van hun hele familie, begroeten elkaar als oude bekenden.
Het is één grote "cactusfamilie”! Zittend op de terrassen, in het meestal prach
tige nazomerweer, kan men zijn succulentenkennissenkring gemakkelijk ver
groten. Uiteraard zeer leerzaam zijn de lezingen die gegeven worden. Mees
tal door personen waarvan men de naam kent uit artikelen in het vereni
gingsblad of van door hen uitgegeven boeken.
Vooral de onderlinge discussies zijn interessant. Er ontstaan nieuwe moge
lijkheden voor hét ruilen van planten. Gezellig is het bovendien in de tijd 
tussen de verschillende lezingen. Ook ’s avonds in de bar bij een kopje 
koffie of bij een goed glas Belgisch bier. De omgeving van het konferentie- 
oord is prachtig voor een vroege zondagmorgen-wandeling. De eventueel mee-
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gekomen niet-deelnemers kunnen zich zeer goed vermaken op de rest van 
het terrein, met de speel- en visvijvers, het dierenpark, de boerderij en de 
bossen. Of in de verwarmde zwembaden, in de speeltuin of op de tennis
banen. De deelnemers overnachten tijdens de Konferentie in prachtige ver
warmde vakantie-bungalows, met comfortabele bedden, douche, toilet en keu
ken. Op zaterdag is er een ruilbeurs voor de deelnemers aan het gehele 
weekend. Op zondagmiddag te circa 14.00 uur, is er een ruil- en verkoop
beurs met o.a. dit jaar een Duitse cactuskweker.
Op zaterdag zal een lezing gegeven worden door de heer Brian Lamb uit 
Engeland met als titel: "Van zeeniveau tot 3000 meter, cactussen en hun 
omgeving’’. Op zondag kunt u luisteren naar de heer Chalet uit Zwitserland 
met zijn lezing: "Mexico I.O.S. 1980" of "Brazilië 1980". Dit is n.l. nog niet 
precies bekend. Welke de verdere sprekers zullen zijn wordt nog nader be
kend gemaakt alsook de gegevens over de gespreksgroepen.

J. v.d. Ven-v. Gerven, St. Janstraat 51, 5507 NB Oerle.

LEZERS SCHRIJVEN
H. WAGEN AAR

Wat is de juiste naam?
In Succulenta van maart 1981, nr. 65, toont de heer R. van den Berg een 
foto van Ritterocereus stellatus. In mijn kas staat deze plant onder de naam 
Lemaireocereus pruinosus. Stellatus betekent: "met sterren bezaaid", pruinosus: 
"berijpt”. In "Das Kakteenlexikon” van C. Backeberg wordt de plant genoemd 
onder de naam Ritterocereus pruinosus (eindstam blauwachtig groen, wit 
berijpt, 5-6 ribben met scherpe lengte-groeven, areolen 4 cm van elkaar, 
bruin viltig; 5-7 randdoorns, één middendoorn).
Als Stenocereus stellatus vinden we ook in Backeberg een plant met de 
volgende beschrijving: 8-12 ribben, stomp, laag iets bultig, randdoorns 8-12, 
middendoorns 1-3.
Werner Rauh spreekt in zijn "Kakteen an ihren Standorten" van Lemaireo
cereus (= Stenocereus) stellatus met de volgende beschrijving: de leden 
zijn bleek blauwachtig groen, 8-12 ribben met 10-12 . rand- en één, weinig 
uitgesproken centrale doorn (zie afb. 83-1). Deze twee beschrijvingen kloppen 
met elkaar, doch het is niet de plant van Van den Berg. Wat is nu de 
juiste naam?

Voslaan 10, 8076 PJ Vierhouten
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Enkele nieuwe ontdekkingen van grootbloemige Echino- 
fossulocactussoorten (I)

ALFRED B. LAU

Het is hier niet mijn opzet om nieuwbeschrijvingen van soorten in dit toch wel 
zeer ingewikkelde cactusgeslacht te geven. Zeker wanneer op één enkele 
standplaats drie verschillend gekleurde bloemen voorkomen. Want dan zijn er 
weer critici, die beweren dat er maar twee soorten zijn, nl. Echinofossulocactus 
coptogonus en de hele rest! Dit is natuurlijk overdreven, maar niettemin zit 
daarin in menig opzicht een kern van waarheid. Want zijn er in heel de wereld 
op dit gebeid twee specialisten, die precies hetzelfde beweren? Het ligt ook 
niet in mijn bedoeling om over de verwantschap van Echinofossulocactus met 
het geslacht Ferocactus te gaan discussiëren. Hetgeen de laatste tijd toch 
gespreksstof onder de cactofielen is. Mij persoonlijk komt dit overdreven voor 
en dient alleen, omdat iemand graag zijn naam achter een nieuwe combinatie 
ziet staan om daardoor in de cactuswereld mee te tellen. Nieuwbeschrijvingen 
schijnen hedentendage alleen voor enkele, bijzonder begaafde mensen weg
gelegd te zijn. En zou iemand van buiten die kring het toch wagen een nieuw- 
beschrijving te geven, dan kan hij binnen de kortste keren op een nieuwe 
combinatie rekenen.
Niettemin blijft het interessant een reeks van zeer fraaie, door mij onlangs 
ontdekte Echinofossulocactussen voor te stellen, welke door hun grote bloemen 
en tot dusver niet bekende vindplaatsen opvallen. Met de heren dr. Meyran 
en Helfmann en mevrouw Kabiesz heb ik persoonlijk d.m.v. briefwisseling en 
met de laatstgenoemde persoon in onze eigen kas interessante gesprekken 
over deze vormen gevoerd. Al deze drie personen bestuderen dit geslacht 
intensief. Niet zo lang geleden vond ik een groeiplaats, helemaal niet zo ver 
van San Luis Potosi gelegen, en wel in de Siërra de San Miguel, tezamen 
met E. tricuspidatus planten met crèmewitbloeiende bloemen. Deze zouden 
volgens de beschrijving de verdwenen Echinofossulocactus albatus moeten 
zijn. Want ook de kleine bloem en de bedoorning is met de originele be
schrijving in overeenstemming. Alleen de bloemkleur die als zuiver wit vermeld 
staat, biedt de mogelijkheid tot vergissing, immers alle bloemen waren crème
kleurig.
Maar nu die nieuwe, grootbloemige soorten. Hetgeen tot nu toe als Echino
fossulocactus multicostatus verzameld werd, kwam voor in Durango, resp. 
in het meest zuidelijke deel van Chihuahua. De planten uit deze streek hebben 
bloemen met een doorsnee van 2Vi cm, wit met purperviolette middenstrepen, 
dus een voor dit geslacht kenmerkende bloem. Bij de plaats Nuncio, aan de 
grens met Coahuila, Nuevo León, groeit in weiden en tussen stenen een 
E. multicostatus met 100 en meer ribben. Het zijn in de regel grote planten 
met bloemen tot een doorsnee van 5 cm. Men treft er zuiver witte bloemen, 
geheel violette bloemen en die typische bloemen met de violette midden- 
streep aan. Tussen wit en violet vindt men alle mogelijke schakeringen. De heer 
Helfmann attendeerde mij op een tekening, - de eerste wellicht sinds het 
bestaan van dit geslacht - die overigens beroemd is en dateert uit een tijd 
toen de fotografie nog niet bestond. Wat bij de planten uit Nuncio opvalt, 
is de lichtgroene opperhuid en de zeer weinige areolen, precies zoals op die 
tekening staat weergegeven. Mijn verzamelnummer is: L 1341.
Een sensationele soort groeit op de hoogste bergrug in het onbegaanbare 
gebied ten westen van Ciudad Victoria in Tamaulipas. Uit deze staat was tot
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Echinofossulocactus species 
LAU 1341

Foto van de schrijver

dusver daarover niets bekend. De begeleidende vegetatie bestond o.m. uit 
Mamm. rubrograndis. Mamm. laui en Agave species. Deze Echinofossulocactus 
heeft een bedoorning, die wat weg heeft van die van E. phyllacanthus. Maar 
die grote bloemen met een doorsnee van 5 cm zijn zuiver purperkleurig, 
met een meer donkere middenstreep. Enkele exemplaren vertonen een zeer 
lange, afgeplatte en gedraaide bovendoorn. Deze soort is een juweel onder 
de vertegenwoordigers van dit geslacht. Het verzamelnummer is: L 1377.
Apto. 98, Cördoba, Veracruz, Mexico

(slot volgt)
Vertaling: Th. Neutelings /  J. Defesche

Dr. B.K. Boom t

Bij het naderen van het 
einde van het Crassula- 
artikel nog een foto van 
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De Crassula’s van onze collecties 20

BK. BOOM t

De determinatietabel 1

1 tabel naar planten met bloemen en liefst ook met vruchten . . .  2
tabel hoofdzakelijk naar planten zonder bloemen of vruchten. . . 83

2 bloeiwijze korter dan de schub- tot priemvormige bladen in welker 
oksel ze staan; bloemkleur groen tot geelgroen, soms met bruine
kroonbladtoppen (T i l la e a ) ..........................................................  7
bloeiwijzen of bloemen niet aldus; indien wel, dan bladen niet 
schub- of p riem vorm ig................................................................. 3

3 kroonbladen opstaand, aan de top met een meestal stompe ver
dikking (Globulea) .......................................................................  8
kroonbladen niet a ld u s ................................................................  4

4 bloeiwijze eindstandig, zittend; kroonbladen smal; vruchten niet 
openspringend; planten na de bloei meestal afstervend (Pyra-
midella) .................................................................................................. 11
bloeiwijze zelden eindstandig, niet zittend (soms wel kort ge- 
steeld); vruchten openspringend.............................................  5

5 kroonbladen toegespitst, aan de top gevouwen, vaak naar buiten
gebogen, maar dan altijd alleen het bovenste gedeelte (Sphaeritis) 16
kroonbladen niet aldus; indien wel toegespitst, dan aan de top niet 
gevouwen .............................................................................  6

6 kroonbladen toegespitst, vanaf de basis stervormig uitstaand (Stel
latae) ........................................................................................................ 22
kroonbladen spits of stomp (soms toegespitst), niet aldus uitstaand
(Crassula)  30

7 (2,83). stengels opgaand, met veel of weinig, soms ook zonder
okselknoppen; bladen 2-4 mm, schub-priemvormig, dichtopeen; 
bloemen in korte bundels, geelgroen - Kp„ ZWA; ing. 1740-E. wt,vj 
(C. imbricata Sol., C. lycopodioides Lam., C. ericoides Hort., 
niet Haw., C. pseudolycopodioides Jac.) m uscosa I

cv. ’Lycopodioides’, Vetertje, stengels weinig vertakt, vrijwel zonder okselknoppen - 
cv. ’Variegata’jC. lyc. var. variegata Hall), als de vorige, doch bladen langs de 
randen witachtig, waardoor de plant een vaalgrijze tint heeft; orig. 1937-E.-cv. 
Fragilis’ (C. lyc. f. fragilis Huber), stengels dun, lichtgroen, gemakkelijk brekend; 

cult. 1 954-D. - cv. ’Purpüsii’ (C. lyc. var. p. Jac.. C. lyc. compacta Hort.), forse 
planten; bladen 4-6 mm lang, dik, achterzijde gewelfd; cult. 1950-D. - cv. ’Mon- 
strósa’ (C. lyc. var. m. Jac., C. lyc. cristata Hort.), kort en dicht vertakt; bladen 
in meer dan 4 rijen langs de stengels geplaatst; planten maken een misvormde 
indruk; cult. 1935-D,
afwijkend: stengels vaak liggend tot opstijgend met veel of weinig 
okselknoppen; bladen 5-10 mm lang, vrij dichtopeen - Elgon 
(O. van het Victoria meer), ing. 1920-D. wt,vj phyturus Mildbr.

8. (3,33). struikjes, in alle delen dicht bezet met vrij lange, achterwaarts
gerichte haren; bloemen in vrij lang gesteelde, eindstandige tuilen - 
Kp. zm

mesembryanthoides (Haw.) Dietr. 
ssp. mesembryanthoides (C. trachysantha (E. & Z.) Harv., C. mesembryanthe- 
moides Hort.), stengels duidelijk, bladen hierlangs staand, 1 -2 cm lang, naar boven 
geleidelijk kleiner wordend; ing. 1822-E.-ssp. hispida (Haw.) Toelk. (C.H. (Haw.)
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Dietr.), stengels kort, daardoor bladen rozetachtig opgehoopt; bladen 3-5 cm lang, 
lancetvormig, de bovenste ineens veel korter; ing. 1824-E.
planten niet aldus behaard 9

9. bladen in rozetten, de stengels tussen de bladen niet zichtbaar. . 10
bladen langs de zichtbare stengels staande.......................................11

10. stengels dun, 2-4 mm dik; bladen dichtopeen, 3-6 x 2-4 cm, scheef
en breed omgekeerd eirond, beiderzijds dicht en kort wit- tot grijs
groen behaard, met onduidelijke punten; bloemen in bundels, die 
in pluimen gerangschikt zijn; kroon groenachtig dus: wit Kp„ zm (C. 
canescens var. latifolia Harv.) cotyledonis Thunb.
cv. ’Dübia’ (C. rotundifolia Hort.), kloon van C. cotyledonis var. dubia (Schonl.)
Schonl.; deze kloon is uitsluitend in cultuur.
stengels vrij dik n.l. 6-8 mm; bladen dichtopeen, 5-8 x 1 -2 cm, lang- 
werpig-lancetvormig, spits, beiderzijds kaal of zwak behaard; bloe
men als boven - Kp„ Tr„ Orv., Les., Nt„ ing. 1732-D. vj. zm

nudicaulis L.
11 (4,9,100) bladen dicht en grijsachtig behaard................................ 12

bladen k a a l .................................................................................... 13
12 struikje tot 40 cm; bladen vrij ver uiteenstaand, 20-40 x 5-10 mm,

langwerpig-lancetvormig, dicht behaard; haren aanliggend en terrug- 
gebogen; bloembundels op 1 -2 knopen van de bloeistengel; kroon- 
bladen witachtig - Kp„ ing. ±  1900-E. zm (C. cephalóphora Hort., 
niet Thunb.) rogérsii Schonl.
afwijkend: bladen dichter opeen, bijna alle aan de voet van de 
stengel; haren alle opstaand; bloembundels op 3-5 knopen van de 
bloeistengel-Kp., ing. ±  1900-E. zm (C. pubéscens Thunb. ssp. r.
(Schonl. & Bak.f.) Toelk.) rattrayi Schonl. & Bak.f.

13 (11). vrij grote struik zonder adventiefwortels; bladen 4-6 x 1-2 cm, 
scheef omgekeerd eirond, groen, meestal kaal; bloemen in ca 2 cm 
brede hoofdjes, die in grote pluimen gerangschikt zijn, wit - Kp„ Nt., 
cult. 1 732-D. en E. zm

cultrata L.
laag struikje met adventiefwortels; bladen 10-20 x 4-8 mm, scheef 
omgekeerd eirond, groen, kaal; bloemen in dichte, meestal alleen
staande hoofdjes, helderwit - Kp„ ing. 1823-E. wt,vj (C. pubéscens 
Thunb. ssp. r. (Haw.) Toelk.)

radicans (Haw.) Dietr.
14 (4). stengels opgaand, dicht bebladerd, daarmede vierkante zuilen 

vormend, niet of matig vertakt, na de bloei vaak afstervend; bladen 
tot 5 mm breed, tot 2 mm dik, groen of bruinachtig, op de midden- 
nerf rechthoekig gevouwen; hoofdjes eindstandig, tot 1,5 cm breed, 
met witte welriekende bloemen - Kp„ cult. 1834-E. zm

pyramidalis Thunb.
planten niet aldus; bladen dikker dan 2 m m ................................ 15

15 (90,142). planten bolrond, later eivormig, tot 5 cm hoog, vaak iets 
vierkant met afgeronde hoeken, bruinachtig groen; bladen 10-20 in 
aantal, bolstaand, met bruinrode punten, randen iichter en doorschij
nend, kort en wit gewimperd; hoofdjes zittend, de lichamen onder de 
hoofdjes niet ingesnoerd; bloemen wit, welriekend - Kp., ing.
1911 -E. zm (C. téres Marl.) barklyi N.E.Br.

planten zuilvormig tot plat-bolrond, tot 6 x 4 cm, rond, groen; bladen 
8-12 in aantal, bolstaand, dik, met groene punten, randen kort ge
wimperd; hoofdjes plat-bolvormig, de lichamen onder de hoofdjes
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duidelijk ingesnoerd; bloemen wit, niet geurend - Kp„ ZWA., ing.
1789-E vj,zm columnaris Thunb.

ssp. columnaris, planten alleenstaand, na de bloei afstervend, niet vertakt; bladen 
aan de top afgerond, zonder richels; in cultuur?
ssp. prolifera Friedr., planten aan de voet vertakt en daardoor zodevormend en al
leen de bloeiende rozetten afstervend; bladen aan de top spits, met een richel; 
het is vooral deze ssp., die als C. columnaris in cultuur is.

16 (5). stengels opgaand, later liggend; bladen 6-15 x 3-7 mm, dik, om
gekeerd eivormig, stomp, bezet met vrij dikke, witte, achterwaarts 
gerichte haren, die samen geen dichte beharing vormen; bloemen in 
kleine hoofdjes, die in ruw behaarde tuilen zijn gerangschikt, groen
achtig - Kp., zm (C. hystrix Schonl.) hirtipes Harv.

planten niet aldus behaard.................................................................17
17 rozetten klein; bladtop afgeknot als venster fungerend, planten in de

natuur op de bladtoppen na geheel in de grond zittend . . . .  18
planten niet a ldus ............................................................................. 19

18 dichte zoden vormend, na de bloei (vooral in cultuur) afstervend; bla
den in dichte rozetten, tot 20 x 5 mm, top plat, grijs met roodachtige 
punten en stipvormige openingen, in cultuur meestal blauwgroen; 
bloemen in kort gesteelde bloeiwijzen, wit - Kp., ZWA., ing. ca 
1917.D. zm mesembryanthemópsis Dinter

afwijkend: bladen opstaand; bladtop gebogen, als afgesneden; deze 
top tot 7 x 5 mm, met parelachtige papillen; bloeiwijze duidelijk bo
ven de rozetten staand Kp., ing. 1962-D. susannae Rauh & Friedr.

19 dicht vertakt struikje, tot 80 cm; stengelleden knotsvormig; bla
den langs de stengels staand, 10-20 x 2-3 mm, lancetvormig, stomp, 
vrijwel kaal, groen tot bruinachtig, met onduidelijke punten; 
bloemen in een tot 15 cm lang gesteelde, verlengde bloeiwijze, 
roomkleurig - Kp., zm subaphylla (E. & Z.) Harv.

stengels afwezig of kort, weinig vertakt............................................. 20
20 (19,135). planten (in bloei) tot 1 m hoog; bladen in korte rozetten, 

kruiswijs overstaand of schijnbaar 2-rijig, tot 8 x 3 cm, vaak veel klei
ner, kort behaard, wit gewimperd; stengels zonder papillen; bloemen

Rechts: Crassula brev ito lia  x C marnierana, links. C. rupestris x C marnierana
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in een aantal boven elkaar staande bundels, waarvan de schutbladen 
naar boven in grootte af nemen; kroon wit, gedroogd vaak rood - vj. zm

tomentósa Thunb.
var. tomentósa, fors tot 1 m; bladen boven de rozetten geleidelijk in schutbladen 
overgaand; bloeiwijze met tenminste 5 bloembundels boven elkaar; schutbladen 
vrij groot; Kp„ ZWA., ing. 1 790-E.
var. interrupta (Harv.) Toelk. (C.i. Harv., C. glabrifólia Harv., C. eendornénsis 
Dinter), in alle delen kleiner; rozetbladen duidelijk 2 rijig staand, 5-15 x 10-30 mm, 
plotseling in de schutbladen overgaand; bloeiwijze met maximaal 5 bloembundels; 
schutbladen klein; Kp„ ZWA., ing. ca. 1927-D.
bladen meestal dicht met papillen ot fijne haren bezet, niet of alleen 
aan de voet gewimperd, nooit 2-rijig staand.............................................. 21

21 stengels liggend, in cultuur meestal stengelloos; bladen dichtopeen,
2- 3 cm lang, grijs, dicht bezet met korte papillen, die in hoekige
groepjes staan; bloeiwijze tot 15 cm hoog, aan de top met vrije dicht 
opeenstaande hoofdjes met witte bloemen - Kp„ ing. 1902-ZA. nj.wt 
(C. decipens N.E.Br.) técta Thunb.
bladoppervlakte niet a ldus........................................................................ 49

22 (6). stengels liggend tot h a n g e n d ............................................. 23
stengels opgaand..................................................................................... 26

23 stengels liggend, kruidachtig; bladen tot 2 cm diam., vrijwel rond, 
voet iets hartvormig, rand gaaf met een reeks rode tot groene punten, 
de overstaande bladvoeten iets vergroeid; bloemen in zittende, eind- 
standige, armbloemige tuilen, wit - Kp„ cult. 1789-E. vj (C. pellucida 
L. ssp. m. (Dry.) Toelk.)

marginalis Dry.
cv. ’Rubra’, bladen blijvend donker paarsbruin; herkomst ?
overstaande bladsteelvoeten niet vergroeid; bladen meestal groter 
dan 2 cm.............................................................................................24

24 (23,111), stengels vrij dik, liggend-opstijgend; bladen vrij dichtopeen,
3- 6 cm diam., breed eirond, spits, matgroen, zittend, rand met witte 
tot groene punten; bloemen in pluimen, wit - Kp„ ing. 1774-E. wt,vj

lactea Sol.
bladen g e s te e ld ..............................................................................25

25 stengels dun, slap, groen; bladen 5-20 mm diam., rond-ruitvormig, 
geleidelijk in de steel versmald, donkergroen; bloemen in plui
men, wit, in de knop roze; kroonbladen maximaal 5 mm lang; 
planten gemakkelijk bloeiend -Kp„ ing. 1774-E. wt,vj (C. lücida Lam.)

spathulata Thunb.
stengels vrij dik, slap, groen met witte streepjes; bladen 2-5x1 -3 cm, 
eirond, plotseling in de steel versmald, donkergroen; alleen de on
derste bladen gesteeld; bloemen in dichte pluimen, wit; kroonbladen 
6-8 mm lang; in cultuur zelden bloeiend - Nt„ ing. na 1862 vj

sarmentosa Harv.
26 (22). planten met knollen; stengels kruidachtig, tot 15 cm hoog, on

vertakt; bladen 2-3 paar, de onderste gesteeld, in een rozet, ovaal tot 
omgekeerd eirond, breder dan lang, rand gekarteld tot onduidelijk ge
lobd, na de bloei bovengronds afstervend; bloemen in gesteelde 
schermen, stervormig, wit, met vaak meer dan 5 kroonbladen - Kp., 
cult. 1812-E. zm (C. séptas Thunb.) capénsis L.
planten zonder knollen, met min of meer houtige stengels;. . .  27

27 bladen gesteeld, de ouderen niet spoedig afvallend..........................28
bladen zittend of kort gesteeld, de ouderen afvallend en ringvormige 
littekens achterlatend....................................................................... 29
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28 (27,105). stengels opgaand, tot 40 cm; bladen 2-5 x 2-4 cm, bijna
rond, voet afgerond tot plotseling samengetrokken, donkergroen, 
bovensten zittend, ondersten gesteeld; bloemen in ijle tuilen, vaak 
4-tallig, wit, in de knop rood; broedknoppen afwezig - Kp., Nt„ ing. 
1861-B. wt,vj

multicava Lam.
dicht, opgaand struikje, in alle delen grijs tot grijsgroen; bladen 1-3 
diam., rond-hartvormig, alle gesteeld; bloeiwijze pluimvormig, wit; 
broedknoppen talrijk - Kp., Nt„ ing. 1774-E. vj

cordata Thunb.
29 (27,118). sterk vertakte struik met dikke, houtige, geringde stengels;

bladen tot 8 x 4 cm, vrij dik, ovaal-omgekeerd eirond, glimmend groen 
(soms grijsgroen), met vrij onduidelijke punten en soms met een rode 
rand (in de natuur zijn de bladen zilverwit, doordat op den duur de op
perhuid loslaat, waardoor er lucht tussen komt); bloemen in dichte 
pluimen, wit of iets roze, oudere planten bij ons geregeld bloeiend- 
Kp„ Nt„ cult. 1759-E. wt (C. argéntea Thunb., C. portulacea Lam.)

ovata (Mill.) Druce
cv. ’Portulacea’, bladen stomp, glimmend groen; dit is bij ons de meest voorkomende 
vorm; verm. ing. ca 1700-N. - cv. ’Obliqua’ (C.o. Sol., C. portulacea o. Hort.), bladen 
spits, vrij lichtgroen; ing. ca 1789-E. - cv. 'Variegata', langzaam groeiende plant met 
kleinere, witbonte, vaak misvormde bladen; cult.? - cv. 'Blauwe Vogel’ ('Blue Birdl, 
bladen vrij lang ovaal, spits, blauwachtig berijpt; planten reeds als jonge steklingen 
bloeiend; cult. 1956-N.
afwijkend: bladen tot 10 x 6 cm, dik, breed omgekeerd eirond, 
stomp, mat, opvallend blauwachtig wit met duidelijke donkere pun
ten en meestal met rode rand; bloemen in brede pluimen, bij ons 
nooit bloeiend - Kp., cult. 1 719-N. zm

arboréscens (Mill.) Willd.
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Cactussen en hydrocultuur (2)

LUCIEN VERSCHOREN

Teeltoverste Hoger Rijksinstituut voor tuinbouw te Vilvoorde

Verzorging
De periodes van water geven, lopen volledig parallel met deze van de klas
sieke aardecultuur.
Voor de meeste cactussen, b.v. deze afkomstig uit Mexico, dient men 's avonds 
te nevelen zowel in de winter als in de zomer. Het nevelen gebeurt met
lauw water, over de planten. De nevel is een nabootsing van de dauw in
de oorsprongsgebieden, die de cactus in staat stelt water op te nemen langs 
de cuticula (opperhuid) en de doornen. Naast het nevelen dienen volgende 
regels in verband met water gerespecteerd te worden: tijdens de winter, wan
neer de cactussen in rust zijn, wordt absoluut geen waterstand gehouden. 
Wel worden bij open weer af en toe de korrels bevochtigd door rond de 
cactussen lichtjes te gieten. Het is belangrijk steeds lauw water te gebrui
ken. Wanneer in het voorjaar de groei op gang komt, door de vorming van
nieuwe doornen, wordt geleidelijk aan meer water gegeven. Men mag niet 
steeds over de hydrokorrels gieten omdat de kalk uit het leidingwater vaak 
een onaangename witte uitslag vormt. Wanneer de cactus in volle groei is 
wordt water gegeven langs de vulpijp tot aan de maximum.-waterstand. Tus
sen twee gietbeurten mag men het waterniveau ca. één week onder het 
minimumpeil laten dalen. Dit brengt lucht tussen de wortels en voorkomt 
rotting. Vanaf eind augustus wordt het water geleidelijk beperkt om in oktober 
nog een kleine watervoorraad over te houden. Verder moet men de hydro
korrels vochtig houden door rondom de cactussen af en toe lichtjes te gie
ten, zonder de minimumwaterstand te bereiken.
Cactussen die beneden de evenaar groeien komen hier in een omgekeerd 
groeiseizoen terecht. Wanneer het bij ons zomer is, is het op hun plaats 
van herkomst voor de meest zuidelijk groeiende cactussen nog winter, meer 
in het noorden (Brazilië) neigt het dan naar de lente. Vele planten passen 
zich niet aan onze seizoenregeling aan. Dit is de fundamentele oorzaak van 
het feit dat vele van deze planten hier slechts beperkte tijd houdbaar zijn. 
De cactussen groeiend op de hoogvlakten van de Andes (Chili, Peru) pas
sen zich vaak nog wel aan; maar de cactussen van de laagvlakten van Bra
zilië, Peru, Cuba en het Caraïbisch gebied behoren, mede door het daar 
heersende vochtiger en warmer klimaat, tot de moeilijkst houdbare planten. 
Deze cactussen hebben ook een minder uitgesproken rustperiode. Cactussen 
uit deze streken (oorspronggebieden) bv. Neochilenia, Neoporteria, Copiapoa, 
Melocactus e.a. worden hier gehouden bij een wintertemperatuur van ca. 
15° C. Heel het jaar worden ze dagelijks beneveld, bij zonnig weer in het 
groeiseizoen tot driemaal per dag. In de periode van groeistilstand, naarge
lang de soort, van december, februari tot mei-juli worden de cactussen af 
en toe lichtjes gegoten met lauw water. De watervoorraad mag in deze 
periode niet hoger stijgen dan de minimumstand. Wanneer de eerste groei 
zichtbaar wordt, moet geleidelijk meer water gegeven worden. Tijdens de groei 
geeft men water tot aan de maximale waterstand.
Steeds moet men tussen twee gietbeurten het waterniveau enkele dagen 
tot onder het minimumpeil laten dalen. Vanaf oktober-december, naargelang 
de soort, hoeft men de cactussen enkel nog vochtig te houden zodat de 
watervoorraad geleidelijk kan dalen tot onder het minimumpeil.
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De hydrokorrels bezitten het vermogen om in hun poriën, ook zonder water 
geven, het opgenomen water nog geruime tijd vast te houden. Daardoor zul
len niet alle haarwortels bij de aanvang van de rustperiode afsterven. Het 
is echter wel zo dat tijdens de rustperiode een groot deel van de water- 
wortels afsterven terwijl nieuwe wortels gevormd worden bij de hergroei.

Wanneer men reeds enige ervaring heeft met cactussen op hydrocultuur en 
liefde heeft voor zijn planten zal men al gauw de waterbehoefte van zijn 
planten kunnen aflezen uit de kleur en de stand van de doornen en van het 
cactuslichaam.
Zwakgroeiende cactussen hebben minder behoefte aan water. Men mag geen 
waterstand aanhouden bij zieke planten, de vochtige korrels volstaan voor 
het herstel.

Voedingsoplossingen worden toegediend samen met het gietwater. Men mag 
enkel voedingsstoffen geven aan een gezonde plant die in groei is. Om de 4 
a 5 gietbeurten kan men een lage concentratie meststoffen met een laag 
stikstofgehalte oplossen. Men moet echter opletten voor de kwaliteit van het 
gietwater. Eens per jaar, in het groeiseizoen, worden de resten van de mest
stoffen uitgespoeld. Vooraf wordt de nog resterende watervoorraad met hevel 
en pomp afgezogen.
Vervolgens wordt met ontkalkt water de bak gevuld en daarna wordt hij weer 
leeggepompt. Deze handeling kan enige malen herhaald worden, lonenwisse- 
laars kan men toedienen aan het begin van het nieuwe groeiseizoen naar 
rato van 20 a 25 ml per plant. De ionenwisselaars worden toegediend langs 
de vulpijp, een deel ervan kan men over de hydrokorrels strooien en aan
gieten. Ook de resten van de ionenwisselaars dienen uitgespoeld te worden, 
normaal zal dit pas nodig zijn om de 3 a 4 jaar.

Beluchting- en temperatuureisen van cactussen op hydrocultuur zijn dezelfde 
als bij de teelt op aarde; wel zal de temperatuur van de hydrokorrels hoger 
zijn, omdat dit kunstmatig substraat meer lucht bevat en daardoor sneller op
warmt. De Braziliaanse cactussen zijn gevoelig voor "koude voeten”. En te lage 
bodemtemperatuur leidt bij hen vaak tot groeistoornissen of wortelrat. Het is 
daarom raadzaam hydropotten en hydrobakken op verwarmingselementen te 
plaatsen. De bodemtemperatuur houdt men op 18 a 20°C in de zomer en 
16° in de winter.

Overzetten:
Cactussen kunnen overgezet worden van aardecultuur naar hydrocultuur en 
omgekeerd. Het overzetten van aarde naar hydrokorrels vraagt een ruim aan
passingsvermogen. Aardwortels moeten biologisch afgebroken worden en 
nieuwe waterwortels worden gevormd. Fijne wortels en haarwortels van de 
aardecultuur worden vervangen door fijne wortels die tussen en op de hydro
korrels groeien. In tegenstelling tot de aardecultuur zijn bij hydrocultuur de 
haarwortels goed zichtbaar. Onderin de pot of bak worden gedurende het 
groeiseizoen echte waterwortels gevormd. Men kan deze herkennen aan de 
zwakkere structuur en de dikkere haarwortels. Aan het einde van het groei
seizoen sterven de waterwortels en de haarwortels af. De dikkere succu
lente wortels overleven. Het is belangrijk dat bij het overzetten alle aardres- 
ten verwijderd worden daar deze vaak een infectiebron zijn voor de gekwets
te wortels. De beste periode om planten over te zetten is eveneens aan het 
begin van de hergroei. Men gaat hierbij als volgt te werk:
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In tegenstelling 
tot de aarde- 
cultuur zijn bi/ 
hydrocultuur 
de haarwortels 
goed zichtbaar.

De potkluit enkele dagen laten drogen; de kluit brokkelt dan gemakkelijk af. 
Zieke en afgestorven wortels verwijderen; de plant dompelen in een fungicide 
oplossing. Eventuele aantasting van wortelluis verwijderen en de plant dan 
dompelen in een insecticideoplossing.
De wortels één a twee dagen laten drogen zodat de gekwetste wortels kun
nen indrogen. Vervolgens overplanten in matig vochtige hydrokorrels; geen water
stand houden. Na 2 dagen lichtjes water geven. Bij het vaststellen van de 
hergroei wordt normaal water gegeven. Eventuele voedingsoplossingen pas toe
dienen nadat nieuwe (waterjwortels gevormd zijn. lonenwisselaars mag men 
tijdens of onmiddellijk na het overzetten toedienen.
Cactussen op hydrocultuur worden rechtstreeks in een grote pot gezet zodat 
verpotten niet meer nodig is. De wortels die om en door de hydrokorrels 
groeien breken bij het overplaatsen gemakkelijk af, wat dan leidt tot groei
stoornissen. Indien men toch moet verpotten wordt de oude binnenpot binnen 
in de nieuwe binnenpot gezet. De wortelstructuur wordt op deze manier bijna 
niet beschadigd. Bij de teelt in bakken kunnen de cactussen tegen elkaar 
groeien. Dan zal men de cactus met alle aanklevende hydrokorrels ruimer 
zetten (vgl. verspenen). Het verpotten of ruimer zetten kan het best gebeuren 
meteen na het hernemen van de groei, maar vóór of na de bloei.

Weyneslaan 181. 2830 Putte (Rijmenam), België (WOrdt Ven/Olgd)

Echinocereus reichenbachii (Tersch.) Hge Jr.

A.B. PULLEN

Het afgebeelde plantje is 7 cm hoog en heeft een doorsnede van 4'/2 cm. 
Het plantelichaam is derhalve cylindervormig. Het heeft 14 ribben, waarop 
de relatief grote, ovale areolen dicht bij elkaar staan.
Per areool telt men 20-24 doorns. Deze zijn ongeveer 8 mm lang, vuil-wit 
van kleur en hebben een roodbruine punt. In de nieuwgroei zijn de doorns 
mooi roodbruin van kleur; ze verbleken echter vrij spoedig. Een duidelijke
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Echinocereus reichenbachii Foto van de schrijver

middendoorn ontbreekt. De doorns staan gedeeltelijk over elkaar heen, door
dat de areolen dicht opeen zitten. Dit type bedoorning zorgt ervoor, dat er 
van het plantelichaam zelf weinig of niets te zien is. De kamvormige ge
plaatste doorns wijzen erop dat E. reichenbachii behoort tot de zgn. "pecti- 
natus”-groep binnen het geslacht Echinocereus.
Deze plantengroep munt uit door de fraaie bedoorning. De gemakkelijke en 
snelle groei van de groene en minder bedoornde vertegenwoordigers van 
het geslacht missen zij. Toch is E. reichenbachii wel op eigen wortel te 
kweken, mits men karig is met water, een goed doorlatend, liefst mineraal 
grondmengsel kiest en de plant volle zon geeft. Uitplanten in de volle grond 
is mij niet bevallen. Na twee jaar experimenteren heb ik dit voorjaar alle 
vertegenwoordigers van deze ’’pectinatus”-groep weer opgepot. Men heeft zo
doende wat meer controle over de planten.
Deze soort kan schitterend bloeien. De bloem kan een doorsnede bereiken 
van 7 cm. De bloemen zijn rood, de keel is wat lichter. De helmknoppen 
zijn geel en de stempels, net als bij alle bloemen binnen het geslacht 
Echinocereus, groen. In mijn verzameling bloeit deze soort in mei.
Voor een goede bloei is het noodzakelijk niet te vroeg in het jaar met 
watergeven te beginnen.
Deze cactus is afkomstig uit het zuiden van de USA (Texas) en het noor
den van Mexico.

Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen
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VERENIGINGSNIEUWS JULI 1981

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

BESTUUR
Voorzitter: H. Rubingh, Valeriaanstraat 193, 3765 EN Soest.
Vice-voorzitter: M.M.M. Jamin, Lucas Gasselstraat 52, 5246 CG Rosmalen.
Secretaris: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
2e Secretaresse: Mevr. J.M. Smit-Reesink, Pr. W. Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom. 
Tel.: 08389-7551.
Penningmeester: G.W. Leive, Prof. F. Andreaelaan 93, 3741 EK Baarn. Tel.: 02154-15645. 
Girorek. 680596 t.n.v. Succulenta te Baarn, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank 
Nederland t.n.v. Succulenta te Baarn. Voor België: rek. no. 000-11.41.809-22 van de Bel
gische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Baarn.
Alg. Bestuurslid: J.H. Vostermans, Schoolweg 55, 5916 PK Venlo.
Alg. Bestuurslid: F. Maessen, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.

LEDENADMINISTRATIE:
Administrateur: P. Dekker, St. Pieterstraat 27, 4331 ET Middelburg. Inlichtingen over en 
aanmelding van lidmaatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor 
leden in Nederland f 35,-, voor leden in België Bfrs. 530,- en voor leden elders wonende 
f 40,—. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f 7,50/Bfrs. 115.

MAANDBLAD
Redacteur: J.H. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw. Tel.: 01658-1692.
2e Redacteur: Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081. 
Verenigingsnieuws: C.A.L. Bercht. Sluitingsdatum: 15e v.d. maand voor het verschijnen. 
Vraag en Aanbod en Advertenties: Mevr. J.M. Smit-Reesink. Sluitingsdatum: 15e van de 
maand voor het verschijnen.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN:
Buiningfonds: A. de Graaf, Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus f 1,50 te bestellen 
op girorek. 1345616 t.n.v. J. Magnin.
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, post De Klomp. 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.
Oude nummers Succulenta: H.B. Hooghiemstra, Reyerdijk 115, 3079 NC Rotterdam.

HET BOEK "DISCOCACTUS” DOOR A.F.H. BUINING
Het boek omvat 224 pagina’s met 60 kleurenfoto’s, 84 zwart/wit foto’s, 33 tekeningen, 6 
landkaarten en twee sleutels tot de soorten. Te bestellen door storting van f 30,- op 
girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds, Rosmalen, onder vermelding van 
"Discoboek” .
De prijs van de Duitse versie is f 35,— (für Deutschland DM 35,—); de Engelse versie kost 
eveneens f 35,— (for Great Britain £ 7,—).

BEWAARBANDEN, HANDLEIDINGEN EN VERENIGINGSSPELDJES
Bewaarbanden voor 1 jaargang a f 16,— (f 13,— bij bestelling van 10 of meer, of indien 
afgehaald).
Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten is uit
verkocht. Een geheel herziene versie verschijnt herfst 1981.
Verenigingsspeldjes, in broche-vorm of als steekspeld a f 4,—; bij bestelling van 20 of 
meer f 3,50 per stuk.
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Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op 
girorek. 3742400 van Succulenta, afd. Verkoop, Venlo, met vermelding van de bestelde 
artikelen. (Tel.: 077-18627, Hr. Vostermans).

RECTIFICATIE
In de lijst van afdelingssecretariaten, zoals vermeld in het meinummer dient het secre
tariaat van de afdeling Zwolle gewijzigd te worden in: Mevr. den Hollander-Huang, Waver 
13, 8032 AD Zwolle. Tel.: 05200-39413.
Het secretariaat van de afdeling Hoeksche Waard is overgedragen aan: J.A. Rovers, 
Buitendijk 7, 3292 LA Strijensas.

EVENEMENTENLIJST
22 augustus : Succulentenbeurs te Roosendaal.
29 augustus : Succulentenbeurs te Zutphen.
5 september : Internationale cactussen-en vetplantenmarkt te Nijmegen.

19 september : Ruilbeurs van het Noorden te Zuidlaren.
26/27 sept. : 3LK te Houthalen.

Programma Cactaceae Brugensis
28 augustus : Lezing door de heer A. Fröhlich uit Luzern.

De vergaderingen vinden plaats in Zaal Sconevelde, Brieversweg te St. 
Kruis, Brugge.

Programma Grusonia
augustus : Heer Vervoort uit Ekeren spreekt over Alpenplanten, 
september : Heer Keirse met ” De Bloemenwals” 
oktober : Heer Misson met een Mexicoreis.

Programma Leuchtenbergia
24 juli : Heer van Hoofstadt over Cactussen in buitenlandse verzamelingen. De

bijeenkomst vindt plaats in het Dienstencentrum, Schoolstraat, Schilde 
(B).

S ~ \
Spec. kwekerij voor hobbyisten en verzame
laars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek gratis 
toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe 
cultuurimporten voor de verkoop.

Geopend van maandag tot zaterdag van 9-18 uur.

HOVENS cactuskwekerij Markt 10,5973  nr Lottum Lottum vindt U,
E3 richting Venlo afslag Venray - Grubben-
vorst-Lottum
Telefoon 04763-1693
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AFDELINGSNIEUWS

Programma afdeling IJsselstreek

29 augustus : te Zutphen: Ruilbeurs van het Oosten
25 september 
30 oktober

: te Goor: Onderlinge ruil- en praatavond.
: te Zutphen: De heer de Looze uit Heerde vertelt aan de hand van dia’s

27 november
over liefhebberij in Engeland.

: te Goor: Praatavond d.m.v. discussiegroepen, begeleid door de heer de 
Bruyn uit Almelo. Beoordeling zaai wedstrijd.

18 december : te Zutphen: Algemene Vergadering.

Programma afdeling Groningen
10 september : Lezing door de heer Rubingh over zijn reis naar Mexico. Plaats: Nieuwe

8 oktober
Doelen te Appingedam, aanvang 19.30 uur.

: Lezing door de heer Braamhaar over zijn reis naar Equador. Plaats en tijd 
als op 10 september.

Programma afdeling Dordrecht & Omstreken
6 augustus : Geen officië le vergadering, iederen is welkom i.d. kas van de heer Kooij- 

man in Zwijndrecht.
3 september : Onderlinge ruilbeurs.
1 oktober : Lezing over cactussen (spreker wordt later bekend gemaakt).
5 november : Quiz te verzorgen door de heer van Kaam.
3 december : Jaarafsluiting.

Attentie: met ingang van februari is de aanvang van de vergaderingen bepaald op 19.30 u.

Programma afdeling Zaanstreek

28 augustus : gezellige praatavond en plantenverkoop van de fa. Bos uit Schoorldam. 
Inlichtingen: Mevr. A. Hoekstra-Tuyn, Clusiusstraat 12, 1504 HH Zaandam.

Programma afdeling Leiden
20 augustus : Voor deze avond is wereldreiziger, de heer Niessen uitgenodigd. De heer

17 september

Niessen zal dia’s laten zien van een recente reis, dia’s, die gezien vorige 
lezingen, weer van ’n bijzonder hoog gehalte zullen zijn. In de pauze is er 
plantenverkoop.
Op deze avond zullen leden in de gelegenheid worden gesteld, eigen dia's 
te vertonen van de voorbije zomer en groei en bloei van hun succulenten, 
tevens grote verloting onder het motto "Voor leden door leden” .

15 oktober De heer Weijts zal een causerie houden over het geslacht Parodia, een en 
ander met om lijsting van dia’s over dit geslacht.

19 november De bekende auteur J. van Keppel heeft toegezegd vanavond het af harden 
van planten te bespreken. Op deze leerzame avond worden tevens dia’s 
vertoond.
Indien nodig, is de heer Wetselaar van de Leidse Hortus bereid gevonden, 
om bij verhindering van voornoemde sprekers, als plaatsvervanger op te 
treden.
Het vergaderadres is: Lammenschansweg 40A, Leiden.-

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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BEURZEN

Succulentenbeurs West-Brabant
De beurs georganiseerd door de afdeling West-Brabant wordt gehouden op zaterdag 22 
augustus. De aanvang is om 14.00 uur en de plaats is de kantine van het Norbertus 
College, Lyceumlaan 10 te Roosendaal. Dit is drie minuten lopen van het station.

Succulentenbeurs van het Oosten
Op zaterdag 29 augustus houden wij weer de traditionele succulentenbeurs van het Oosten 
in de grote zaal van de Hanzehof "de Buitensociëteit” , te Zutphen. Aanvang beurs 13.00 
uur. Einde 17.00 uur.
Toegang vrij - grote verloting - toegang vrij - grote verloting - toegang vrij - grote verloting

INTERNATIONALE CACTUSSEN- EN VETPLANTENMARKT TE NIJMEGEN.

Op zaterdag 5 september 1981 zal de afdeling Nijmegen weer een internationale succu- 
lentenmarkt organiseren op ” De Wedren” in Nijmegen.
Vanaf 9.00 uur is er gelegenheid om tafels in te richten; de beurs is van 10.00 uur tot 17.00 
uur geopend.
Diegenen, die verzekerd willen zijn van tafelruimte wordt dringend geadviseerd om, in ver
band met de beperkte accommodatie, ruim van tevoren telefonisch het aantal strekkende 
meters tafel te bestellen (f  2,50 per meter).

Arnhem

U kunt hiervoor bellen 08860-1932, b.g.g. 080-233668.
De vlak bij het centrum gelegen Wedren is, met behulp van bovenstaande schets, eenvou
dig te vinden: komende vanuit de richting Arnhem dient u op het Oranjesingel de afslag 
naar de Universiteit te volgen, en vanaf het Keizer Karei Plein is het bij het eerste stoplicht 
naar rechts. Bovendien zal op 5 september de route met borden zijn aangegeven. Parkeer
ruimte is aanwezig.
De afdeling Nijmegen wenst u een goed plantenseizoen toe en hoopt u, met de tastbare 
resultaten daarvan, op 5 september te mogen begroeten.

Adri Rutten 
secr. afd. Nijmegen

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
Sortlmentslljst wordt na stortlngvan ƒ 1,— 
toegezonden. Girorekening 124223.

's Zondags gesloten

3945 ZG Cothen-Groenewoud8eweg 14 Postbus 12 - Tel. 03436-1267
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VERSLAG RUILBEURS VAN DE AFDELING FRYSLAN

Zaterdag 2 mei 1981, 10 uur opende Succulenta Fryslan haar deuren voor cactusminnend 
Nederland. In de ochtenduren kwamen alleen de leden aan bod om onderling planten te 
ruilen of stekjes van eigenaar te laten wisselen.
’s Middags was iedere cactusliefhebber van harte welkom, een gelegenheid waarvan velen 
gebruik maakten.
De tijd van het jaar zat wat bloei betreft mee, want vele planten stonden in bloei of knop, 
hetgeen een prachtig schouwspel opleverde.
Voor wie niets te ruilen had waren de prijzen aantrekkelijk, één der leden had zelfs planten 
te koop voor... 1 koperen cent!
Zelfs de loterij bleef zeer spannend tot aan het einde toe. De hoofdprijs wilde er maar niet 
uitkomen. Gelukkig waren er genoeg andere aantrekkelijke planten als troostprijs. Toen 
dan eindelijk het winnende lot te voorschijn kwam, ging er een zucht van verlichting door 
de zaal, hij had er dus echt ingezeten.
Succulenta Fryslan ziet terug op een geslaagde, ontzettend gezellige, 3e Cactus ruilbeurs 
in Drachten en bedankt één ieder die de moeite genomen heeft om te komen (tot uit België 
toe) en hoopt u volgend jaar weer te mogen verblijden op onze 4e ruilbeurs.

A.M. de Ruiter, 
Willemstraat 20, 

8601 GH Sneek 
secr. ruilbeurscommissie

ê Planten en Cactussenhandel

A. VAN ACHTHOVEN & ZN.
H o y a ’s  -  S e n e c io ’s

C ra s s u la ’s  - C e r o p e g ia ’s Wij bezitten een zeer grote collectie
cacteeën. Uniek in Amsterdam!

P rijs lijs t  o p  a a n v r a a g
Regelmatig uitbreiding van ons assor-

C o rre sp . Eng., D u its timent.

M A R IN  C A C T U S  P A T C H Singel-Bloemmarkt t/o  528 (Geelvink-
61, Granada Drive steeg), Amsterdam. Tel.: na 18.00 uur

Corte Madera/California 020-101641.
94925 USA

C a c tu s s e n K e e s  en M a rt in e  B o s
Coniferen andere  succu lentenTillandsias
U itz o n d e r l i jk e  b o e k e n cactussen
Succulenten K a naa lw eg  16,

Bromelias 1749 CE SCHOORLDAM

O v e r d iv e rs e  o n d e rw e rp e n (W arm enhuizen)
Exotica Tel.: 02269 - 2694
Kamerplanten
Epifyten L ie fh e b b e rs
NATUUR & BOEK Elandstraat 58 z ijn  d e  h e le  w e e k  w e lk o m !
2513 GT Den Haag tel. 070-64 62 77
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VERSLAG TENTOONSTELLING EN BEURS VAN DE AFDELING HAARLEM

Van 2 tot en met 10 mei hield de afdeling Haarlem een tentoonstelling en beurs in de 
Stadskweektuin. Een kleine duizend mensen kwamen kijken naar onze succulenten. Als 
experiment hielden wij zaterdag èn zondag een beurs. Wat ons betreft is het een geslaagd 
experiment geworden; het bezoekersaantal - ruim 500 - heeft onze verwachtingen ver over
troffen. Wij bedanken al deze mensen die de beurs tot een groot sukses maakten.

VERSLAG CACTUSSEN- EN VETPLANTENMARKT TE AMSTELVEEN

Op zaterdag 9 mei j.l. hield de afdeling Amsterdam haar eerste grote cactussen- en vet- 
plantenmarkt in de overdekte ruimte van het winkelcentrum "Groenhof” te Amstelveen. 
Verdeeld over 64 m! kraamoppervlakte boden de liefhebbers en handelaren hun uitgebreide 
sortering te ruil en te koop aan. Op de markt was ook een stand aanwezig van een aantal 
afdelingsleden, die zich inzetten voor het behoud van cactussen in de natuur van Noord
en Zuid-Amerika.
Elk uur werd er een verloting gehouden waarbij fraaie prijzen te winnen waren.
Uit alle delen van het land waren de liefhebbers gekomen. Doordat het geheel was onder
gebracht in het winkelcentrum was ook de belangstelling van het winkelend publiek zeer 
groot.
Deze eerste beurs was een daverend succes, zodat wij mogen verwachten, dat zij volgend 
jaar weer gehouden zal worden.

Mevr. C. Bouwman-v. Egmond 
Waverveen

SUCCULENTENTUIN

VAN DONKELAAR
L a a n tje  1 - W erkendam  
te l. 01835 - 1430

Gedurende de vacantietijd bij 
bezoek op onze tuin 20?/o 
korting op alle planten.

Aanbieding 6 ceropegia’s voor 
f 15,-- na storting op giro 
150.98.30

Wij verkopen het gehele jaar door zaad.

CACTUSKWEKERIJ

LAKERVELD Lakerveld 89
Lexmond

Maak eens een
VAKANTIETRIP
naar Lexmond

U krijgt er geen spijt van. Indien U 
door de week komt, bel dan even 
03474-1718, een bushalte is vlak 
voor de deur.

VULKAN LAVA
zand / korrel

Een neutraal teeltsubstraat, ook zeer geschikt voor grondverbetering.
Vraag documentatie.

Gebr Rook BV
Postbus 9. 2920 AA Krimpen a/d IJssel 
telefoon 01807 • 13044, telex 22361
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VERSLAG FEESTAVOND AFDELING LEIDEN

Notulen van de feestvergadering van 23.05.81, gehouden in het zaaltje van de Petruskerk, 
Lammenschansweg 40A, Leiden.
Aantal aanwezigen: 59.
Deze avond stond in het teken van het vier-jarig bestaan van de afdeling. Door aan het 
geheel ’n feestelijk tintje te geven, waren alle konsumptie’s gratis en konden er d.m.v. 
deelname aan het bingo-spel, vele fraaie en waardevolle prijzen gewonnen worden. Aan 
het eind van de avond was er een grote verloting, waarbij iedereen die nog niets had 
kunnen winnen, nu wel aan z’n trekken kwam. De leiding van de spelen had bingo-master, 
de heerT. Berg. Al met al kunnen we terugzien op een bijzonder geslaagde avond, mede 
door de vele personen en bedrijven die belangeloos hebben bijgedragen om de prijzenpot 
te vullen. Met name willen we de volgende bedrijven danken; Kassenbedrijf Graafland in 
Vleuten; Fa. Knoppert te Voorhout, importeur van Baco-kassen; Fa. Bendien, fabrikant 
van Pokon; Cactus-importeur Fa. Winco te Rijnsburg; Fa. Sativar, juwelier te Rotterdam; 
Daylight kassen te Naarden en Kodak Nederland B.V. te Odijk. Enige scheepvaartmaat
schappijen zorgden voor waardevolle relatiegeschenken, met name United States Lines 
willen we tenslotte danken.
Overigens gaat onze dank ook uit naar degenen die naamloos wensen te blijven, maar 
zeker tot het welslagen van de avond hebben bijgedragen.
Het programma voor de tweede helft van 1981 ziet er als volgt uit: aangezien in juli de 
meeste mensen met vakantie zijn, zal er deze maand niet worden vergaderd.

Liquidatieverkoop
cactuskwekerij F.H.A. Jansen
Leyweg 19 - Den Haag - Holland

Een kleine greep uit de zeer bijzondere collectie:

Bartschella Schumanni 
Cochemia Setispina 
Thelocactus Haslifer 
Lophorhora Williamsii 
Leuchtenbergia Principes 
Haw. Maughani 
Gasteria Liliputana 
Euphorbia Obesa 
Euphorbia Bupleurifolia
Diverse Conophytums - Tephrocactae - Astrophytums, enz. enz.
(meer dan 2000 soorten).

De kwekerij is geopend iedere zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur of 
na tel. afspraak 070 - 253483.
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DEELNAME AAN DE 3 LANDEN KONFERENTIE!

Op zaterdag 26 en zondag 27 september 1981 
Hengelhoef te Houthalen, Belgiè.
Het programma hiervoor is als volgt:
zaterdag 26 september:
vanaf 14.00 uur aanmelding der deelnemers,
15.00- 17.00 uur gespreksgroepen (Frans, Duits,
18.00- 19.00 uur avondeten
19.30-21.00 uur opening van de 3 L.K., door de 

een lezing van de heer Brian 
cactussen en hun omgeving” 

vanaf 21.30 uur ruilbeurs onder de deelnemers, 
daarna gezellig samenzijn.

zal de 3 L.K. gehouden worden in de

Nederlands)

heer W. Simon, Duitsland, gevolgd door 
Lamb: ”Van zeeniveau tot 3000 meter;

zondag 27 september:
8.00- 9.00 uur ontbijt

10.00 uur gelegenheid tot bijwoning H.Mis
10.30- 11.15 uur voordracht door de heer A. Beukelaers, België: "Stekelige hobby-mono-

typische geslachten - kleine geslachten”
11.30- 12.30 uur Voordracht door de heer Chalet, Zwitserland: "Mexico I.O.S. 1980” ofwel

"Brazilië 1980”
13.00-14.00 uur middageten
vanaf 14.00 uur ruil- en verkoopbeurs, waarbij o.a. een Duitse kweker aanwezig zal zijn.

Deelnemers aan de ruil- en verkoopbeurs krijgen 1 gratis tafel. Indien meer tafels verlangd 
worden, zijn de kosten / 10,— per tafel.
De kosten van deelname aan het gehele weekend bearayen, incl. 3 maaltijden en 1 over
nachting:
volwassenen 2 persoonsstudio / 66,50 p.p. 
toeslag voor één persoon - 6,00
kinderen tot 12 jaar - 45,50 p.p.

deelname enkel zaterdag deelname enkel zondag
volwassenen 24,50 p.p. volwassenen /31,50 p.p.
kinderen / 10,50 p.p. kinderen //1 4 ,0 0  p.p.
Bovengenoemde prijzen gelden alleen bij tijdige inschrijving.
Indien men zich op het weekend zelf aanmeld wordt / 5,50 extra berekend.
Opgave voor 30 augustus 1981 aan J. v.d. Ven, St. Janstraat 51, 5507 NB Oerle, tel. 04905- 
1207.
Betaling s.v.p. tijdig op postrekening no. 1111923 op boven genoemd adres, onder 
vermelding "deelname 3 L.K.”
Wilt U eventueel iemand meenemen in uw *"to?

V A N  S P IJ K  

u w  d r u k k e r
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VRAAG 
EN

AANBOD
Opgaven voor deze rubriek moeten uiterlijk 
op de 15e van de maand vóór verschijning 
bij Mevr. Smit zijn. Alleen advertenties be
treffende de liefhebberij worden opgeno
men.

Te koop: Aluminium tuinkas merk Artola, 
afmeting 3,78 x 2,55 x 2,25 m., 1,5 jaar 
oud. M. de Roos, Wikkebeek 1, 5501 EW 
Veldhoven. Tel.: 040-540914.

Gevraagd: Stek of zaad van Agave sisalana, 
Agave cernua, Agave attenuata, Agave fili- 
fera var. compacta, Agave verschaffeltii var. 
compacta, Agava pampaniniana. Kosten 
worden vergoed. M. Wissenburg, de Voor
stenkamp 1381, Nijmegen. Tel.: 080-
782931.

Ter overname gevraagd: Aluminium of 
hardhouten broeikasje ongeveer 2 x 3  
meter. K. Eggenhuizen, Reinier Claeszen- 
straat 74 hs, 1056 WR Amsterdam. Tel.: 
020-852053.

Te koop: 2 Red ceder broeikassen 11/2 jaar 
oud, 2 x 2,60 en 2,60 x 3,85 m. R. Ploeger. 
Tel.: 02977-27733, Aalsmeer.

Te koop gevraagd: Zaailingen of stekken 
van Rebutia krainziana. Aanbiedingen aan 
G. Schonewille, Pr. Beatrixlaan 144, 2286 
LD Rijswijk (ZH). Tel.: 070-941745.

Gevraagd: Zaad van Euphorbia lophogona. 
Kosten worden vergoed. A.J.M. van Dam, 
M.L. Kinglaan 354, 1111 LR Diemen. Tel.: 
020-991723.

Gevraagd: Stekjes van Rhipsalissen. Liefst 
op naam. Gemaakte onkosten worden ver
goed (geef in ruil postzegels, indien ge
wenst). Lenaert André, Leiseinde 46, B2300 
Turnhout, België.

* * * * *

Te koop aangeboden: Aluminium Hobbykas 
afm. 4,50 x 1,98 m, 4 jaar oud, incl. glas 
etc. Vraagprijs t 450,--. Levering in overleg. 
J. Broos, Cederstraat 17, 4731 BB, Ouden- 
bosch.

Af te halen tegen geringe vergoeding: 
Echinopsis hybride (goed voor entstam). 
L.H. Rademakers, Kerkstraat 199, 6006 KN 
Weert. Tel.: 04950-33989.

Te koop: Cactussen, zowel grote als kleine 
planten, van maandag t/m  vrijdag na 6 uur, 
zaterdag de gehele dag. B. Jansen, Acacia- 
laan 15, Oosterbeek.

Gevraagd: Stekjes en/of plantjes van
stapelia-achtigen. Onkosten worden ver
goed. Mirjam Heine, Heemraadstraat 5, 
1821 AS Alkmaar.

Te koop aangeboden: Phyllocactussen en 
phyllo-stekken. Concordiastraat 23, Utrecht 
Tel.: 030-431571.

PLANTENHANDEL A. H. Abels.

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

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

Wijnands C.W., Endepoelstraat 26A, 6942 GL Didam.
Mispel A.E. v.d., Krommestelakker 13, 3945 CV Cothen.
Hoorn Mevr. J. v.d., De Sav Lohmanplantsoen 33, 2253 

VM Voorschoten.
Geldof G.P., W. Alexanderlaan 1, 7251 AW Vorden.
Jansen-De Regt Mevr., Torenbaan 27, 4726 AW Heerle.
Haman Mevr. A., Lysterbesstraat 11, 5492 ED St. 

Oedenrode.
Verlaan G.C., Marienschootstraat 32, 6083 BD Nunhem.
Langenbacher E., P.C. Boutensstraat 127, 7606 AS 

Almelo.
Karpow S., Emmaplein 40 Zwart, 2014 VA Haarlem.
les B.J. De, Kamperfoelieweg 23, 1032 HE Amsterdam.
Consent Sr. J.H., Paul Krugerstraat 53 Rood, 2021 XM 

Haarlem.
Verwijmeren L., Seroe Fortunaweg 40, 990 Curacao/ 

Antillen.
Bruers Leon, Meidreef 74, B 2548 Lint, België.
Vullings M.H., Vrouwboomweg 1,5961 PM Horst.
Ogaard L. v.d., Noorderstraat 33 II, 1017 TR Amster

dam.
Iro J ., 16960 Kear Hachoresh, Israël.

Heerschop J., Kam Onnesweg 35, 1223 JB Hilversum.
Hilhorst A.J., Zeisterweg 26, 3984 NL Odijk.
Slager-v.d. Knokke Mevr. W., Hondegatstraat 15, 3841 

CG Harderwijk.
LLU Staak de, Langeherenstraat 89, 4507 KE Schoon- 

dijke.
Fluit D.H., Schielandstraat 4, 2841 VB Moordrecht.
Schreurs W.E., Wilhelminastraat 22, 8019 AM Zwolle.
Broek J.G.M., Hulsbeek 11,5446 PR Wanroy.

DER KAKTEENLADEN

Zojuist verschenen:
Onze nieuwe Catalogus 81/82 met 
het omvangrijke aanbod van hobby- 
benodigdheden en vakliteratuur voor 
de cactus- en orchideeënliefhebber.
Verder leverbaar:
Literatuurindex met 86 titels.
Speciale uitgave Aussaat 81 (toebeho
ren voor het zaaien)
Catalogus en speciale uitgaven zijn 
kosteloos aan te vragen.

Jörg Kopper 
Lockfinke 7

D-5600 Wuppertal 1 W-Duitsland
Alle prijzen +  verzendkosten; leveringen 

alleen op onze verzendcondities

Er Pim v.d., Oosteinderweg 134, 1432 AP Aalsmeer.
Barten T., Leemkolkweg 8, 3985 SL Werkhoven.
Beyens Jos, Meerhoutstraat 17, B 3998 Vorst, België.
Leppink-Oosterloo Mevr. L.D., De Caerslaan 6, 3984 PK 

Odijk.
Oosterwijk C., Utrechtsestraatweg 57, 3438 AP Nieuwe- 

gein.
Vlieger A., Burg. Bouwmanstraat 16, 4364 AG Grijps- 

kerke.
Aalst-Hoekzema Mevr. Y.V., Hugo de Grootlaan 41, 

4334 AT Middelburg.
Uggeman Albert, Hoge weg 205, B 9110 St. Amands- 

berg, België.
Lievers J., Kleine Durk 11, 6825 KD Arnhem.
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Succulentenpraat
J. ENTENIER

Het idee van maandelijkse notities kwam bij me op als gevolg van opmerkingen 
en vooral vragen van beginnende liefhebbers. Zij merkten nogal eens op dat ons 
(voortreffelijke) Succulenta soms weinig op de praktijk van alle dag is afgestemd. 
Nou, die vragen en meningen, vermeld met een klein beetje eigen ervaringen 
willen we maandelijks aan u kwijt! Vanzelfsprekend zijn aanvullingen - al dan 
niet kritisch - van harte welkom. We hebben tenslotte heel veel oude en ge
routineerde liefhebbers in Nederland en België, die de korenmaat van hun 
kaars zullen willen halen.
Een eerste vraag van beginnende liefhebbers is vaak: hoeveel water geef 
ik die plant? Nu is er een Chinees spreekwoord dat luidt - en ik heb het 
alvast voor u vertaald - "Behandel de bloemen als kinderen en de kinderen 
als bloemen!” Het lijkt weinig van toepassing op onze liefhebberij, maar laten 
we ons daarin niet vergissen. Mijn oma zei al: "verwende kinderen zijn draken”, 
lang geleden al en toen was het geen oma maar een opoe. Niet verwennen 
dus?! Soms wel (zaailingen), maar daarover later. Ik herinner me nog dat 
Mej. van de Toorn over haar Echinocereus fendleri schreef: onbarmhartig 
droog houden tot half mei, zijn er dan nog geen knoppen, ga dan maar gieten. 
Trichocereus schickendantzii, nog zo’n plant om onder de duim te houden, 
die krijg ik niet in bloei, hoor ik elk jaar wel een paar keer. Hebt u een bloei
baar exemplaar - dat is de plant bij een lengte van ongeveer 20 cm - 
probeer het dan eens als volgt: vanaf augustus geen water meer geven, 
ongestookt door de winter waarbij de temperatuur gerust mag dalen tot -5 a -10°C 
wat zelfs gunstig is. In april moeten dan de pluisjes in de kop van de plant 
zichtbaar worden. Vanaf mei matig gaan gieten en na de bloei water geven 
als was het een begonia.
Ik maakte dit jaar de fout de in knop zittende planten in mei buiten te zetten. 
Door de regen die in die maand overvloedig viel, werden de planten in één 
week volsappig en wierpen de helft van hun knoppen af. Een klein reken
sommetje leert ons: 8' a 9 maanden geen water! Over verwennen gesproken! 
Nu het hoogzomer is, véél water voor onze planten met uitzondering van 
sommige vetplanten, zoals Lithops. De Rebutia’s zijn uitgebloeid. Deze vragen 
nu ook veel water en weinig warmte, dus uit de kas of kamer en naar de tuin, 
maar pas op voor slakken! ü woont in een flat? Neem dan de moeite om 
bij regen uw cactussen op het balkon te zetten.
De Stapelia’s komen tegenwoordig sterk in de belangstelling. Als u het ook 
gaat proberen, begin dan met de sterkste, daar is trouwens ook het gemakkelijkst 
aan te komen. Een van de sterkste is Stapelia variegata, waarvan ik trouwens 
de bloem een van de mooiste vind; Stapelia maculosa is ook zo’n sterke 
soort, de bloem kan echter de schoonheid van S. variegata niet benaderen. 
De Stapelia-achtigen, dus ook Caraliuma, Huernia, enz. houden van frisse 
en droge lucht. Ik hoor de laatste tijd dat sommige liefhebbers hun planten 
in hangpotten kweken; mogelijk dat dat nog bloeibevorderend werkt ook (dichter 
bij het glas!). Opmerkelijk is in ieder geval dat lastige bloeiers als C. mammillaris, 
C. hesperidum en C. buchardii om maar enkele te noemen, wel bloeien als 
ze pal onder het glas staan. Sommige Stapelia-achtigen maken ondergrondse 
uitlopers, waarbij ze in de natuur zelfs onder stenen door gaan. In pot ge
kweekt zoeken ze het potgaatje op om buiten de pot een nieuw leven te 
beginnen. Om dit te voorkomen (ook voor beschadiging bij het verpotten)
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plak een stukje nylonkous over het gat. Planten die dit doen zijn o.a. S. engleriana 
en S. revoluta. Revoluta betekent omkering en wijst naar de bloem die bij 
het opengaan de bloempunten om de ring heen slaat tot aan de bloemsteel; 
de bloem lijkt dan rond. S. engleriana doet dit trouwens ook. Giet Stapelia- 
achtigén bij voorkeur op donkere koele dagen.
Gaat u nog cactussen enten? Zorg voor volsappige entstammen, dus veel 
water en mest geven en vier weken voor het enten in de schaduw zetten, 
vooral E. jusbertii die een hard weefsel heeft. Gebruik voor Uebelmannia's 
als onderstam Cereus forbesii, de beste voor dit geslacht (volgens Uebelmann). 
Tenslotte een verhaaltje over een oude man die regelmatig planten bij ons 
kocht. Zijn favoriete waren planten met knoppen, vooral Noto’s en Echinopsis. 
Soms bracht hij ook planten terug, de uitgebloeide dan. Pas veel later kwam ik 
erachter dat de cactussen de oude baas eigenlijk niets deden. Hij woonde 
echter bij een drukke bushalte en met de bloeiende planten voor zijn raam 
genoot hij van de bewonderende blikken van de wachtende mensen!

X Gastrolea’s
H.W. MEILINK

Laat ik vooropstellen, dat we het kruisen van weliswaar verwante, doch tot 
verschillende geslachten behorende planten, zeker wanneer het succulenten 
betreft, naar mijn mening in principe om diverse, voor de hand liggende redenen 
behoren te verwerpen.
Niet ontkend kan worden, dat dit kruisen bijzonder interessant en leerzaam is 
en dan ook door veel liefhebbers wordt bedreven, echter alleen als experiment 
aanvaardbaar geacht moet worden. In ieder geval moet men de bastaarden 
zeer kritisch bekijken en voorlopig onder zich houden. Slechts indien mettertijd 
mocht blijken, dat een hybride naar onze mening qua voorkomen en/of bloei 
een opvallend succes moet worden genoemd, kan men anderen deelgenoot 
van zijn "geluk” maken. De ongelimiteerde kruisingsmanie heeft er al toe geleid, 
dat een groot aantal oorspronkelijke, natuurlijke vormen van b.v. de geslachten 
Gasteria, Epiphyllum (Phyllo) en Echinopsis in de verzamelingen niet meer 
worden aangetroffen. Daar staat evenwel tegenover, dat schitterende variëteiten 
Phyllo’s zijn verkregen door het inkruisen van de verwante soorten Selenicereus 
grandiflorus, Heliocereus speciosus en ook Zygocactus, successen die dan 
ook door niemand worden aangevochten.
Een ander kruisingsprodukt, dat inmiddels burgerrecht heeft weten te verkrijgen 
is de X Gastrolea. Zelfs Hermann Jacobsen besteedt in zijn Sukkulentenlexikon 
aandacht aan deze door kruising van de geslachten Aloë en Gasteria ontstane 
geslachtshybriden. Merkwaardigerwijs is het aantal in de nomenclatuur opge
nomen kruisingen betrekkelijk gering. Jacobsen registreert er een kleine twintig, 
waarbij opvalt dat verschillende benamingen betrekking hebben op dezelfde 
kruisingen. Bovendien worden er in een aantal gevallen vraagtekens geplaatst 
bij de naam der ouders. Er bestaat dus voldoende aanleiding om eens wat 
meer aandacht aan Gastrolea's te schenken. Vast staat dat X Gastrolea pethamen- 
sis de aanduiding is voor de hybride die ontstaat door kruising van Gasteria 
verrucosa en Aloe variegata X Gastrolea pethamensis dienen we als typeplant 
te beschouwen.
Wijlen de heer A.J.A. Uitewaal, eens redacteur van Succulenta, schreef in het 
jan.-febr. nummer van 1949, doelende op de x G. pethamensis:
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Op de achtergrond beide ouders: Gasteria variolosa (?) en Aloe variegata. 

X Gastrolea pethamensis Foto's van de schri/ver
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”... het zien van dit plaatje (een foto afkomstig van De Laat) wekte in mij 
de begeerte op, zulk een plant te mogen bezitten, maar ik heb ze in onze 
collecties nog nergens gezien.”
Even verder zegt hij: "Het zou wel interessant zijn Gast. verrucosa en Aloë 
variegata eens opnieuw te kruisen!"
Een aantal jaren geleden, in 1974, kreeg ik dit artikel bij het doorbladeren 
van oude jaargangen weer onder ogen. Geen enkele ervaren liefhebber zal een 
kleur krijgen van verrukking als u hem een stek van een G. verrucosa of een 
A. variegata cadeau wilt doen. "Dat is mooi spul voor beginners, kunnen ze 
geen buil aan vallen”, zal deze dan denken. Niettemin geldt de Aloe variegata 
als de mooiste Aloe en de Gasteria verrucosa met zijn witte parels als de meest 
aantrekkelijke Gasteria. Een samensmelting moest dus wel een fraai resultaat 
geven, zo redeneerde ik.
In genoemd jaar was ik toevallig in het bezit van beide planten, die ongeveer 
gelijktijdig in bloei kwamen. Enfin, u raadt het al: indachtig het artikel van de 
heer Uitewaal werd de verleiding te groot.
Met een klein tekenpenseeltje bracht ik wat Gasteria-stuifmeel over op een 
aantal stampers van de Aloë, welke laatste plant steeds de moederrol moet 
vervullen, omdat de stampertjes iets boven de meeldraden uitsteken en derhalve 
anders dan bij de Gasteria gemakkelijk bereikbaar zijn. De zaak pakte en ca. 
drie maanden na de bestuiving barsten de zaaddozen ter grootte van een hazel
noot open. De oogst bestond uit een 65-tal gevleugelde zaden, elk met een 0 
van ca. 1 cm. Deze zaden worden onmiddellijk rechtop tot en met de kern in 
het zaaisubstraat gestoken, zodat een deel van het omgevende vlies boven de 
aarde uitsteekt. Op deze wijze wordt ruimte bespaard en is het rottingsgevaar 
praktisch nihil. De opkomst was prima en na een week stonden de eerste 
plantjes al boven de grond. Na 2Vi jaar kon de eerste bloei tegemoet worden 
gezien. De plant lijkt sprekend op de vader, de Gasteria. De invloed van de 
moeder doet zich gelden bij de stand der bladeren, die niet meer 2-rijig is 
maar een rozet vormt. Het geheel is wat robuuster, de parels groter maar minder 
wit, de bloemstengel half zo lang dan bij de Gasteria. Het typische Gasteria- 
bloembuikje is zo goed als verdwenen. De vermeerdering geschiedt uitsluitend 
door het nemen van stekken.
Is de Aloe variegata nogal vochtgevoelig, vooral bij lagere temperaturen, de 
Gastrolea daarentegen stelt evenals de Gasteria weinig eisen.
Conclusie: Mijn "zelfgemaakte” x Gastrolea pethamensis is intussen een mooie 
grote plant geworden, doch kan allerminst een verbluffende aanwinst worden 
genoemd. Aangezien de beschrijving van Jacobsen met mijn ervaringen over
eenkomt ben ik bang, dat de plant waar de heer Uitewaal zo lyrisch over werd 
geen x G. pethamensis was.
Ik heb mijnA/oe variegata nadien nog eens gekruisd met Gasteria variolosa (?) en 
Gasteria caespitosa (?) maar deze produkten intussen weggedaan wegens te 
grote omvang (door de rozetvorm) voor vensterbankcultuur, waarop ik nu een
maal ben aangewezen. Ook bestond er enige onzekerheid omtrent de afkomst. 
Mogelijk kan worden overwogen eens kruisingen tot stand te brengen van Aloë 
variegata met kort- en dikbladige en kleinblijvende Gasteria’s op de identiteit 
waarvan niets valt aan te merken.
Wanneer er lezers zijn met bijzondere ervaringen bij het kweken van Gastrolea’s, 
dan houd ik mij aanbevolen voor reacties.
Vrijheidslaan 5O11, 1078 PM Amsterdam
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Mesembryanthemaceae (XXV)

FR. NOLTEE EN A. DE GRAAF

28. Chasmatophyllum Dtr et Schw.
(chasma open mond, phyllum blad)

Als men zich wat langer en intensief bezighoudt met Mesems, wekt het 
steeds weer verbazing hoeveel verschillende verschijningsvormen in deze fa
milie voorkomen.
Chasmatophyllum is één voorbeeld uit vele van de wonderlijke miniatuur
vormen die deze plantengroep te zien geeft.
Deze dwergstruikjes hebben kleine, langwerpige blaadjes, gewoonlijk voorzien 
van tandjes aan de toppen. In vorm gelijken de bladeren wel wat op die 
van Oscularla, doch zij missen de wascoating die de blaadjes van Oscu- 
laria een blauwachtig uiterlijk geven. Bij Chasmatophyllum zijn het de talrijke 
witte wratjes op de bladeren die zorgen voor een groenwit aanzien.
Er is een 6-tal soorten bekend, afkomstig uit Namibië, Kaapprovincie (Karoo) 
en uit de wijde omgeving van Bloemfontein.
De cultuur levert geen enkele moeilijkheid op. Zowel zaaien als stekken lukt 
gemakkelijk. Na een aanvankelijk rechtop gaande groeivorm, verandert de groei
wijze al gauw in een kruipende. Wat dan ontstaat is een aantrekkelijk bossig 
dwergstruikje.
Naast de afgebeelde soort, Ch. musculinum, zijn nog te noemen: Ch. braun- 
sii, maninum, nelii en willowmorense. De bloemen zijn geel, soms met wat 
rood aan de top van de bloemblaadjes.

Essenburg 77, 3328 CD Dordrecht 
Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge (wordt vervolgd)

Chasmatophyllum
musculinum

Naar een afbeel
ding in Herre:
The Genera of the 
Mesembryanthe
maceae
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Op zoek naar cactussen in Rio Grande do Sul (slot)

K.H. PRESTLÉ

Notocactus uebelmannianus komt hier nog slechts in geringe hoeveelheden 
voor en daar de planten reeds zaadbessen dragen, is niet uit te maken of we 
met de roodbloeiende of de geelbloeiende vorm te maken hebben.
De vraag of rood- en geelbloeiende variëteiten gescheiden of gemengd voor
komen is volgens mij nog helemaal niet opgelost. De daarover in Europa 
heersende mening is volledig uit de lucht gegrepen en niet het resultaat 
van wetenschappelijk onderzoek. Het feit, dat in Europa regelmatig planten of 
zaden arriveren, waaruit zowel geel- als roodbloeiende exemplaren te voor
schijn komen, is puur toeval, omdat de verzamelaars meestal op standplaatsen 
verzamelen, als er geen bloemen meer te zien zijn. Daarom is het best mogelijk, 
dat de arealen van roodbloeiende en geelbloeiende vormen elkaar raken of 
zelfs elkaar overlappen, het is tenslotte niet de eerste keer, dat wij op een 
standplaats verschillende Notocactussen aantreffen.
Notocactus uebelmannianus staat, net als Frailea horstii, het liefste in half
schaduw onder struiken en grassen.
Opvallend is, dat op de plek tussen Cacapava do Sul en Lavras een min 
of meer vlak landbouwgebied met een lengte van ongeveer 30 km ligt, zodat 
althans hier een natuurlijke barrière met het areaal van Notocactus crassigibbus 
aanwezig is. Dat sluit natuurlijk niet uit, dat het verspreidingsgebied van beide 
soorten elkaar op een andere plaats raakt.
Kort voor Lavras vinden wij de mooie kleine Frailea pygmaea var. lilalunula 
(FR 1385b).
Via Lavras bereiken wij spoedig de omgeving van Bagé, dat naar mijn idee 
een van de meest interessante cactusgebieden in Rio Grande do Sul is. 
Behalve een prachtige nieuwe Wigginsia spec. nova (PR 275) ontdekken wij 
hier ook een Notocactus spec. nova (PR 229), die wij voor een variëteit 
van Notocactus succineus houden, maar ook best Notocactus scopa var. 
glaucerianus zou kunnen zijn. Deze Notocactus hangt hier aan steile rots
wanden en heeft de vorm van een pijp met een lengte van 30 cm en een 
doorsnede van 8 cm. Er is nader onderzoek nodig om te beslissen, wat wij 
hier precies gevonden hebben.
Tussen Bagé en Dom Pedrito moeten wij volgens Buining goudgeelbedoornde 
Frailea's kunnen vinden, maar wij vinden niets. Het gehele gebied is in cultuur 
gebracht en met veel moeite vinden wij enige exemplaren van Frailea pygmaea 
var. en Gymnocaiycium denudatum. Pas bij Machado wordt het landschap 
weer geschikter voor cactussen. Wij ontdekken Frailea machadoea nom. prov. 
(PR 159), een vondst, die voor het onderzoek aan Frailea alacriportana van 
groot belang is en kort voor het stadje Lorenco verzamelen wij de resten van 
Notocactus acutus var. lorencoensis. Deze zeer aparte en ver van de stand
plaats van Notocactus acutus groeiende Notocactus komt hier alleen nog 
maar voor in rotsrichels, zodat het belangrijk is deze soort in onze verzamelingen 
te vermeerderen. Voorbij deze vindplaats verandert de omgeving sterk en komen 
wij in een gebied, waar rijst verbouwd wordt en daarmede is ook deze reis 
ten einde.
Vijverweg 12, 5461 AL Veghel 
Vertaling: A.B. Pullen
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Notocactus species nova "Bagë" (Rio Grande do Sul) Foto van de schrijver

Lezers schrijven

MARC LACEUR

Kasverwarming, een idee
Graag wil ik u een alternatieve manier om de serre te verwarmen onder 
ogen brengen, speciaal aan te bevelen voor cactofielentuinders. Uit eigen 
ervaring weet ik dat een komposthoop binnenin een temperatuur kan ont
wikkelen van 60 a 70° C. Waarom deze warmte niet benutten?
Het principe is eenvoudig. Bij de bouw van de komposthoop (zie de litera
tuur aangaande) brengen we zoveel mogelijk buizen aan (zwarte plastic 
darm, serpentines, afbraakleidingen..., alles wat voordeligst is). Deze sluiten 
we aan op een circulatiepompje (geringe capaciteit) dat geregeld wordt met 
een gewone thermostaat. In de serre plaatsen we een konvektor (eventueel 
een serpentine van metalen buizen). Als vloeistof gebruiken we water met 
antivriesmiddel. Wanneer de komposthoop tegen de serre aanligt, hebben we 
praktisch geen enkel warmteverlies.
Zelf heb ik (nog) geen serre, zodat ik geen afmetingen kan geven voor 
de komposthoop, rendementsberekeningen enz. Wel ken ik iemand die met 
een komposthoop van 4 op 4 op 3 meter heel zijn huis verwarmt tot 15° C. 
Mijns inziens moeten we met 1 m3 kompost toch 4 m3 serre kunnen ver
warmen tot 8 a 10° C. Natuurlijk gebruiken we daarna de kompost in onze 
tuin.
Goede moed voor wie het aandurft en vergeet natuurlijk een bijverwarming 
niet voor alle zekerheid. Houd ons op de hoogte.

Sinaaidorp 71, 9190 Sinaai, België



Pseudopilo(so)cereus azureus

R. van den BERG

Het geslacht Pseudopilo(so)cereus werd door Buxbaum opgesteld voor een 
deel van de Braziliaanse Pilo(so)cereussen en omvat een aantal zuilcactussen, 
waarvan de nieuwgroei en de jonge exemplaren een mooie berijping kunnen 
vertonen.
Hoewel we de afgebeelde plant in onze kas niet zo gauw in bloei zullen zien, 
levert ze ook als jong exemplaar door de prachtige blauwe kleur een fraai 
effect op tussen de andere planten.
Het zaaien van deze plant levert geen moeilijkheden op. Wel moeten alle 
Cereussen uit Brazilië ’s winters niet te koud worden gehouden. Cullmann



vermeldt een temperatuur in de winter van overdag 20° C en 's nachts 10° C. 
In mijn kas is het niet zo warm, maar wel minimaal 10° C. Tot nu toe heb 
ik nog geen koudebeschadiging aan deze planten kunnen ontdekken.
Eperweg 132, Nunspeet

Mammilaria confusa var. conzattii ((B. & R.) Craig

W.A. ALSEMGEEST

Deze plant is voor het eerst in 1907 door C. Conzatti gevonden, waarna de 
beschrijving door Britton en Rosé als Neomammillaria conzattii in 1923 plaats 
vond. Naderhand is door R.T. Craig de soort ondergebracht als een variëteit 
van M. confusa, wat ook nu nog algemeen wordt erkend, hoewel Backeberg 
zich in Das Kakteenlexikon afvraagt of ook deze soort niet een verdere variëteit 
is van M. collinsii. Wij hebben deze soort gevonden nabij de ruines van 
Monte Alban, Oaxaca, Mexico. Bij het naar boven gaan met de bus viel het 
ons al op, dat het landschap na iedere bocht steeds sterk van begroeiing 
verschilde. Toen we dan ook na bezichtiging van de ruïnes, welke enkele 
honderden meters boven de stad Oaxaca liggen, naar beneden liepen kwamen 
wij eerst in een gedeelte terecht dat zeer druk begroeid was met grassen, 
struiken en agaven. Maar op een paar grote zuilvormige soorten na geen cactussen. 
Na een paar kilometer kwamen wij in een wat kaler begroeid gedeelte terecht 
en juist op die plaatsen, waarbij de zon wat meer op de bergen scheen, 
groeiden vele soorten cactussen, o.a. ook deze M. confusa var. De plant 
vormt op den duur grote groepen, doordat naast de aan de basis verschijnende 
uitlopers de vermeerdering ook dichotoom plaats vindt, dat wil zeggen dat 
bij voldoende grootte de kop van de plant zich in tweeën splitst, daarna in 
vieren enz. De bodem op de standplaats bevat veel zand met een redelijke 
hoeveelheid humus. In de regentijd van mei tot oktober valt er iedere middag 
een flinke regenbui waarna de planten weer spoedig opdrogen, doordat het 
water snel kan wegstromen. De standplaats ligt op een hoogte van ±  1900 meter,

M. confuse var. conzattii Foto van de schrijver



zodoende koelt het ’s avonds sterk af, vooral 's winters, maar dat is in het droge 
seizoen. Iedere dag schijnt dan de zon waardoor de temperatuur sterk oploopt 
om 's nachts tot om het vriespunt te dalen. Aan de hand van deze natuur
lijke omstandigheden is de verzorging in cultuur voor een groot yedcelte wel 
aan te passen. De plant voldoet aan de volgende beschrijving:
Plantelichaam 10 cm rond met verzonken top. Tuberkels in de nieuwgroei 
donker groen, later overlopend naar lichtgroen, bijna vierkant afgevlakt en bevat 
wit melkachtig sap dat bij beschadiging te voorschijn komt; 9 mm lang en 
aan de basis 8 mm breed. De areolen bevatten alleen in de nieuwgroei 
witte pluis, dit geldt in sterkere mate voor de axillen. Geen middendoorn; 
aantal randdoorns 5, en 5 mm tot 9 mm lang, waarbij de onderste randdoorn 
het langst is, licht gekleurd en eindigt in een donkerbruine punt. Bloemen 15 mm 
lang en 10 mm breed, olijfgroen tot vuilgeel met een rode middenstreep op 
de bloembladen; vrucht rood 1 7 x 4  mm.
Literatuur:
The Mammillaria Handboek, R.T. Graig 
Das Kakteenlexikon, C. Backeberg 
The Cactaceae, Britton and Rosé.

Jan van Arkelstraat 16, 4121 EK Everdingen

Uitslag Diawedstrijd 1981
De kwaliteit van de inzendingen lag dit jaar hoger dan het vorig jaar. De be
oordeling was daarom moeilijker. De verschillen waren soms erg klein. Zoals de 
inzenders wisten, werden de inzendingen per drie dia’s beoordeeld. Een slechte 
dia haalt dan het resultaat naar beneden. Wij hopen in de toekomst eens in een 
artikeltje een paar maatstaven te bespreken, waarnaar de dia’s beoordeeld worden. 
Het is jammer dat er niet meer prijzen zijn! Alle deelnemers worden heel hartelijk 
bedankt. Door hun deelname is de wedstrijd mogelijk geworden. De uitslag is:

1. Fr. Noltee te Dordrecht
2. A. de Graaf te Nieuwe Tonge
3. G. Piessens te Puurs (België)
4. W. Ruysch te Bennekom
5. R. Donkelaar te Werkendam
6. J. Meyer te Mijdrecht
7. G. Klees te Castricum
8. J. van ’t Zelfde te Zwijndrecht
9. J. Vrenken te Volkel

10. D. Klaasse te Dordrecht

De jury: J. den Boel te Ridderkerk 
H. Mevissen te Breda 
J. Defesche te Wouw

Denkt U aan de 3 LK op 26 en 27 september a.s.?
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TIJDSCHRIFTEN 
Grusonia jrg. 21 nr. 1
Naast de zaadlijst wordt enige aandacht gevraagd voor de Melocactussen van het Antilliaanse 
eiland St. Barthélémy. R. Fonteyne bespreekt Echinopsis "Haku-Jo".

Crusonia jrg. 21 nr. 2
Een leerzame overpeinzing van R. Fonteyne over "waarheen met de verzameling in 1981?"

Grusonia jrg. 21 nr. 3
M. Boens over zwartkleurig vuil op vooral Ferocactussen. E. Crombez zet zijn serie voort over 
de geslachtsnamen der Cactaceae en hun betekenis. Een artikel over zaaien. Inleidingen in de 
geslachten Gymnocalycium en Mammillaria door J. Keirse.

Cactaceae Brugensis jrg. 3 nr. 1
E. Lanssens over cactussen op hydrocultuur (3). Ook de derde aflevering van het Zuidameri- 
kaans cactusdagboek door A. Lau. Beschrijving door P. Bourdoux van Caralluma penicillata en 
twee variëteiten en Adenium obesum. W. Simon bespreekt het geslacht Sulcorebutia.

Cactaceae Brugensis jrg. 3 nr. 2
E. Lanssens over cactussen op hydrocultuur (4). Beschrijving door P. Bourdoux van Copiapoa 
cinerea en Oroya peruviana. W. Simon vervolgt zijn beschrijving van Sulcorebutia.

Cactusflora Leuven 1981 nr. 2
Deel 5 en 6 (februari en maart) in de serie "Het kweken en verzorgen van cactussen". 
R. Wijnants beschrijft M. beneckii, M. orcuttii en M. parkinsonii.

C. Bercht Mauritshot 124. 3481 VN Harmelen

Cactus and Succulent Journal (U.S.), vol. 52, nr. 1, Jan.-Febr. 1980
Als we dit eerste nummer van 1980 openslaan, waarvan de frontpagina een waterverfprent van 
Argyroderma congregatum voorstelt, dan zien we als eerste artikel een verhandeling over cac
tussen en vetplanten, in Arizona voorkomend, van de hand van Fred. Dortort.
Kathryn Sabo en Burt Greenberg bespreken in hun vaste rubriek een zestal succulenten, M.B. 
Bayer gaat diep in in woord en beeld op Flaworthia mirabilis.
In deel 2 gaat Richard May uitgebreid verder over Sclerocactus polyancistrus, met name m.b.t. 
de groei, de verspreiding en de cultuur van deze cactus.
Claude Chidamian koos als onderwerp de Opuntia in Japanse prenten van weleer. De Turks 
en Caicos Eilanden horen bij Brits West-lndië en zijn gelegen boven het eiland Haïti: John B. 
Iverson bespreekt de cactussen, die op deze eilandjes plegen voor te komen.
Alfred B. Lau's pen blijft vruchtbaar, getuige het 9e deel van zijn reisverhaal door Zuid-Amerika. 
Pierre C. Fischer beschrijft een nieuwe variëteit, t.w. Coryphantha vivipara var. buollama. Deze 
is afkomstig uit Yavapai County, Arizona. Voor de lezers onder ons die zich nu afvragen wat 
die variëteitsbenaming voorstelt, zullen tevergeefs naar hun Latijns verklarend woordenboek grijpen. 
Buoflama is namelijk een samenstelling vaa de afkortingen Bu(reau) of La(nd) Ma(nagement)! 
Typisch Amerikaans originaliteit!
Leo C. Song nam als onderwerp Welwitschia mirabilis, een zeer merkwaardige plant, die in 
de Namibwoestijn (Z.W.-Afrika) en in het zuiden van Angola voorkomt. Vooral het kweken uit zaad 
in cultuuromstandigheden komt in dit artikel ruim aan bod. Een bladvullende foto met enige 
regels tekst brengt Anacampseros rhodesica. afkomstig zoals de soortnaam zegt uit Zimbabwe- 
Rhodesië, voor het voetlicht.
Ann en Rubin Shein laten hun verhaal met foto's afdrukken over een reis naar Mexico om de 
vindplaats van Mammillaria beiselii zelf in ogenschouw te nemen.
R.E. Monroe behandelt diverse soorten stoffen en de invloed ervan op de pH en zoutgehalte 
op potgrond. Diverse merken worden met elkaar in allerlei tabellen vergeleken.
C. Glass en R. Forster, tenslotte, kozen als onderwerp de succulenten van San Luis Potosi, een 
in Mexico gelegen staat.

Cactus & Succulent Journal (U.S.), Vol. 52 nr. 2 March-April 1980.
Miron Kimnach geeft een revisie van Echeveria colorata, waarin behalve de zoëven genoemde, verder 
aan de orde komen Ech. lindsayana. Ech. colorata var. brandtii-, nauw verwant aan eerstgenoemde 
wordt Ech. tobarensis genoemd.
Deel 10 reeds, uit Alfred B. Lau's Zuidamerikaans cactusdagboek, blijft van een bepaald vruchtbare pen 
getuigen. Ook dit is alleszins lezenswaard.
Leo C. Song houdt zich in deel II over die merkwaardige plant Welwitschia mirabilis bezig, thans in het 
bijzonder over de voortplantingsorganen ervan. Dit artikel is zeer rijk van fotodocumentatiemateriaal
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voorzien. C. Glass en R. Forster houden zich bezig met recent ontdekte Mammillaria's, waarbij een 
kleurenfoto van Mamm. longiflora fa stampferi werd afgedrukt.
L. Bremer heeft weer een nieuwbeschrijving voor zijn rekening genomen en wel die van Coryphantha 
garessii, gevonden in het zuidwesten van Zacatecas, Mexico. Deze nieuwe soort is nauw verwant aan 
Cor. recurvispina en bloeit met diepgele bloemen.
Dit nummer wordt beëindigd met de bespreking van de meest recente ISl-plantenlijst.

Cactus and Succulent Journal (U.S.), Vol. 52, nr. 3, May-June 1980.

L. Diers en E. Esteves Pereira openen de rij met een nieuwbeschrijving, nl. die van Discocac- 
tus cangaensis, Deze nieuwe soort werd in 1975 aangetroffen in de Braziliaanse staat Goias. 
Claude Chidamian koos als onderwerp Aloë bainesii, een boomvormige soort, die in Natal, 
Zuid-Afrika thuishoort.
Ernie Gunnell laat zijn belangstelling uitgaan naar de Medusa-achtige Euphorbia's. Dit artikel is 
voorts goed gedocumenteerd met zwartwitfoto's.
Deborah Cote vertrouwt de lezer haar ervaringen toe inzake het toepassen van fluorescerende 
lichtbronnen tijdens de. rusttijd van cactussen en succulenten. Fred Dortort is toe aan zijn tweede 
deel over cactussen en succulenten in de "eigen achtertuin", waarmee hij nu de Amerikaanse 
staat Nieuw Mexico bedoelt. Daarbij heeft hij aardige habitatfoto's laten plaatsen.

Arbeitskreis für Mammillarienfreunde, IV/80
Een vertaald reisverslag van A.B. Lau, waarin de bijna vergeten Mammillaria carmenae het hoofd
thema vormt, opent dit nummer. Het origineel was al eerder verschenen in C. & S.J. (US), L. (1978). 
Het volgende artikel is ook overgenomen en is van de hand van D.R. Hunt, dat handelt over 
Mammillaria rhodantha en andere soorten.
M. Fiedler vraagt aandacht voor Mamm. glassii.
J.M. Chalet is bezig aan deel 4 over alkaloïden, voorkomend in cactussen. Daarbij is voorts een 
lijst opgenomen van cactussoorten met daarin de aangetoonde soorten alkaloïden.
G. Kuke brengt in een discussie enkele Mammillaria-LB-soorten ter sprake.
In de discussierubriek schrijft men voorts over dichotome deling, over bescherming van natuurlijke 
vindplaatsen, over kaartmodellen t.b.v. registratie van plantgegevens enz.
H. Dahm tenslotte, geeft nog enige persoonlijke kweekervaringen.

Mitteilungsblatt des A I M. V/80.
B. Bock geeft zijn reiservaringen uit Mexico, nabij Rio Nazas, weer.
De alkaloïden in cactussoorten voorkomend houdt J.M. Chalet (deel 5) nog steeds bezig.
L. E. Newton verhaalt over Mammillariacristaten. Wij noteren hierbij alvast maar dat de oorzaak van 
dit verschijnsel nog steeds een raadsel is.
Mamm. rhodantha en aanverwante soorten koos Hunt als onderwerp.
M. Fielder behandelt de bloemkleur van Mamm. senilis en Mamm. diguettii.
In de discussierubriek wordt rijkelijk gediscussieerd, hetgeen een goede graadmeter voor de activi
teiten binnen deze club is.
H. Dahm verwoordt hoe men in een beperkte ruimte (venster) toch nog een aardige collectie 
Mammillaria’s kan onderbrengen.
Tenslotte wordt Hans Bonefaas (lid) in woord en beeld herdacht n.a.v. diens verscheiden in augus
tus 1980.
Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49. 4706 KL Roosendaal.
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Enkele nieuwe ontdekkingen van grootbloemige 
Echinofossulocactussoorten (slot)

ALFRED B. LAU

Nu we het toch over de staat Tamaulipas hebben, behoort hier nog een andere 
nieuwe vondst vermeld te worden. Nummer L 1938 vertoont, naast de grote 
bloem, een zeer smalle middenstreep in de overigens zuiver witte bloemen. 
Het plantelichaam kent een donkerbruine opperhuid, heeft talrijke, dicht op elkaar 
staande ribben met een doornenpatroon als van E. pentacanthus. De bloem- 
buis is ook kort, zodat de verwantschap met die genoemde soort zeer nauw zou 
kunnen zijn. Deze soort groeit tezamen met Pelecyphora pseudopectinatus 
en met een nog niet beschreven Coryphantha, welke niet veel scheelt met 
Cor. villarensis.
Bij El Salto, Monte Escobedo, Zacatecas, heb ik al jaren lang van de schitterende 
bloemen mogen genieten van een soort, die voor mij steeds weer als een 
raadsel voorkwam en dat mogelijk de heer Helfmann uit Dresden zou kunnen 
oplossen. De heer Meyran te Mexico-Stad heeft weliswaar daarover zich nog 
geen mening gevormd. Volgens Floffmann gaat het mogelijk om een verdwenen 
Echinofossulocactus. Hij voegt nog het volgende eraan toe:
"Bij deze planten is de vierde middendoorn niet constant aanwezig. Uw plant 
heeft slechts enige areolen met 4 middendoorns, terwijl de foto-opname met 
de lichtere bloem, voor zover te zien, meestal een vierde middendoorn bezit. 
Ik neig ertoe deze plant voor E. heterocanthus te houden. De gele bloemkleur, 
in zoverre men deze opgave in de literatuur aantreft berust op een foutieve 
opgave van Schumann, die deze soort in zijn sleutel als E. wippermannii 
aanhaalt en ervoor de gele bloemkleur vermeldt. In de tekst vermeldt Schumann 
E. heterocanthus als synoniem voor E. tetraxiphus en schrijft aldaar dat de 
bloem onbekend is. Een preciese bloembeschrijving voor deze Echinofossulo
cactus is mij in de literatuur niet bekend." Tot zover Helfmann. Het is te 
wensen dat er meningen m.b.t. dit artikel naar de redactie gezonden worden, 
opdat men deze nieuwe vondsten nader kan onderzoeken en zo tot een be
vredigende oplossing te kunnen komen.

De laatste hier te behandelen soort is afkomstig uit het gebied tussen Fresnillo 
en Valparaiso in de staat Zacatecas. De middenstrepen van de middelgrote 
bloemen zijn bruin. Ik citeer wederom de heer Helfmann hoewel Meyran 
in dit opzicht een afwijkende mening heeft: "Ik ben overigens van mening 
dat het hier om Echinofossulocactus grandicernis gaat. De plant komt geheel 
overeen met de beschrijving van Föster en Föster-Rümpler. Beide beschrijvingen 
zijn evenwel zonder opgave van bloemgegevens en van de vindplaats. Ook 
Schumann schijnt deze soort nog gekend te hebben en geeft een bloem
beschrijving die met de foto overeenkomt. Maar zij spreken van een lichtgroene 
lichaamskleur, terwijl deze echter blauwiggroen is. Ook Meyran kent deze plant 
niet, want hij rekent deze tot E. dichroacanthus." Aldus Helfmann. Het ver- 
zamelnummer is: L 1092.

In mijn verzameling staan een dertigtal verschillende types Echinofossulo
cactus, waarvan de soort nog lang niet tot oplossing is gebracht. Maar deze 
planten kennen wel nauwkeurige vindplaats- en verspreidingsgebiedgegevens.
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Het zou zeer nuttig zijn voor allen die in dit geslacht geïnteresseerd zijn, zich 
met de hierboven besproken types bezig te houden en tenslotte tot het be
schrijven ervan over te gaan. Ook wanneer de mogelijkheid bestaat dat alle 
planten variëteiten of standplaatsvormen van een reeds bekend taxon blijken 
te zijn.
Apto. 98. Cordoba. Veracruz. Mexico 
Vertaling Th. Neutelings / i. Defesche

Een vetplantje voor het raam (2)
Aloe ciliaris Haw.

W. STERK

De gewimperde Aloë is in dit geslacht iets bizonders. De wimpertjes zitten 
aan de onderkant van de bladvoeten, dus bij de stengel.
Het bizondere van deze soort zit meer in de groeiwijze. Het is min of meer 
een klimplant die in regenrijke gebieden in Oost-Kaapland als tussen- of onder- 
begroeiing in lichte bossen en tussen struikgewas te vinden is.
In Zuid-Frankrijk aan de Rivièra is het plantje hier en daar verwilderd en 
groeit dan tegen rotsen en tussen planten langs de weg omhoog. We zijn 
zo gewend dat Aloë’s nu eenmaal vetplanten zijn, dat het niet opvalt dat 
dit plantje nog maar nauwelijks verdikte bladeren heeft. Als we de plantjes 
erg droog houden hangen ze slap, groeien niet en zijn erg gevoelig voor 
dopluis en wolluis. Ze kunnen goed schaduw verdragen en zijn geschikt als 
kamerplant. In de natuur worden ze wel vijf meter hoog, maar daar hoeven 
we hier niet bang voor te zijn. Zelfs in Zuid-Europa zien we zelden exem-



plaren die meer dan ruim een meter hoog worden. We kunnen ze goed 
stekken en als ze wat slierterig worden, passen we dit toe.
Goede voedzame grond met wat leem of klei is het beste. De lucht mag 
gerust vochtiger zijn dan bij de meeste succulenten. Het groeigebied ligt niet 
ver van dat waar de stamouders van onze tuingeraniums (Pelargonium) en 
Clivia’s vandaan komen.
’s Zomers kunnen ze dan ook buiten staan, maar ’s winters koel en niet 
helemaal droog.
Als de plantjes doorgroeien, verdrogen de blaadjes onderaan zodat ze een 
kaal stammetje krijgen.
Het zijn heel makkelijk te kweken plantjes die we ongeveer als een tuin
geranium kunnen behandelen.
Ze bloeien in de zomer met een tros hangende rode bloempjes, die dagen
lang mooi blijven. Vooral als de bloemstengel zich gaat ontwikkelen moeten 
we flink water geven, omdat anders de knoppen verdrogen.
Er zijn enkele variëteiten van beschreven, die ik hier nog nooit gezien heb; 
ze schijnen in Portugal ontstaan of tussen andere planten ontdekt te zijn. 
De Aloë's zijn in 1908 door Bergen in een aantal groepen ingedeeld. Deze 
soort komt in groep 21 de Striatulae. Hierin vinden we ook enkele soorten 
van Madagaskar. Daar deze soorten toch in veel opzichten afwijken van de 
andere kunnen ze beter anders worden ingedeeld, maar daar kom ik later 
nog wel eens op terug.
De bedoeling van deze stukjes is allereerst de aandacht te vestigen op mooie 
eenvoudig te kweken vetplantjes.

Wevestraat 89, 5708 AE Helmond

Wat denkt U van ... (15)

Frailea gracillima (Monv. ex. Lem.) Br. & R.

TH.M.W. NEUTELINGS

Frailea’s komen in verzamelingen niet zo talrijk voor in vergelijking met andere 
cactusgeslachten. Dat is eigenlijk jammer, want het zijn kleine, interessante 
cactussoorten die niet veel ruimte innemen. Misschien zijn ze wel minder 
populair, omdat ze niet zo gemakkelijk tot bloei geraken. Want weliswaar 
maken ze vrij gemakkelijk bloemknoppen, maar het opengaan ervan blijft 
vaak een wensdroom. En toch zijn ze in staat vruchten voort te brengen, 
waaruit na rijping kiemkrachtig zaad voortkomt. Dit is een zogenaamd cleisto- 
gaam proces, hetgeen zoveel zeggen wil dat in de gesloten gebleven bloem
knop bevruchting met eigen stuifmeel plaats vindt.
Laten we ons bepalen tot de soort gracillima, wat de "meest slanke" betekent. 
De zuilvormige gedaante van dit plantje wettigt dan ook deze naamgeving. 
Het is ruim 9 cm lang en kent een doorsnede van 2'A cm. Het heeft 19 
rijen met kleine tuberkels, die ongeveer 2 mm hoog zijn. Tijdens de groei 
ziet de kop van de plant er glanzend frisgroen uit. Nadien wordt de groene 
kleur dof. De onderzijde van de oudere tuberkels wordt geleidelijkaan donker 
tot paarsrood toe.
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Frailea gracillima

De zijkant van een zich 's-morgens opende bloem. Op deze plaat is goed te zien dat de tuberkels van 
onderen en aan de zijkanten gekante ribben heeft.

Uit de areool op de tuberkels ontspringen 2, soms 3 middendoorns, die van 
het plantelichaam af staan. Er is ook wel eens een areool te vinden met maar 
1 middendoorn. De kleur ervan is zeer donkerbruin en de maximale lengte 
die ze bereiken is ongeveer 7 mm. De randdoorns, meestal 12 in aantal, 
zijn beige tot wit van tint, dun en staan min of meer straalvormig op het 
areool ingeplant. De lengte varieert van ca. 3 tot 5 mm. De jonge areolen 
bevatten aanvankelijk wat witte wol.
De meeste kans dat de bloemknoppen zich tot een normale bloem ontvouwen 
doet zich, althans volgens mijn ondervinding in de maand augustus voor. 
De bloemknop is goed beschermd door witte wol en bruine borstelharen. 
De bloem zelf, ongeveer 30 mm breed, is prachtig egaal geel van kleur. 
De onderzijde van de buitenste bloemdekbladen kent een roodbruine midden- 
streep. De vrij brede, wat stompe bloemdekbladen zijn aan de rand enigszins 
gerafeld. Behalve de witte stempel zijn de meeldraden op het eerste gezicht 
niet of bijna niet waarneembaar. Wat uiterlijk betreft lijkt de bloem weinig op 
die van de doorsnee cactusbloem. Helaas is de duur van de bloei niet zo 
lang, een a twee dagen.
De rijpe zaden zijn vrij groot en glanzend bruinzwart.
Het vaderland van deze Frailea is Paraguay. In cultuur is bepaald geen 
moeilijk plantje en het vraagt geen bijzondere aandacht. Het verlangt veel licht, 
maar moet evenwel enigszins beschut staan tegen de rond de middaguren 
schijnende zon. Ook op de vensterbank voelt het zich beslist thuis.

Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal
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De Crassula’s van onze collecties 21

B.K. BOOM t

De determinatietabel 2

30 (6). bloeiwijze bestaande uit een aantal boven elkaar geplaatste, in
de oksels van schutbladen staande bloembundels; rozetten na de 
bloei gewoonlijk afstervend, maar stengels nieuwe rozetten vormend 31 
bloeiwijze niet aldus; indien toch wel, dan schutbladen niet op ge
wone bladen gelijkend; rozetten na de bloei niet afstervend. . .  33

31 stengels rechtop of slap en liggend; bladen in rozetten, dichtopeen, 
zeer verschillend van vorm, maar steeds spits, kaal, wel vaak gewim- 
perd, naar boven geleidelijk in de schutbladen overgaand; bloembun
dels talrijk, met witte bloemen zm,nj

capitélla Thunb.
ssp. nodulósa (Schonl.) Toelk. (C.n. Schonl.), stengels opgaand; kroonbladen op
staand; Kp„ Tr„ ZWA., ing. 1902-E.
ssp. thyrsiflóra (Thunb.) Toelk. (C.t. Thunb., C. turrita Thunb., C. corymbulósa Link &
Otto, C. triebnêri Schonl.), stengels slap, liggend of overhangend; kroonbladen aan de 
top buitenwaarts gebogen; Kp„ Ovs„ Nt., ZWA., ing. cult. 1821 -D. - In cultuur in vele vor
men; enkele klonen zijn in de handel: cv. ’Elata’ (C. corymbulósa Hort.), bladen lancet
vormig, toegespitst; cv. ’Cordata’ (C. corymbulósa var. cordata Schonl.), bladen 
eirond, de bovenste zwak hartvormig; dit is de meest voorkomende vorm.

Crassula deceptor 
cv. 'Cornuta' Crassula elegans cv. Humilis'
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bladen niet spits of toegespitst.......................................................... 32
32 bladen in tot 5 cm brede, zittende rozetten, bij droogte naar binnen 

gebogen, lichtgroen, rand met 3-5 mm lange, witte wimperharen, 
naar boven geleidelijk in de schutbladen overgaand; bloeistengels 
lang en vaak slap, vaak liggend met talrijke boven elkaar geplaatste 
bloembundels van witte bloemen - Kp„ cult. 1823-E. vj,zm

barbata Thunb.
afwijkend: bladen vlak of achterwaarts gebogen, donkerder groen, 
rand kort gewimperd, naar boven plotseling in de schutbladen over
gaand; bloeistengel rechtop met matig talrijke bloembundels - Kp„ 
cult. 1 789-E. hemisphaérica Thunb.

33 (30). planten dicht bezet met vrij lange, achterwaarts gerichte haren. 8
niet a ld u s .................................................................................................. 34

34 bladen in rozetten of aan korte stengels, onderaan de planten rozet
achtig opgehoopt; indien de stengels wat langer zijn, dan de bladen
toch d ich topeen ..................................................................................... 35
rozetten afwezig; bladen langs goed ontwikkelde stengels staand . 54

35 bladrand kaal of met fijne papillen............................................................ 36
bladrand met wimperharen of met parelachtige uitsteeksels. . . 41

36 bladen dichtopeen, de internodiën niet zichtbaar, zeer verschillend 
van vorm en kleur, zittend, tot 15 x 10 mm, stomp, dik, kaal; bloei- 
wijze tot 6 cm lang gesteeld, met witte bloemen - Kp„ ZWA., ing.
1910-E. zm élegans Schonl. & Bak.f.
cv. ’Hümilis’ (C.h. N.E.Br.), hiertoe behoren alle planten met kale, groene, meestal vier
kante rozetten, in vorm gelijkend op die van C. deceptor - cv. ’Globósa’ (C.g. N.E.Br.), 
hiertoe alle planten met kale, grijsgroene, bijna kogelronde bladen, die aan de top vaak 
iets afgeplat zijn.
bladen behaard of met (soms zeer fijne) papillen bezet, vaak alleen 
maar g r ijs ...........................................................................................37

37 struikje tot 20 cm hoog met zichtbare internodiën; bladen 2-3 cm 
lang, tenminste 1 'h maal zo lang als breed, loodrecht afstaand en 
duidelijk kruiswijs overstaand, dicht met kleine (tot zeer kleine) papil
len bezet, grijs; bloewijzetot 10 cm lang gesteeld, los-tuilvormig, met 
roomkleurige bloemen - Kp., ZWA., ing. 1911 -ZA. zm

grisea Schonl.
internodiën niet zichtbaar; bladen maximaal 1 Vi maal zo lang als 
b re e d ................................................................................................. 38

38 rozetten klein, zittend, met schijnbaar 2-rijig geplaatste bladen;
dezen 5-15 mm diam., vrij dun, fijn getand, top afgerond, randen niet 
gewimperd, grijs dicht met papillen bezet en vooral de onderzijde 
met aangedrukte haren; bloeiwijze kort gesteeld - Kp., Ing. ca 
1920-ZA. zm alstónii Marl.
rozetten niet a ldus..............................................................................39

39 rozetten zuilvormig tot 5 cm hoog, 10-15 mm breed; bladen dichtop
een, groenachtig grijs, fluweelachtig behaard; bloeiwijze tot 4 cm 
lang gesteeld, los tuilvormig, met kleine, roomkleurige bloemen - Kp., 
ing. 1928-ZA. zm columélla Marl. & Schonl.
planten niet aldus behaard, wel dicht met papillen bezet en daardoor
fraai grijs tot wit van kleur.................................................................40

40 (39,88,126). rozetten plat tot kort zuilvormig, vaak vierkant, tot 10 cm 
hoog en 2 cm breed, vaak vertakt, licht grijs; bladen dichtopeen, drie
hoekig, fijn papilleus, met dikkere, netvormig geplaatste bobbeltjes 
(loupe), achterzijde gekield, top op- of uitstaand, nooit aanliggend; 
bloeiwijze tot ca 3 cm lang gesteeld - Kp., ing. 1897-E. zm (C. decép-

179



trix Hort., C. arta Schonl., niet Hort)
decéptor Schonl. & Bak.f. 

cv. ’Cornüta’ (C. cornuta Schonl. & Bak.f.), hiertoe alle planten, waarvan de bladtop- 
pen schuin uitstaan; Kp„ ing. ca 1899-ZA.
afwijkend: rozetten niet vierkant, vaak verlengd, maar zelden vertakt; 
bladen sterk gebogen, effen grijs dus zonder bobbeltjes, achterzijde 
stomp gekield, top spits en aanliggend - Kp„ ZWA., ing. ca 1931 -D.
(C. arta Hort., niet Schonl. en algemeen onder deze naam in cultuur,
C. deltoides Hort., niet Thunb.)

plegmatoides Friedr.
41 (35,91). bladen met parelachtige papillen (loupe)..........................42

bladen zonder of met zeer kleine papillen.......................................43
42 zodevormende struik tot 30 cm hoog; bladen dichtopeen, 3-5 x 1 cm, 

vrij dik, langwerpig, grijsgroen, bovenzijde vlak met rode kuiltjes, 
onderkant bol; bloeiwijze kort gesteeld met roze bloemen - C. cooperi 
x C. falcata, orig. 1903-D. zm (C. justus-corderóyi Jac. & Poelln.)

cv. ’Justus Corderoy’ (Corderoy) 
zodevormende planten tot 10 cm hoog sterk in de breedte uit-

Crassula cooperi cv. 'Picturata' hybriden Crassula cooperi cv. 'Picturata' hybriden

groeiend; bladen dichtopeen, tot 3 x 2 cm, in iets spiraalvormig ge
draaide reeksen, scheef staand, top afgerond, grijsgroen met parel
achtige papillen bezet; bloemen in zittende tot kort gesteelde, tussen 
de bladen ontspringende, zeer dichte tuilen, mooi roze - C. falcata x 
C. mesembryanthemopsis, orig. ca 1954-VS wt.vj (C. morgartiana 
Hort.)

cv. ’Morgan’s Beauty’ (Morgan)
43 (41,65). overstaande bladscheden meestal trechtervormig ver

groeid; bovenzijde van de bladen ergens met rode tekening. . . 44
niet a ld u s ...........................................................................................45
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44 (95,136). stengels vrij stevig, opgaand, tot 20 cm hoog; bladen 20-40 
x 4-8 mm, langwerpig-spatelvormig, bovenzijde lichtgroen met rood
achtige punten en fijne grijze papillen, onderkant vaak geheel rood, 
rand sterk gewimperd; bloeiwijze tuilvormig, met rode bloemen; kelk 
gewimperd; vruchten niet als bij de volgende soort - C. cooperi x C. 
setulosa??, orig. ca 1878-B. - zm (C. gracilis Pynaert, C. rubicunda 
Haage & Schmidt, niet E. Meyer, C. schmidtii Regel)

x desmettiana de Smet ex Rodigaz 
cv. ’AIba’ (C. schmidtii var. a/ba Boom), planten groen, zelden gemengd met rood; 
bloemen wit; orig. ca 1950-N.
stengels vrij slap, aanvankelijk met platte rozetten; bladen tot 3 x 1,5 
cm vaak veel smaller, ovaal-lancetvormig, bovenzijde groen met 
rode tekening (incl. punten), onderkant vaak groen, rand fijn parel
achtig gewimperd; bloeiwijze trosvormig, met witte of roze bloemen; 
kelk gewimperd: rijpe vruchten met kleppen, die loodrecht op de 
bloemsteeltjes staan - Kp„ ing. 1874-E. zm (C. bolüsii Hooki., C. 
éxilis ssp. c. (Reg.) Toelk.) coopéri Regel
cv. 'Picturata' ( C.p. Boom, C. éxilis ssp. coopéri (Regel) Toelk.), bladen tot 30 x 15 
mm, breed ovaal, groen met fraaie rode tekening; ing. ca 1950-N.
Voor hybriden zie onder C. setulosa (46).

45 bloeistengels bebladerd .......................................................... 46
bloeistengels naakt of hoogstens met kleine schutbladen . . .  47

46 laag en dichte zoden vormend; bladen in rozetten, tot 10 x 3 mm, 
ovaal-lijnvormig, donkergroen, rand gewimperd, de wimperharen el
kaar alleen aan de voet van de bladen rakend; overstaande bladvoe- 
ten kort (2 mm) vergroeid; bloemen in kort gesteelde, 2-3 cm brede 
tuilen, wit; kroonbladen aan de top afgerond; kelkbladen niet gewim
perd; vruchtkleppen niet loodrecht op de bloemsteeltjes staand - Kp„
Orv., Les. Nt„ type in cultuur? (C. cürta N.E.Br.)

setulosa Harv. var. cürta (N.E.Br.) Schonl. 
cv. ’Milford’ (C. milfórdae Byles), een vrij goed winterharde kloon, die regelmatige, 
zeer dichte rozetten vormt; ing. 1937-E. zm
afwijkend: bladen tot 35 x 10 mm, rand zodanig gewimperd, dat alle 
wimperharen elkaar raken; overstaande bladvoeten over een afstand 
van 6-8 mm trechtervormig vergroeid; bloemen meestal wit; kelkbla
den gewimperd; vruchtkleppen loodrecht op de bloemsteeltjes 
staand coopéri Regel (44b)
hybriden van C. cooperi, C. desmettiana en C. cv. 'Milford' zijn als een gevarieerd 
mengsel in de handel als de z.g. C. picturata-hybriden; een fraaie, laagblijvende, rood- 
bloeiende kloon is in de handel als cv. 'Isabella', orig. 1956-N.

47 (45). bladen behaard of met glasachtige papillen..........................48
bladen kaal, wel vaak langs de rand gewimperd................................ 51

48 lage, zodevormende plant in bloei tot 8 cm hoog; bladen 10-15 x 3-8 
mm, in dichte rozetten, langwerpig-omgekeerd eirond, grijs, nooit 
roodachtig, wollig behaard; bloeiwijze hoofdjesachtig met witte bloe
men - ZWA., ing. 1913-D. zm (C. hofmeyeriana Dinter)

ausénsis Hutch.
bladen met kogelvormige papillen of met korte, dikke, teruggekrom
de haren bezet, grijs, vaak met rood g e m e n g d ..........................49

49 (21,48). struikje tot 30 cm hoog; bladen rozetachtig opgehoopt,
2-4 x 1-2 cm, dik, langwerpig-omgekeerd eirond, soms scheef, 
stomp, grijs, soms roodachtig aangelopen of met rode rand, beider
zijds dicht bezet met kogelvormige papillen of met dikke, terugge
bogen haren, de randen bij de top met wimperharen; bloeiwijze een
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tot 10 cm lang gesteelde tuil met witte bloemen - Tr„ Zw., Nt„ ing. 
1886-ZA vj.,zm (C. globularioides Britt. ssp. a. (Schonl. & Bak.f.) 
Toelk.) argyrophylla Schonl. & Bak.f.

bladrand niet gewim perd.................................................................
(49, 124). struikje tot 40 cm hoog; bladen 1,5-3 x o,5-1 cm, in 
bundels aan de voet van de stengels, de internodiën nauwelijks 
zichtbaar, bovenzijde plat, onderkant licht gewelfd, beiderzijds bezet 
met vrij dikke achterwaarts gerichte haren, zittend, grijsgroen; bloei- 
wijze tot 8 cm lang gesteeld - Kp„ ZWA., ing. ca. 1900-E. zm

namaquénsis Schonl. & Bak.f. 
afwijkend: bladen 1 -2 cm diam., bijna kogelrond, bovenzijde even
wel vaak iets afgeplat, voet plotseling in de korte steel versmald - Kp„ 
Zw„ ing. ca. 1930-E. (C. sericea Schonl. var. h. (Marl. & Schonl.Toelk)

hottentótta (Marl. & Schonl.) Toelk.

C. ausensis

(47). rozetten maximaal 3 cm diam......................................................
rozetten tenminste 3 cm diam., vaak veel groter..........................
(51,140). stengels dun, liggend, dichte zoden vormend; bladen in 
ca. 1 cm brede, vierkante rozetten, heldergroen, zonder of maar met 
enkele donkergroene punten, rand met achterwaarts gerichte, witte 
wimperharen; bloeiwijze hoofdjesachtig, tot 5 cm lang gesteeld, met 
helderwitte bloemen; stijl teruggebogen - Kp„ ing. 1927-ZA. wt,vj.

socialis Schonl.
afwijkend: stengels kort, rozetten niet zoden vormend, tot 6 cm diam., 
ca gelobd vierkant, heldergroen met donkergroene punten, boven
zijde vaak bol staand; bloeiwijze met enkele bloembundels aan de 
top van de bloeistengels vj.

quadrangularis Schonl. (53a)



Crassula argyrophylla

53 (52,113,143). bladen in rozetten van tot 6 cm diam., overstaand,
breed eirond-omgekeerd eirond, vlak of bolstaand, donkergroen met 
donkergroene punten; bloeiwijzesteel tot 5 cm lang, aan het einde 
met enkele bloembundels; kroonbladen uitstaand, helderwit - Kp„ 
ing. 1906-ZA. vj. (C. montana Thunb. ssp. q. (Schonl.) Toelk., C. gil- 
lii Schonl.)

quadrangularis Schonl.
cv. ’GilI’s Jewel’, kloon met driehoekige, spitse bladen en tot 8 bloemhootdjes aan 
eind van de bloeistengel; kroonbladen helderwit.

bladen in rozetten van 4-15 cm diam., niet overstaand, uitlopers al 
of niet aanwezig; bloembundels vrij talrijk - Kp„ Nt„ cult. 1719-N. wt,vj

orbicularis L.
cv. ’Orbicula’ (C. orbicularis L, s.s.), planten met gebogen uitlopers, op de top waar
van nieuwe rozetten worden gevormd; bladen 3-5 x 1 -2 cm, ovaal-omgekeerd eirond 
vlak, grijsgroen, mat; bloeiwijze tot 8 cm lang gesteeld, met korte, hoofdjesachtige tui
len van kleine, rode-witachtige, teruggebogen kroonbladen; verscheidene klonen 
komen in cultuur voor.
cv. ’Rósula’ (C. rosularis Haw., s.s.), planten met korte uitlopers, nevenrozetten dus 
dichtopeen; bladen 3-10x1 -3 cm, ovaal-lancetvormig, vaak gootvormig, donkergroen, 
onderkant vaak rood; bloeiwijze tot 20 cm lang gesteeld met talrijke pluimvormig 
gerangschikte bloembundels; kroonbladen opstaand, roomkleurig; bloemen onaan
genaam geurend.
cv. 'intermediair', (C. orbicurósuta Boom), hiertoe kunnen alle overgangsvormen 
van de twee bovenstaande cv's gerekend worden, dus met kortere of langere uitlo
pers, kortere ot langere bladen en hogere, rijkere of lagere, arme bloeistengels; deze 
planten kunnen ook gewoon C. orbicularis genoemd worden.

(wordt vervolgd)
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Mesembryanthemaceae (XXVI)

FR. NOLTEE en A. DE GRAAF

29. Cheiridopsis N.E.Br.
(Op een mouw, een huls gelijkend)

Cheiridopsis is een van de grotere geslachten (±  100 soorten) van de 
Mesem-groep. De leden van dit geslacht zijn langzaam groeiende, veelal 
ultra-succulente, planten. De meeste soorten vormen door vertakking, op la
tere leeftijd bossige zoden. De vorm van de bladeren is bij de verschillende 
soorten nogal variabel. Het kunnen smalle, min of meer cylindervormige, ge
rekte bladeren zijn, doch ook spitsuitlopende, dikke eivormige bladeren ko
men veel voor.
Zoals bij meer geslachten uit de Mesem-groep is de vorm van de blade
ren in de rustperiode afwijkend van die in de groeitijd. Tijdens de droge 
tijd - dat is dus de rustperiode - zijn bij vele soorten de bladeren na ver
loop van enige tijd gehuld in een papierachtig vlies. Hieraan ontleent het 
geslacht ook zijn naam. Dit vlies is ontstaan door het geheel verdrogen van 
de oude bladeren. Binnenin dit omhulsel hebben zich de nieuwe bladeren 
gevormd. Het benodigde vocht voor de vorming van deze nieuwe bladparen 
is daarbij onttrokken aan de oude bladeren.

Cheiridopsis peculiaris Foto's Arie de Graaf



VERENIGINGSNIEUWS AUGUSTUS 1981

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

BESTUUR
Voorzitter: H. Rubingh, Valeriaanstraat 193, 3765 EN Soest.
Vice-voorzitter: M.M.M. Jamin, Lucas Gasselstraat 52, 5246 CG Rosmalen.
Secretaris: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
2e Secretaresse: Mevr. J.M. Smit-Reesink, Pr. W. Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom. 
Tel.: 08389-7551.
Penningmeester: G.W. Leive, Prof. F. Andreaelaan 93, 3741 EK Baarn. Tel.: 02154-15645. 
Girorek. 680596 t.n.v. Succulenta te Baarn, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank 
Nederland t.n.v. Succulenta te Baarn. Voor Belgiè: rek. no. 000-11.41.809-22 van de Bel
gische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Baarn.
Alg. Bestuurslid: J.H. Vostermans, Schoolweg 55, 5916 PK Venlo.
Alg. Bestuurslid: F. Maessen, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.

LEDENADMINISTRATIE:
Administrateur: P. Dekker, St. Pieterstraat 27, 4331 ET Middelburg. Inlichtingen over en 
aanmelding van lidmaatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor 
leden in Nederland f  35,—, voor leden in België Bfrs. 530,— en voor leden elders wonende 
f 40 ,-. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f 7,50/Bfrs. 115.

MAANDBLAD
Redacteur: J.H. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw. Tel.: 01658-1692.
2e Redacteur: Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081. 
Verenigingsnieuws: C.A.L. Bercht. Sluitingsdatum: 15e v.d. maand voor het verschijnen. 
Vraag en Aanbod en Advertenties: Mevr. J.M. Smit-Reesink. Sluitingsdatum: 15e van de 
maand voor het verschijnen.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN:
Buiningfonds: A. de Graaf, Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus f  1,50 te bestellen 
op girorek. 1345616 t.n.v. J. Magnin.
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, post De Klomp. 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.
Oude nummers Succulenta: H.B. Hooghiemstra, Reyerdijk 115, 3079 NC Rotterdam.

HET BOEK "DISCOCACTUS” DOOR A.F.H. BUINING
Het boek omvat 224 pagina’s met 60 kleurenfoto’s, 84 zw art/w it fo to ’s, 33 tekeningen, 6 
landkaarten en twee sleutels to t de soorten. Te bestellen door storting van f 30,— op 
girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds, Rosmalen, onder vermelding van 
"Discoboek” .
De prijs van de Duitse versie is f 3 5 ,- (für Deutschland DM 35,—); de Engelse versie kost 
eveneens f  35,— (for Great Britain £ 7,—).

BEWAARBANDEN, HANDLEIDINGEN EN VERENIGINGSSPELDJES
Bewaarbanden voor 1 jaargang a f 16,— (f  13,— bij bestelling van 10 of meer, of indien 
afgehaald).
Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten is uit
verkocht. Een geheel herziene versie verschijnt herfst 1981.
Verenigingsspeldjes, in broche-vorm of als steekspeld a f 4,—; bij bestelling van 20 of 
meer f  3,50 per stuk.
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Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op 
girorek. 3742400 van Succulenta, afd. Verkoop, Venlo, met vermelding van de bestelde 
artikelen. (Tel.: 077-18627, Hr. Vostermans).

ATTENTIE
Per vergissing staat op het aprilnummer het jaar 1980 gedrukt. Gelieve het met de pen te 
veranderen in 1981. Dat voorkomt over jaren problemen met het terugvinden van deze af
levering.

EVENEMENTENLIJST
22 augustus 
29 augustus 
5 september 

12/13 sept.
12/20 sept.
19 september 
26/27 sept.
4 oktober

Programma Cactaceae Brugensis
28 augustus : Lezing door de heer A. Fröhlich uit Luzern.

De vergaderingen vinden plaats in Zaal Sconevelde, Brieversweg te St. 
Kruis, Brugge.

Succulentenbeurs te Roosendaal 
Succulentenbeurs te Zutphen.
Internationale cactussen- en vetplantenmarkt te Nijmegen. 
Opendeurdagen A. Goossens, Duffel.
Nationale Hobbybeurs "Hobby 1981" te Brugge.
Ruilbeurs van het Noorden te Zuidlaren.
3 LK te Houthalen.
Cactussenbeurs te Schilde (B).

Programma Grusonia
14 augustus : Torhout, Heer Vervoort uit Ekeren spreekt over Alpenplanten 
11 september : Tielt, Heer K. van der Stiggel uit Gent over Euphorbiaceae 
9 oktober : Torhout, Heer H. Misson uit Blankenberge over zijn Mexicoreis 

13 november : Tielt, Ruilbeurs
11 december : Torhout, Danny Samijn uit Kortrijk met een film over cactussen.
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur
- te Torhout: Zaal Don Bosco, Pastoriestraat te Torhout.
- te Tielt: Zaal Vijverhof, Kortrijkstraat te Tielt.
Op de onder de evenementen genoemde Hobbybeurs is Grusonia met een stand aanwezig.

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

Spec. kwekerij voor hobbyisten en verzame
laars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek gratis 
toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe 
cultuurimporten voor de verkoop.

Geopend van maandag tot zaterdag van 9-18 uur.

HOVENS cactuskwekerij Markt 10,5973  nr Lottum Lottum vindt U,
E3 richting Venlo afslag Venray - Grubben- 
vorst-Lottum 
Telefoon 04763-1693
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AFDELINGSNIEUWS

Programma afdeling IJsselstreek

29 augustus 
25 september
30 oktober

27 november 

18 december

te Zutphen: Ruilbeurs van het Oosten, 
te Goor: Onderlinge ruil- en praatavond.
te Zutphen: De heer de Looze uit Heerde vertelt aan de hand van dia’s 
over liefhebberij in Engeland.
te Goor: Praatavond d.m.v. discussiegroepen, begeleid door de heer de 
Bruyn uit Almelo. Beoordeling zaaiwedstrijd. 
te Zutphen: Algemene Vergadering.

Programma afdeling Groningen
10 september : Lezing door de heer Rubingh over zijn reis naar Mexico. Plaats: Nieuwe 

Doelen te Appingedam, aanvang 19.30 uur.
8 oktober : Lezing door de heer Braamhaar over zijn reis naar Equador. Plaats en tijd 

als op 10 september.

Programma afdeling Dordrecht & Omstreken
6 augustus

september
oktober
november
december

Geen officiële vergadering, iederen is welkom i.d. kas van de heer Kooij- 
man in Zwijndrecht.
Onderlinge ruilbeurs.
Lezing over cactussen (spreker wordt later bekend gemaakt).
Quiz te verzorgen door de heer van Kaam.
Jaarafsluiting.

Attentie: met ingang van februari is de aanvang van de vergaderingen bepaald op 19.30 u.

Programma afdeling Zaanstreek

28 augustus : gezellige praatavond en plantenverkoop van de fa. Bos uit Schoorldam. 
Inlichtingen: Mevr. A. Hoekstra-Tuyn, Clusiusstraat 12, 1504 HH Zaandam.

Programma afdeling Leiden
20 augustus : Voor deze avond is wereldreiziger, de heer Niessen uitgenodigd. De heer 

Niessen zal dia’s laten zien van een recente reis, dia’s, die gezien vorige 
lezingen, weer van ’n bijzonder hoog gehalte zullen zijn. In de pauze is er 
plantenverkoop.

17 september : Op deze avond zullen leden in de gelegenheid worden gesteld, eigen dia's 
te vertonen van de voorbije zomer en groei en bloei van hun succulenten, 
tevens grote verloting onder het motto "Voor leden door leden” .

15 oktober : De heer Weijts zal een causerie houden over het geslacht Parodia, een en 
ander met omlijsting van dia’s over dit geslacht.

19 november : De bekende auteur J. van Keppel heeft toegezegd vanavond het afharden 
van planten te bespreken. Op deze leerzame avond worden tevens dia’s 
vertoond.
Indien nodig, is de heer Wetselaar van de Leidse Hortus bereid gevonden, 
om bij verhindering van voornoemde sprekers, als plaatsvervanger op te 
treden.
Het vergaderadres is: Lammenschansweg 40A, Leiden.

Programma afdeling Amsterdam
21 augustus : Heer Triep met dia’s over de Stadtische Sukkulentensammlung in Zürich 
19 september : Plantenverkoop door fa. Bos uit Schoorl
De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur. Plaats: zaaltje naast de Prinsessekerk, Van 
Hallstraat 164. Inlichtingen: F. Triep, 1e Oosterparkstraat 136 I, Amsterdam, tel. 020- 
655148.
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Programma afdeling Eindhoven
7 september : Ruilavond

De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur. Plaats: Gemeenschapshuis ” De Schalm” , O.L. 
Vrouwedijk 31 te Meerveldhoven.

Programma afdeling Hoekse Waard
10 september : Ruilavond en Lezing door de Heer Engels over Mammillaria
8 oktober : Lezing Heer Prestlé over de Rio Grande do Sul (Brazilië)

12 november : Zaaiwedstrijd en Quiz
10 december : Lezing.

Werkgroep Asclepiadaceae Nederland (W.A.N.)
Op zaterdag 3 oktober bijeenkomst in het zaaltje van de Pauluskerk, Albertine Agnesstraat, 
Dordrecht. Aanvang 13.30 uur.
De kerk staat dicht bij het Hoofdbureau van Politie en ligt binnen loopafstand van het 
station.
Programma: o.a.
- verslag activiteiten van de subwerkgroepen
- praatje over erfelijkheid en de wetten van Mendel
- ruilen en kopen van planten.
Inlichtingen over de W.A.N.: Herman Bühl, Zaanstraat 92, 1013 RW Amsterdam. Tel.: 
020-868040.

DER K AK TEENLAD EN hobby-
benodigdheden
boeken

G r a t i s  t e r  k e n n i s n a m e ONZE NIEUWE VERZENDCATALOGUS
81/82 met uitgebreide benodigdheden en 
vakboeken-aanbieding voor de 
cactus- en orchideeënliefhebber.

Jörg Kopper - Lockfinke 7 - D-5600 Wuppertal 1
O pdrach ten  w orden s lech ts  op onze voorw aarden uitgevoerd.

C A C T U S S E N  - S U C C U LE N T E N  Sortimentslljst wordt na storting van /  1,—
toegezonden. G iro reken ing  124223.

A. N. BULTHUIS EN CO. ’s Zondags gesloten

3945 ZG Cothen-Groenewoudseweg 14 Postbus 12 - Tel. 03436-1267

Kees en Martine Bos
andere succulenten 
cactussen
Kanaalweg 16,
1749 CE SCHOORLDAM 
(Warmenhuizen)
Tel.: 02269 - 2694

Liefhebbers
zijn de hele week welkom!

Cactussen
Aloes
Coniferen
Tillandsias
Uitzonderlijke boeken
Succulenten
Bromelias
Over diverse onderwerpen
Exotica
Kamerplanten
Epifyten
NATUUR & BOEK Elandstraat 58
2513 GT Den Haag tel. 070-64 62 77
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BEURZEN

Succulentenbeurs West-Brabant
De beurs georganiseerd door de afdeling West-Brabant wordt gehouden op zaterdag 22 
augustus. De aanvang is om 14.00 uur en de plaats is de kantine van het Norbertus 
College, Lyceumlaan 10 te Roosendaal. Dit is drie minuten lopen van het station.

Succulentenbeurs van het Oosten
Op zaterdag 29 augustus houden wij weer de traditionele succulentenbeurs van het Oosten 
in de grote zaal van de Hanzehof ”de Buitensociëteit” , te Zutphen. Aanvang beurs 13.00 
uur. Einde 17.00 uur.
Toegang vrij - grote verloting - toegang vrij - grote verloting - toegang vrij - grote verloting

INTERNATIONALE CACTUSSEN- EN VETPLANTENMARKT TE NIJMEGEN.

Op zaterdag 5 september 1981 zal de afdeling Nijmegen weer een internationale succu- 
lentenmarkt organiseren op ” De Wedren” in Nijmegen.
Vanaf 9.00 uur is er gelegenheid om tafels in te richten; de beurs is van 10.00 uur tot 17.00 
uur geopend.
Diegenen, die verzekerd willen zijn van tafelruimte wordt dringend geadviseerd om, in ver
band met de beperkte accommodatie, ruim van tevoren telefonisch het aantal strekkende 
meters tafel te bestellen (f 2,50 per meter).

Arnhem

U kunt hiervoor bellen 08860-1932, b.g.g. 080-233668.
De vlak bij het centrum gelegen Wedren is, met behulp van bovenstaande schets, eenvou
dig te vinden: komende vanuit de richting Arnhem dient u op het Oranjesingel de afslag 
naar de Universiteit te volgen, en vanaf het Keizer Karei Plein is het bij het eerste stoplicht 
naar rechts. Bovendien zal op 5 september de route met borden zijn aangegeven. Parkeer
ruimte is aanwezig.
De afdeling Nijmegen wenst u een goed plantenseizoen toe en hoopt u, met de tastbare 
resultaten daarvan, op 5 september te mogen begroeten. Adri Rutten

secr. afd. Nijmegen
Openbeursdagen Goossens
Op 12 en 13 september 1981 stelt de heer Albert Goossens zijn kassen open voor bezoek. 
Openingsuren van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Op andere dagen van het jaar zal geen 
bezoek worden toegelaten.
Adres: A. Goossens, Mechelsebaan 134, B 2570 Duffel.

Cactussenbeurs Leuchtenbergia te Schilde
Op 4 oktober 1981 organiseert de vereniging Leuchtenbergia een grote ruil- en verkoop
beurs in het Dienstencentrum, Schoolstraat 44, B 2230 Schilde. De deuren gaan om 13.30 
uur open.
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Liquidatieverkoop
cactuskwekerij

F.H.A. Jansen
Leyweg 19 - Den Haag
Holland

Een kleine greep uit de 
zeer bijzonder collectie:
Bartschella Schumanni
Cochemia Setispina
Thelocactus Haslifer
Lophorhora Williamsli
Leuchtenbergia Principes
Haw. Maughani
Gasteria Lillputana
Euphorbia Obesa
Euphorbia Bupleurifolia
Diverse Conophytums - Tephrocactae
- Astrophytums, enz. enz.
(meer dan 2000 soorten).

De kwekerij is geopend iedere zater
dag van 10.00 tot 17.00 uur of na 
tel. afspraak 070-253483.

PLANTENHANDEL A. H. Abels.

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

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

VULKAN LAVA
zand / korrel

Een neutraal teeltsubstraat, ook zeer geschikt voor grondverbetering.
Vraag documentatie.

Gebr Rook BV
Postbus 9 2920 AA Krimpen a/d IJssel 
telefoon 01807 - 13044, telex 22361
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VRAAG 
EN

AANBOD
Opgaven voor october moeten uiterlijk op 15 
september bij Mevr. Smit zijn. 
bij Mevr. Smit zijn.
Leden van Succulenta hebben per jaar recht 
op één gratis advertentie in deze rubriek. 
Alleen advertenties de liefhebberij betref
fende worden opgenomen.

Te koop: 1 Jatropha podagrica f 6,—, 1 
grote paascactus Rhipsalidopsis gaertneri 
f 25,- en 2 Rhipsalis coriacea f 3,— p.st. 
Mevr. J. Dragt, Storklaan 5, 2613 XS Delft. 
Tel.: 015-140295.

Te koop: Humex electr. ventilatorkachel 
voor hobby broeikas, omschakelbaar van 
1500W op 3000 W. En een Humex aardgas
kachel voor 2.50 x 3 m. kas. Mevr. Teekens, 
Clara Fabriciuspark 48, Slijk-Ewijk. Tel.: 
08818-1757.

Gevraagd: Ik ben op zoek naar nuttige 
adressen in binnen- en buitenland, voor 
aankoop van zaad en/of planten van 
Sempervivums en andere winterharde suc
culenten. Ook plantenlijsten van niet-win- 
terharde succulenten zijn welkom. Bourgoy 
Paul, Heidelbergstraat 264, B - 8200 - St. 
Michiels-Brugge 2, België.

Gevraagd: Wie kan mij inlichtingen ver
strekken over de volgende zaken: reiserva
ring naar en in Brazilië, vindplaats van 
cactussen, vetplanten en andere tropische 
en subtropische planten in dit land. Dit is 
bedoeld als voorbereiding voor een reis van 
ongeveer een maand in 1982 of 1983. Zoek 
ook 3 a 5 medereizigers. Alle inlichtingen 
zijn welkom bij Johan Keirse, Gulden Spo
renstraat 7, 8020 Oostkamp, België. Tel.: 
050-824660.

Gevraagd: Wil de heer die in Almelo woont, 
nader adres en naam mij onbekend, 
waarvan ik op de beurs in Amstelveen een 
flink aantal Rebutia’s en Aylostera’s heb 
gekocht contact met mij opnemen? Ik wil 
graag nog wat planten van hem kopen. I.L. 
Goudswaard, Kramerspolder 5, 4675 RG St. 
Philipsland.

Te koop: Vierkante plastic potten 9 x 9  cm, 
1 x gebruikt. 1500 st. voor 9 ct. p.st. Mevr. 
Baerts-Keulen, 6071 LH Swalmen, Heide 
18. Tel.: 04740-3062.

V A N  S P I J K  

uw d r u k k e r

KARLHEINZ UHLIG -
KAKTEEN

053 Kernen i.R. (Rommelshausen) 
W.-Duitsland Lilienstrasse 5
Austrocephalocereus
dolichospermaticus DM 12,--'-30,
Buiningia aurea 10,00 28,
Echinofossulocactus wippermannii 12." - 18.
Leuchtenbergia principis 6.~ - 1 4 .

Mammillaria egregia 8. - - 10,
Melocactus longispinus 5 .- -25.
Notocactus scopa v. machadoensis 12,- - 16,
Parodia prolifera 8 ,- - 10.
Roseocactus kotschoubeyanus
v. elephant 8 ,- - 15,
Thelocactus hexaedrophorus 8 ,- - 9.

Planten en Cactussenhandel

A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

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

Singel-Bloemmarkt t/o  528 (Geelvink- 
steeg), Amsterdam. Tel.: na 18.00 uur 
020-101641.
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A. de Jong
EXOTIC SEEDS
Valkstraat 5 - Telefoon 05120-22753 
Telex: 73250 LINE NL Ref. 508 
9201 SH Drachten Holland

DE VOLGENDE ZADEN ZIJN UIT VOORRAAD LEVERBAAR:
LIJST CACTEEN

Astrophytum asterias 18,00
myriostigma en f. nudum 9,80
ornatum 11,00

Austrocephalocereus albicephalus 9,50
dybowskii 8,00

Brasilicactus graessnerii en var. stellatus 5,00
haselbergii 7,00

Cleistocactus smaragdiflorus 7,00
Coryphantha maiz-tablasensis en radians 6,50
Echinocereus engelmannii variegatus 12,00

fitch ii 10,00
melanocentrus 6,00
pectinatus v. rigidissimus 7,50
viridiflorus v. chloranthus 6,50

Echinofossulocactus lloydii en phyllacanthus 6,50
Echinopsis leucantha en silvestrii 5,50
Eriocactus leninghausii en schumannianus 6,25
Ferocactus histrix en townsendianus 5,50

latispinus en v. flavispinus 6,00
Glandulicactus uncinatus 6,50
Gymnocalycium horridispinum 5,00

saglione 6,00
Hamatocactus setispinus 6,00
Helianthocereus pasacana 5,00

poco 4,00
Mamillaria amoena, candida, celsiana, columbia- 

na, densispina, moellendorffiana, 
mystax, perbella, sempervivii, alle 
species: 6,50
centricirrha, Gemengde witbedoornd: 5,00 
bocasana, vaupellii 7,00
compressa, heyderii v. hemisphaeri
ca, parkinsonii 8,00
bravoa, collinsii, elegans, galleottii, 
gigantea, lanata, pilosus, prolifera, 
rubrum, saetigera, sempervivii v. 
caput-medusae, uncinata, Gemengde
species: diverse prijzen
rhodantha 6,50

Melocactus HU 436 12,00
Micranthocereus auri-azureus 9,00
Notocactus crassigibbus 9,00

fuscus, herteri, mammulosus, sub- 
”  mammulosus, uebelmannianus 6,50 

Opuntia chlorotica, violacea v. macrocentra, gosse-
liniana v. santa-rita 14,00

Pilosocereus bradeii 8,00
pachycladus 6,00

Pseudopilosocereus fulvilanatus, saxatilis 7,50
Soehrensia bruchii 4,00
Trichocereus purpureopilosus, spachianus 4,50
Selenicereus pteranthus (Cereus nycticallus) 11,00

LIJST ANDERE SUCCULENTEN

Adromischus diverse sp. op aanvraag 
Aeonium arboreum, canariense, haworthii, hieren- 

se, sedifolium, virgineum, viscatum, 
sp. nr. 1, sp. nr. 2 8,00

Aloe arborescens, castanea, marlothii, melanacan-
tha 5,00
arborescens v. natalensis 12,00
variegata 50,00

Anacampseros filamentosa, rufescens 9,00
”  sp. AJ 27 8,00

Astroloba sp. "Valley of Desolation” AJ 62 6,00
Caralluma mammillaris 20,00
Cephalophyllum Gemengd 6,00
Conophytum giftbergense 6,00
Cotyledon campanulata (Gèèn teretifolia) 6,00

orbiculata, paniculata, species AJ 9: 5,00 
orbiculata f.5, f.AJ 6, f.AJ 10, f AJ 
36, f.AJ 50: 8,00
orbiculata v. ausana 8,00
orbiculata v. undulata 6,00
sp. AJ 2 (gelijkt op C. jacobseniana) 8,00 
Bladverliezende sp. gemengd 4,00

Crassula arborescens 6,00
hemisphaerica 12,00
marnieriana? perforata en rupestris 
vormen Gemengd 8,00
orbicularis, pyramidalis 8,00
barklyi, cornuta, dejecta 6,00
falcata, obvallata, AJ 28 5,00

”  AJ 19, AJ 40 6,00
AJ 20 (C. cultrata?) AJ 25, AJ 26 8,00
rubricaulis, tetragona 4,00

Dioscorea elephantipes 12,00
Dorotheanthus hallii 2,50
Dudleya sp. Punda Banda 12,00

sp. Kedros (Lau) 12,00
Echeveria Hybr. Zonnestraal 9,80

lauii, pulvinata white form. NIEUW!, 
subrigida forma 8,00
Prachtmengsel 7,00

Euphorbia clava, coerulescens, cooperii, excelsa, 
fasciculata, grandicornis, ingens,

100 zaden/12,00 
tuberculata, tuberculatoides 98,00

Faucaria boscherana 6,00
” x britteniae, kingiae, tigrina, tuber

culosa 8,25
Gastrolea "Spotted Beauty" 5,00
Haworthia bolusii 50,00

emelyae 95,00
100 zaden/12,00 

cymbiformis v. translucens 55,00
venosa v. recurva 100 zaden/12,00

Huernia stapelioides 60,00
Jatropha podagrica 100 zaden/ 9,00
Kalanchoe hirta, rotundifolia, thyrsiflora 5,00

tofoentosa 12,00
Lithops Gemengd 8,00
Mimicry Mengsel (Mesems) 5,00
Monillaria chrysoleuca, obconica 5,00
Piaranthus punctatus, framesii 100 zaden/ 2,00
Pachypodium sp. (succulentum?) 100 zaden/20,00
Stapelia desmetiana en Gemengd 16,00

nobilis, variegata v. lutea (Orbea) 20,00
wilmaniae 100 zaden/ 5,00

Tischleria poersii? 7,00
Titanopsis calcarea 6,00
Sedum bellum Hybride pakje/ 2,50

Betaling aan: Nederlandse Crediet Bank, Drachten nr. 23.62.59.687 t.n.v. Exotic Seeds
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Cheirodopsis
cuprea

Bij weer andere soorten verdorren de, in dat geval meestal cylindervormige 
of gerekte, in doorsnee driekantige bladeren, tot harde droge aanhangsels. 
In het hart van de oude bladeren vormt zich dan een knotsvormig paar 
bladeren die stijf tegen elkaar aan sluiten. In de daarop volgende vegetatie- 
periode wijken de bladeren langzaam uiteen en groeien uit tot de langgerek
te vorm.
U zult bemerken, of reeds bemerkt hebben, dat deze voorzieningen erop 
gericht zijn de jonge bladeren in de moeilijkste periode van het jaar, de 
droge, hete tijd, te beschermen. Te beschermen tegen de verzengende zon
nestralen en de veelal steeds aanwezige wind. Twee factoren die het ont
trekken van vocht aan de plant bewerkstelligen. Als de plant zich niet ge
wapend had tegen deze weersomstandigheden zou hij volkomen verdorren. 
Dit is geen kwestie van vindingrijkheid van de plant, doch van evolutie die 
in de loop van eeuwen de plant deze aanpassing aan de omstandigheden 
verschaft heeft.
Het geslacht Cheiridopsis komt in het wild voor in Namibië, Richtersveld, 
Namaland en het zuidwesten van de Kaapprovincie. Zoals bekend is, zijn de 
seizoenen daar juist tegenovergesteld aan die bij ons. In onze zomers is het 
daar winter; in onze herfst is het in zuidelijk Afrika lente, enzovoorts. Verre
weg de meeste planten van het geslacht Cheiridopsis houden hun oorspron
kelijke levensritme ook in onze streken vol, zodat de voornaamste bloei- en 
groeiperiode in onze herfst en winter valt. Door het gebrek aan voldoende 
licht en zon komen de planten moeilijk tot bloeien. Alleen wanneer we de 
planten een zeer lichte plaats kunnen geven en als we dan ook nog een 
zonnig najaar beleven, is er een kans dat we van de bloemen kunnen ge
nieten.
De alleenstaande bloemen verschijnen uit het hart van de plant en zijn 
meestal geel van kleur. Evenwel komen ook de kleuren oranje, wit, rood 
en violet voor.
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De cultuur op zichzelf is niet moeilijk. In het algemeen zijn de planten wel 
bestand tegen de onnatuurlijke omstandigheden waaronder ze in onze stre
ken moeten leven. We dienen er echter rekening mee te houden dat de 
groeiperiode meestal in de herfst en winter valt. Het is nu de kunst om 
ze zo weinig water te geven en zoveel licht, dat zij juist aan de groei blij
ven zonder dat zij ijl en spichtig opgroeien, ’s Zomers mogen we niet ver
geten de planten zo nu en dan wat water te geven om algehele verdro
ging te voorkomen. U moet er overigens niet vreemd van opkijken als be
paalde soorten toch in onze lente en zomer gaan groeien!
Ook bij dit geslacht geldt dat men zijn planten nauwkeurig moet observe
ren om te weten wanneer een plant groeineigingen gaat vertonen en dan 
dus een beetje vocht verlangt.
Van de ongeveer 100 beschreven soorten zijn er 40 a 50 in cultuur en 
- veelal met een beetje moeite - in de handel te vinden.
De meestbekende soorten zijn: C. cigarettifera met lange bladeren, die in 
de rustperiode overtrokken zijn met een wit vlies, afkomstig van de oude 
bladparen; C. bifida met tamelijk korte, vlezige, langwerpige bladeren, half
rond in doorsnede; C. candidissima, een forse plant met bladeren van 10- 
15 cm lang, grijsachtig wit met donkergroene stippen; C. peculiaris, een in
teressante plant waarvan het echter zeer moeilijk is de oorspronkelijke, ge
drongen vorm en blauwachtige roodgrijze kleur in de cultuur te bereiken. In 
de rusttijd hebben de bladeren (bladpaar) de vorm van een oester. De twee 
bladeren staan enigszins wijkend recht overeind. Tijdens de groeiperiode 
wijken de bladeren uit elkaar en er ontstaat in het midden ervan een ke
gelvormig nieuw bladpaar (zie schetsjes).
Van de overige soorten noemen we nog: C. carnea met roze bloemen; C. 
littlewoodii, bloemkleur koperachtig roze; C. pilosula wit; C. speciosa, koraal
rood; C. splendens, glanzend scharlakenrood. C. vanheerdei vermelden we 
wegens de zeer grote bloemen (8-11 cm in diameter), bloemkleur aan de 
onderzijde van de bloemblaadjes geel, aan de bovenzijde roodachtig.
Overigens vertonen vele soorten met gele bloemen tijdens het verlopen van 
de bloei - het 'verbloeien’ - een verkleuring van de gele bloemkleur tot een 
oranjerood, vooral aan de punten en aan de onderzijde van de bloemblaad
jes.

Essenburg 77, 3328 CD Dordtrecht 
Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge

(wordt vervolgd)
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De S tedelijke S ucculentenverzameling Z ürich - 50 jaar oud

URS EGGLI

Dit jaar viert de wereldvermaarde Stedelijke Succulentenverzameling te Zürich, 
Zwitserland, haar vijftigste verjaardag. Dit succulentarium bevat naast een zeer 
uitgebreid bestand aan cactussen en vetplanten een wel voorziene bibliotheek 
en een omvangrijk herbarium.
In 1931 nam de stad Zürich de cactusverzameling van J. Gasser over. De 
bekende cactuskenner H. Krainz beheerde deze collectie tot zijn pensionering 
eind 1971. In de dertiger jaren vond constant uitbreiding plaats door overneming 
van andere verzamelingen en door toezending van plantenmateriaal uit alle 
windstreken. In het stichtingsjaar bestond het bestand uit 1369 exemplaren. 
In 1945 was dit reeds uitgegroeid tot meer dan 6500 planten verdeeld over 
2156 soorten! Twee jaar later werd een grote kas gebouwd voor het onder
brengen van de Cereussen en langzuilige Euphorbia’s. In de vijftiger en zestiger 
jaren kwamen er belangrijke kasuitbreidingen, voorts voorzien van een klimaat-

Foto: Adolf Wirth



beheersingssysteem. Begin 1972 volgde D. Supthut de gepensioneerde Krainz 
op. In 1980 kwam een speciale ruimte gereed voor de winterharde succulenten. 
Ook in wetenschappelijk opzicht werd er veel ondernomen. In 1938 begon 
men met de zaadtypencollectie. Hedentendage omvat deze collectie meer dan 
8500 cactuszaadpreparaten. In 1955 werd door het I.O.S. deze stedelijke 
verzameling tot eerste, internationaal erkende verzameling met wetenschap
pelijke waarde verklaard. In datzelfde jaar bestond het herbarium uit ongeveer 
6000 geprepareerde planten, ondermeer verzameld en aangevoerd door mensen 
als Rauh, Rausch, Bally, Lau, Ritter e.v.a. Verder beschikt men over een stuif- 
meelcollectie, met een aantal van rond 700 nummers, Door dit alles is deze 
stedelijke succulentenverzameling in staat materiaal voor wetenschappelijke 
doeleinden ter beschikking te stellen.
Jaarlijks wordt dit instituut door ruim 50.000 mensen bezocht. Meer dan 60 
rondleidingen voor scholen en gezelschappen vinden elk jaar plaats. En de toe
gang is gratis. Ook wordt er wekelijks spreekuur gehouden, dit vanwege de toe
nemende belangstelling van liefhebbers voor cactussen en andere succulente 
planten.
Nog een ander doel is het vermeerderen van soorten die zeldzaam zijn dan 
wel met uitroeiing bedreigd worden.
Dat al deze taken en doelstellingen zo goed volbracht c.q. nagestreefd kunnen 
worden, is niet alleen aan de vooruitziende blik van de toenmalige burgemeester 
te danken. Maar ook diens opvolgers tot heden hebben daartoe bijgedragen. 
En wat de toekomst aangaat, zo blijft men hopen dat de doelstellingen na
gestreefd kunnen blijven worden.
Lerchenbergstrasze 19, 8703 Erlenbach, Zwitserland 
Samenvatting en vertaling: Th. Neutelings

Naschrift van de Redactie:
De Stadtische Sukkulenten-Sammlung is dagelijks geopend van 9-11.30 en 13.30-16.30 uur. 
Het adres is: Mythenquai 88, 8002 Zürich, Zwitserland, telefoon 01 -201 45 54

Cactussen en Hydrocultuur (III)
LUCIEN VERSCHOREN

Teeltoverste Hoger Rijksinstituut voor tuinbouw te Vilvoorde

Ziekten en plagen:
Hydrokorrels zijn volledig hygiënisch, ze worden mikrobiologisch niet afgebro
ken; aarde daarentegen is vaak een toevluchtsoord voor allerlei bodemschim- 
mels, insekten en nematoden. Daarenboven zijn de groeivoorwaarden in hydro
cultuur gunstig: - goede lucht/water verhouding van de wortels

- regelmatige watervoorziening
- ideale meststofopname
- condensatie van het water op wortels en bovengronds 

gedeelte gedurende de nachtelijke afkoelingsperiode verge
lijkbaar met de nevelvorming in de natuur.

- de planten reageren minder gevoelig en zelfs aangetaste 
planten overwinnen vaak ziekte of plaag.
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Discocactus
horstii
op
hydrocultuur

Foto van de 
schrijver

Cactuswortelluis, RHIZOECUS CACTICANS, is op hydrocultuur nog niet voor
gekomen. Deze wortelluis woekert vooral in droge en lichte teelaarde. 
Spintmijten (rode spin) TETRANYCHUS URTICAE, vinden op hydrocultuur niet 
het gunstige klimaat om te woekeren. Het verdampen van de watervoorraad 
zorgt immers voor een te vochtig mileu. Spintmijten komen vooral voor bij 
droge lucht. Mijten o.m. van het geslacht BREVIPALPUS komen daarentegen 
nog voor bij een hoge luchtvochtigheid.
Stambasisrot, (halsrot) en voetrot veroorzaakt door verschillende schimmels 
vb. HELMINTHOSPORIUM CACTIVORUM, PHYTOPHTHORA CACTORUM, 
BOTRYTIS CINEREA, PYTHIUM DE BARYANUM, FUSARIUM SPP., SCLEROTIUM 
CACTICOLA e.a. komt bij aardecultuur vooral voor bij zaailingen maar kan 
ook nog wortels en stambasis van oudere planten aantasten. Bij het gebruik 
van hydrogruis en korrels komen deze schimmelaantastingen minder vaak 
voor. Het aanbrengen van grovere korrels rond de stambasis van de cactus
sen schept een luchtig mikroklimaat zodat stambasisrot en voetrot bij hydro- 
kultuur minder vaak zullen voorkomen.

Wortelrotziekten veroorzaakt door diverse fungi (schimmels) zoals FUSARIUM, 
VERTICILLICUM, CYLINDROCARPON, THIZOCTONIA, PHYTOPHORA- en 
PYTHIUMsoorten komen vaak voor in verzoute en door struktuurbederf aan
getaste grond. De wortels zijn dan door deze slechte groeiomstandigheden 
erg verzwakt en vormen een gemakkelijke prooi.
Te koude omgeving en koud water (sproeiwater of watervoorraad) prikkelen 
bij cacteeën de vorming van kurkweefsel. Daarom moet men steeds water 
op kastemperatuur nevelen of toevoegen.
Deze voorbeelden illustreren de gedachte dat cactussen op hydrocultuur enkel 
secundair door schimmels en bacteriën aangetast worden. Primair is de cactus 
dan meestal reeds aangetast door dierlijke parasieten of is hij erg verzwakt 
door kultuurfouten. De voornaamste kultuurfouten zijn een te natte wortelkluit 
en daardoor te weinig beluchting van de wortels, te lage temperatuur en ook 
tocht. Ik meen dat het luchtigere klimaat geschapen door de hydrokorrels 
en het vermogen van deze korrels om lange tijd het opgenomen water vast 
te houden, zodanige gunstige groeivoorwaarden biedt aan de cactus dat 
bij een goede klimaatregeling primaire aantastingen bijna niet voorkomen. 
Schimmels en bacteriën vinden bijgevolg geen ingangspoort om cactussen 
aan te tasten. Toch zullen we bij zaaien, stekken, enten en verpotten moeten 
opletten dat de primaire aantastingen (wonden en mogelijke kultuurfouten) 
die daarbij vaak gemaakt worden, niet leiden tot een secundaire aantasting 
door schimmel- en bacterieziekten.
De heer C. Declerck, reeds een tiental jaren actief met het kweken van 
orchideeën op kunstmatige substraten, merkt het volgende op: "Als er bij 
epifytische orchideeën in de natuur geen aantastingen voorkomen, is het enkel
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omdat de wortels er nooit in zulke omstandigheden vertoeven, dat ze gevoe
lig zouden zijn voor parasitaire schimmels. Wortels in potten hebben veel 
meer kans aan deze rotting ten gronde te gaan door de hoge vochtigheid 
in de pot, vooral wanneer het potmengsel vergaan is en tot stagnatie van 
water aanleiding geeft. Zwartrot FUSARIUM COLLECTOTRICHUM en bacteriële 
aantastingen zijn in de eerste plaats een gevolg van wortelstress of wortel- 
afsterven, hetgeen veroorzaakt wordt door de progressief verhogende water- 
retentie van het potmengsel. Het voor de wortels hieruit voortvloeiende zuur
stofgebrek wordt misschien nog verergerd door een anaërobe omzetting die 
in de pot kan ontstaan; wanneer daarbij nog dierlijke parasieten boven- en 
ondergronds de plant aantasten, of nog, af en toe hevige schommelingen in 
de kas voorkomen, kan het gebeuren dat op een bepaald ongunstig ogenblik 
de gevoeligste (jongste) cellen van het palisadeweefsel of van het sponspa- 
renchym van het blad microscopisch barsten (of iets dergelijks), waarop dan 
schimmel- en bacterieziekten een gunstige voedingsbodem vinden.
Deze aantasting wordt dan enige dagen later zichtbaar en de secundaire 
parasiet krijgt alle schuld omdat hij natuurlijk, ondanks alle voorzorgsmaat
regelen en fungiciden, toch steeds weer te voorschijn komt.” Onafhankelijk 
van elkaar hadden we blijkbaar analoge resultaten. Wat de heer C. Declerck 
schrijft over orchideeën (epifytische) is volgens mij ook geldig voor cactussen. 
Epifytische orchideeën en cactussen hebben zich in de tijd door een strenge 
natuurlijke selektie weten aan te passen aan extreme klimaatomstandigheden: 
epifytische orchideeën hoog in de bomen en cactussen in droge bodem en 
droge lucht.
Orchidaceae en Cactaceae zijn daardoor trage groeiers geworden en vormen 
beide een dikke cuticula en epidermis. Beide plantenfamilies zijn hierdoor 
genetisch uiterst resistent geworden maar als er schimmel- en bacterieziekten 
voorkomen is het omdat de kultuuromstandigheden ongunstig zijn en ze dus 
gevoelig maken voor aantastingen. Van aantastingen hebben de planten in 
natuurlijke groeiomstandigheden nooit last; niet omdat bepaalde schimmels en 
bacteriën er niet in die omstandigheden zouden voorkomen, maar wel omdat 
de planten in gunstige groeivoorwaarden minder gevoelig zijn voor aantas
tingen.
Algen zijn een ware plaag in hydrokwekerijen van potplanten. Telkens wan
neer water in aanraking komt met licht verschijnen ze. Algen zijn vooral scha
delijk doordat ze zuurstof en voedsel aan het water onttrekken. Bij een massaal 
optreden sluiten ze het wateroppervlak geheel zodat het water geen zuur
stof meer krijgt. Wanneer we vermijden dat het licht kan doordringen tot aan 
de watervoorraad zullen we geen last hebben van algen. We zullen dus 
steeds zwarte potten en bakken gebruiken en de ruimte tussen de binnen
potten opvullen met hydrokorrels (fig. 2).
Weyneslaan 181, 2830 Putte (Rymenam), België

(wordt vervolgd)

Lezers schrijven

JA. JANSSEN

Gaarne wil ik enige suggesties doen over te behandelen onderwerpen in 
"Succulenta". Uiteraard is dit een sterk persoonlijke keuze en kan ik moeilijk
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beoordelen, of genoemde onderwerpen werkelijk geschikt zijn voor het vere
nigingsblad.
- Kunstlicht en succulenten (ook de technische kant). Er wordt eenmaal 

verwezen naar een ander blad (blz. 172, jaarg. 1980).
- Orginele oplossingen van mensen, die onder "moeilijke omstandigheden” 

succulenten kweken (voorbeelden: "Kweken in een open bak”, blz. 310, 
jaarg. 1979; "De kas in de winter”, blz. 261, jaarg. 1980).

- Iets over de beglazing van kasjes; glas, perspex, enz., isolatie (voorbeeld: 
”De kas in de winter", blz. 261, jaarg. 1980).

- Duidelijke inleiding in de systematiek (eventueel in afleveringen?)
- Klimaten, grondsoorten van succulenten-gebieden.
- Reisverhalen ontaarden vaak in een opsomming van soorten. Een verslag 

over enkele, bekendere soorten m.b.t. standplaats, grondsoort, (micro-) kli
maat, biologie, groeiwijze enz. lijkt veel interessanter. Eventueel geïllus
treerd met duidelijke foto’s (ook zwart-wit) op natuurlijke standplaats (staan 
thans al regelmatig in het blad). Voorbeeld van een redelijk verhaal: "Cac
tus groeiplaatsen in Arizona”, blz. 192 en 269, jaarg. 1980).

- Verslagen van belangwekkende voordrachten in de afdelingen.
- M.i. goed voorbeeld van aanwijzingen voor kweken: vragenrubriek blz. 125, 

jaarg. 1980; blz. 161, 1e antwoord, jaarg. 1980 en "Parodia’s uit zaad", 
blz. 150, jaarg. 1980.
Het soort weetjes, als in deze artikelen behandeld, zijn juist voor begin
ners erg nuttig.

Rekeninghoudend met het feit, dat "Succulenta” gelezen wordt in zowel 
universiteitsbibliotheken als door beginners (ondergetekende) is een keuze 
van onderwerpen moeilijk. Maar wellicht, dat iemand iets aan deze suggestie 
heeft en dat ik er t.z.t. iets van mag terugzien. (De redactie hoopt dat ook). 
Helaas ontbreekt het mij aan de kennis en kunde op dit gebied om zelf 
veel in te vullen.
V. d. Kamlaan 49, 2625 KN Delft

Wij stellen oude ”Fric-planten” voor
R. HAVLiCEK

Tot de soorten uit het geslacht Notocactus (subgenus Malacocarpus sensu 
Buxb.) die dank zij A.V. Fric, de beroemde cactusjager die voor het eerst 
al in 1903 in Uruguay op cactusjacht was, ontdekt werden, behoort ener
zijds Notocactus (Malacocarpus) neoarechavaletai (K. Sch. ex. Speg.) Elsner, 
maar anderzijds ook Notocactus (Malacocarpus) neoarechavaletai var. kovari- 
cii (Fric ex Berg.) Havl.
Tussen deze beide vondsten ligt zowel een tijds- alsook een plaatsverschil. 
De eerste werd door A.V. Fric al in 1903 op het kerkhof van Montevideo 
ontdekt en groeit verspreid in het zuiden van Uruguay. De tweede werd 
pas in 1920 in de Serra de los Torres gevonden door A.V. Fric en Fr. Ko- 
varik. De plant groeit daar samen, maar op afzonderlijke plaatsen, met Noto
cactus neoarechavaletai.
Beide planten horen zeer duidelijk in de verwantschap N. neoarechavaletai 
ofschoon Spegazzini N. neoarechavaletai in de groep van Malacocarpus tephra- 
canthus (nu N. - Mal. - erionaceus var. tephracanthus (Lk et Otto Krainz) on
derbrengt, wat echter volkomen onjuist is, want N. neoarechavaletai is in zo
verre een karakteristieke soort, dat zij niet verwisseld kan worden met planten
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Foto 1:
Notocactus
neoarechavaletai

Foto 2: 
Notocactus 
neoarechavaletai 
var. kovaricii

uit andere vormkringen van het subgenus Malacocarpus en dus duidelijk 
een zelfstandige groep vormt.
Op gelijke wijze heeft Alwin Berger N. - Mal. - kovaricii voor verwant aan 
N. - Mal. - corynodes gehouden, die echter als oude plant een peervormige 
of liever nog knotsvormige gestalte aanneemt en beduidend hoger is dan 
N. kovaricii, die juist niet bolvormig blijft.
Daarom heeft Backeberg hem eerder als een variëteit van Malacocarpus 
tephracanthus beschouwd; als onderscheidingsteken moesten de roodbruine 
middendoorns dienen.
Hoe zien beide planten er echter werkelijk uit, zowel N. neoarechavaletai 
als ook N. kovaricii, zijn variëteit? Behalve dat wij u foto’s tonen, vindt u 
ook een korte beschrijving van beide taxa.
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N. neoarechavaletai (foto 1)
De doorsnee van deze plant in de verzameling van Dr. Janousek is 6 cm. 
De foto werd gemaakt door de heer Simek.
Het plantelichaam is aanvankelijk bolvormig, later langwerpig bolvormig; de 
breedte is 6-8 cm, de hoogte 5-10 cm, donkergroen; 16-21 ribben, die scherp 
en smal zijn; de areolen zijn smal en vrijwel rond, ze hebben een dichte 
schedelwol; de 9 randdoorns (ook meer) zijn licht gekleurd tot witachtig met 
een zwarte punt en zijn 1-1,5 cm lang; de middendoorns zijn 1-4 in getal, 
bruin tot diepzwart (volgens Fric) en 2-3 cm lang; de bloemen zijn 3-4 cm 
lang, 5 cm breed, goudgeel, de stempels zijn karmijnrood. De soort groeit 
in zuidelijk Uruguay langs de kust, op heuvels bij de kust (Punta Ballena) 
maar er zijn ook berichten over Tacuarembó in het noorden. Bodemgesteld
heid: de planten groeien op een vochtige bodem op granietstenen of rots
platen. Of N. neoarechavaletai ook nu nog in de Serra de los Torros voor
komt, moet door nieuw veldonderzoek nagegaan worden.

N. neoarechavaletai var. kovaricii (foto 2)
De doorsnee van deze plant in de verzameling van Dr. Janousek is 5 cm. 
De foto is van de heer Simek.
Het plantelichaam is alleen breed vlak-bolvormig, nooit omgekeerd peer- of 
zuilvormig; de breedte is 5-8 cm, de hoogte 6-7 cm, frisgroen; de tot 16 
ribben zijn breder dan bij de voorgaande; de areolen zijn rondachtig en heb
ben een dichte schedelwol; de tot 10 randdoorns zijn honinggeel tot rood
bruin en 1-2 cm lang, de 1-3 middendoorns zijn naaldvormig, stijf, roodbruin 
tot grijs, in kuituur sierlijker, rondachtig, 2-3 cm lang; de bloemen zijn 2-3 
cm lang, 4 cm breed, doorzichtig citroengeel, de stempels zijn okerrood. De 
variëteit komt voor in zuidelijk Uruguay, dichtbij de groeiplaatsen van N. 
neoarechavaletai, maar gescheiden daarvan groeiend. De bodemgesteldheid 
is als bij het type, maar dan op halfnatte, moerassige gedeelten.
In de kuituur laten beide zich behandelen als gebruikelijk is bij Malacocarpus- 
soorten, beide zijn ook bloeiwillig.
De variëteit ontving haar oorspronkelijke benaming naar Frans Kovarik, de 
trouwe begeleider en makker van A.V. Fric op zijn expedities naar de groei
plaatsen van de Notocactussen. Hij was destijds bierbrouwer in Montevideo. 
Uit het bovenstaande mag geconcludeerd worden, dat niet alleen de liefheb
bers van Notocactussen veel plezier kunnen beleven aan deze, nu meer dan 
60 jaar bekende mooie "Fric-planten”.

Literatuur:
1. Arechavaleta J.: Anal. Mus. Nac. de Montevideo, Vol. V. 242-244, 1905
2. Krainz H.: Kakteen und andere Sukkulenten, 17, 195, 1966
3. Kreuzinger K.: Verzeichnis amer. und anderer Sukkulenten, 7, 1935
4. Backeberg C.: die Cactaceae, 1620, 1959
5. Backeberg C.: die Cactaceae, 1624-1625, 1959
6. Berger A.: Kakteen, 206, 1929
7. Elsner J.: Succulenta, 56, 143-145, 1977
8. Schater G.: die Gattung Notocactus (Kakteen/Sukkulenten 14), 56 en 70, 1980
9. Havlicek R : Kaktusy, 16, 133-136, 1980

Adres van de auteur bij de redactie bekend 
Vertaling: Sjef Theunissen
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Austrocephalocereus purpureus (Gürke) Backeberg

R. van den BERG

Voor beginnende liefhebbers is het bijzonder nuttig eens in oudere Succulenta 
jaargangen te neuzen (voor iedereen trouwens!).
In het septembernummer van 1971 kunt u over de afgebeelde plant een artikel 
aantreffen van de heer Buining, waarbij een kleurenfoto op de omslag de pracht 
van deze plant in volwassen staat laat zien: een schitterend grijswit, wollig 
cephalium met een wijdgeopende roze bloem van zo’n 3'/2 cm doorsnede. 
Nu zullen we bij onze eigen zaailingen dit stadium niet snel bereiken, maar 
de soort is ook als jonge plant aantrekkelijk om te zien: een heldergroene 
zuilvorm met een dichte geelachtige tot bruine bedoorning.



Of de plant moeilijk te zaaien is, weet ik niet goed. Uit een portie van 20 zaden, 
gezaaid in 1976, heb ik slechts 2 planten overgehouden. Maar dat kan natuurlijk 
ook aan mijn kwekerscapaciteiten liggen.
De planten gaven tot nu toe geen moeilijkheden in de verzorging en worden 
koud en droog overwinterd.
Eperweg 132, Nunspeet

TIJDSCHRIFTEN

Asclepiadaceae, nr. 17 augustus 1979
L.E. Newton, Ghana, vertelt over zijn succulenten-safari door Kenya en de daarbij gevonden Pseudo- 
pectinaria malum.
Nr. 17 is voor een deel gewijd aan het geslacht Stapelianthus. Van de redacteur, Colin Walker, 
een inleiding met determinatie-sleutel en een kaart van het verspreidingsgebied van de soorten. 
Herdrukken van Werner Rauh's beschrijvingen van: S. decaryi Choux, S. insignisB. Desc., S. madagas- 
cariensis (Choux) Choux, en S. montagnacii (Boit.) Boit. & Bert. Van J. Lavranos en D.S. Hardy 
een herdruk van hun artikel over S. pilosus Lavr. & Hardy. Lavranos wijdt verder nog een artikel 
aan S. hardyi Lavranos. Het artikel van J. Bosser en P. Morat, betreffende S. keraudrenae J. Bosser & 
P. Morat en S. arenarius J. Bosser & P. Morat, besluit het - rijkelijk van illustraties en foto’s 
voorziene - geheel van artikelen over dit interessante geslacht.
Jack Thompson mediteert over de voorbiie winter (1978) en de gevolgen ervaan voor zijn planten. 
Joan Smeaton en Frank Horwood vertellen over de ervaringen met Pseudolithos cubiforme, waarvan 
het blad ook een herdruk van P.R.O. Bally’s eerstbeschrijving geeft.
Peter W. Noble had Trichocaulon sinus-luedêritzii in bloei en twijfelt over de veronderstelling 
van Huber (1967), dat deze identiek zou zijn met T. clavatum.
Darrel Plowes doet verslag over zijn reis door Namaqualand en Z.W.-Afrika en de door hem aldaar 
aangetroffe Stapeliae.

Asclepiadaceae, nr. 18 december 1979
Dr. Sarkaria, India, doet verslag over de trip waarop hij de naar hem genoemde Carallumma 
sarkariae Lavranos & Fransden vond.
Peter Bruyns, Z.-Afrika, vertelt over Pectinaria breviloba R.A. Dyer. Naast een kleurenfoto, geeft 
Bruyns - met enkele tekeningen - de variatie in deze soort aan.
Van Carallumma discoridis Lavr. een herdruk van J. Lavranos’ eerstbeschrijving.
Norma Hughes, Rhodesië, vertelt over de - door guerilla-activiteiten moeilijk bereikbare - vindplaats 
van Stapeliae in Rhodesië (Zimbabwe).
Peter Bent heeft al meer dan een jaar goede ervaringen met de kweek van Stapeliae in de volle 
grond, maar waarschuwt er voor om nu maar alles op deze wijze te kweken.
Over Ceropegia langkawiensis Rintz een artikel door en tekeningen van Richard Rintz.
Roger Holland signaleert een brede variatie in zijn klonen van Stapelia schinzii Bgr. et Schltr. 
W.C. Keen brengt het geslacht Huernia in het voetlicht en geeft naast een 6-tal foto’s ook een 
lijst van gepubliceerde namen.
Frank Horwood, Abbey Gardens Californië, vertelt over de door deze kwekerij gehanteerde kweek- 
wijze. Omdat turf niet te verkrijgen is, gebruikt men een mengsel van zaagsel, puimsteen en 
zand (40, 50 en 10%).
De oprichting van de Werkgroep Asclepiadaceae Nederland (WAN) wordt gemeld door Cor v.d. Wouw. 
Van Wim Manders een voorlopig relaas over zijn ervaringen met de bestuiving der aasbloemen.

Asclepiadaceae, nr. 19 april 1980
De groep Ceropegiella van het geslacht Ceropegia is met behulp van Huber’s revisie (1957) 
zeer moeilijk te determineren. Roy Christian en Wim Manders vertellen iets over hun problemen. 
Richard Rintz beschrijft in een uitvoerig artikel over de biologie en de cultuur van Hoya. Van 
dit geslacht zijn waarschijnlijk een groot aantal soorten meermalen beschreven.
Colin Walker behandelt Ceropegia rupicola Deflers - de Arabische verwant van de Canarische 
soorten zoals: C. fusca en C. dichotoma.
Een herdruk van E.A. Bruce's Carallumma turneri, met een toevoeging van Bally, dat deze recentelijk 
C. turneri als subspecies onder C. dicapuae heeft geplaatst.
Van Gordon Rowley een weerwoord op de - al langer gaande - discussie over de benaming 
van natuurlijke intergenische hybriden. (Rowley heeft in z'n repertorium: (O.a.) Stapelia tarantuloides 
omgedoopt in XCarapelia tarantuloides.)
David Shaw wijdt een artikel aan de in Israël voorkomende vertegenwoordigers van Caralluma. 
dit voorzien van tekeningen van enkele soorten en een kaart van hun verspreiding.
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Asclepiadaceae, nr. 20 augustus 1980
Peter Bruyns verhaalt over Stapeliopsis neronis.
D.V. Field, Kew Gardens, geeft antwoord op een aantal in nr. 19 geopperde problemen t.a.v. de 
determinatie van Ceropegia's. Zijn illustraties en gegevens vergemakkelijken de determinatie van 
C. africana, C. barklyi en C. stentiae.
Tridentea - een recentelijk door Larry Leach in ere hersteld geslacht - wordt door Colin Walker 
beknopt besproken. .
Van Larry Leach (Rhodesië) en Frank Florwood een weerwoord op Rowley's brief in nr. 19. welke 
weer door Gordon Rowley wordt beantwoord. Er ontspint zich een interessante discussie t.a.v. van 
de natuurlijke intergenische hybriden.
Van E.A. Bruce een herdruk van Caralluma venenosa.
Edithcolea grandis en diens var. baylissiana worden door D.V. .Field en J.J. Lavranos en D.S. Hardyi 
uitvoerig besproken.
John K. Spearing vertelt iets over zijn goede resultaten met bijverlichting d.m.v. van TL's.
Wim Manders geeft in een uitvoerig artikel een verslag van de ervaringen met hand-bestuiving 
der aasbloemen.
In een ingezonden brief wordt door Christine Burton ingegaan op de al enige tijd lopende discussie 
omtrent het wel of niet succulent zijn van Hoya's. Daarnaast werpt ze een aantal vragen op omtrent 
de identiteit van een aantal der soorten.
W. Manders, Amer 116, 5751 SW Deurne

Asclepiadaceae is het tijdschrift van 'The International Asclepiad Society". Het ver
schijnt 3 maal per jaar en kost £  4,~.
De redacteur is Colin Walker, Dept. of Microbiology, School of Agriculture, University 
of Edinburgh, West Mains Rd, Edinburgh EH9 3JG, Scotland.

Internoto 2 (1): 1-17-1981

Allereerst valt op, dat het jonge tijdschrift niet langer op het formaat A4 verschijnt, maar op 
A5 en als "Heft”. Er zijn plannen om de 2 eerste afleveringen van 1980 in één nummer op 
hetzelfde formaat na te leveren. Het openingsartikel is van de hand van K. Prestlé, die aan
dacht besteedt aan Notocactus acutus. Ritt. en enkele door hem in Rio Grande do Sul ge
vonden variëteiten, H. Schlosser reageert op een eerdere bijdrage over Notocactus werderman- 
nianus. Deze autoriteit op dit gebied roept de lezers op om hun mening via Internoto kenbaar 
te maken. Na enkele mededelingen van het bestuur volgt een bespreking van "die Gattung Noto
cactus" door K. Prestlé. Th. Engel roept de leden op om over de oprichting van een beschutte 
verzameling te denken. Mogelijkheden daartoe ziet hij in Berlijn-Dahlem. Er volgen enkele mede
delingen over de jaarlijkse plantenruilactie en het voorjaarstreffen in Deurne (NL). K. Prestlé zet 
zijn in de eerste aflevering begonnen reisverhaal over Rio Grande do Sul voort. In deze inter
essante bijdrage lezen wij, met name over de groeiplaatsen van de Brasiliparodia’s en Brasili- 
cactussen. Dit eerste nummer van 1981 besluit met een bijdrage van D. van Vliet, waarin hij 
aanbiedt om naamloze planten van de juiste naam te voorzien, indien men hem voldoende 
materiaal (planten, zaad, foto’s) ter beoordeling toestuurt.

Sief Theunissen, Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastel

INHOUD:

Enkele nieuwe ontdekkingen van grootbloemige Echinofossulocactussoorten (slot) - B. Lau . 174
Een vetplantje voor het raam (2) Aloe ciliaris - W. Sterk . . . . . . . . .  175
Wat denkt U van ... (15) Frailea gracillima-Th. Neutelings . . . . . . . . .  176
De Crassula's van onze collecties (21) - B.K. Boom t ....................................................................... 178
Mesembryanthemaceae (XXVI) - Fr. Noltee en A. de Graaf. . . . . . . . .  184
De Stedelijke Succulentenverzameling Zürich - 50 jaar oud - Urs Eggli . . . . . .  187
Cactussen en hydrocultuur (3) - L. Verschoren . . . . . . . . . . .  188
Lezersbrieven - J.A. Janssen.................................................................................................................... 190
Wij stellen oude ’’Frié”-planten voor - R. Havlicek . . . . . . . . . .  191
Austrocephalocereus purpureus - R. van den Berg . . . . . . . . . .  194
Tijdschriften - W. Manders, Sjef Theunissen . . . . . . . . . . .  195

196



succulenta
MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING 

VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Echinocereus coccineus Eng. Foto: W. Sterk
(zie blz. 201)

ISSN 0039 - 4467.

60ste JAARGANG 
No. 9
SEPTEMBER 1981



Mesembryanthemaceae (XXVII)

FR. NOLTEE en A. DE GRAAF

30. Conicosia N.E.Br.
(kegelvormig, naar de vorm van de zaaddoos)

Conicosia pugioniformis Naar een afb. in Herre: The Genera of the Mesembryanthemaceae

Deze bossige struikjes met succulente, priemvormige, 3-kantige tot ronde 
blaadjes, vormen uitlopers waaraan de naar verhouding vrij grote bloemen 
ontstaan. Bloemkleuren overwegend geel.
De uitlopers sterven af nadat de vruchten gerijpt zijn, doch blijven nog lange 
tijd als dorre resten aan de plant achter.
De planten kunnen het beste ’s zomers in de tuin op een zonnige plaats 
gekweekt worden. Koel overwinteren op een lichte plaats in de kas of de 
kamer.
De herkomst van deze - overigens weinig in de verzamelingen voorko
mende - planten is Namaland en het zuidwesten van de Kaapprovincie.

31. Conophyllum Schwant.
(kegelvormig blad)

Met deze geslachtsnaam is in de loop van de jaren nogal "gerommeld”. 
Door Schwantes werd dit geslacht opgesteld voor een groep planten waar
van de verschijningsvorm in de groeitijd volkomen afwijkt van die in de
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rustperiode. Van dit geslacht werden enkele soorten in verband met de con
structie van de zaaddozen, afgescheiden en ondergebracht in het geslacht 
Mitrophyllum. Later stelden De Boer, Boom en Herre vast dat die afwijkin
gen in de zaaddozen (ontbreken van hokdeksels) niet voorkwamen. Daar
door werden beide geslachten samengevoegd en de naam Mitrophyllum 
werd voor alle soorten aangehouden. Weer later kwam men kennelijk tot de 
ontdekking dat er wel degelijk verschillen bestonden. Herre heeft in zijn 
prachtige boek 'The Genera of the Mesembryanthemaceae” namelijk de bei
den geslachten weer apart genomen.
De twee reeds genoemde geslachten vormen met de geslachten Mimetophy- 
tum, Meyerophytum, Monilaria en Diplosoma de groep der Mitrophyllinae en 
staan, bezien vanuit botanisch gezichtpunt, dicht bij elkaar.
De planten uit het onderhavige geslacht zijn kleine tot vrij grote struiken 
waarvan ieder takje elk jaar een nieuw bladpaar vormt. Het nieuwe blad- 
paar is van vorm geheel verschillend ten opzichte van het oude zoals op 
de afbeelding van C. dissitum duidelijk te zien is. Het oude paar is gehuld 
geweest in de verdroogde resten van een voorgaand bladpaar. Bij de aan
vang van de groeiperiode zwellen de bladeren, verscholen in een papier
achtig omhulsel, op en spreiden zich zijwaarts uit. De oude huid wordt daar
bij verbroken en blijft nog lange tijd in fragmenten op de bladeren achter.

Conophyllum
dissitum

Foto: A. de Graaf
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Mitrophyllum
mitratum
Foto: Fr. Noltee

Inmiddels is in het hart van de zijwaarts uitgeweken bladeren een nieuw 
bladpaar gevormd. Alleen aan de uiteinden is te zien dat het een bladpaar 
is; de rest van de bladeren is samengegroeid tot een kegelvormig geheel. 
In een later stadium verdroogt dit bladpaar. Binnenin vormt zich weer een 
nieuw bladpaar ten koste van het kegelvormige. Van het laatstgenoemde blijft 
uiteindelijk weer alleen het papierachtige omhulsel over met een paar ver
schrompelde droge punten.

Conophyllums zijn niet zo erg verbreid in de cultuur. Hoewel het uitermate 
interessante planten zijn door hun wonderlijk aanpassingsvermogen, zijn het 
geen erg mooie planten. Een groot deel van het jaar staan ze er nl. dor 
bij. De groeitijd valt in de herfst en winter, de tijd waarin het bij ons ont
breekt aan voldoende licht en zon om de planten goed te laten floreren 
en als gevolg daarvan krijgt men ze maar zelden in bloei.

Afgezien van de geringe bloeiwilligheid laten de Conophyllums zich gemak
kelijk kweken. Er is een 25-tal soorten beschreven waarvan er vele in de 
handel verkrijgbaar zijn. U zult ze dan wel moeten zoeken bij de kwekers 
die zich o.a. hebben toegelegd op de cultuur van Mesems. In hun cata
logussen vindt u ze dan veelal onder de geslachtsnaam Mitrophyllum.

De vermeerdering door stekken is vrij moeilijk; het lukt vrijwel niet om stek
ken te laten bewortelen. Slechts met behulp van onderwarmte heeft men kans 
dat er zich wortels vormen. Zaaien levert geen problemen op. Ondanks het 
feit dat jonge en volwassen planten zich niet aanpassen aan onze seizoe-
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nen, groeien zaailingen die nog in het jaar gezaaid zijn, de eerste zomer 
door. De daaropvolgende herfst en winter blijven ze doorgroeien. Dan is het 
echter afgelopen en nemen de jonge plantjes hun eigen, oorspronkelijke ve- 
getatie-ritme weer aan. In de tweede zomer van hun leven gaan ze de rust
tijd in en zijn daarvan niet af te brengen. Het zijn dan inmiddels al flinke 
plantjes geworden die de rustperiode goed kunnen doorstaan. Het is wel 
verstandig om de potgrond in de zomer niet helemaal stofdroog te laten 
worden. Een goede methode is om de jonge planten, doch ook de volwas
sen exemplaren, eens per maand in een platte schaal met wat water te plaat
sen zodat de grond een beetje water kan opnemen.
Alle Conophyllums zijn afkomstig uit een zeer droog gebied in het westen 
van de Kaapprovincie bij de grens van Namibië.

Essenburg 77, 3328 CD Dordrecht 
Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge

(wordt vervolgd)

Echinocereus triglochidiatus Eng.

W. STERK

Eirond tot cylindervormig, 6-7 ribben, ribben gegolfd, scherp, areolen ver
strooid, rond, in het begin wit-wollig, doorns 3-6, meestal 3 recht, kantig, 
samengedrukt, grijsachtig, min of meer neergebogen. Bloemen zijdelings ge
plaatst, buis met 15-20 kussentjes wit viltig behaard met 2-5 doornachtige 
borstels met donkere punt. Sepalen tot 12 langwerpig tot lijnvormig afgeknot, 
petalen 12-15 omgekeerd eirond afgeknot, meeldraden bijna evenlang als de 
petalen, stempels 8-10 groenachtig. Tot zover de vertaling van de Latijnse 
diagnose.
Door Fendler aan de Wolkreek bij Santa Fé gevonden. Tot 15 cm hoog, 
5-6,5cm doorsnede. Bij de jonge exemplaren 4-6 doorns, bij oudere meestal 3, 
2 naar opzij 16-32 mm lang, en een afstaande gebogen doorn 12-16 mm lang.

Echinocereus 
triglochidiatus 
Foto van de 
schri\ver
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Bloemen 5-6,5 cm lang, 5 cm doorsnede. Bloembladen diep karmijnrood, 
12-14 mm breed. Meeldraden rood. Bij de door Fendler bij Santa Fé ver
zamelde exemplaren zijn de bloemen bijna 7,5 cm lang en de bloembladen 
16-20 mm breed, de borstels op de buis zijn doornachtig, hebben bruinachtige 
punten.
Tot zover de beschrijving van Engelmann in het botanische aanhangsel van 
Dr. Wislizenus Mem. Tour. North Mexico - 1848.
Een jaar later veranderde Engelmann deze naam in Cereus triglochidiatus Eng. 
Op dezelfde bladzijde van het boekje van Wislizenus beschreef Engelmann: 
Echinocereus coccineus Eng.:
Bolvromig tot eivormig, 9-11 ribben, ribben knobbelig door insnoeringen, 
areolen eirond, aanvankelijk witviltig, randdoorns 9-10, witachtig, recht, tot iets 
gebogen lang, de bovenste korter, 1-3 middendoorns witachtig tot hoornachtig. 
Bloemen zijdelings geplaatst, bloembuis met 18-25 kussentjes witviltig met 
8-11 dunne borstels, sepalen 8-10 langwerpig-lijnvormig, afgeknot.
Petalen 10-12 omgekeerd eirond, afgeknot. Meeldraden kort, stempels 6-8 groen
achtig. Als de vorige ook bij Santa Fé verzameld. Slechts 4-5 cm hoog en 3,5-4 cm 
dik. Zoals de meeste soorten van dit geslacht, soms alleen of van onderuit 
spruitend, soms zoden van 10-14 koppen vormend. De ronde doorns min 
of meer afstaand, niet achterwaarts tegen de plant gedrukt zoals bij veel andere 
soorten, de randdoorns 6-12 mm lang. Bloemen 3,75-4,5 cm lang. Doorns op 
de bloembuis 6-12 mm lang, bloembladen karmijnrood 8-10 mm breed, meel
draden rood. De bloemen lijken veel op die van E. triglochidiatus. De planten 
zijn geheel verschillend.
Ook deze soort is door Engelmann later tot het geslacht Cereus gerekend. 
Flet vervelende was nu dat er al een Cereus coccineus bestond, die later 
de naam Mediocactus coccineus kreeg. Engelmann verzon dus een nieuwe 
naam en dat werd Cereus phoeniceus Eng. Nog later in 1885 maakte Rümpler 
daar Echinocereus phoeniceus Rümpl. van. Maar daarmee hield het niet op. 
Ik zal niet alle namen met jaartallen vermelden. Wie dat weten wil moet het 
maar in Britton en Rose, Backeberg. Del Weniger: Cacti of the South West en 
nog enkele andere boeken en tijdschriften opzoeken.
Wel moet nog vermeld worden dat Lyman Benson beide soorten bij elkaar 
heeft gevoegd zodat in zijn geschriften uitsluitend nog Echinocereus triglochi
diatus als soort erkend wordt. Fliervan bestaan dan volgens Benson een zestal 
variëteiten. Een daarvan is de oorspronkelijke Echinocereus coccineus Eng., 
die nu Echinocereus triglochidiatus var. melanacanthus (Eng.) L. Bens. zou 
moeten heten.

Marschall heeft in 1941 de combinatie Echinocereus triglochidiatus var. cocci
neus (Eng.) Marsh, beschreven. Dit is volgens de nomenclatuurregels niet 
geldig omdat coccineus als soortnaam niet mag degraderen tot variëteitsnaam. 
Backeberg vindt dit een ongelukkige regel en dat kan in dit geval wel zo zijn. 
In de meeste gevallen voorkomt het verwarring dat een naam die in een geslacht 
reeds als soort is beschreven niet als variëteitsnaam kan terugkomen.
Over de kleuraanduiding van de bloemen is al heel wat te doen geweest. 
Meestal is het bij soorten niet zo heel belangrijk omdat de bloemen van 
meerdere planten van een soort nogal eens verschillen kunnen vertonen. 
In dit geval zijn de bloemen van de weinigribbige oude E. triglochidiatus 
en de variëteiten daarvan donkerder en karmijnrood. We vinden daarvoor nogal 
eens de aanduiding scharlaken, wat dat dan ook precies mag zijn.
Mijn Echinocereus coccineus, die hier is afgebeeld heeft lichtere bloemen, 
vooral naar het midden toe. Dikwijls zijn ze oranjerood of steenrood.

202



Volgens Del Weniger zijn er van Echinocereus coccineus twee variëteiten. 
Een witbedoornde met korte middendoorns die hij als de echte soort var. 
coccineus noemt en een plant die oorspronkelijk in 1856 door Engelmann 
en Bigelow Cereus conoideus is genoemd. Deze heeft een langere midden- 
doorn. In 1885 heeft Rümpler bij het "herstel” van het geslacht Echinocereus, deze 
plant Echinocereus conoideus genoemd. Britton en Rosé schrijven al dat ze deze 
plant zeer nauw verwant vinden met Echinocereus coccineus, maar laten het 
nog één soort: Del Weniger maakt er weer een variëteit van Echinocereus 
coccineus var. conoideus Eng. en verklaren deze synoniem met Echinocereus 
roemeri(Mühlenpfordt)niet te verwarren met Echinocereus roetteri (Eng.) Rümpl. 
Er is nog een derde variëteit van deze soort bekend onder de naam Echinocereus 
coccineus var. inermis (K. Sch.) IA  Purp.
Het is een plant waarvan de herkomst waarschijnlijk niet meer te achterhalen 
is. Doorns bezit deze variëteit niet, wel areolen die wat wollig zijn en opvallende 
verhevenheden vormen. De bloemen hebben opvallend smalle blaadjes die 
spits toelopen en zeker niet afgeknot zijn. Nogal wat kenmerken dus die van 
de soortbeschrijving afwijken.
Daar geen vindplaats in het wild bekend is en het plantje waarschijnlijk als 
afwijkende zaailing in cultuur ontstaan is valt er verder weinig over te zeggen. 
Hoewel er zaad van aangeboden wordt heb ik nog nooit zaailingen gezien. 
De planten die ik ervan ken zijn altijd geënt.
Het kweken van de soort is niet moeilijk op eigen wortel. Een losse voedzame 
en wat stenige grond die goed water doorlaat is nodig om rotting en wortelluis 
te voorkomen. Uit zaad gekweekte planten bloeien soms reeds na drie jaar.
Wevestraat 89, 5708 AE Helmond

Wat denkt U van ... (16)

Escobaria strobiliformis Scheer ex Bod 

TH.M.W. NEUTELINGS

Escobaria’s zijn voor de liefhebbers zeer aantrekkelijke cactussoorten en dank
bare bloeiers, die wat hun uiterlijk betreft nogal wat op Mammillaria’s lijken. 
Een van de kenmerkende verschillen tussen beide geslachten is de groef 
die over de bovenzijde van de tuberkels van het areool uit gezien loopt. 
Maar laat ik er snel aan toevoegen dat deze groef niet altijd zichtbaar is. 
Vooral als de plant een dichte bedoorning kent, zoals het onderhavige exemplaar 
dat ook onder het synoniem Escobaria tuberculosa wordt aangeboden. 
Komt u het onder de laatste naam tegen, dan hebt u zeker met 
E. strobiliformis te maken. Deze soortnaam betekent: "op een denneappel 
gelijkend", en met enige fantasie is dat beeld er wel uit te halen, zeker 
als men de bedoorning wegdenkt.
Het plantelichaam van mijn exemplaar dat op eigen wortel staat is lichtgroen 
tot grijsgroen. De tuberkels zijn tot 10 mm lang, voelen hard aan en staan 
meer omhoog gericht, zodat de onderzijde van de tuberkels alleen zichtbaar 
is. De onderste tuberkels verhouten geleidelijk aan, waarbij de bedoorning ervan 
verdwijnt.
Mijn strobiliformis is 6 cm hoog en aan de voet kent het een diameter van 
4 cm. Verder beginnen aan de voet van de plant een aantal zijscheutjes 
te ontstaan. Op de areolen zijn ruim 20 randdoorns ingeplant, die aan de
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Escobaria strobiliformis.
Detailopname van een bijna volwassen bloemknop. Duidelijk is te zien dat de buitenste bloemdekbladen 
bewimperd zijn.

Close-up van een geheel geopende bloem. Het middelste gedeelte van de bloemdekbladen is intenser roze 
dan de randen ervan.

Foto’s van de schrijver.
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Escobaria strobiliformis: alleen de jonge areolen dragen witte wol. De bloemen bloeien in de kruin, een 
typisch kenmerk voor dit geslacht.

basis wat verdikt zijn. De kleur varieert van wit bij jonge exemplaren tot 
grauwgrijs op de oudere areolen. Ze zijn stijf, dun en naaldvormig. Hun lengte 
bedraagt 3 - 1 0  mm. De middendoorns zijn wat forser ontwikkeld, iets dikker, 
maar ook hard en naaldvormig. In de kruin zijn ze roze- tot zwartachtig getint 
vanaf de punt. Meer naar beneden toe wordt de kleur grijswit. Per areool 
bedraagt het aantal tot 8 stuks en meten ze 8 - 12 mm. Ook hun basis 
is duidelijk zichtbaar verdikt. Op de jonge areolen staat witte wol. Zoals bij 
alle Escobaria’s ontstaan de bloemknoppen in de kruin van de plant. De 
schubben en de buitenste bloemdekbladen zijn aan de randen ervan bewimperd. 
De geopende bloem heeft een doorsnede van ongeveer 25 -30 mm en is 
zachtroze van kleur. Aan de randen van de smalle, puntige bloemdekbladen 
is de roze kleur lichter. De geligwitte stempel heeft 5 - 7  lobben.
Naar mijn ondervinding is het een gemakkelijke bloeier, die gedurende het 
hele zomerseizoen bloemen blijft voortbrengen. Het grondmengsel bestaat voor 
het merendeel uit klei. In de rusttijd verdraagt het gemakkelijk in de kas 
lagere temperaturen van 2 - 6° C, mits - en dat blijft een gulden regel - 
de grond in de pot maar droog is. Hoe Escobaria's het op de vensterbank 
doen is mij niet bekend, maar ik verwacht niet al te veel problemen, mits 
maar veel licht geboden kan worden. Ofschoon niet belangrijk wil ik toch 
even vermelden dat Borg nog een vijftal variëteiten van strobiliformis onder
scheidt. Maar de beschreven afwijkingen zijn naar mijn mening zo onbeduidend, 
dat aparte variëteitsbenamingen mij zinloos lijken. De moderne schrijvers 
maken zelfs geen gewag van die variëteiten, hoogstwaarschijnlijk op dezelfde 
gronden.
In de vrije natuur is dit exemplaar aan te treffen in Zuid-Nieuw Mexico, 
ZW-Texas, Chihuahua, Coahuila en Durango (laatste 3 gebieden horen tot Mexico).

Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal
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De Crassula’s van onze collecties 22

B.K. BOOM t

De determinatietabel 3

54 (34). kroonbladen groot, 2-5 cm lang, aan de voet tenminste over 
een lengte van 1 cm vergroeid, aan de top teruggebogen of afstaand
(,Kalosanthes, syn. R óchea) ..................................................................55
niet a ld u s .................................................................................................. 57

55 struikje met liggende stengels en opgaande zijscheuten; bladen
dicht opeen, tot 20 x 3 mm, langwerpig-spatelvormig, groen, onder
zijde meestal rood, rand kraakbeenachtig gewimperd; bloemen al
leenstaand of enkele bijeen, maximaal tot 8 mm lang gesteeld, 
meestal zittend, wit later rood wordend; kroon 3-4 cm lang, op die 
van Bouvardia’s gelijkend - Kp., cult. 1815-E. zm (C. jasmina Sims, 
Róchea j. (Sims) DC.) obtüsa Haw.
bloemen in bloeiwijzen van meer dan 5 .....................................................56

56 opgaande, aan de voet vertakte struik, tot 50 cm hoog; bladen
3-5 x 1 -1,5 cm, maximaal 3 maal zo lang als breed, ovaal-omgekeerd 
eirond, gewimperd; bloemen zittend, in veelbloemige tuilen; kroon 
3-4 cm lang, helderrood, de lobben naar de top iets verbreed - Kp., 
ing. 1 702-N. zm (Róchea c. (L.) DC., Kalosanthes c. (L.) Haw., R. ver
sicolor (Ker) Link, Crassula v. Ker) coccinea L.
cv. ’AIba’ (Kalosanthes c. var. a/ba Haw.), kroon wit; cult. 1720-N. Verder nog ver
scheidene selecties verschillend in hoogte, de dichtere bloeiwijze en in kleurnuances; 
ze zijn zonder naam in de handel.
afwijkend; bladen 2-3 mm breed, lijn-lancetvormig, gootvormig, meer 
dan 3 maal zo lang als breed; kroon ca 15 mm lang, lichtgeel, later 
soms roze, de lobben naar de top niet of nauwelijks verbreed - Kp.,
ZWA., ing. 1 793-E. zm (Róchea odoratissima (Andr.) Link, Kalo
santhes f. (Lam.) G. Don, Crassula odoratissima Andr.)

fascicularis Lam.
57 (54). planten in alle delen dicht bezet met parelvormige, soms zeer 

fijne (nauwelijks zichtbare) papillen, meestal grijs; planten tenminste
15 cm h o o g .................................................................................... 58
planten zonder papillen, wel met wimperharen; indien behaard, dan 
lager dan 15 c m ..............................................................................61

58 opgaande, weinig vertakte plant tot 40 cm hoogte, in alle delen met
parelachtige papillen bezet; stengels met achterwaarts gerichte ha
ren; bladen onderaan vrij dichtopeen, 5 - 10x1 -3 cm, langwerpig, 
bovenzijde vlak of iets hol; bloeiwijze op een bebladerde stengel, 
breed tuilvormig; kroon paars - C. desmettiana x C. falcata, orig. ca 
1895-F. zm pulverulénta Boom
papillen zeer klein, nauwelijks zichtbaar, de planten zien er als grijs
bestoven uit (soms ook wel groen, zie C. heterotricha)....................  59

59 stengels opgaand (tot 50 cm); bladen in reeksen boven elkaar, maar 
niet duidelijk in vertikale vlakken, gootvormig, vrijwel overal even 
breed, stomp, vrij lichtgroen; bloeiwijze gesteeld, breed tuilvormig; 
kroonbladen teruggebogen, wit; vruchtbeginsel vaak roze - Kp., Tr„
Zw„ NL, ing. ca 1903-ZA. wt (C. perfoliata var. h. (Schinz) Toelk.)

heterotricha Schinz
bladen grijs; bloemen rood of roze, soms vuilwit................................ 60
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60 stengels opgaand, soms tot 1 m hoog; bladen in 4 reeksen boven el
kaar en zodanig aan de voet gebogen, dat beide reeksen in twee 
evenwijdige vertikale vlakken liggen, scheef sikkelvormig, 2-3 maal 
zo lang als breed, in het midden het breedst, vlak, stomp; bloemen 
in gesteelde, brede tuilen, helderrood, welriekend; kroonbladen 
spits - Kp„ ing. kort voor 1 700-N. zm (Róchea f. Hort., C. perfoliata 
var. f. (Wendl.) Toelk.) falcata Wendl.
afwijkend: bladen in 4 reeksen boven elkaar, die een rechte hoek 
vormen, smal, meer dan 3 maal zo lang als breed, onderaan het 
breedst, met een kiel in midden, spits tot toegespitst; bloemen in 
grote tuilen - Kp„ zm perfoliata L.
var. perfoliata (C.p. var. albiflóra Harv., C. pallida Bak.), kroonbladen 3-4 mm lang, 
stomp, vuilwit; cult. 1 725-E.
var. miniata Toelk. (C. perfoliata Thunb., niet L), kroonbladen 5-7 mm lang, spits, 
rood, cult. 1812-E.
C. x graeséri Boom — C. falcata x C. orbicularis, een groep hybriden van onderling 
zeer verschillend uiterlijk; bladen in 4 reeksen, vlak, roodachtig, vaak met grote parels 
bezet; bloeiwijze ongeveer als die van C. orbicularis cv. 'Rosula’, maar zeer gedrongen; 
bloemen wit-vuilroze; orig. 1942-D. vj. zm.

61 (57). bladen dicht behaard.................................................................
bladen kaal, de rand wel vaak gewimperd.......................................

62 (61,93). lage, kruipende plant, tot 5 cm hoog, in alle delen bezet met
afstaande of achterwaarts gerichte haren; bladen zittend, ca 1 cm 
diam., rond-omgekeerd eirond, min of meer scheef; bloemen in 
losse, zittende tuilen, wit, later rood; bladen geleidelijk in de schut
bladen overgaand - Kp., zm lanuginosa Harv.
afwijkend: tot 20 cm hoog; bladen 2-4 cm lang, vrij dik, naar boven 
plotseling in de schutbladen overgaand; bloeiwijze gesteeld

argyrophylla Diels (49a)
63 bladen kleiner dan 1 cm; stengels liggend of kruipend . . . .

bladen groter dan 1 cm; stengels niet aldus.......................................
64 (63,96). wortels draadvormig; stengels kruipend, dus op de knopen 

wortelend; bladen 4-8 mm diam., aan de stompe top opvallend wit 
met groene punten; bloemen okselstandig met geelachtige, naar 
buiten gebogen kroonbladen; stijl onduidelijk - Kp., Orv., ZWA., cult. 
1901-E. zm, nj (C. simiana Schonl., C. corallina Hort., niet Thunb.)

dasyphylla Harv.
afwijkend: hoofdwortel spoelvormig verdikt; stengels niet op de kno
pen wortelend, vaak iets opstaand; kroonbladen opstaand, witach
tig; stijl duidelijk - Kp., ing. 1900-E. (C. corallina ssp. macrorrhiza 
Toelk.) corallina Thunb.

65 (63). bladen met rode of groene, ingezonken vlekjes, soms hele
maal ro o d ...........................................................................................
niet a ld u s ....................................................................................

66 bladen langs de gehele rand gewimperd.......................................
bladrand kaal of alleen bij de voet gewimperd................................

67 (66,101,114). kroonbladen 3-5 mm la n g .......................................
kroonbladen 6-9 mm lang.................................................................

68 stengels liggend, houtig; bloeistengels tot 35 cm hoog; bladen
langs de bloeistengels staand, 1 5-25 x 2-3 mm, lancet-lijnvormig, 
stomp, grijsgroen tot bruinachtig, rand met gezwollen, meest achter
waarts gerichte wimperharen; bloeiwijze een vlakke tot iets gewelfde 
tuil; kroonbladen 3-5 mm lang, stomp, teruggebogen, roomkleurig 
tot lichtgeel - Kp., cult. 1812-E. zm cymósa Berg

62
63

64
65

43
66
67
71
68
69

207



afwijkend: bladen in rozetten, tot 3 x 1 cm, langwerpig-ovaal, grijs
groen, rand met afstaande of iets naar achter gerichte wimperharen; 
kroonbladen rechtop, pas later teruggebogen - Kp„ cult. 1720-N.

ciliata L.
69 stengels kort, kruipend met tot 40 cm hoge, okselstandige bloei-

stengels; bladen 20-40 x 2-4 mm, lancetvormig, top scherp, kaal, 
rand met gezwollen, stompe wimperharen; bloeiwijze een vlakke of 
gewelfde tuil; kroonbladen 7-9 mm lang, roomkleurig-geel, sterk 
achterover gebogen - Kp., cult. 1 738-E. zm flava L.
bladen breder dan 4 mm, met haarvormige, spitse wimperharen.

70 stengels liggend, slap, sterk vertakt, bezet met achterwaarts gerichte 
haren; bladen 1-3 x 0,5-1 cm, kort eirond, heldergroen op de lange, 
witte wimperharen na kaal; bloeiwijze na de bloei met okselknoppen; 
bloemen in armbloemige, hoofdjesachtige tuilen; kroonbladen 
5-8 mm lang, wit, Kp., Nt, cult. 1819-E. zm (C. reversisetósa Bitter)

obovata Haw.

Crassula brevifolia met kinvormige bladen en roze Crassula ciliata,
bloemen.

stengels opgaand, niet aldus behaard, dicht bebladerd; bladen 
3-5 x 0,5-1 cm, afstaand, langwerpig-ovaal, stomp, rand vaak rood
bruin met korte, achterwaarts gerichte wimperharen; bloeiwijze tuil
vormig, op het einde van de tot 40 cm hoge bloeistengel; kroonbla
den 6-8 mm, roomkleurig - Kp„ ing. 1797-E. zm (C. dejécta Harv., 
niet Jacq.) fallax Friedr.

70
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VERENIGINGSNIEUWS SEPTEMBER 1981

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

BESTUUR
Voorzitter: H. Rubingh, Valeriaanstraat 193, 3765 EN Soest.
Vice-voorzitter: M.M.M. Jamin, Lucas Gasselstraat 52, 5246 CG Rosmalen.
Secretaris: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
2e Secretaresse: Mevr. J.M. Smit-Reesink, Pr. W. Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom. 
Tel.: 08389-7551.
Penningmeester: G.W. Leive, Prof. F. Andreaelaan 93, 3741 EK Baarn. Tel.: 02154-15645. 
Girorek. 680596 t.n.v. Succulenta te Baarn, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank 
Nederland t.n.v. Succulenta te Baarn. Voor België: rek. no. 000-11.41.809-22 van de Bel
gische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Baarn.
Alg. Bestuurslid: J.H. Vostermans, Schoolweg 55, 5916 PK Venlo.
Alg. Bestuurslid: F. Maessen, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.

LEDENADMINISTRATIE:
Administrateur: P. Dekker, St. Pieterstraat 27, 4331 ET Middelburg. Inlichtingen over en 
aanmelding van lidmaatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor 
leden in Nederland f 35,--, voor leden in België Bfrs. 530,— en voor leden elders wonende 
f  40,-. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f 7,50/Bfrs. 115.

MAANDBLAD
Redacteur: J.H. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw. Tel.: 01658-1692.
2e Redacteur: Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081. 
Verenigingsnieuws: C.A.L. Bercht. Sluitingsdatum: 15e v.d. maand voor het verschijnen. 
Vraag en Aanbod en Advertenties: Mevr. J.M. Smit-Reesink. Sluitingsdatum: 15e van de 
maand voor het verschijnen.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN:
Buiningfonds: A. de Graaf, Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus f 1,50 te bestellen 
op girorek. 1345616 t.n.v. J. Magnin.
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, post De Klomp. 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.
Oude nummers Succulenta: H.B. Hooghiemstra, Reyerdijk 115, 3079 NC Rotterdam.

HET BOEK "DISCOCACTUS” DOOR A.F.H. BUINING
Het boek omvat 224 pagina’s met 60 kleurenfoto’s, 84 zwart/wit foto’s, 33 tekeningen, 6 
landkaarten en twee sleutels tot de soorten. Te bestellen door storting van f 30,— op 
girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds, Rosmalen, onder vermelding van 
"Discoboek” .
De prijs van de Duitse versie is f 35 ,- (für Deutschland DM 35,-); de Engelse versie kost 
eveneens t 35,— (for Great Britain £ 7,—).

BEWAARBANDEN, HANDLEIDINGEN EN VERENIGINGSSPELDJES
Bewaarbanden voor 1 jaargang a f 16,— (f 13,— bij bestelling van 10 of meer, of indien 
afgehaald).
Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten is uit
verkocht. Een geheel herziene versie verschijnt herfst 1981.
Verenigingsspeldjes, in broche-vorm of als steekspeld a f 4,—; bij bestelling van 20 of 
meer f 3,50 per stuk.
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Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op 
girorek. 3742400 van Succulenta, afd. Verkoop, Venlo, met vermelding van de bestelde 
artikelen. (Tel.: 077-18627, Hr. Vostermans).

AAN DE AFDELINGSSEC RETARI ATEN EN-BESTUREN

Zoals al enkele jaren blijkt, maken vele afdelingen gebruik van de mogelijkheid hun pro
gramma te publiceren in het gele inlegvel van ons maandblad.
Met ingang van het januarinummer 1982 ben ik van plan de opzet hiervan enigszins te 
wijzigen.
De evenementenlijst, waarin tentoonstellingen, beurzen, conferenties, landelijke vergade
ringen etc. opgenomen zullen worden met aansluitend 1 a 2 maanden voor de genoemde 
datum een uitgebreidere mededeling betreffende het evenement zal onveranderd gehand
haafd blijven.
De programma’s van de afdelingen zal ik in een nieuwe vorm gieten en wel als volgt:
Afd. Markerwaard

22 jan.: Lezing door de heer Conothele over het geslacht Thelocactus. Bijeenkomst
om 20.00 uur in Clubhuis ”de Stekel” , Saguarolaan 5.

Afd. Noordzeeplat
3 febr.: De heer Noordkaap over succulenten op Antarctica. Bijeenkomst om 19.30

uur op Platvorm 3.
Afd. Parodiadam

31 jan.: geen opgave ontvangen.
Bij de opgaven zal ruim rekening gehouden worden met het feit dat het verschijnen van 
ons maandblad rond de 15e van de maand ligt. De plaats van samenkomst zal steeds 
opgenomen worden.
Aan de afdelingssecretariaten wordt het verzoek gericht hieraan mee te werken (het af
drukken van de bijeenkomsten blijkt ook een goede propaganda voor de afdelingen te 
zijn!) door vroegtijdig het afdelingsprogramma - liefst voor meerdere maanden - aan het 
landelijk secretariaat op te sturen.
Ik reken op Uw aller medewerking.

L. Bercht, secretaris

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

Cactuskwekerij Lakerveld
Lakerveld 89 - Lexmond

Tel. 03474-1718 
(tussen Lexmond en Meerkerk)

Liefhebbers kom eens kijken bij 
Cactuskwekerij Lakerveld, waar U 
meer dan 1200 soorten en varië
teiten kunt vinden tegen een rede
lijke prijs.

Tevens gevraagd collecties cacteeën

SUCCULENTENTUIN

VAN DONKELAAR
L a a n tje  1, W erkendam  
Tel.: 018 35 -1430

Onze 20% kortingsactie
is aangeslagen bij de leden van Succu
lenta. Daarom handhaven wij deze korting 
voor de leden voor de rest van 1981! 
Aanbieding van de maand: 5 Hoya's 
(geen bella en carnosa) voor f 27,50 
na storting op giro 150.98.30.
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CLICHÉFONDS
Het seizoen 1980-1981 is voor de medewerkers inmiddels weer voorbij.
Het aantal bestellingen liep in vergelijking met het vorige seizoen enigszins terug. Dat is 
niet te verwonderen, omdat Succulenta vorig jaar ook minder nieuwe leden noteerde dan in 
de voorgaande jaren.
Voor het eerst gebeurde het tellen van de zaden door een groot aantal mensen; allen lid 
van de afd. Noord & Midden-Limburg. Deze leden waren:
Mevr. C. v. Wylick, Sevenum en de heren G. Hagens, Blerick; P. Hermans, Beesel; J. 
Joosten, Beesel; J. Niessen, Neerkant; J. Noël, Roermond; C. Peeters, Venio; M. 
Ronckers, Swalmen; P. Rutten, Tegelen; P. Verstappen, Roggel.
Deze medewerkers moeten bijzonder hartelijk bedankt worden. Een aantal van hen redde 
het Clichèfonds, door in te springen, toen het teilen van de zaden niet tijdig leek klaar te 
komen.
Alle bestellingen werden gereed gemaakt door de heer en mevr. Velmans samen met 
ondergetekende. Behalve dit heeft mevr. Velmans ook vele zaden schoongemaakt die ons 
door velen werden gezonden.
Overigens betekent dit niet, dat U nu de zaden niet schoongemaakt in kunt zenden!

INZENDEN ZADEN NAAR HET CLICHÈFONDS
In de zaadlijst van het afgelopen seizoen kwamen vele soorten voor, die afkomstig waren 
van liefhebbers. Ook werden vele ingezonden zaden gebruikt voor het maken van gemeng
de zaden. Hiervoor bleek weer een zeer grote belangstelling te bestaan. Daarom: zend ons 
alle zaden, want we kunnen ze altijd gebruiken. Wel gaarne alleen goed schoongemaakte 
zaden, goed verpakt en met vermelding van de soort inzenden. Ook hopen we, dat U alleen 
verse zaden inzendt.
We moeten hierin op Uw medewerking vertrouwen.
Tenslotten: zend alstublieft de zaden zo vroeg mogelijk in. Zaden, die na begin oktober 
ontvangen worden, kunnen niet meer in de zaadlijst worden verwerkt.
Zend de zaden naar: Beheerder Clichèfonds, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.

J.A. Schraets, 
Beheerder Clichèfonds.

DER KAKTEENLADEN bedarfsartikel - fachliteratur
VERSANDGESCHAFT
IN DIESEM HERBST SO WICHTIG WIE NOCH NIE! HEIZKOSTEN SENKEN IM GEWACHSHAUS
Planen Sie schon jetzt die Isolierung von Gewachshaus, Frübeet und Balkonkasten mit unserer preiswerten
DREISCHICHT-LUFTPOLSTERFOLIE!

LUFTPOLSTERFOLIE (Dreischicht, normal) für innen und auBen, hoch-lichtdurchlassig. super- 
UV-stabilisiert, unverrottbar, BREITE 2,40 m/2,00 m/1,50 m nach Wunsch; LANGE bis 50 m 
beliebig.
qm/DM 2,90 (bei Abnahme einer Originalrolle zu 50 m Lange, Sonderpreis qm/DM 2,20) 
LUFTPOLSTERFOLIE (Dreischicht, selbstklebend) für auBen, hoch-lichtdurchlassig, super- 
UV-stabilisiert, wiederverwendbar, BREITE 1,00 m; LANGE bis 50 m beliebig (Klebeverbindung 
jederzeit wieder losbar). Keine Halter nötig!
qm/DM 4,90 (bei Abnahme einer Originalrolle zu 50 m Lange, Sonderpreis qm/Dm 4,20) 

BEFESTIGUNGSHALTER zum Kleben und Schrauben finden Sie neben vielen anderen nützlichen Artikeln 
in unserem kostenlosen Katalog 81/82, den wir auf Anforderung gerne zusenden.

NEU FÜR ALLE MAMMILLARIENFREUNDE NEU

JOHN PILBEAM MAMMILLARIA, A COLLECTOR S GUIDE
Beschreibung aller gültigen Mammillaria-Arten (über 200) mit groBformatigen Fotos sowie 
ausführlichen Informationen über die Klassifikation, Verbreitung und Kultur.
176 Seiten, 32 Farbfotos, 283 SchwarzweiB-Fotos und 3 Karten, Format 254 x 190 mm, 
englisch, mit Schutzumschlag.
DM 88,- (versandkostenfreie Zustellung gegen Vorauszahlung nach Rechnungserhalt) 
erscheint Anfang/Mitte September; bitte vorbestellen!

Unsere kostenlose Literaturliste enthalt weitere 87 Titel für den Kakteen- und Pflanzenliebhaber.

JÖRG KOPPER LOCKFINKE 7 D-5600 WUPPERTAL 1 W-DEUTSCHLAND
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EVENEMENTENLIJST

12/20 sept. : Nationale Hobbybeurs "Hobby 1981” te Brugge.
19 september : Ruilbeurs van het Noorden te Zuidlaren.
26/27 sept. : 3 LK te Houthalen.
4 oktober : Cactussenbeurs te Schilde (B).

Programma Grusonia
9 oktober : Torhout, Heer H. Misson uit Blankenberge over zijn Mexicoreis 

13 november : Tielt, Ruilbeurs
11 december : Torhout, Danny Samijn uit Kortrijk met een film over cactussen.
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur
- te Torhout: Zaal Don Bosco, Pastoriestraat te Torhout.
- te Tielt: Zaal Vijverhof, Kortrijkstraat te Tielt.
Op de onder de evenementen genoemde Hobbybeurs is Grusonia met een stand aanwezig.

Programma Leuchtenbergia
18 september : Lezing over bloemen, bouw, functies, bestuiving, enz. door de heer 

W. Vereist.
16 oktober : Lezing door de heer F. Noltee over de Andere Succulenten. Bijeenkom

sten in "Dienstencentrum” , Schoolstraat te Schilde (B). Aanvang: 19.30 
uur.

AFDELINGSNIEUWS
Programma afdeling Brabant-België
18 september : Ruilbeurs
26/27 septemb.: Tentoonstelling in de Gemeenteschool van Peutie.
23 oktober : Lezing met dia’s door de heer Beukelaers over zijn vriend Jacobs en zijn 

verzameling.
27 november : Studie over fotografie door de heer Laurent en beoordeling van de eigen 

dia's.
Bijeenkomsten : Commissiezaal van het Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw, de Bavaylei 

118, 1800 Vilvoorde.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.

3945 ZG Cothen-Groenewoudseweg 14

S ortim en ts lijs t w ord t na s to rting  van /  1,— 
toegezonden. G iro reken ing  124223.

's Zondags gesloten 

Postbus 12 - Tel. 03436-1267

Cactuskwekerij F.H J\. Jansen
Leyweg 19 Den Haag

”Najaarsaanbieding”
Wegens opheffing Kwekerij een verrassingspakket voor f 50,-- franco.
Na overmaking van f 50,- (B.Frs 750) op Giro 550835, t.n.v. J. Jansen Den Haag 
ontvangt U franco 50 verschillende cactussen (±  3 jaar oud).
Levering slechts zolang de voorraad strekt!
U kunt de kwekerij ook bezoeken op zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur of 
na tel. afspraak 070-253483.
Er is nog ruime keus! Najaarsprijzen!
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BEURZEN

Cactussenbeurs Leuchtenbergia te Schilde
Op 4 oktober 1981 organiseert de vereniging Leuchtenbergia een grote ruil- en verkoop
beurs in het Dienstencentrum, Schoolstraat 44, B 2230 Schilde. De deuren gaan om 13.30 
uur open.

TENTOONSTELLINGEN 
Tentoonstelling te Zwolle op 26 september.
De Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde organiseert op 26 september 
een tentoonstelling in het stadhuis van Zwolle. U mag hiervoor planten brengen. Dit hoeft 
dus niet speciaal een cactus of vetplant te zijn. Op deze tentoonstelling is een vaste 
keuringscommissie aanwezig. Op 25 sept. na 19.00 uur tot 21.30 uur en op 26 sept. van
8.00 uur tot 9.30 uur ’s morgens kunt u Uw planten brengen. De tentoonstelling is van
10.00 tot 19.00 uur.
Iedereen is van harte welkom.

Secr. afd. Zwolle.

Spec. kwekerij voor hobbyisten en verzame
laars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek gratis 
toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe 
cultuurimporten voor de verkoop.

Geopend van maandag tot zaterdag van 9-18 uur.

HOVENS cactuskwekerij Markt 10, 5973 NR Lottum Lottum vindt U,
E3 richting Venlo afslag Venray - Grubben-
vorst-Lottum
Telefoon 04763-1693

VULKAN LAVA
zand / korrel

Een neutraal teeltsubstraat, ook zeer geschikt voor grondverbetering.
Vraag documentatie.

Gebr Rook BV
Postbus 9, 2920 AA Krimpen a/d IJssel 
telefoon 01807 ■ 13044. telex 22361
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Programma afdeling IJsselstreek

25 september : te Goor: Onderlinge ruil- en praatavond.
30 oktober : te Zutphen: De heer de Looze uit Heerde vertelt aan de hand van dia’s 

over liefhebberij in Engeland.
27 november : te Goor: Praatavond d.m.v. discussiegroepen, begeleid door de heer de 

Bruyn uit Almelo. Beoordeling zaaiwedstrijd.
18 december : te Zutphen: Algemene Vergadering.

Programma afdeling Groningen
8 oktober : Lezing door de heer Braamhaar over zijn reis naar Equador. Plaats en tijd 

als op 10 september.

Programma afdeling Dordrecht & Omstreken
1 oktober : Lezing over cactussen (spreker wordt later bekend gemaakt).
5 november : Quiz te verzorgen door de heer van Kaam.
3 december : Jaarafsluiting.

Attentie: met ingang van februari is de aanvang van de vergaderingen bepaald op 19.30 u.

Programma afdeling Leiden

17 september : Op deze avond zullen leden in de gelegenheid worden gesteld, eigen dia’s 
te vertonen van de voorbije zomer en groei en bloei van hun succulenten, 
tevens grote verloting onder het motto "Voor leden door leden” .

15 oktober : De heer Weijts zal een causerie houden over het geslacht Parodia, een en 
ander met omlijsting van dia's over dit geslacht.

19 november : De bekende auteur J. van Keppel heeft toegezegd vanavond het afharden
van planten te bespreken. Op deze leerzame avond worden tevens dia’s 

' vertoond.
Indien nodig, is de heer Wetselaar van de Leidse Hortus bereid gevonden, 
om bij verhindering van voornoemde sprekers, als plaatsvervanger op te 
treden.
Het vergaderadres is: Lammenschansweg 40A, Leiden.

GEDENK HET CLICHÈFONDS! ZENDT ZAAD!

MUURKWEEKKASJES
IDEAAL VOOR KAKTUSSEN
N I EUWI b ' j z ° nder fra a ie  a lu m in iu m /g la s  
’  L U  * u itv .  m e t 2 o pe n s la a n de  d e u re n .

VAN f.375,- VOOR f.325 nog  1 m aand !
in c l.  B TW  en ve rz e n d k o s 
te n . H e t neusje  van de 
Z a lm . O o k  ideaal als ka- 
m e rkas je . D o o r de  o p e n 
slaande d e u re n  k u n t  u 
overa l g e m a k k e lijk  b ij.  
A fm .9 b x 6 3 c m , h.1 48  cm . 
A ccesso ires : G ro n d v e r-  
w a rm in g s k a b e l v .a .f .9 0 ,-  
P e tro l.k a c h e lt je  v .a .f .6 5 ,-  
U itv .  P o ly th e n e  o ver h o u - 
te n  fra m e  s lech ts  f , 2 50 .-

VAN DER ZALM
2210 AA  NOORDWIJKERHOUT Postbus 7 
Woste.mle 52 Tel 02523 2333 bqq 2203

ALUMINIUM EN GLAS 
MAKEN NOG GEEN 
TUINKAS!!

Waar het om draait is. dat ontwerp en konstruktie van de 
kas. een mikroklimaat kreëren. waarin alle planten welig tieren. 
De SOLUS tuinkassen zijn geheel volgens beroepskwekers- 
eisen gekonstrueerd. Er zijn 9 verschillende modellen; van 
5 m2 t/m  15 m2.
De Hovenier stuurt U graag alle informatie. Schrijf een 
briefje of bel:
DE HOVENIER 
POSTBUS 2186 
5001 CD TILBURG 
TEL.: 013-556478

enuer
th u is  in  d e  tu in
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Programma afdeling Amsterdam
19 september : Plantenverkoop door fa. Bos uit Schoorl
De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur. Plaats: zaaltje naast de Prinsessekerk, Van 
Hallstraat 164. Inlichtingen: F. Triep, 1e Oosterparkstraat 136 I, Amsterdam, tel. 020- 
655148.

Programma afdeling Hoekse Waard
8 oktober : Lezing Heer Prestlé over de Rio Grande do Sul (Brazilië)

12 november : Zaaiwedstrijd en Quiz 
10 december : Lezing.

Werkgroep Asclepiadaceae Nederland (W.A.N.)
Op zaterdag 3 oktober bijeenkomst in het zaaltje van de Pauluskerk, Albertine Agnesstraat, 
Dordrecht. Aanvang 13.30 uur.
De kerk staat dicht bij het Hoofdbureau van Politie en ligt binnen loopafstand van het 
station.
Programma: o.a.
- verslag activiteiten van de subwerkgroepen
- praatje over erfelijkheid en de wetten van Mendel
- ruilen en kopen van planten.
Inlichtingen over de W.A.N.: Herman Bühl, Zaanstraat 92, 1013 RW Amsterdam. Tel.: 
020-868040.

GEDENK HET CLICHÈFONDS! ZENDT ZAAD!

NIEUWE LEDEN

Goossens Ad, Willibrorduslaan 10J, 5521 KC Eersel.
Cop H.G.M., Adr. v. Osladestraat 11, 5831 BR Boxmeer.
Pillar R., Klaus Sturmer Strasse 13, D 4500 Osnabruck, 

B.R.D.
Battaia Luciano, 33095 Provesano P.N., Italy.
Ruiter N., Stationsweg 63, 1851 LJ Heiloo.
Kooy A. Noordervaart 76, 1841 HB Stompetoren.
Noerbos A., Lange Vorststraat 45, 4461 JM Goes.
Vylschaft-Mulder Mevr. M., West Indischekade 280, 

9715 TP Groningen.
Langezaal M.F.M., Schiedamsedijk 69E, 3011 EK Rot

terdam.
Gerlach W.E., Kortenaerlaan 15, 2121 XJ Bennebroek.
Plas L.A., Soderblomstraat 141,2131 GD Hoofddorp.
Neyenhuis-Peters Mevr. A.G., Acerstraat 12, 4043 NX 

Opheusden.
Moens-Govaerts Fam., Mechelsesteenweg 27/5, B 3100 

Heist O/D Berg, België.
Zounczyk de heer, Wijnruitweg 6, 5044 GG Tilburg.
Hortus de Wolf, p/a Kerklaan 30, 9751 NN Haren.
Vlym B.J., Pieter Nieuwlandstr. 20 II, 1093 XR Amster

dam.
Cactusvr. Bieten), Brabant, p/a Oude Kleerkoperstr. 19, 

B 3300 Tienen, België.
Roziers Jean, Dobbelhoefweg 14, B 2280 Grobbendonk, 

België.
Snee A. v.d., Karveel 12-26, 8231 AS Lelystad.
Tromp C.B., Mesdaglaan 19A, 3735 LK Bosch en Duin.
Pas H.N. Ten, Walstraat 44, 6701 BG Wageningen.
Jordens J.H.M., Flevostraat 68, 1784 CH Den Helder.
Stil H., Nic. Beetsstraat 32, 1702 ED Heerhugowaard.
Groot Mevr. E.J. de, Schellingstede N 10, 5431 RS 

Cuyk.

KARLHEINZ UHLIG -
KAKTEEN

053 Kernen i.R. (Rommelshausen)
W.-Duitsland Lilienstrasse 5
Austrocephalocereus
dolichospermaticus DM 12,--- 30,--
Buiningia aurea 10,00-28,-
Echinofossulocactus wippermannii 12.---18,--
Leuchtenbergia principis 6,--- 14,--
Mammillaria egregia 8,---10,-
Melocactus longispinus 5 ,- -25 ,-
Notocactus scopa v. machadoensis 12.---16,-
Parodia prolifera 8,---10,-
Roseocactus kotschoubeyanus
v. elephant 8.--15 ,--
Thelocactus hexaedrophorus 8,--- 9 ,-

Cactussen
aloes
Coniferen
Tillandsias
Uitzonderlijke boeken
Succulenten
Bromelias
Over diverse onderwerpen
Exotica
Kamerplanten
Epifyten
NATUUR & BOEK Elandstraat 58
2513 GT Den Haag tel. 070-64 62 77
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VRAAG 
EN

AANBOD
Opgaven voor deze rubriek moeten voor het 
oktobernummer uiterlijk op 15 september 
bij mevr. Smit zijn. Alleen advertenties de 
liefhebberij betreffende worden opgeno
men.

Te koop: collectie cactuusen. Mej. v.d. 
Kaay, Dr. W. Dreesstraat, Heerenwaarden. 
Tel.: 08877-2780.

Te koop: Ongeveer 100 2- en 3-jr. zaailingen 
van Mamm., Echinofossulocactus, Echino- 
cereus, Lobivia, Noto, Gymno, verder 20 
grote en middelgrote Echinofossulocactus- 
sen en 20 Neoporteria’s en Neochilenia’s. 
J.G. Hak, Willem Marisstraat 57, 3314 VV 
Dordrecht. Tel.: 078-145995.

Te koop gevraagd: tegen redelijke prijs 
Sprechman, D.L. Lithops, Schwantes, Prof. 
The cultivation of the Mesembryanthema- 
cea, Nel, G.C. The Gibbaeum Handbook. 
Alle brieven worden beantwoord en alle on
kosten veraoed. Herman A. Kortink, 28 
Akatarawa Rd., Brown-Owl-Upper-Hutt, 
New-Zealand.

* * * * *

Te koop: verzameling cactussen en vetplan
ten en winterharde vetplanten vanaf 50 ct 
per stuk. P. Theunissen, Buizerdstraat 15, 
5451 XX Mill. Tel.: 08859-2473.

Te koop: Ongeveer 60 diverse soorten cac
tussen. Tevens glazen broeikasje, groot: 
130x67x43 cm. met losse houten vlonder. 
Totaal f 195,—. Mevr. J. Wagter, Achter- 
berghof 8, 9752 HE Haren Gr. Tel.: 050- 
349389.

GEDENK HET CLICHÈFONDS! ZENDT ZAAD!

Planten en Cactussenhandel

A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

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

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

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

Prijslijst op aanvraag

Corresp. Eng., Duits

MARIN CACTUS PATCH
61, Granada Drive 

Corte Madera/California 
94925 USA

Kees en Martine Bos
andere succulenten 
cactussen
Kanaalweg 16,
1749 CE SCHOORLDAM 
(Warmenhuizen)
Tel.: 02269 - 2694

Liefhebbers
zijn de hele week welkom!

PLANTENHANDEL A. H. Abels.

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

Singel-Bloemmarkt t/o 494-496. 
Amsterdam. Tel.: 020- 227441.
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71 (66). bladen vrij lang en smal, tenminste 3 maal zo lang als breed,
op doorsnede rond of vierkant.......................................................... 72
bladen vlak; indien dik, dan kinvormig gebogen met vlakke boven
zijde en maximaal 3 maal zo lang als breed.......................................75

72 bladen groen tot bruinachtig.......................................................... 73
bladen grijs tot grijsgroen, aan de top soms roodachtig . . . .  74

73 (72,98). vertakte opgaande struik met afschilferende stam, op de
knopen niet wortelend; bladen talrijk, in 4 reeksen boven elkaar, lood
recht afstaand, vaak boven het midden sikkelvormig naar boven ge
bogen, 20-40 x 6-8 mm, kaal, toegespitst; bloeiwijze tuilvormig, sterk 
vertakt; kroon wit zm tetragona L.
afwijkend: stengels hoger dan 8 cm; bladen tot 30 x 10 mm, afstaand, 
onderzijde bol, maar niet gekield grisea Schonl. (37a)
In cultuur uitsluitend de ssp. robüsta Toelk., zeer forse planten, tot 1 m hoog met sterk 
vertakte stengels; Kp., ing. ca 1700-N.
afwijkend: tot 15 cm hoog, op de knopen wortelend; bladen 10-20 x 
2-4 mm, priemvormig, recht of zwak gebogen; bloeiwijze hoofdjes- 
achtig, weinig of niet vertakt - Kp., cult. 1812-E. (C. tetragona ssp. 
a. (Lam.) Toelk.)

acutifólia Lam.
74 stengels opgaand, tot 8 cm lang; bladen zittend, 10-20 x 4-10 mm,

schuin opstaand, meest spatelvormig, grijs, voet wigvormig, onder
zijde bol en gekield; bloeiwijze eindstandig met roomkleurige bloe
men - Kp., ZWA., ing. 1886-E. vj deltoidea Thunb.

75 (71). bloeiwijze bestaande uit een aantal boven elkaar staande tui
len en daardoor langer dan breed....................................................76
bloeiwijze niet aldus, maar tuil- tot schermvormig, maximaal even
lang als breed....................................................................................77

76 stengels opgaand, overhangend of liggend; bladen 10-15 mm diam.,
breed eirond, de overstaanden aan de voet vergroeid (soms maar 
weinig), helder grijsgroen, berijpt, meestal rood overlopen en rood 
gerand, geleidelijk in de schutbladen overgaand; bloeiwijze op
staand, onder de onderste vertakking enkele korte, aangedrukte 
schutbladen; kroon roomkleurig - Kp., Nt., ing. ca 1700-N. zm (C. 
perfóssa Lam.) perforata Thunb.
cv Neale’ (C. nealeana Higgins, C. rupéstris minor Hort), in alle delen kleiner; 
bladparen bijna rond; wt, vj, Nt. ing. ca 1933-ZA. - cv. ’Conjüncta’, hiertoe alle 
vormen met breed eironde bladen, die aan de voet kraakbeenachtig gewimperd 
zijn; als soort beschreven als C. conjuncta N.E.Br. vj.
stengels opgaand, onvertakt, dicht bebladerd en bruin getint; bladen 
tot 10 x 1,5 cm (in cultuur meestal korter), eirond-lancetvormig, de 
overstaanden niet of nauwelijks vergroeid, top toegespitst, randen 
dicht bezet met witte papillen, naar boven geleidelijk in de schutbla
den overgaand; bloeiwijze een samengestelde aar; kroonbladen 
wit, rood gestippeld - Kp., ZWA., zm füsca Herre

77 bladen langer dan breed, d u n .......................................................... 78
bladen breder dan lang, indien toch langer dan breed dan dik (zie 81) 80

78 stengels weinig vertakt, tot 40 cm hoog, vaak liggend en dicht bezet
met dode bladen en bladscheden; bladen tot 5 x 3 cm, scheef eirond, 
beiderzijds iets hol, stomp, de overstaanden aan de voet vergroeid; 
bloeiwijze tot 3 cm lang gesteeld, vlak, los tuilvormig; kroonbladen 
uitstaand, wit, rood getekend - Kp., ZWA., ing. 1912 (planten lijken 
iets op C. lactea Sol.) sladénii Schonl.
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bladen korter dan 2 cm, de overstaanden niet aan de voet vergroeid. 79
79 boomvormig vertakt struikje met vlezige stengels; bladen niet dicht- 

opeen, tot 10 x 2 mm, vlak, langwerpig, uitstaand, licht blauwgroen, 
in de herfst afvallend; bloeiwijze tuilvormig, kort gesteeld, met weinig 
rode (soms witte) bloemen - Kp., Tr„ Orv., Les., Nt„ zm

sarcocaülis E. & Z.
bossig vertakt struikje met houtige stengels; bladen dichtopeen, tot 
8 x 1 mm, vlak, schuin uitstaand, langwerpig, groen, niet afvallend; 
bloeiwijze eindstandig, zittend, met 3-8 witte bloemen - Kp., Nt„ cult. 
1823-E. zm ericoides Haw.

Hetgeen onder deze naam in cultuur voorkomt is vrijwel steeds C. muscosa (zie 7a)
80 (77). overstaande bladen aan de voet niet of slechts weinig met el

kaar vergroeid; bladen op doorsnede weinig breder dan hoog, vaak
omgekeerd driehoekig....................................................................... 81
overstaande bladen aan de voet duidelijk met elkaar vergroeid; soms 
onduidelijk, maar dan bladen op doorsnede niet als boven . . .  82

81 (80,104,118). struikje met opgaande takken, tot 40 cm hoog; stengel- 
toppen gemakkelijk afbrekend; bladen tot 2 cm lang, 8 mm breed 
en dik, groen, vaak met roodachtige randen, op doorsnede omge
keerd driehoekig, met vele donkere punten bezet, achterzijde zeer 
bol, waardoor de top naar voren komt (zg. kinvormig blad); bloei
wijze schermvormig met helderroze (soms witte) bloemen - Kp.,
ZWA., wt, vj (C. pearsónii Schonl.) brevifólia Harv.

afwijkend: bladen kleiner, tot 10 mm lang en 4 mm breed en dik, 
lichtgroen met weinig donkere punten, op doorsnede niet aldus - 
Kp„ ZWA., (C. deltoides Hort., niet Thumb., C. rupéstris ssp. c. 
(Friedr.) Toelk.) commutata Friedr.

82 struikje met opgaande (tot 40 cm), soms ook liggende stengels; 
internodiën zichtbaar; bladen 1-1,5 cm diam., vlak of iets hol, vrij 
dik, stomp-afgerond, licht grijsgroen, berijpt, rand vaak roodachtig, 
met donkergroene stippen, overstaande bladparen aan de voet voor 
minder dan helft vergroeid (soms maar heel weinig); bloemen in 
kort gesteelde tuilen, lichtroze tot wit; schutbladen bij de onderste 
vertakking van de bloeiwijze bladachtig, niet aangedrukt (verschil 
met C. perforata) - Kp., ing. 1 786-E. wt,vj (C. monticola N.E.Br.)

rupéstris Thunb.
afwijkend: bladen dichtopeen, internodiën niet zichtbaar, stomp- 
afgerond, overstaande bladparen voor tenminste de helft vergroeid - 
Kp., ing. 1948-F. nj. wt (C. rupéstris ssp. m. (Huber & Jac.) Toelk.)

marnierana Huber & Jac. 
Hybridisering met C. rupéstris en mogelijk ook C. brevifólia heeft een aantal cultuur
vormen opgeleverd, waarvan er enkele onder een naam in het verkeer zijn zoals b.v. 
cv. 'Jade Necklace’ (Kimnach), forse plant; bladparen iets minder dichtopeen; bla
den groen, donkerder gepunt en rood gerand; orig. 1964-N.-cv. 'Klein Duimpje’
(Tom Thumb'), compact en opgaand, maximaal 10 cm hoog; bladparen dichtopeen; 
bladen vrij kort, uitstaand, heldergroen; orig. 1964-N. - Beide cv's ontstonden te Wa- 
geningen als zaailingen van een C. marnierana, die naast C. rupéstris en C. 
brevifólia stond.

(slot volgt)

210



commutata, veel gelijkend

C. brevifolia, zeldzaam in cultuur

Succulentenpraat
J. ENTENIER

"Jan", wordt me vaak gevraagd, "hoe zit dat nou met het zaaien van Rebutia’s? 
Ik heb zoveel soorten zaad gekocht bij Mr, X in Amerika en zoveel bij 
Herrn Y in Duitsland, hier in Holland ook nog wat en de opkomst is slecht 
tot niets!”
Ja, hoe zit dat nu. Ik denk dat de meeste liefhebbers dit verhaal wel kennen. 
De kwestie is gewoon, dat Rebutia-zaden snel hun kiemkracht verliezen; 
klaarblijkelijk heeft de natuur er helemaal geen behoefte aan om elk jaar 
het Rebutia-bestand te vermenigvuldigen. Immers, de planten bloeien zo 
gigantisch rijk, dat als maar 10% van de bloemen vrucht zou zetten en de 
daaruit afkomstige zaden nog op zouden komen ook, er hele Rebutia-weilanden 
in Zuid-Amerika zouden zijn. Daar komt nog iets bij: na 1 a 3 jaar zijn de 
zaailingen al weer geslachtsrijp en vul dan zelf maar in. Als ze het wisten, 
de witte muizen zouden rood van schaamte worden.
Rebutia’s moeten vers gezaaid worden en dat is dan in juli of augustus. 
Echter, de zaadlijsten komen in januari en dan duurt het vaak nog wel tot 
maart voor U de zaadjes in huis hebt. Wie in juli vers zaad kan bemachtigen 
en pas in het voorjaar wil zaaien, kan de zaden het beste in het vriesvak van 
de koelkast bewaren, de zaden niet schonen maar in de bes laten. 
Ook al een beetje moeilijk, want de bessen gaan gemakkelijk kapot bij het 
oogsten. Iedere liefhebber, die al een paar jaar meedraait, weet dat gemorste
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zaden naast de moederplant snel opkomen. Zaai vooral niet te warm: 15 a 20 °C 
overdag is al voldoende en of de temperatuur ’s nachts daalt tot 2 of 10 °C 
maakt niets uit.
Enkele jaren geleden hebben we daar nog een treffend staaltje van gezien. 
Een beroepskweker had 60.000 zaden van Aylostera fiebrigii gezaaid 
(Aylostera is een met Rebutia zeer nauw verwant geslacht). De zaaikisten 
werden afgedekt met doorzichtig plastic. Na enkele weken waren Mammillaria's, 
Euphorbia’s en andere soorten, die gelijktijdig gezaaid waren, opgekomen. 
Er was onderwarmte gegeven tot ±  25 °C bodemwarmte. In de testen met 
de Aylostera-zaden was nog niet één plantje te vinden. Het doorzichtige plastic 
werd nu verwijderd en vervangen door ondoorzichtig wit plastic, de kunst
matige onderwarmte werd uitgeschakeld en bij een temperatuur van ±  16 °C 
sloeg het zaad willig op.
De beroepskweker rekent op een gemiddelde kieming van 40 a 50%. 
Dit geldt voor alle cactussoorten, 100% is niet haalbaar.
De Rebutia-plantjes moeten ook niet warm opgekweekt worden. Een liefhebber 
aan de Rivièra vertelde mij, dat in de zomer zijn Rebutia’s gemakkelijki 
van de wortel gaan; vooral R. minuscula kan niet tegen extreem hoge 
temperaturen gecombineerd met lage luchtvochtigheid. Ergens heb ik wel eens 
gelezen, dat Rebutia’s zulke uitgelezen kamerplanten zijn; de eigenaar moet 
dan wel dagelijks de sproeier hanteren.
R. marsoneri, die veel groter wordt dan R. minuscula, is één van de sterkere 
soorten. Ze bloeit vroeg met bloemen die een warmgele kleur hebben in 
tegenstelling tot R. senilis var. kesselringiana, die later bloeit met kanariegele 
bloemen. Toch is rood in alle toonaarden de meest voorkomende bloemkleur. 
Mediolobivia aureiflora, ook een aan Rebutia verwant geslacht, bloeit bij ons 
oranje alhoewel de naam aureiflora met goudgele bloemen betekent. 
Bijzonder mooi is R. krainziana, van oorsprong met rode bloemen, maar 
tegenwoordig ook met oranje, gele en zelfs witte bloemen. Wel is aan de 
planten met afwijkende bloemkleur meestal te zien, dat het geen 100% zuivere 
krainziana’s zijn. Tenslotte wil ik U nog attent maken op R. kupperiana, 
in volle bloei een pronkstuk.
Dan zijn er tegenwoordig nog vele nieuwigheden, die nog onder veldnummer 
staan. Afgewacht zal moeten worden wat nieuw is en wat variëteiten zijn. 
Krijgt U een stek van Rebutia, Sulcorebutia, Cylindrorebutia, Mediolobivia of 
Aylostera (allemaal neven en nichten van elkaar), deze dan gauw enten, want 
stekken wortelen niet zo gemakkelijk.
Tot slot nog even over het zaaien van Stapelia’s. Zaden vers geoogst, 
kunnen nog dezelfde dag gezaaid worden. Ook hier geen hoge temperatuur 
nodig: 17 a 18 °C is al voldoende. Na 2 a 4 dagen zijn ze al boven 
de grond. De zaailingen niet gieten op hete dagen en dan nog het liefst 
indirect (drenken).

Echinocereus viridiflorus var. davisii (A D. Houghton)
Marsh.

A.B. PULLEN

Deze soort komt men ook wel tegen onder de naam Echinocereus davisii 
A.D. Houghton. De afgebeelde plant heeft een kort-cylindrisch lichaam van 3 
cm 0 en 5 cm hoog. Hij vertoont 8 ribben. Het lichaam is donkergroen van
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Echinocereus viridiflorus var. davisii Foto van de schrijver

kleur. De areolen zijn iets langwerpig en dragen ongeveer 14 doorns. Aan 
de bovenzijde van het areool zijn een aantal kleinere, vuilwitte doorns inge
plant; de overige doorns zijn langer (tot 15 mm lang) en staan meer af van 
het plantelichaam. De langere doorns zijn aan het uiteinde donker paarsrood 
van kleur. De bloem is geelgroen en heeft een diameter van 2 cm. Bij de 
beschrijving van deze plant moet men in aanmerking nemen, dat deze 
geënt staat op een kort jusbertii-onderstammetje. Op eigen wortel zijn de 
afmetingen nog bescheidener. In mijn verzameling begint deze soort knoppen 
te vormen omstreeks half maart en bloeit dan eind april, begin mei. On
danks zijn bescheiden afmetingen kan deze soort veel bloemen geven. Één
maal telde ik 14 bloemen tegelijkertijd op de plant.
Het onderscheid tussen E. viridiflorus en de var. davisii is duidelijk, E. viri
diflorus heeft wat meer ribben, de doorns zijn veel korter (max. 6 mm lang), 
wit met een rood uiteinde.
Mijn exemplaar van E. viridiflorus is nog bescheidener van afmetingen en 
spruit ook minder dan de var. davisii. Deze verschillen kunnen echter ook 
wel veroorzaakt worden, doordat mijn E. viridiflorus op eigen wortel groeit 
en de var. davisii geënt staat.
De naam viridiflorus betekent: met groene bloemen. Door deze relatief klei
ne, groengele bloemen onderscheidt E. viridiflorus zich duidelijk van de an
dere soorten uit dit geslacht. Juist daardoor is het zeker de moeite waard 
dit plantje in de verzameling te hebben. Het groeit langzaam, zodat het niet 
gauw te veel ruimte zal vragen en bloeit op een zonnig plekje elk jaar. Het 
land van herkomst is Texas (USA).

Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen
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Succulentenpraat
J. ENTENIER

September vind ik een tweeslachtige maand. Er zijn liefhebbers die deze 
maand al bij de winter rekenen, de rustperiode dus, anderen houden de 
groei er nog lekker in, want zeggen ze, de winter is nog lang genoeg. 
De beroepskweker vindt september een prettige maand: de planten groeien 
harder dan in juli, vooral de jonge planten. We kijken het weer eens aan, 
je weet het nooit met ons klimaat en de uitdrukking "Niets veranderlijker 
dan het weer” is ook niet voor niets ontstaan.
Als het de eerste helft van september mooi weer is, blijf ik gewoon 
doorgaan met gieten. Je moet het een beetje aanvoelen. Kleine plantjes 
in potjes van 5 tot 7 cm krijgen net zoveel water als in juli, grote potten, 
vooral als ze ingegraven staan, moeten het al met veel minder doen.
Planten, die op een laagje aarde staan, zullen veelal doorgeworteld zijn, 
zeker die geënt zijn. Men moet ze niet lostrekken of verzetten, want een goed 
wortelstelsel is een voorwaarde om door de winter te komen.
Veel planten zullen getooid zijn met bessen, meestal in belangrijke mate 
bijdragend aan schoonheid van de plant in deze tijd. De bessen laat ik 
er zo lang mogelijk opzitten, zoals bij Mammillaria. Onze M. hahniana zit 
vol met bessen, evenals de anderen uit dit geslacht, waaronder M. bocasana, 
M. glassii, M. marksiana, M. orcuttii, M. woodsii, M. colombiana en M. boolii. 
Geen zeldzaamheden, ik weet het, maar daarom niet minder mooi. Ik hoef 
U natuurlijk niet te vertellen, dat U na het plukken van de bessen, de 
planten de eerste dagen niet over de kop mag gieten.

Even iets er tussendoor. Zoek nog eens die planten op in Uw verzameling, 
waarvan U in het voorjaar een foto of dia hebt gemaakt. Spendeer er nu 
nog eens een plaatje aan en vergelijk beide opnamen dan met elkaar. 
Oordeel zelf over het verschil.

Enten is er niet meer bij, uitgezonderd op Pereskiopsis. De op jusbertii 
geënte planten krijgen bij mij de hele maand oktober ook nog water. Ik 
heb namelijk ervaren dat jusbertii-onderstammen, die vroeg drooggezet zijn, 
in het voorjaar traag op gang komen. Bij dit alles moet ik er wel bij 
zeggen, dat mijn kastje op een plaats staat waar geen schaduw optreedt 
van bomen of muren.

Geënte planten op jusbertii, die in de huiskamer op de vensterbank staan, 
moeten de gehele winter door zo om de twee weken een beetje water op 
het schoteltje krijgen. Ik geloof in ieder geval niet in het verhaaltje van "als 
de aarde droog is voorzichtig met water langs de potrand gieten". In de 
droge kamerlucht is dat beetje water verdampt voordat het beneden in de 
pot is en daar moet het water toch zijn, want de beste wortels zitten onder 
in de pot.
Ik zie wel eens witbehaarde planten, waarvan het haar bruin is geworden 
met in het ergste geval alleen nog maar een witte top. Zo'n plant heeft of 
slechte wortels of te weinig water gehad. Het resultaat is gelijk, de plant 
krijgt te weinig vocht. Het door de plant benodigde water haalt het dan van 
een plaats waar het nog wel is en wel uit de dorens en haren. In de natuur
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gebeurt hetzelfde; veel planten hebben hun dorens daardoor verloren en staan 
met kale stammen. Ik heb een foto van een groep Cephalocereus senilis 
var. van zo’n 8 m hoog, waarvan alleen de bovenste 2 m behaard zijn. 
Dit is een proces van jaren. Dit is ook te zien bij Oreocereus; in tijden 
van extreme droogte gebruikt de plant het vocht uit de haren en dorens, welke 
later afvallen.
Ook ik heb enkele Espostoa’s. De grootste is 60 cm hoog. Ik laat echter 
de potkluit nooit helemaal uitdrogen en geef in de winter nog wel eens 
een beetje water tussen de potten.
Ik heb eens een mevrouw in de kas gehad, die wijzend op een groepje 
Espostoa’s zei: "Meneer Entenier, dat zijn Uw mooiste planten!" Ik vroeg: 
"Weet U hoe die planten heten,” "Natuurlijk wel", zei ze, "Angoracactussen".

Maakt U ook gebruik van 
onze uitstekende bibliotheek?

Cactussen en Hydrocultuur (IV)

LUCIEN VERSCHOREN

Teeltoverste Hoger Rijksinstituut voor tuinbouw te Vilvoorde

Zaaien:
Cactussen overzetten op hydrocultuur veronderstelt een moeilijke aanpassings- 
periode. Het is daarom beter uit te gaan van planten gezaaid op hydrocul
tuur. Bovendien biedt het zaaien op een kunstmatig substraat extra voordelen. 
Hydrokorrels zijn steriel en dus ook vrij van kiemschimmels. De watergiften 
zijn op hydrocultuur gelijkmatiger te verdelen. Het zaaitijdstip is afhankelijk 
van het tijdstip van de hergroei d.w.z. soorten die in maart de groei her
nemen worden ook best dan gezaaid. Braziliaanse cactussen zullen daarom best 
pas vanaf mei gezaaid worden. Het zaaien van cactussen gebeurt nog vaak 
in Vermiculite. Dit kunstmatig substraat heeft echter de nadelige eigenschap 
om bij uitdroging te krimpen zodat het vaak in elkaar zakt. Best zaait men 
in fijne hydrokorrels (hydrogruis, 0-2 mm of in een zeer zandig medium; onder
in gebruikt men dan wel grovere korrels als drainage). Men moet steeds nieuwe 
korrels gebruiken of de oude korrels stomen. Proeven met zaaien in turf 
mislukten, omdat turf bij uitdroging te fel krimpt en daarna nog zeer moeilijk 
water opneemt. Zaaien in steenwol en polyurethaan heeft het nadeel dat de 
planten moeilijk te verspenen zijn omdat deze kunstmatige substraten vooral 
in blokken verkrijgbaar zijn en dat losse steenwol moeilijk te verdelen is. 
Proeven met Perlite waren gunstig, waarschijnlijk biedt het meer perspectie
ven dan Vermiculite. Na het zaaien moet het substraat vochtig gemaakt wor-
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den en dient men een kleine waterstand aan te houden. Dagelijks moet ge
neveld worden met lauw water, eventueel vermengd met een fungicide. 
lonenwisselaars worden, voor het zaaien gedeeltelijk net onder het oppervlak 
van de fijne hydrokorrels vermengd, de rest wordt onderin de zaaiteil aange
bracht. Zodra de zaailing zijn worteltjes vormt, kunnen deze de voedings- 
elementen van de ionenwisselaars opnemen. Gevaar voor overdosering en dus 
voor verbranding van de tengere worteltjes is niet te vrezen. 
Voedingsoplossingen mogen alleen toegediend worden wanneer het wortel
gestel voldoende ontwikkeld is; normaal 2 a 3 weken na het zaaien. In het 
begin wordt een halve dosis toegediend. Verspenen gebeurt 1 jaar na het 
zaaien. Vroeger verspenen is niet nodig omdat de jonge planten al het nodige 
hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Planten die dicht bij elkaar staan 
groeien ook vaak beter omdat ze onderling een gunstig mikroklimaat schep
pen. Bij het verspenen worden de zaailingen met alle aanklevende hydrogruis 
overgezet in een pot met korrels van 2-4 mm. Een of twee jaar later kunnen 
de cactussen nogmaals overgezet worden, dan in hydrokorrels met 4-8 mm. 
Er moet voldoende afstand gehouden zodat de cactussen minstens 2 jaar 
kunnen blijven staan.

Stekken:
Stekken op kunstmatige substraten is een tweede manier om cactussen met 
waterwortels te bekomen. Importplanten worden ook beschouwd als stekken. 
Als de wonden ingedroogd zijn worden de cactussen gezet op vochtige hydro
korrels met maat 2-4 mm. Slechts geringe waterstand moet aangehouden 
worden. Grovere gebakken kleikorrels bezitten minder contactpunten met de 
stek en meer luchtholten zodat het vaak te droog blijft voor wortelvorming, 
hiertegen kan men wel de waterstand verhogen, maar vooral het kontakt 
met de stek is van belang. Dagelijks zal men de stek nevelen met lauw water 
dat eventueel vermengd is met een fungicide. Om de wortelvorming te sti
muleren wordt vaak rond de cactus gegoten of de droge wonde nat gemaakt. 
Zodra de stek wortels vormt wordt stilaan de waterstand verhoogd. Men kan 
nagaan of de cactus al dan niet wortels gevormd heeft door de stek van 
de korrels te heffen en het wondvlak te bekijken. Vaak wordt rechtstreeks 
in de eindpot gestekt. De binnenpot bevat dan hydrokorrels met grootte 4-8 
mm bovenaan aangevuld door de fijnste korrels. Gestekt kan ook op steenwol, 
polyurethaan en op Perlite, met Perlite worden goede resultaten bereikt. De 
gewortelde stekken worden met hun substraat overgezet op hydrokorrels. Het 
overzetten van het één kunstmatig substraat naar het andere vraagt een aan- 
passingsperiode waarbij nieuwe wortels gevormd worden. Stekken op hydro
korrels biedt heel wat kans op succes voor vele geïmporteerde planten. Het 
is reeds herhaaldelijk voorgevallen dat geïmporteerde cactussen na geruime 
tijd nog geen wortels hadden gevormd, hydrokultuur was bijna steeds de 
oplossing, bv. voor geïmporteerde Melocactussen, Discocactus e.a.
Het beter aanslaan op kunstmatige substraten is vooral een gevolg van de 
gunstige lucht/water verhouding in de bodem en de hoger luchtvochtigheid. 
Genoemde soorten houden van gespannen vochtige lucht.

keynesiaan 181, 2830 Putte (Ri/menam), België

(slot volgt).
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Lezers schrijven

Mutatie of evolutie?

A.B. PULLEN

In Succulenta 59-12 (dec. 1980) beschrijft de heer Th. Neutelings onder de 
titel "Evolutie in de praktijk” een ongetwijfeld interessante ervaring met zijn 
Turbinicarpus pseudomacrochele var. krainzianus. In woord en beeld laat 
hij zien, dat afgeënte zijscheuten van deze soort uitsluitend kamvormig ge
stelde, kleine witte doorntjes vormen in plaats van de lange grijsbruine ge
krulde doorns, die men normaal aantreft bij volwassen planten van deze soort. 
Een interessante waarneming!
De conclusies, die de heer Neutelings uit deze ervaring trekt, zijn mijns in
ziens echter volkomen aanvechtbaar.
Een dergelijke éénmalige ervaring is nauwelijks geschikt om er enige weten
schappelijke conclusie aan te verbinden.

Evolutie is een proces, dat zich voltrekt binnen een soort. Er is een groep 
individuen bij betrokken. Zo’n groep individuen van één soort, die een be
paald biotoop bewoont, noemen we een populatie.
Binnen een populatie treedt via de onderlinge voortplanting uitwisseling van 
erfelijk materiaal op (genetische recombinatie). In het erfelijk materiaal van 
individuen kan mutatie optreden. (Onder mutatie verstaan we dan een plot
seling optredende verandering in het erfelijk materiaal: de genen).
Mutatie en recombinatie leiden tot variatie, zowel in het erfelijk materiaal als 
ook in de uiterlijke verschijningsvorm, het fenotype. De dan aanwezige varia
tie binnen de soort kan dienen als kapstok voor het proces van de 
selectie: Het milieu selecteert de best aangepaste typen eruit. De minder 
goed aangepaste typen verdwijnen en nemen dus niet verder deel aan het 
voortplantingsproces.
Op deze wijze kan een soort veranderen. Hiervoor is zeker een lange tijd 
nodig.

Het door de heer Neutelings waargenomen verschijnsel kan en mag men dus 
geen evolutie noemen. Er is aan geen enkele voorwaarde voldaan. Er is 
geen sprake van ontwikkeling binnen de soort; het gaat hier om slechts 
enkele exemplaren, die ook nog van de zelfde moederplant gesneden zijn. 
Er is geen sprake van mutatie in het erfelijk materiaal, noch van genetische 
recombinatie. Er heeft geen natuurlijk selectieproces plaatsgevonden.

Ik hoop hiermede voldoende duidelijk gemaakt te hebben, dat het in genoemd 
artikel beschreven verschijnsel niets, maar dan ook niets te maken heeft met 
"Evolutie in de praktijk”.
Hoe dit verschijnsel dan wel te verklaren?

Ik heb de bewuste planten niet gezien. Bovendien ben ik niet van zins mij 
in voorbarige conclusies te storten. Maar vooruit dan maar, met vele slagen 
om de arm vermoed ik, dat het hier zou kunnen gaan om een zgn. soma
tische mutatie. Een verandering in de lichaamscellen van de bewuste plant. 
Het resultaat van een dergelijke verandering noemt men ook wel een "sport”.
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Een interessant vervolg-experiment, dat wellicht wat meer klaarheid in dit ge
val kan brengen, lijkt mij het bestuiven van de bloemen van deze planten, 
als ze tenminste bloeien in dit juventiele stadium, de zaden opkweken en 
het uiterlijk van de jonge plantjes bestuderen.
Misschien vernemen wij daarvan t.z.t. de resultaten nog wel eens.

Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuleusen
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Lezers schrijven

Reactie op 'Wat denkt U van... Gymnocalycium albispinum." in Succulenta 
maart 1981.
Naar aanleiding van bovenvermeld artikel schrijft de heer F. Bozsing uit 
Salzburg:
"In het maartnummer van Succulenta brengt U een artikel van Th.M.W. 
Neutelings over Gymnocalycium albispinum. Als titelpagina toont U een geel- 
bedoornde plant. Hier had het al moeten opvallen, dat er iets niet klopt. 
Gymnocalycium albispinum Bckbg is afgebeeld in het werk van Backeberg 
Die Cactaceae op pag. 1700. Bij een artikel over een plant moet men de 
desbetreffende literatuur raadplegen. In de publicatie wordt weliswaar opge
merkt dat Backeberg en andere auteurs een totaal andere plant als de thans 
afgebeelde beschrijven. Ook dit zou de schrijver erop opmerkzaam hebben 
moeten maken dat hij een plant met een foutieve naam bezit: want men kan 
geen geelbedoornde plant als albispinum beschouwen.
Op mijn Argentinië-reis heb ik 4 weken naar deze plant gezocht en ze dan ook 
op de aangegeven standplaats Alta Gracia gevonden.
De afgebeelde plant is een geelbedoornde vorm van G. calochlorum, waarop 
ook de bloemvorm wijst. Het zou interessant zijn te weten, waar deze plant 
vandaan komt”.
Vert. L  Bercht
Antwoord van Th. Neutelings: Ik heb van deze Gymnocalycium een tweetal 
exemplaren, die rechtstreeks afkomstig zijn uit de kwekerijen van de Gebrs. 
de Herdt te Rijkevorsel. Ik had destijds nog gevraagd, of deze soort inderdaad 
de albispinum voorstelde. Gezien de kennis van de heren De Herdt was er 
voor mij geen "twijfel" aanwezig. Niettemin zal ik trachten te achterhalen of 
men zich vergist heeft en wat deze plant dan wel zou kunnen voorstellen.

BOEKBESPREKING

Mariella Pozzetti: Zauber der Kakteen und anderer Sukkulenten, formaat 26 x 21 'A cm,
stijve linnen kaft, losse beschermomslag, 176 bladzijden, 300 kleurenfoto’s, 16 afbeeldingen. 
Albert Muller Verlag, Rüschlicon-Zürich. ISBN 3-275-00752-1.
Zakelijke opzet: in de inleiding komen de volgende punten aan de orde: wat is een succulente 
plant, hoe passen zij zich aan, de verspreidingsgebieden, de naamgeving, de indeling in 
botanische families, hun betekenis als cultuur- en sierplanten, de openluchtcultuur, het kweken 
in de kas en in huis.
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Achterin het boek zijn opgenomen een verklarende woordenlijst, de bibliografie, een alfabetische 
index voor het gepubliceerde fotomateriaal.
Persoonlijke indrukken: Kwalitatief is dit boek bijzonder goed uitgevoerd. Vooral de zeer vele, 
fraaie kleurenfoto's kunnen goed de toets der kritiek weerstaan. Juist ook omdat men hoog
waardige eisen gesteld heeft. De tekst leest prettig en de opmaak geeft een rustige indruk. 
Uiteraard kan dit boek niet volledig zijn, daar o.m. erin 300 cactussen en andere succulente 
planten worden besproken. Van bijna alle geslachten wordt één, soms meer, exemplaar vermeld. 
In dit verband moet het wel van mijn hart dat het eigenlijke geslacht Gymnocalycium niet 
aan bod komt. Maar wel een tweetal Weingartia’s komt ter sprake onder de geslachtsnaam 
Gymnocalycium. Het geslacht Notocactus wordt door een soort vertegenwoordigd n.l. door 
N. haselbergii, bepaald niet de typesoort voor dit geslacht. Voor de rest heb ik eigenlijk 
niet veel commentaar in negatieve zin. in tegendeel. Ik kan dit werk elke, in cactussen 
en vetplanten geïnteresseerde aanbevelen, of zij of hij beginnend dan wel meer gevorderd 
in onze liefhebberij is.
Dit boek is te bestellen bij: Flora-Buchhandel M. Steinhart, Postfach 1110, D 7820 Titisee-Neustadt, 
door overmaking van DM 49,00 via postgiro of via internationale postwissel naar Postcheckkonto 
Karlsruhe M. Steinhart Nr. 15806-750, onder vermelding van "Zauber der Kakteen". Er worden 
geen aparte verzendkosten in rekening gebracht.
Th.M.W Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

Succulent flora of Southern Africa door Doreen Court uitg. A.A. Balkema. Rotterdam
Kortgeleden liet uitgeverij A.A. Balkema te Rotterdam opnieuw een voor onze liefhebberij 
belangrijk boek verschijnen. Het is een rijk geïllustreerd werk van 224 pagina's, met 282 meren
deels fraaie kleurenfoto's en 158 zw-wit foto's, die helaas wat flets overkomen. De tekst is 
gedegen en de naamgeving volgt de nieuwste inzichten. Een punt van kritiek zou kunnen zijn 
dat de grote Mesemfamilie relatief weinig ruimte is toebedeeld, terwijl o.a. de succulente 
Geraniaceae en Compositae geheel zijn weggelaten. Al met al echter een uitstekend werk 
dat de liefhebber van de andere succulenten veel informatie in woord en beeld verschaft. 
De prijs is f 88,--.

Fr. Noltee, Essenburg 77, 3328 CD Dordrecht.

R.A. Dyer: "Asclepiadaceae” (Brachystelma, Ceropegia & Riocreuxia), Flora of Southern Africa, 
Vol. 27, part 4. 91 pagina's, 19 tekeningen, formaat: 18 x 24 cm, prijs ±  f 36,— (12 Rand). 
Verkrijgbaar via: Department of Agricultural Technical Services, Private Bag X144, Pretoria 001, 
Z.-Afrika.
In dit boek bespreekt Dyer de Ceropegiae, (Brachystelma, Ceropegia en Riocreuxia) voor de 
- in afleveringen reeds gepubliceerde en nog te publiceren - "Flora of Southern Africa". 
De thans bijna 88-jarige Dyer heeft zich na zijn pensionering met bijzonder veel inzet bezig 
gehouden met de Ceropegiae Hiervan getuigen de met regelmaat verschenen nieuwbeschrijvingen 
van de laatste jaren. Met het verschijnen van zijn boek is er grotere duidelijkheid gekomen 
in de systematiek van deze groep. Wat Brachystelma betreft, is er sinds 1909 (N.E. Brown, Flora 
Capensis) géén verzamelwerk meer verschenen. HubeTs werk (Memorias da Sociedade Broteriana, 
Lissabon 1957) mag dan wel een revisie van het gehele geslacht Ceropegia zijn, het heeft 
zeer veel vragen opengelaten. Dyer geeft van iedere soort een zo volledig mogelijke omschrijving. 
In tegenstelling tot Huber verantwoordt Dyer zijn conclusies en geeft - ingeval van twijfel - 
dit laatste ook aan. Naast de heldere omschrijvingen biedt Dyer nog de verschillen bij zeer 
verwante soorten, iets wat determinatie zeer vergemakkelijkt. Er worden een 70-tal Brachystetma- 
soorten besproken, zo'n 60 Ceropegia's en 8 Riocreuxia's. De soorten van dit laatste geslacht 
zijn niet succulent en nauwelijks in cultuur.
Kaarten van verspreidingsgebieden ontbreken, wat als een gemis mag aangemerkt worden. 
Ook het aantal illustraties is gering. Hierin echter meent Dyer te voorzien door een nog te 
publiceren boekwerk over deze groep met voornamelijk foto's.
Al met al getuigt het boek van een gedegen studie van deze planten. Voor de liefhebber 
van harte aan te bevelen.
W. Manders, Amer 116, 5751 SW Deurne

TIJDSCHRIFTEN

Internationales Mitteilungsblatt für Notokakteenliebhaber 2, 1980
K. Prestlé bespreekt uitvoerig de nog vrij onbekende en door Van Vliet opnieuw gevonden Notocactus 
werdermannianus. Een kleurenafbeelding van deze soort wordt nog in het vooruitzicht gesteld. 
Tegelijkertijd noemt de auteur een aantal nog onbeschreven variëteiten. Hoe Internoto na een lange 
incubatietijd toch aan het daglicht trad, wordt uit de doeken gedaan door J. Theunissen. Op
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duidelijke manier, toegelicht door een niet mis te verstane tekening, legt Thomas Engel uit, dat 
wij voortaan de stekels van onze cactussen botanisch juist doorns dienen te noemen. J. Theunissen 
doet een oproep aan het adres van de leden in het westen om mee te helpen de belangstellenden 
in Oost-Europa in de gelegenheid te stellen Internoto te betrekken. Ook vraagt hij de leden een 
opgave te doen van de zaden die zij dit jaar zullen oogsten, zodat in november de zaadlijst 
(uitsluitend Noto's) gepubliceerd kan worden. Het nummer sluit met een aankondiging van de 
eerste algemene ledenvergadering door P. Schosser.
Sjef Theunissen, Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastel

Cactus and Succulent Journal (US), Vol. 51, no. 4, July-August 1980.
Op de titelpagina prijkt een mooie waterverftekening van B. Jeppe, voorstellende Gibbaeum heathn. 
R. Moran en P.C. Hutchison behandelen Sedum commixtum, voorzien van tekeningen en toto 
materiaal en zij geven voorts de nieuwbeschrijving van dit exemplaar.
C. Glass en R. Foster blijven aan het "omcombineren”, blijkens de nu voorgestelde Rebutia heliosa 
var. cajasensis en idem var. condorensis.
L.J. Pickhoff is aan deel 2 toe over de Hoya's en de Ceropegia’s, welk artikel ook bi|zonder
goed met foto's gedocumenteerd is. . ,
Deel 12 reeds van Lau's Zuidamerikaans dagboek, waarin hij nu zijn verblijf bij het bekende
Titicacameer beschrijft.
Weer een nieuwe soort, namelijk Echeveria lilacina, afkomstig uit Nuevo León, Mexico en beschreven
door M. Kimnach en R. Moran.
D. Cote verhaalt over haar kaservaringen.
Ook Coryphantha cuencamensis is een nieuwe soort, die in Durango, Mexico, groeit. L. Bremer
beschrijft deze vondst. . _ ,
B.L. Snow behandelt Strophocactus wittii, welke in het Amazonegebied van Peru voorkomt.
P C Fischer geeft een overzicht van alle, tot nog toe bekende variëteiten van Coryphantha (Escobaria) 
vivipara. Een gelukkig initiatief, zo dachten wij, waarbij een duidelijke tabel met habituskenmerken 
is afgedrukt, met daarnaast nog het nodige fotomateriaal.
M. Kimnach behandelt een nieuw hybridegeslacht, te weten X Argyrops.

Cactus & Succulent Journal (U.S.), Vol. 51, no. 5, Sept.-Oct. 1980.
Fred Kattermann behandelt Neoporteria nigrihorrida en de daaraan verwante soorten, een artikel 
dat goed voorzien is van fotografisch materiaal.
Alan Craig Beverly behandelt de in Lesotho voorkomende Aloë polyphyla.
Harriet en Murray Goldminz bespreken hun «ondervindingen bij het toepassen van kunstlicht in 
de kweek van cactussen en andere succulente planten.
A B Lau verhaalt over de vondst van Mammillaria tesopacensis var. papasquiarensis.
H A  Harrington benadrukt in zijn artikel de noodzaak van bescherming van de in het wild groeiende 
cactussen.
C. Glass en R. Forster plaatsen Turbinicarpus laui voor het voetlicht.
Gary Lyons geeft een lijst van de in de USA groeiende cactussen, die inmiddels een wettelijke 
bescherming hebben gekregen.
Rolf Rawe geeft een aantal nieuwe taxa van het geslacht Conophytum op, te weten Con. lavranosn, 
idem var. cuneatus en C. turbiniforme. Van elk is er een kleurenfoto geplaatst.
J A. en Ph.W. Rundel vragen aandacht voor de succulente, boomvormige Senecio's, die in Midden 
Mexico voorkomen.
Alfred B. Lau geeft zijn reisverhaal over de succulente planten van het Nedercaliformsche eiland 
Cedros.
J.J. Lavranos geeft zijn nieuwbeschrijving van Aloë meruana, uit Kenya afkomstig.
Fred Dortort is toe aan deel 3 over cactussen en succulenten, welke in de staat Texas in de vrije 
natuur voorkomen.
Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal
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Mesembryanthemaceae (XXVIII)

FR. NOLTEE en A. DE GRAAF

32. Conophytum N.E.Br. (1)
(Conos - kegel, phyton — plant)

Conophytum is een geslacht dat door de jaren heen steeds wel vertegen
woordigd was in de succulentenverzamelingen. Ook al was, tijdelijk, de be
langstelling voor vetplanten in het algemeen slechts gering. Naar onze mening 
komt dit vooral doordat Conophytums zo’n onvoorstelbaar groot uithoudings
vermogen hebben. Ze kunnen jaren, onder de meest ongunstige omstan
digheden, in leven blijven, ook (of juist) in de huiskamer.
Naast Lithops zijn Conophytums van de ultrasucculente Mesems wel het 
meest verbreid in de collecties. Om die reden zullen we aan dit geslacht 
wat uitgebreider aandacht besteden dan aan vele andere.
Bovendien leent dit geslacht zich er uitstekend voor om er een aparte 
verzameling van aan te leggen. Door het kleine formaat van de plante- 
lichaampjes is het mogelijk om bijvoorbeeld op een vensterbank een col
lectie van vele soorten aan te leggen.
Vele jaren kunnen zij in een 5 cm-potje staan zonder over de pot heen 
te groeien.

Met inbegrip van de variëteiten zijn er zo’n 475 soortnamen in omloop. 
Zoals bij vele geslachten zijn hieronder vele synoniemen. Dr. BK. Boom 
kwam in zijn artikelenreeks in Succulenta (febr. t/m nov. 1973) tot een 
aantal van 94 herkenbare, in Nederland in cultuur zijnde soorten, de 13 
variëteiten niet meegerekend.
Bij de volgens Boom echte soorten noemt hij dikwijls een aantal namen 
van planten die nauw verwant zijn aan of wellicht synoniem zijn met de 
echte soort.
H. Flerre, oud-curator van de botanische tuin van de universiteit van Stel- 
lenbosch, en groot kenner van Mesembryanthemaceae heeft in een artikel 
in The Cactus and Succulent Journal of Great Britain, July 1980, een 125- 
tal soorten vermeld. In zijn reeds meermalen genoemde schitterende boek 
'The Genera of the Mesembryanthemaceae’, vermeldt Flerre: aantal beschreven 
soorten 290 en deelt daarbij mede dat sommige twee, drie of meer keren 
zijn beschreven.

Ir. El. Jacobsen tenslotte noemt in ’Das Sukkulentenlexikon’ ruim 350 soor
ten inclusief de variëteiten, alsmede een 15-tal vormen. In de lijst van 
synoniemen komen dan ook nog eens ruim 110 namen voor.
Die overstelpende hoeveelheid namen is ontstaan doordat er in de loop 
van de jaren auteurs geweest zijn die meenden dat zeer geringe afwij
kingen in bloemkleur, vorm, tekening, afmetingen of uiterlijk, voldoende aan
leiding waren om een nieuwe soort te beschrijven. Als bij zovele plante- 
geslachten is hierdoor een chaos ontstaan in de naamgeving waar niet meer 
uit te komen is. De kennis van de gehele omvang van het geslacht ont
breekt ten enen male. De tijd en mogelijkheid om door intensieve veldstu
dies vast te stellen wat echte soorten zijn, ontbreken eveneens.
Gelukkig hoeven we ons er daardoor niet van te laten weerhouden een al 
of niet bescheiden verzameling Conophytums aan te leggen. Het zijn stuk
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voor stuk juweeltjes, of de naam die erbij staat nu goed is of niet. De 
cultuur is beslist niet moeilijk en in het algemeen zijn het rijke bloeiers, 
ook binnenshuis. Daarbij zijn de planten in de groeitijd, ook al bloeien 
ze niet, fraai -van uiterlijk met een grote verscheidenheid aan vormen en 
tekening. In tegenstelling tot Lithops, waarbij slechts twee bloemkleuren 
- geel en wit - voorkomen, is een verzameling bloeiende Conophytums zeer 
kleurrijk. Naast geel en wit komt veel lilaroze voor, doch ook oranje en lila 
en alle schakeringen van geel, tot koperkleurig toe.
De bladeren van Conophytums zijn samengegroeid tot één geheel. Veelal 
tot een al of niet afgeplat bolletje, doch er komen ook soorten voor waar
van de bladeren niet tot bovenaan toe zijn samengegroeid. Dat zijn de zo
genaamde bilobe-vormen. De punten van de bladeren, de lobben, steken 
dan omhoog. Ze kunnen zowel dicht tegen elkaar aan liggen als enigszins 
wijken (gapen). Waar de bladeren van de bilobe-vormen samenkomen be
vindt zich een aanhechtingsnaad, de spleet.
In het midden van het bolletje, dan wel in het midden van de spleet 
bevindt zich een kleine opening, het mondje. Uit dit mondje komt in de 
bloeitijd de bloem te voorschijn.
Voor het onderkennen van de verschillende soorten zijn o.a. van belang de 
vorm en de grootte van het mondje, van het plantelichaam en/of van de 
bladlobben. Voorts zijn er bij vele soorten op het plantelichaam en dan 
vooral bij de bolvormige soorten, de topvlakte, donkere stipjes en/of streep
jes aanwezig. Deze doorschijnende plekjes laten het zonlicht in het plante
lichaam doordringen, hetgeen van belang is voor de assimilatie (opnemen 
van koolzuur door groene delen van de plant). Vorm, grootte 'en tekening 
zijn mede bepalend voor de soort. De variatie van deze plekjes is evenwel 
groot, zelfs bij de verschillende kopjes van één plant, zodat dit kenmerk 
niet alléén bepalend kan zijn voor het vaststellen van de naam van een 
plant.
De bloemkleur is daarentegen veelal van beslissende invloed. Er zijn na
melijk vele voorbeelden te noemen van planten die in niet-bloeiende toe
stand zeer sterk op elkaar gelijken. Zo sterk dat niet te zien is of men 
met één dan wel met twee soorten te maken heeft. De bloemkleur geeft 
in zo'n geval uitsluitsel.
Andere kenmerken die van betekenis zijn bij de determinatie, zijn de lengte 
van de meeldraden, de lengte en de kleur van de staminodiën (meel
draden zonder helmknoppen) en de lengte van stijl en stempels tezamen. 
Verder speelt een rol de vraag of de plant een dag- of een nachtbloeier 
is. Bij het laatstgenoemde kenmerk dienen we het begrip 'nacht' wel erg 
ruim te nemen en er rekening mee houden dat de bloemen van nacht- 
bloeiers zich soms al in het begin van de middag openen. Er zijn zelfs 
soorten die zich na de eerste middag en nacht niet meer sluiten. Als u 
dan de tweede of latere dag pas bemerkt dat de plant bloeit, lijkt het alsof u 
met een dagbloeier te maken hebt! De meeste nachtbloeiers verspreiden 
echter een aangename geur, zodat ook dat een aanwijzing kan zijn dat 
u met een nachtbloeier te maken hebt.
Over de plant en zijn groeiwijze is nog het volgende te zeggen: Zoals 
vrijwel alle planten hebben Conophytums stengels, al zijn die meestal zo 
kort dat ze nauwelijks te zien zijn. Er zijn echter ook soorten met duidelijk 
zichtbare stengels.

Essenburg 77, 3328 CD Dordrecht
Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge (WOrdt VGfVOlgd)
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Conophyllum abbreviatum
(Zie Succulenta sept. 1981, blz. 198)

Foto A. de Graaf

Aporocactus conzattii Br et R.

W. STERK

Het geslacht Aporocactus werd in 1860 door Lemaire opgesteld voor de soort 
die toen Cereus flagetliformis (L) Mil. heette. Het is een zeer bekende plant, 
die onder de namen zweepcactus, slangecactus en ook staartcactus bekend is. 
De eerste naam verdient de voorkeur, omdat het een vertaling is van de 
wetenschappelijke naam, terwijl het ook de naam is die door Van Laren 
in het Cactusalbum van Verkade genoemd wordt.
Aporocactus conzattii is door Britton en Rosé genoemd naar de ontdekker, 
professor C. Conzatti, die deze soort in 1912 in Oaxaca in zuidelijk Mexico 
vond. De bloemen werden voor het eerst gezien in Washington, waar de plant 
op 17 februari 1916 bloeide. De bloemen zijn wat regelmatiger dan van 
A. flagelliformis en fraai rood gekleurd. Britton en Rosé noemen het steenrood. 
Deze soort is niet zorijkbloeiend als de meer roze bloeiende, van ouds bekende 
soort. Britton en Rosé merken al op dat het een zeer waardevolle soort is voor 
kascultuur, al zullen ze het in de huiskamer wel nooit geprobeerd hebben: 
Hoewel ik geen voorstander ben van enten zonder noodzaak, kan het bij deze 
soort wel nuttig zijn te enten op bijv. een ±  20 cm hoge E. jusbertii. De 
gevoeligheid voor afrotting bij iets te veel water bij deze planten die in de natuur 
over de stenen kruipend groeien, is wel te begrijpen. Stenen worden wel nat, 
maar in het zonnige klimaat van het Mexicaanse bergland drogen ze ook snel 
weer op. Hier, in "cactusgrond” gekweekt blijft het vocht tussen de zachte 
stengels lang aanwezig. Ook voor wolluis zijn deze nogal dichtbedoornde planten 
zeer gevoelig.
Behalve door de bloemen, zijn de vijf soorten Aporocactus moeilijk te onder
scheiden.
In de laatste jaren komt er ook wat meer belangstelling voor de kruisingen van 
Aporocactus met Heliocereus speciosus, of Epiphyllumbybrióen. Hoe deze 
vormen ontstaan zijn is meestal niet bekend. Ze bloeien echter zo mooi en 
rijk, dat vele liefhebbers die ze zien, ze ook willen hebben.
Als hanger gekweekt zijn de meeste heel goed in de kamer op een lichte, 
niet te zonnige plaats te kweken en in bloei te krijgen.
Dat het dikwijls naamloze planten zijn is dan niet zo erg. De meeste tuin-
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Aporocactus
conzattii

Foto: W. Sterk

liefhebbers weten toch ook niet hoe hun rozen of dahlia’s heten.
Van de echte Aporocactussoorten ken ik behalve de twee reeds genoemde 
alleen nog A. flagriformis die karmijnrode tot 10 cm grote bloemen heeft 
en daardoor van A. flagelliformis verschilt.
A. leptophis met dunnere stengels en kleinere bloemen en A. martianus 
met dikkere stengels en grote bijna regelmatige roze bloemen, heb ik nooit 
gezien. Misschien zijn ze niet meer in cultuur.
Wevestraat 89, 5708 AE Helmond

Bij het overlijden van Frater Arnoldo Broeders
(24.IV. 1906 - 9.V.1981)

Het kwam niet geheel onverwachts - het bericht uit Curacao, dat Fr. M. Arnoldo 
(A.N. Broeders) daar op 9 mei was overleden. Hij had al jaren lang last 
van zijn hoofd en was een ernstige hartpatiënt, die men reeds had aangeraden 
met werken op te houden. De versierselen behorende bij de Orde van Ridder 
Oranje Nassau werden hem op 29 april 1977 per koerier gebracht, toen hij 
voor de 24ste keer in het St. Elisabeth Gasthuis was opgenomen.
Frater Arnoldo was in november 1930 naar De West gekomen. Toen Fr. M. 
Realino-Jansen hem verzocht zijn voor de scholen bestemde Plantkunde 
van Curacao (1935) te willen illustreren, bleek Arnoldo een voortreffelijk 
fotograaf té zijn. Velen hebben zijn kunst kunnen bewonderen op een tentoon
stelling van 300 groot-formaat foto’s, ’Buniteza den Secura’ (Schoonheid 
in een droog klimaat), welke op 23 december 1960 op Bonaire werd 
geopend en daarna nog op Curacao en op een vijftal plaatsen in Nederland 
te zien was.
In 1954 verscheen zijn Zakflora: Wat in het wild groeit en bloeit op 
Curacao, Aruba en Bonaire, welke tien jaar later aanzienlijk moest worden 
uitgebreid. In hetzelfde jaar kwam ook zijn Gekweekte en nuttige planten van
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Frater Arnoldo toont aan een 
bezoeker uit Nederland een 
mooie papaya uit zijn tuin 
van het Fraterhuis Soto,
Curacao (27 maart 1970)

de Nederlandse Antillen van de pers; een aantrekkelijk boekwerk dat in 1971, 
in een sterk herziene en uitgebreide vorm werd herdrukt.
Ondertussen illustreerde Arnoldo ook nog een Verjaardagskalender. Prenda 
Antiyano (1958), schreef een plant- en dierkunde boekje voor de scholen, 
Buniteza den Secura (1961), en legde tenslotte veel van zijn jarenlange 
ervaring neer in een Handleiding tot het gebruik van inheemse en ingevoerde 
planten op Aruba, Bonaire en Curacao (1967).
Cactussen hebben steeds Arnoldo’s bijzondere belangstelling gehad. Toen ik 
mij voor deze planten op de Benedenwindse Eilanden ging interesseren vond 
ik in hem een geestdriftig medestander die het prettig vond mij zoveel mogelijk 
ter wille te zijn. Te beginnen met jrg. 18 (1936) zijn er dan ook verscheidene 
Arnoldo-foto’s in de oudere jaargangen van Succulenta te vinden. Zeer bekend 
daarvan werden de afbeeldingen van bloeiende Acanthocereus tetragonus, 
Opuntia curassavica en O. wentiana welke bij herhaling in andere publicaties 
werden gebruikt. Opuntia curassavica bloeit uiterst zelden; de bloem daarvan 
(jrg. 17, 1936) was nog nimmer beschreven. Pas begin juli 1966 vond Arnoldo 
(en onafhankelijk van hem Benno de Jong) wéér bloeiende planten - de eerste 
keer sinds augustus 1935.
Gezien Arnoldo’s liefde voor cactussen, kan het geen verwondering wekken 
dat deze planten in zijn boeken goed voor de dag komen: In zijn Zakflora 
worden aan 9 soorten 19 foto’s gewijd. In de 2e druk van zijn Gekweekte 
planten staan 27 soorten met 18 afbeeldingen. In Buniteza wordt een apart 
hoofdstuk met 12 foto's aan 'Onze cactussen’ besteed, en dat in zijn 
Handleiding de cactusbegroeiing voortdurend aan de orde komt spreekt 
vanzelf, omdat Curacao, Aruba en Bonaire nu eenmaal cactuseilanden bij 
uitstek zijn. Cactuseilanden die thans met het heengaan van frater Arnoldo 
Broeders een groot plantenkenner een toegewijde vriend hebben verloren.

P. Wagenaar Hummelinck, SweeUncklaan 84, 3723 JH Bilthoven
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Wat denkt U van ... (18)

Astrophytum columnare K.Sch.

TH.M.W. NEUTELINGS

Het woord "cactus” roept altijd het beeld op van een van doorns voorziene 
plant. En inderdaad, de bedoorning is een wezenlijk kenmerk voor deze planten- 
familie. Maar er zijn natuurlijk weer die eeuwige uitzonderingen. En het cactus
exemplaar dat we nu als onderwerp uitkozen is een van die uitzonderingen. 
En een aantrekkelijke. De aantrekkelijkheid van deze plant wordt verder verhoogd 
door de merkwaardige wasaanslag op het plantelichaam. Het zijn kleine vlekjes 
die zeer dicht op elkaar staan.

De functie van de grijswitte plekjes is de schadelijke inwerking van het zon
licht zoveel mogelijk tegen te gaan. In de vrije natuur in Mexico groeien ze 
namelijk op grote hoogte, zo’n 2000 m of meer boven de zeespiegel. En 
hoe hoger, des te ijler de luchtlaag, des te intenser de inwerking van de 
ultraviolette straling, een onderdeel van de zonne-energie, die ons mensen 
bij niet goed oppassen een gevaarlijke huidverbranding kan opleveren.

Dit exemplaar laat dan ook niet veel van zijn oorspronkelijke groene kleur zien. 
Het bestaat uit 5 ribben die voorzien zijn van een vrij scherpe zijde. De 
ribben van dit nog vrij jonge exemplaar zijn ongeveer 15 mm hoog. De hoogte 
van de plant zelf bedraagt thans 7 cm en de doorsnede 4 cm. Aan de 
voet gaat de plant geleidelijkaan verkurken. Een eigenschap die bij de meeste 
Astrophytumsoorten valt waar te nemen. En dat benedenste deel van de plant 
verhout dan ook, waardoor de plant een steviger basis krijgt als het in de 
lengte gaat doorgroeien. Sommige exemplaren kunnen een hoogte van meer 
dan 60 cm bereiken en dan is een hechtere fundering wel noodzakelijk.

Op de ribben staan de areolen, waarop alleen wat bruine en witte, pluizige 
wol aanwezig is. Op latere leeftijd verdwijnt deze wol. De bloemen verschijnen, 
per areool één, in de kruin van de plant. Dit proces begint in de vroegzomer 
en het blijft tot in de herfst bloemen voortbrengen. Ook de bloemknoppen zijn 
goed tegen het zonlicht beschermd; ze zitten ingepakt in witte wol en smalle, 
bruine schubben. De hoogte van de bloem bedraagt ongeveer 20 mm en 
de doorsnee circa 30 mm, een alleszins grote bloem dus. De bloemdek- 
bladen zijn witgeel van kleur, de meeldraden wit met heldergele helmknopjes 
die het stuifmeel bevatten en de meestal 7 stempellobben zijn wit.

Mijn cultuurervaringen zijn de volgende. Enten is beslist niet nodig. Als grond- 
mengsel gebruik ik klei gelijkmatig vermengd met kleine, gebakken kleikorrels. 
Dit om een goede doorlaatbaarheid van het toe te dienen regenwater te 
verkrijgen. In een periode van langdurig warm en droog weer houden Astro- 
phytums van een stevige watergift. Doch datzelfde bij somber weer, dat lang 
aanhoudt, kan gemakkelijk de genadestoot geven.

De naam "columnare” betekent "kolomvormig”, hetgeen als jong exemplaar 
al spoedig duidelijk zichtbaar wordt.
Het kweken uit zaad gaat goed. De vrij grote zaden kiemen bij een tem
peratuur van 25° vrij spoedig. Dit exemplaar kan ook op de vensterbank
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A. columnare: duidelijk is te zien dat de bloemknoppen zich in de jongste areolen vormen. Let ook op 
hoe de bloemknop goed door wol en schubben beschermd wordt.

Foto van de schrijver.

gekweekt worden. Als men ervoor zorgt draagt tenminste dat het zoveel mogelijk 
licht kan krijgen.
Galmeidijk 49, 4796 KL Roosendaal
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Cactussen en Hydrocultuur (slot)

LUCIEN VERSCHOREN

Teeltoverste Hoger Rijksinstituut voor tuinbouw te Vilvoorde

Enten:
Mits men rekening houdt met de specifieke eisen van elk soort, kunnen 
praktisch alle cactussoorten wortelecht op hydrokultuur gekweekt worden. 
Soorten die tot hiertoe wortelecht onherroepelijk wegkwijnden omdat de groei- 
omstandigheden niet aangepast waren bv. omdat de wortels over te weinig 
lucht beschikten, kan men op hydrokultuur laten groeien. Men hoeft alleen nog

De gunstige groeivoorwaarden op hydrocultuur maken het mogelijk Melocactus, Uebelmannia, Pseudopilocereus, 
Discocactus e.a. wortelechr. te laten groeien. Zie ook foto volgende bladzijde.
Foto’s van de schrijver.

chlorofylloze cactussen te enten. Enten op hydrokultuur is dus minder nodig. 
Indien men toch om andere redenen (estetische) wil enten dan kan men de 
ent op de onderstam vastmaken door:
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1. net zoals bij de enting van zaailingen een reepje glas te laten rusten 
op enerzijds de ent en anderzijds een stokje, de onderstam wordt dan 
omklemd door polyrethaanblokken.

2. over de ent reepjes elastiek te hangen aan weerszijden verzwaard d.m.v. 
loodjes.

3. reepjes nylonkous over de ent te hangen en aan weerszijden achter de 
doornen te haken

4. twee elastiekjes in mekaar te haken, een om de ent vast te maken, de andere 
rond de onderstam achter de doornen te haken.

Voor- en nadelen:
Het grootste voordeel is ongetwijfeld dat cactussen op hydrocultuur zich op
timaal kunnen ontwikkelen. De gunstige lucht/water verhouding van de gebak
ken kleikorrels zorgt voor een uitgebreid wortelstelsel. De plant bepaalt zelf 
welke voedingselementen hij uit de ionenwisselaar haalt. Er is steeds water
damp aanwezig zodat de cactus vooral ’s nachts min of meer in de nevel 
staat en zo water langs doornen en lichaam kan opnemen. Deze gunstige 
voorwaarden maken het mogelijk zogenaamd moeilijke of hier niet houdbare 
cactussen wortelecht te laten groeien. Cactussen op hydrocultuur ontwikkelen 
zich ook meestal steviger en sneller. Dit uit zich o.m. door de heldere kleur 
en de stand van lichaam en doornen.
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Kunstmatige substraten zijn niet onderhevig aan mikrobiologische afbraak of 
struktuurveranderingen. Verplanten om deze redenen is dan ook niet nodig. 
Hydrokorrels herbergen geen bodemschimmels of parasieten. De opkomst van 
zaailingen op hydrogruis is dan ook zeker zo goed als bij aarde; daaren
boven is het percentage uitval duidelijk minder. Halsrot komt bij hydrocultuur 
minder vaak voor en kan nog tegengegaan worden door boven de hydro
korrels met sortering 4-8 mm grovere korrels aan te brengen. Om deze en 
ook om estetische redenen worden vaak hydrokorrels boven op de aarde rond 
de cactus gestrooid.
Het is mogelijk verschillende cactussoorten samen in een bak te kweken 
mits de klimaateisen enigszins te verzoenen zijn. Cactussen op hydrocultuur 
vragen ook minder onderhoudszorgen: er hoeft bijna nooit verpot te worden; 
de ionenwisselaar moet men slechts éénmaal per jaar toevoegen.

Nadelig voor de hydrocultuur is de soms mindere stabiliteit wat maakt dat 
deze cactussen moeilijk verplaatsbaar zijn. Dit is vooral het geval voor zuil- 
cactussen. De hydrokorrels met 4-8 mm bieden reeds een veel betere sta
biliteit. De aankoop van hydrocultuurpotten en ionenwisselaars komen iets duur
der uit dan deze van normale potten en traditionele meststoffen. Cactussen op 
hydrocultuur zullen alleen gekocht kunnen worden bij gespecialiseerde telers 
omdat de gewone winkelier zich geen speciale hydrocultuurinstallatie en ook 
geen dubbele plantenvoorraad (één op hydrocultuur en één op aarde) kan 
veroorloven.

Conclusie:
De bewering dat cactussen en hydrocultuur tegenover elkaar zouden staan 
als vuur en water houdt geen steek. Meer zelfs: hydrocultuur biedt nieuwe 
perspectieven aan de cactusteelt. Het maakt het de liefhebber mogelijk moeilijke 
cactussen welke voorheen (bijna) onmogelijk wortelecht te houden waren zoals 
Melocactus, Discocactus, Uebelmannia e.a. wortelecht te laten groeien en bloeien. 
Hydrocultuur beperkt zich tot tijdens het groeiseizoen maandelijks watergeven 
en verder alles maar laten vlotten. Maar vraagt van liefhebber een totaal 
nieuwe denk- en kweekwijze.

Met medewerking van: M. Jacobs, C. Neirinck en E. Lanssens 
Literatuur:
I. Rosseneu: Cactusteelt op hydrocultuur, scriptie H.R.I.Tb - 1980 Vilvoorde 
C. Declerck : Over schimmel- en bacterieziekten, Orchideeën - juni 1980

Weyneslaan 181, 2830 Putte (Rijmenam) België.

o
❖

❖

Denkt U aan de diatheek?
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De Crassula’s van onze collecties 23 (slot)

BK. BOOM t

De determineatietabel 4 (slot)
83 (1). bladen klein, min of meer schubvormig, dichtopeen en de

stengels meestal geheel bedekkend; sterk vertakte struikjes; in de 
oksels van de bladen vaak knopvormige kortloten . . . . .  7
niet aldus; indien bladen toch dichtopeen, dan niet schubvormig. 84

84 bladen dichtopeen geplaatst, maar niet in rozetten; stengel onzicht
baar; planten kogelrond tot zuilvormig, al of niet hoekig . . . .  85
bladen niet dichtopeen, stengels daartussen zichtbaar (niet verwar
ren met bloeistengels)....................................................................... 91
bladen in rozetten, zonder duidelijke stengel.......................................119

85 groenachtige en fluweelachtig behaarde zuiltjes, op doorsnede vier
kant met afgeronde hoeken columélla Marl. & Schonl. (39a)
niet a ld u s .................................................................................................. 86

86 bladen grijs tot grijsgroen, papilleus (loupe).......................................87
bladen groen tot groenachtig grijs, soms ook bruinachtig, maar nooit 
p a p ille u s .................................................................................................. 88

87 bladen langer dan breed, kruiswijs overstaand, op doorsnede vier
kant of rond grisea Schonl. (37a)
bladen weinig langer dan breed, scheef, niet kruiswijs overstaand, 
op doorsnede plat cv. ’Morgan’s Beauty’ (42b)

88 stengels met bladen op doorsnede vierkant.............................................. 89
stengels met bladen op doorsnede rond of ovaal................................. 90
niet als de beide voorgaanden..................................................................40

89 bladen in 4 reeksen boven elkaar, dun; stengels weinig vertakt, met 
met de bladen vierkante zuiltjes vormend

pyramidalis Thunb. (14a) 
bladen enkele boven elkaar, dik, weinig vertakte, korte, vierkante ro
zetten vormend élegans Schonl. & Bak.f. (36a)

90 struikje met vertakte stengels; bladen zeer dichtopeen, de overstaan- 
den grotendeels aan de voet met elkaar vergroeid

marnierana Huber & Jac. (82b )

niet a ld u s .................................................................................................. 15
91 (84). bladen be h a a rd ...............................................................................91

bladen kaal of met papillen, rand soms wel gewimperd . . . .  95
92 bladen ovaal, dik, ca 1 cm lang, bezet met niet talrijke, dikke, witte,

achterwaarts gerichte haren hirtipes Harv. (16a)
bladen dicht behaard...............................................................................93

93 bladen hoogstens 2 maal zo lang als breed.............................................. 62
bladen tenminste 2 maal zo lang als breed.............................................. 94

94 bladen spits; haren vrij lang
mesembryanthoides (Haw.) Dietr. (8a)

bladen stomp; haren kort
rogérsii Schonl. (12a)

95 (91). bladen met donkergroene of roodachtige, iets dieper liggende
i l e k k e n .................................................................................................. 44
bladen niet aldus, wel vaak met donkergroene punten (hydathoden) 96

96 stengels liggend of kruipend; bladen klein, vrij dik, aan de top wit met
groene stippen............................................................................................64
niet deze combinatie van kenmerken....................................................97
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VERENIGINGSNIEUWS OKTOBER 1981

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

BESTUUR
Voorzitter: H. Rubingh, Valeriaanstraat 193, 3765 EN Soest.
Vice-voorzitter: M.M.M. Jamin, Lucas Gasselstraat 52, 5246 CG Rosmalen.
Secretaris: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
2e Secretaresse: Mevr. J.M. Smit-Reesink, Pr. W. Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom. 
Tel.: 08389-7551.
Penningmeester: G.W. Leive, Prof. F. Andreaelaan 93, 3741 EK Baarn. Tel.: 02154-15645. 
Girorek. 680596 t.n.v. Succulenta te Baarn, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank 
Nederland t.n.v. Succulenta te Baarn. Voor België: rek. no. 000-11.41.809-22 van de Bel
gische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Baarn.
Alg. Bestuurslid: J.H. Vostermans, Schoolweg 55, 5916 PK Venlo.
Alg. Bestuurslid: F. Maessen, Kempke3, 6075 AN Herkenbosch.

LEDENADMINISTRATIE:
Administrateur: P. Dekker, St. Pieterstraat 27, 4331 ET Middelburg. Inlichtingen over en 
aanmelding van lidmaatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor 
leden in Nederland f 35,—, voor leden in België Bfrs. 530,— en voor leden elders wonende 
f 40,—. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f 7,50/Bfrs. 115.

MAANDBLAD
Redacteur: J.H. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw. Tel.: 01658-1692.
2e Redacteur: Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081. 
Verenigingsnieuws: C.A.L. Bercht. Sluitingsdatum: 15e v.d. maand voor het verschijnen. 
Vraag en Aanbod en Advertenties: Mevr. J.M. Smit-Reesink. Sluitingsdatum: 15e van de 
maand voor het verschijnen.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN:
Buiningfonds: A. de Graaf, Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus t 1,50 te bestellen 
op girorek. 1345616 t.n.v. J. Magnin.
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, post De Klomp. 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.
Oude nummers Succulenta: H.B. Hooghiemstra, Reyerdijk 115, 3079 NC Rotterdam.

HET BOEK "DISCOCACTUS” DOOR A.F.H. BUINING
Het boek omvat 224 pagina’s met 60 kleurenfoto's, 84 zwart/wit foto’s, 33 tekeningen, 6 
landkaarten en twee sleutels tot de soorten. Te bestellen door storting van f 30,— op 
girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds, Rosmalen, onder vermelding van 
"Discoboek” .
De prijs van de Duitse versie is f 35 ,- (für Deutschland DM 35,-); de Engelse versie kost 
eveneens f 35,- (for Great Britain £ 7,—).

BEWAARBANDEN, HANDLEIDINGEN EN VERENIGINGSSPELDJES
Bewaarbanden voor 1 jaargang a f 16,— (f 13,— bij bestelling van 10 of meer, of indien 
afgehaald).
Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten is uit
verkocht. Een geheel herziene versie verschijnt herfst 1981.
Verenigingsspeldjes, in broche-vorm of als steekspeld è f 4,—; bij bestelling van 20 of 
meer f 3,50 per stuk.
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Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op 
girorek. 3742400 van Succulenta, afd. Verkoop, Venlo, met vermelding van de bestelde 
artikelen. (Tel.: 077-18627, Hr. Vostermans).

INZENDEN ZADEN NAAR HET CLICHÈFONDS
In de zaadlijst van het afgelopen seizoen kwamen vele soorten voor, die afkomstig waren 
van liefhebbers. Ook werden vele ingezonden zaden gebruikt voor het maken van gemeng
de zaden. Hiervoor bleek weer een zeer grote belangstelling te bestaan. Daarom: zend ons 
alle zaden, want we kunnen ze altijd gebruiken. Wel gaarne alleen goed schoongemaakte 
zaden, goed verpakt en met vermelding van de soort inzenden. Ook hopen we, dat U alleen 
verse zaden inzendt.
We moeten hierin op Uw medewerking vertrouwen.
Tenslotte: zend alstublieft de zaden zo vroeg mogelijk in. Zaden, die na oktober ontvangen 
worden, kunnen niet meer in de zaadlijst worden verwerkt.
Zend de zaden naar: Beheerder Clichèfonds, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.

J.A. Schraets, 
Beheerder Clichèfonds.

TUINCENTRUM ”ARIZONA”
Gespecialiseerd in cactussen en vetplanten
Grote collectie met veel aparte soorten.

Concurrerende prijzen. Aalsmeerderweg 93, naast Peugeot-garage
4232 CJ Aalsmeer -  Tel. 02977-26133

DER KAKTEENLADEN BOEKEN

VERZENDHANDEL

ALLES VOOR DE OVERWINTERING 
VAN UW CACTEEEN

Voor de isolering: 3-laags noppenfolie, UV-gestabiliseerd, normaal en zelfpiakkend 
in verschillende breedten, met omvangrijk programma aan besvistigings- 
mogelijkheden.

Voor de verwarming: Verwarmingskabel met en zonder thermostaten, verwar- 
mingsplaten, verwarmingsapparaten, temperatuurregelaars en vorst- 
bewakers, vorstwaarschuwingssysteem etc.

Voor de verlichting: verlichtingsbuizen in normale en speciale uitvoering, bio- 
stralers, aparte lampen, etc.

Vraagt onze gratis folder Isolierung - Beheizung - Beleuchtung 81/82 en onze 
verzendkatalogus 81 /82 aan.

Nieuw: Antiquarische cactusliteratuur lijst 5.
Uit aankopen van de laatste maanden bieden wij uitverkochte oudere 
en nieuwe literatuur over cactussen en andere succulenten aan. 
Waardevolle, zeldzame koperdiepdrukken en lithografiëen (oud ingekleurd) 
met cactussen en succulenten-voorstellingen.

Jörg Kopper Lockfinke 7 D-5600 Wuppertal 1 W-Duitsland
Alle prijzen + verzendkosten; leveringen alleen op onze verzendcondities

2



EVENEMENTEN

Bij voldoende deelname kan de reis naar Spanje van september 1981, in mei 1982 herhaald 
worden. Juiste datum en prijs kunnen nu nog niet worden opgegeven.
Wie wil deelnemen aan deze 10-daagse reis naar de omgeving van Blanes moet zich zo 
spoedig mogelijk, liefst omgaand, opgeven bij de heer W. Sterk, Wevestraat 89, 5708 AE 
Helmond.
Als zich binnen enkele weken niet genoeg deelnemers hebben gemeld kan deze reis niet 
doorgaan.
Programma Grusonia
13 november : Tielt, Ruilbeurs
11 december : Torhout, Danny Samijn uit Kortrijk met een film over cactussen.
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur
- te Torhout: Zaal Don Bosco, Pastoriestraat te Torhout.
- te Tielt: Zaal Vijverhof, Kortrijkstraat te Tielt.

AFDELINGSNIEUWS 
Programma afdeling Fryslan
10 november : Dia’s en lezing door de Heer de Vos
8 december : jaarvergadering

Inlichtingen: D. van Wieren, De Foute 18, 9202 TS Drachten.

Programma afdeling Zwolle
22 oktober : Ruilavond. Plant van de maand: Crassula
26 november : Hr. Pullen uit Nieuwleusen met een algemene inleiding over cactussen.

Plant van de maand: Matucana
17 december : Discussieavond. Plant van de maand: Euphorbia 
Samenkomst: ” Ons Huis” , Thorbeckegracht 11, Zwolle.

Programma afdeling Utrecht
9 november : Lezing door N. Vermeulen

Inlichtingen: H. van Dijk, Dr. Brevéestraat 61, 3981 CG Bunnik.

Programma afdeling Amsterdam
20 november : B. Hensel over het enten op Pereskiopsis en de kweek van Islaya’s
18 december : Algemene vergadering
Samenkomst: Zaaltje naast de Prinsessekerk, van Hallstraat 164, Amsterdam.
Aanvang: 20.00 uur.

Programma afdeling IJsselstreek
30 oktober : te Zutphen: De heer de Looze uit Heerde vertelt aan de hand van dia’s 

over liefhebberij in Engeland.
27 november : te Goor: Praatavond d.m.v. discussiegroepen, begeleid door de heer de

Bruyn uit Almelo. Beoordeling zaaiwedstrijd.
18 december : te Zutphen: Algemene Vergadering.

Programma afdeling Dordrecht & Omstreken
5 november : Quiz te verzorgen door de heer van Kaam.
3 december : Jaarafsluiting.

Attentie: met ingang van februari is de aanvang van de vergaderingen bepaald op 19.30 u.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
3945 ZG Cothen -Groenewoudseweg 14

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

’s Zondags gesloten 
Postbus 12 - Tel. 03436-1267
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SUCCULENTENTUIN

VAN DONKELAAR
Laantje 1, Werkendam 
Tel.: 01835-1430

U zocht hoya’s en dischidia’s?

Vraag dan onze gratis hoya en 
dischidia lijst aan met meer 
dan 100 soorten en variëteiten 
en bijbehorende cultuur
gegevens.

Cactuskwekerij

”LAKERVELD”
Lakerveid 89 - Lexmond 
Telefoon: 03474 - 1718

Wilt U eens de kweekresultaten 
zien van cactussen kweken in volle 
grond, bezichtig dan eens onze 
prive collectie.
Zowel om planten te kopen als om 
eens een praatje te maken over 
onze hobby bent U welkom op 
zaterdag van 8-18 uur.

Planten en Cactussenhandel

A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

W ij bezitten een zeer grote co llectie  
cacteeën. Uniek in Am sterdam ! 
Regelmatig u itb re id ing van ons assor
tim ent.

S ingel-B loem m arkt t /o  528 (Geelvink- 
steeg), Am sterdam . Tel.: na 18.00 uur 
020-101641.

KARLHEINZ UHLIG -
KAKTEEN

053 Kernen i.R. (Rommelshausen) 
W.-Duitsland Lilienstrasse 5
Aanvulling plantenlijst 1981/82
Arrojadoa rhodantha v. HU DM 12,-- 17,-
Ferocactus stainesii v pilosus 15,-- 24 ,-
Gymnocactus knuthianus 6,--
Mammillaria saboae 7,-- 9.--

sheldonii 7,-- 12,-
Neoporteria villosa 10,- 12,-
Parodia punae 10,- 14,-

subterranea 10,- 14,-
Pediocactus bradyi
v. knowltonii 10,- 12,-
Pseudopilocereus estevesii 20 ,- 70 ,-

GEDENK HET CLICHÉFONDS! ZENDT ZAAD!

VULKAN LAVA
zand / korrel

Een neutraal teeltsubstraat, ook zeer geschikt voor grondverbetering.

Gebr Rook BV
Postbus 9, 2920 AA Krimpen a/d IJssel 
te le foon 01807 • 13044 telex 22361
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Programma afdeling Leiden

19 november : De bekende auteur J. van Keppel heeft toegezegd vanavond het afharden 
van planten te bespreken. Op deze leerzame avond worden tevens dia’s 
vertoond.
Indien nodig, is de heer Wetselaar van de Leidse Hortus bereid gevonden, 
om bij verhindering van voornoemde sprekers, als plaatsvervanger op te 
treden.
Het vergaderadres is: Lammenschansweg 40A, Leiden.

Programma afdeling Brabant-België
23 oktober : Lezing met dia’s door de heer Beukelaers over zijn vriend Jacobs en zijn 

verzameling.
27 november : Studie over fotografie door de heer Laurent en beoordeling van de eigen 

dia’s.
Bijeenkomsten : Commissiezaal van het Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw, de Bavaylei 

118, 1800 Vilvoorde.

m PLANTENHANDEL A. H. Abels.

_ L .
Hoya’s - Senecio’s Grootste gesorteerde zaak in Noord

Crassula’s - Ceropegia’s Holland in cactussen en succulenten.

Prijslijst op aanvraag In- en verkoop.

Corresp. Eng., D u its

MARIN CACTUS PATCH
61, Granada Drive

Corte Madera/California

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

94925 USA

Cactus kwekerij F.H.A. Jansen
Leyweg 19 Den Haag

”Najaarsaanbieding”
Wegens opheffing Kwekerij een verrassingspakket voor f 50,-- franco.
Na overmaking van f 50,-- (B.Frs 750) op Giro 550835, t.n.v. J. Jansen Den Haag 
ontvangt U franco 50 verschillende cactussen (±  3 jaar oud).
Levering slechts zolang de voorraad strekt!
U kunt de kwekerij ook bezoeken op zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur of 
na tel. afspraak 070-253483.
Er is nog ruime keus! Najaarsprijzen!
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Opgaven voor november moeten uiterlijk op 
15 oktober bij Mevr. Smit zijn.
Leden van Succulenta hebben per jaar recht 
op één gratis advertentie in deze rubriek. 
Alleen advertenties de liefhebberij betref
fende worden opgenomen.

Te koop: Hobbykas. Afm. 6.26 x 9.45 m. 
Geheel met thermoïsoleerglas. Tevens 
grote collectie cactussen. Hr. Peelen, 
Meerweg 11, Bemmel. Tel.: 08811-1216.

Te koop aangeboden: Jaargangen Suc
culenta. 1970 no. 7 t/m  11, 1971 compleet, 
1972 compleet, 1975 no. 3, 1976 tot nu 
compleet. Liefst in één koop. Schr. reacties 
aan C. de Jonge, Mecklenburglaan 38, 4461 
TH Goes.

Te koop gevraagd: KuaS tijdschriften: 1968 
no. 12, 1969 no. 2 t/m  12 of compleet, 1970 
no. 4 en 1972 t/m  1975 compleet, Succu- 
lanta 1957 no. 1, 1956 no. 6. Eventueel ter 
inruil aangeboden KuaS 1977 compleet. 
W.A. Alsemgeest, Jan van Arkelstraat 16, 
4121 EK Everdingen. Tel.: 03472-1673.

Te koop gevraagd: Aluminium of houten 
kasje ongeveer 3.00 tot 4.00 m lengte en 
2.00 m breedte. F. van Hest, Bellinistraat 
243, 5049 CE Tilburg. Tel.: 013-551768.

Te koop: 2 Goed bruikbare A.g.a. petro- 
teumradiatoren voor kasverwarming. Ver
bruik 3 liter per etmaal. P.A. Geerlofs, 
Wolphaertsbocht 61, Rotterdam. Tel.: 010- 
293861.

Gevraagd: Zaailingen of stekjes van cac
tussen voor beginneling. Onkosten worden 
vergoed. Reacties naar: Jolanda van Scha- 
gen, Hasebroeklaan 8, 3723 DK Bilthoven. 
Tel.: 030-787534.

Te koop: Wegens overlijden van mijn man 
aangeboden zijn gehele cactussen en vet
planten verzameling, boeken, kasje, etc. 
Mevr. Riekels-v.d. Bend, Roelingsbeek 81, 
8033 BN Zwolle. Tel.: 05200-37072.

Cactussen
Aloes
Coniferen
Tillandsias
Uitzonderlijke boeken
Succulenten
Bromelias
Over diverse onderwerpen
Exotica
Kamerplanten
Epifyten
NATUUR & BOEK Elandstraat 58
2513 GT Den Haag tel. 070-64 62 77

Kees en Martine Bos
andere succulenten 
cactussen
Kanaalweg 16,
1749 CE SCHOORLDAM 
(Warmenhuizen)
Tel.: 02269 - 2694

Liefhebbers
zijn de hele week welkom!
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NIEUWE LEDEN

Scherpenisse D., Fivelingo 114, 2716 BH Zoetermeer.
Droog A.J., IJsseldijk 21, 2921 BC Krimpen a/d IJssel.
Bosman Mevr. Plesmanweg 421, 1945 WR

Beverwijk.
Schoonus-v/d Loo Mevr., Vosselaerstraat 7, 5074 PK 

Biezen mortel.
Manders W.M.A., Amer 116, 5751 SW Deurne.
Doornink Fam., Zevenweg 55, 7021 BE Zelhem.
Hoogvliet F., Bergweg 14, 7242 ER Lochem.
Versloot K., Marsstraat 48, 9742 ER Groningen.
Heeren M.A., Ravendonk 21, 4711 KS St. Willebrord.
Assche Martine van, Neerrechtemstraat 97, B 9760 

Kruishouten, België.
Bok Jolande de, Offenbachlaan 636, 5654 RX Efndhoven
Philips Hugo, Jan Welterslaan 8 Bus 3, B 2100 Deurne, 

België.
Muckhof-Kremer Mevr. v.d., Helderseweg 3, 5825 CE 

Overloon.
Pranger-Stel Mevr. F.H., Molenwijk 7 A, 9422 VC 

Smilde.
Gent A.M. van, Asterlaan 1, 2343 XK Oegstgeest.
Westerhuis Drs. H.G., Mispelbeek 54, 5501 AG Veld

hoven.
Bergh E. v.d., Rijnsteeg 8-17C, 8708 PP Wageningen.
Elsenaar L.J., Van Ruysdaelstraat 1, 3262 VM Oud- 

Beijerland.
Veenendaal G.H., Merellaan 43, 3738 ED Maartensdijk.
Biest, William van der, Diepestraat 80, B 9300 Aalst, 

België.
Holthuijsen Mevr. E., Ringvaartsingel 18, 2741 JL Wad- 

dinxveen.

Pillar, Rainer, Klaus Sturmer Str. 13, D 4500 Osnabrück, 
BRD.

Houbrechts Tony, Luikersteenweg 160, B 3700 Tonge
ren, België.

Popeliers Michel, Seringenstraat 1, B 9400 Ninove, 
België.

Hoogvliet-Blok, Mevr. I., M. Oosteromstraat 7, 3262 GH 
Oud-Beijerland.

Kroon J.A., Slingerlaan 5, 3925 EP Scherpenzeel.
Burgel H. van, Kildijk 38, 4255 TB Nieuwendijk.
Jager Hanna Els, Franselaan 256 B, 3028 AR Rotterdam.
De Coster-Storme Fam., leperweg 51, B 8021 Loppem, 

België.
Schoenmakers P.J.H., Van Limburg Stirumlaan 81, 

5037 SG Tilburg.
Duijn J. van, Julianasingel 7 C, 3134 VM Vlaardingen.
Milgen J. van, Marijkeweg 26-B-1, 6709 PG Wageningen
Arnoldus Mej. W., Nieuweweg 23, 3233 AV Oostvoorne.
Goebbels Mevr. J., Tombac 5, 6065 BP Montfort.
Cuppen Mevr. L.J., Asselbergsstraat 29, 5807 BS 

Oostrum.
Peulen G., Nagelkampweg 6, 5928 NN Venlo.
Huylebroeck Karl, Beraardsbergsestraat 156, B 9440 

Erembodegem, België.

de ho enier

ALUMINIUM EN GLAS 
MAKEN NOG GEEN 
TUINKAS!!

Waar het om draait is, dat ontwerp en konstruktie van de 
kas, een mikroklimaat kreëren, waarin alle planten welig tieren. 
De SOLUS tuinkassen zijn geheel volgens beroepskwekers- 
eisen gekonstrueerd. Er zijn 9 verschillende modellen; van 
5 m2 t/m 15 m2.
De Hovenier stuurt U graag alle informatie. Schrijf een 
briefje of bel:
OE HOVENIER
p o s t b u s  2186 i T * T W ^ T | l
5001 CD TILBURG 1 ^  M. > l 1 1  ^  M

GEDENK HET C L IC H ËFO N D S! ZENDT ZAAD!

O

u

Spec. kwekerij voor hobbyisten en verzame
laars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek gratis 
toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe 
cultuurimporten voor de verkoop.

Geopend van maandag tot zaterdag van 9-18 uur.

HOVENS cactuskwekerij Markt 10,5973  nr Lottum Lottum vindt U,
E3 richting Venlo afslag Venray - Grubben-
vorst-Lottum
Telefoon 04763-1693
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97 planten tenminste 15 cm hoog, geheel bezet met fijne, parelachtige
papillen (bij C. heterotricha bijna kaal, zie 59a)......................................... 58
niet a ld u s .................................................................................................. 98

98 bladen rolrond, zeer sp its ........................................................................ 73
niet aldus; indien min of meer rolrond dan stomp . . . .  99

99 bladen steeds iets scheef, g roen......................................................... 100
bladen niet scheef................................................................................... 101

100 bladen scheef eirond, tot 3 cm breed, de overstaanden aan de voet
duidelijk vergroeid sladénii Schonl. (78a)
bladen wel scheef, maar smaller dan 3 cm, de overstaanden aan de
voet weinig of niet vergroeid..................................................................11

101 bloeiwijze tuilvormig, vlak of gewelfd, op bebladerde, tot 40 cm hoge
s te n g e ls .................................................................................................. 67
niet a ld u s ................................................................................................ 102

102 bladen op dwarsdoorsnede rond tot omgekeerd driehoekig. . 103
bladen niet a ldus ................................................................................... 105

103 planten grijs, met zeer fijne papillen bedekt
grisea Schonl. (37a)

niet a ld u s ................................................................................................ 104

Crassula marnierana met zeer dichtopeen staande bladparen.
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104 stengeneden knotsvormig, glimmend donkergroen met bruine top
subaphylla (E. &. Z.) Harv. (19a)

niet a ld u s .................................................................................................. 81
105 (102). overstaande bladen aan de voet met elkaar vergroeid (soms

maar weinig); stengels evenwel niet kruidachtig, maar houtig . . 106
overstaande bladvoeten niet onderling vergroeid; indien. wel, dan 
stengels k ru id a c h tig .............................................................................108

106 bovenzijde van de bladen vlak of iets bol perforata Thunb. (76a)

bovenzijde van de bladen iets h o l........................................................ 107

Crassula marnierana.

107 bladrand aan de voet gewimperd
perforata cv. ’Conjüncta’ (76a)

bladrand niet gewimperd
108 (105) stengels kruidachtig; bladen niet gewimperd..........................109

stengels houtachtig; indien kruidachtig, dan lang gewimperd . 110
109 planten met knollen en daar wortelend; overstaande bladsteelvoe- 

ten niet vergroeid; bladen groter dan 2 cm
capénsis L. (26a)
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knollen afwezig; stengels op de knopen wortelend; overstaande 
bladsteelvoeten iets vergroeid; bladen kleiner dan 2 cm

marginalis Dry. (23a)
110 stengels niet opgaand, meestal s la p .................................................... 111

stengels opgaand, wel later soms omvallend......................................112
111 bladrand met lange, witte wimperharen

obovata Haw. (70a)
niet a ld u s .................................................................................................. 24

112 bladen langs de rand gewimperd.......................................................... 113
niet a ld u s ................................................................................................ 115

113 bladen ovaal-lancetvormig, dun, nauwelijks vlezig,....................................53
bladen dik, v lez ig ....................................................................................114

114 bladen spits-toegespitst, maar niet scherp; bloeiwijzen boven elkaar 
in de oksels van schutbladen

capitélla Thunb. (31a)
bladen stomp; indien toch spits, dan bloeiwijze schermvormig op 
vrij lange bloeistengels....................................................................... 67

115 (112). bladen duidelijk gestee ld ............................................................28
bladen z ittend .................................................................................... 116

116 sterk vertakt struikje met tot 1 cm lange, vrij dunne, lancetvormige,
blauwgroene bladen sarcocaülis E. & Z. (79a)
niet a ld u s ................................................................................................ 117

11 7 bladen maximaal 8 x 1 mm, naaldvormig ericoides Thunb. (79b )

bladen groter dan 8 x 1 cm, niet naaldvormig.................................118
118 stengels dik en vlezig, later met ringvormige littekens; bladen ten

minste 2 cm la n g ..................................................................................... 29
stengels dun, houtig, meestal zonder ringen; bladen niet groter dan
2 c m .........................................................................................................81

119 (84). bladen b ehaa rd ............................................................................. 120
bladen kaal of papilleus, hoogstens langs de rand gewimperd . . 126

120 rozetten klein, wollig behaard ausénsis Hutch. (48a)
niet a ld u s ................................................................................................ 121

121 haren vrij lang; grof; bladen tenminste 3 maal zo lang als breed
mesembryanthoides ssp. hispida Toelk. (8a) 

haren fijn en vrij k o r t .............................................................................122
122 bladen dun, maximaal 3 mm d ik ...........................................................123

bladen dik, tenminste 3 mm d ik................................................................ 124
123 rozetten klein, bolvormig, grijs, met 2-rijige bladstand

alstónii Marl. (38a)
rozetten groot of klein, soms iets bolvormig, bruinachtig of groen, 
bladen soms 2-rijig

tomentósa Thunb. (20a)
124 bladrand gew im perd................................................................... 125

bladrand niet gewimperd..............................................................50
125 bladen enigszins scheef met twee rijen wimperharen langs de rand

cotyledonis Thunb. cv. ’Dübia’ (10a) 
bladen recht, met één rij wimperharen

argyrophylla Diels (48a)
126 (119). bladen dichtopeen, vaak vierkante rozetten vormend, lichtgrijs 40

niet a ld u s .......................................................................................127
127 bladrand kaal, soms wel papilleus................................   128

bladrand ge w im p e rd .....................................................................- . 1 3 4
128 bladen kaal, ook niet papilleus...................................................... 129
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129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

bladen met grotere of kleinere papillen bedekt, soms alleen aan de
top of nabij de rand..............................................................................
planten met knollen; bladen dun, alleen de ondersten gesteeld

capénsis L. (26a)
niet aldus ...........................................................................................
bladen heldergroen, bijna vierkante rozetten vormend van een paar 
cm diam.

élegans cv. ’Hümilis’ (36a)
bladen grijsgroen, bijna kogelrond

élegans cv. ’Globósa’ (36a) 
bladen rechtop met een schuin afgeknotte top, als met een mes af
gesneden susannae Rauh & Friedr. (18b)
niet a ld u s ...........................................................................................
bladen vlak, bruin, tot 40 x 1 5 mm füsca Herre (76b)

130

131

132

bladen niet vlak, kleiner dan 40 x 15 m m .......................................133
bladen in dichte rozetten, aan de top afgeknot en deze met grijze pa
pillen bezet mesembrianthemópsis Dinter (18a)
rozetten met slechts enkele bladen, die over de gehele oppervlakte 
papilleus zijn técta Thunb. (21a)
(127). wimperharen 3-5 mm la n g ....................................................135
wimperharen korter dan 3 m m .......................................................... 136
bladen heldergroen, vaak naar binnen gebogen; wimperharen lang 
en wit barbata Thunb. (32a)
bladen grijsgroen, wimperharen niet helderwit................................ 20
bladen met donkergroene of roodachtige, iets ingezonken vlekken,
soms bovendien met parelachtige papillen bedekt..........................44
niet aldus; bladen wel vaak groen gestippeld................................ 137
rozetten aan oudere planten vaak langs slappe, meest liggende 
stengels capitélla Thunb. (31a)
niet a ld u s ................................................................................................ 138
rozetten maximaal 2 cm diam..................................................................139
rozetten altijd veel groter dan 2 cm, soms onduidelijk............................... 141
bloeistengel althans in het bovenste deel met gewone bladen

desmettiana Rod. (67a)
niet a ld u s ................................................................................................ 140
rozetten in dichte, platte zoden; bladen hoogstens 4 mm breed

setulósa Harv. cv ’Milford’ (46a) 
rozetten zeer dicht, geen platte zoden vormend; bladen breder dan
4 m m .........................................................................................................52
planten met lange, vaak boogvormige uitlopers

orbicularis Haw. (53a)
niet a ld u s ................................................................................................ 142
rozetten na de bloei afstervend; hoog-succulente planten met de
bladen in 4 reeksen boven elkaar en dichtopeen................................. 15
niet a ld u s ................................................................................................ 143
bladen met donkergroene stippen

hemisphaérica Thunb. (32b)
bladen zonder of met slechts enkele donkergroene st i ppen. . .  53

❖
❖

❖
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Echinofossulocactus obvallatus (DC) Law.

A.B. PULLEN

Schrijven over Echinofossulocactus is net zoiets als je hand in een wespen
nest steken. Niet omdat planten van dit geslacht stekeliger zijn dan andere 
cactussen, maar vanwege de taxonomische chaos, waarin men terecht komt, 
wanneer men zich met dit geslacht wil bezighouden.
Het geslacht Echinofossulocactus werd reeds in 1841 door Lawrence opge
steld voor een aantal planten, die tot dat moment als Echinocactus bekend 
waren. Britton en Rosé erkennen 22 soorten maar merken tegelijkertijd op,

Echinofossulo
cactus
obvallatus

Foto van de schrijver

dat er minstens drie maal zoveel soorten in Echinocactus beschreven zijn, die 
misschien thuis horen in Echinofossulocactus. De beschrijvingen zijn dikwijls 
kort en onvolledig, herbariummateriaal is schaars en onderzoek op de natuur
lijke vindplaatsen heeft veel te weinig plaatsgevonden.
In zijn "Kakteenlexikon"" kampt Backeberg, ongeveer een halve eeuw later, 
blijkbaar nog steeds met dezelfde problemen. Hij erkent ongeveer 32 soorten, 
maar vindt het determineren ook niet eenvoudig, gezien zijn opmerkingen over 
overgangsvormen, die veelvuldig te constateren zijn. Backeberg publiceert een 
"Stachelschlüssel” vlgs. Oehme, maar ook daarmee kom je als cactuslief
hebber niet veel verder, wanneer je planten uit dit geslacht wilt determineren, 
mede doordat er blijkbaar in de cultuur veel hybriden ontstaan en in omloop 
gebracht zijn.
De plant, die bij dit artikel is afgebeeld, is door mij opgekweekt uit zaad, dat 
ik onder de naam Echinofossulocactus obvallatus jaren geleden in handen 
kreeg.
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De soort werd reeds in 1828 door De Candolle als Echinocactus obvallatus 
beschreven. Als basis voor de beschrijving diende een illustratie van Cactus 
obvallatus, gemaakt door Mocino en Sessé. Britton en Rosé nemen deze 
beschrijving over, met de opmerking, dat zij zelf nooit enig levend materiaal 
uit Mexico onder ogen gehad hebben.(l)
De originele beschrijving luidt als volgt: Lichaam bolvormig tot kort-zuilvormig. 
Ribben ±  25, dun en gegolfd. Ongeveer 8 doorns, waarvan 3 lange, afge
platte afstaande, één ronde, lange middendoorn en 4 korte, priemvormige 
randdoorns. Bloemen nabij de schedel, vrij groot, purperrood met witte randen. 
De afgebeelde plant wijkt daar toch enigszins van af. Het aantal ribben is 
wat groter en elk areool draagt wat meer randdoorns.
Mijn plant is 7 cm hoger bij een diameter van 8 cm. Het aantal ribben 
bedraagt 34 en zijn hoog, dun en gegolfd. Elk areool bezit ongeveer 7 priem
vormige, grijswitte randdoorns, die een lengte van 11 '/2 cm bereiken, 3 afge
platte, schuin omhooggerichte doorns van 2,5 cm lengte en een afstaande, 
ronde middendoorn van 4 cm. De jonge areolen dragen witte wol, zodat de 
schedel een witwollige indruk maakt.
In de nieuwgroei zijn de lange doorns glanzend bruinrood van kleur, later 
verkleuren ze tot grijsbruin. De bloemen zijn bij het ontluiken vrij klein, maar 
groeien tijdens de bloei, die meer dan een week kan duren, door tot ze een 
lengte van 3-4 cm bereiken.
De bloemen zijn purperrood van kleur, maar elk bloemblaadje heeft lichte randen, 
zodat het geheel een wat gestreepte indruk maakt. Er zijn 6-8 stempellobben. 
De cultuur van deze planten is niet moeilijk. Een lichte standplaats verdient 
de voorkeur. In de lectuur over deze planten wordt nog wel eens gesproken 
van halfschaduw, maar dat lijkt mij beslist niet nodig. De bedoorning kleurt 
veel mooier in de volle zon. ’s Zomers veel water, ’s winters droog bij een 
temperatuur van 8° C.
Hoewel het onduidelijk is of de afgebeelde en beschreven plant een goede 
soort is, is het een fijne liefhebbersplant. Dit geldt overigens voor alle soorten 
uit dit geslacht. Species of hybride, laten wij ons daarover maar niet al teveel 
het hoofd breken. Vast staat, dat dit geslacht een aantal planten levert, die 
alles in zich hebben, wat een cactus voor ons zo interessant maakt.

Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

Cactusvindplaatsen in Arizona (4)

J.J. DE MORREE

Aangezien de Opuntia’s in geheel Amerika tot in Canada toe ruim zijn ver
tegenwoordigd, is het niet zo verwonderlijk dat ook in Arizona een groot aan
tal soorten te vinden zijn. Naast de overbekende schijfopuntia’s, waarvan 
de leden sterk zijn afgeplat, komt een zestiental Cylindropuntia’s in deze 
staat voor.
Benson deelt deze soorten weer verder in naar variëteiten, waardoor wel 
een vormenrijkdom van 29 verschillende Cylindropuntia’s ontstaat. Zoals de 
geslachtsnaam aangeeft zijn de afzonderlijke leden aan de plant langwerpig 
cylindervormig. Deze cylindervorm kan in diameter variëren van potlooddikte, 
zoals dit het geval is bij C. leptocaulis, tot 6 cm bij C. bigelowii. De doorns 
zijn omgeven met een papierachtig omhulsel dat wordt gevormd door de
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epidermis. Deze schede kan bij veel soorten gemakkelijk van de doorn wor
den afgeschoven en meestal gaat hij door slijtage na een jaar of twee ver
loren.
De doorns zelf zijn aan de top voorzien van zeer kleine weerhaakjes, waar
door een aanraking met een Cylindropuntia van haar kant een sterke aan- 
hankelijkheidsbetuiging te zien geeft. Het aanraken van een doorn is een 
bizarre ervaring. Eerst geeft de doorn een eindje mee, maar dat is natuurlijk 
slechts het huisje en vervolgens slaat bij licht doorduwen ineens de doorn 
zelf in de huid vast.
Is het bij de schijfopuntia’s veelal zo dat hun karakteristieke habitus (=uiter- 
lijk) al van behoorlijke afstand te herkennen valt, bij een groot aantal Cylin- 
dropuntia’s maakt hun slordige struikvorm ze tussen houtachtige woestijnstrui- 
ken pas herkenbaar als je er dichterbij komt. Dat geldt niet voor de bijzonder 
mooie C. bigelowii, de "teddybear cholla”. Met zijn zeer dichte crème-witte 
bedoorning is deze cactus in het landschap een erg opvallende verschijning. 
Meestal wordt deze Cylindropuntia veel hoger dan borsthoogte, wat wordt 
veroorzaakt door het bij vele Cylindropuntia's voorkomende loslaten van de 
jongere leden tijdens een droogteperiode. Op de grond in de directe omge
ving van de moederplant schieten ze weer wortel of ze worden een eindje 
meegesleept in de vacht van een passerend dier. Op foto 3 zijn de afge
vallen leden duidelijk op de grond waar te nemen. De lokale naam ''teddybear 
cholla” duidt op het wollige uiterlijk als men ze van veraf waarneemt. Bij 
direct contact blijft er weinig reden over om de naam te handhaven, zo 
zwaar bedoornd is C. bigelowii. De bedoorning van de stam en de oudere 
leden is bruinachtig tot zwart verkleurd na het verlies van de scheden. 
(Foto 1 en 2).
Een tweede opvallende soort is C. fulgida, een forse boomachtige soort die 
een duidelijke stam vormt. Hij kan 4-5 meter hoog worden wat echter wel 
een uitzondering is. De lokale naam "jumping cholla” duidt weer op het los
laten van de jongste leden tijdens droogte, hoewel diverse cartoons een cac
tus laten zien die argeloze passanten overvalt.
Bijzonder karakteristiek is de vruchtvorming. Als nl. de bloemen zijn uitge
bloeid en de vruchten zich gaan ontwikkelen blijkt dat deze meestal steriel 
zijn. Er vormen zich dus niet altijd zaden. De vrucht verdroogt niet en het 
volgende jaar komen uit enkele areolen op het vruchtlichaam nieuwe knoppen 
en bloemen. Ook deze blijven vervolgens aan de plant. Uiteindelijk vormen 
zich door de jaren heen lange strengen en trossen met vruchten, die van de 
takken naar beneden afhangen. Op foto 5 zijn de kettingvruchten goed te 
zien, alhoewel ze sterk zijn ingeschrompeld door de droogte.
De waarde van het vormen van zaden is voor deze Cylindropuntia van on
dergeschikt belang geworden. Door het vormen van deze vruchten die als 
ze afvallen, tot een nieuwe plant kunnen uitgroeien en door het afstoten van 
de jongere leden in de droge periodes, is er voor het voortbestaan van de 
soort al garantie genoeg.

Een derde wijdverbreide soort is Cylindropuntia acanthocarpa, de "buckhorn 
cholla”. Foto 6 en 7 geven hem weer. Deze hertshoorncholla is een war
rige struik van 1-1,5 meter hoog met slanke leden van zo’n 20-60 cm lang 
en 3 cm in diameter. Deze soort is in geheel Arizona te vinden en er zijn 
een viertal variëteiten met variërende bedoorning. De doorns zijn bruinachtig 
met een lichte papierschede eromheen. Doordat de variëteiten aanzienlijk van 
elkaar verschillen in vorm en bedoorning en er ook nog een aantal gelij
kende andere soorten zijn zoals C. wigginsii, C. spinosior, C. echinocarpa,
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Foto 3

Foto 1: close-up Cylindropuntia bigelowii 
Foto 2: habitus van C. bigelowii 
Foto 3: Afgevallen stengeneden 
Foto 4: Cylindropuntia fulgida 
Foto 5: Vruchten van C. fulgida

Foto's van de schrijver

Foto 5

Foto 1

Foto 4T



Foto 7: close-up 
van C. acanthocarpa

Foto 8:
Cyl. arbuscula

Foto 9:
Cylindropuntia
stanlyi
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C. versicolor en C. whipplei is een direct herkennen nogal moeilijk voor 
een Europeaan die onbevangen deze cactussen voor het eerst in levende 
lijve ziet. Enige studie vooraf aan levende exemplaren in Nederland is vrijwel 
onmogelijk, omdat niemand de tamelijk onaanzienlijke planten in zijn verza
meling zou willen hebben. Aardig is de opmerking in het boek van Benson 
over de variëteit major. Hier wreekt zich een naamsverandering die in de loop 
van het onderzoek is aangepast. Oorspronkelijk werd de variëteit door Engel- 
mann en Bigelow als C echinocarpa var. major (Engelm. en Bigelow) be
schreven als zijnde een grote variëteit van deze soort. Bij nader inzien (door 
Benson) is deze variëteit nu ondergebracht bij C. acanthocarpa. Deze soort 
is echter groter dan een gemiddelde C. echinocarpa, zodat de benaming 
major maar een heel middelmatige variëteit onder zijn nieuwe naam is. De 
naamgeving is taxonomisch wel correct, maar qua plantvorm is het een zon
derlinge beslissing.
De afgestorven stammen van de grotere Cylindropuntia’s vertonen een bij
zondere vaatstructuur als het zachte materiaal is verteerd. Er blijft een holle 
buis over, die doorzeefd is met ovale gaten in een zeer regelmatig patroon. 
Deze stronken komt men nogal eens tegen tussen de levende planten. Laatst 
zag ik een aantal van deze takken in een groots opgezet bloemstuk, ver
werkt in een openbaar gebouw in Nederland. Blijkbaar heeft onze actieve 
bloemisterij ze ook al ontdekt.
Een paar kleinere soorten zijn C. arbuscula en C. leptocaulis. Deze niet 
zo groot wordende soorten hebben potlooddunne leden en maar een spaar
zame bedoorning. Een detailopname van C. arbuscula is weergegeven op 
foto 8. De C. leptocaulis heeft 5 cm lange doorns in de areolen. Tegen
woordig is deze soort ook in Nederland in de handel. In Amerika bloeit dit 
ongeveer 1 meter hoge struikje zeer uitbundig en draagt in de winter vele 
kleine rode vruchtjes wat hem de naam "Desert Christmas cactus" heeft be
zorgd. Als het onder struikgewas groeit kan het steun vinden aan de takken 
van de beschermende struik en zo wel tot 5 meter hoogte opgroeien, wat 
het door de fragiele bouw zelf niet zou lukken. Ook de kruipende tot struik
achtige C. ramosissima heeft een soortgelijke bouw.
Als laatste Cylindropuntia een cactusje dat veel wegheeft van een Tephro- 
cactus: C. stanlyi. Dit plantje wordt door Backeberg gerekend tot Corynopuntia, 
maar Benson houdt het op Cylindropuntia, sectie Clavatae; de knotsvormige 
Cylindropuntia’s. Het is een laagkruipend struikje met een forse bedoorning. 
zoals op foto 9 is te zien. Volgens alweer Benson zijn er vier variëteiten, 
maar aangezien ik dat nog niet wist toen ik deze soort fotografeerde heb 
ik ter plekke geen nadere determinatie gedaan. Achteraf determineren aan de 
hand van een foto is uitermate onverantwoord en daarom laat ik een speci
ficatie op de gok terecht achterwege.

(wordt vervolgd)

Kon. Emmalaan 23, 2264 SH Leidschendam

Succulentenpraat

J. ENTENIER

v/lijn vriend Cas vroeg een dezer dagen aan mij: "Jan, wat doe jij nog in 
je kas in oktober? Poten, enten of zaaien doe je toch niet meer?” Ik 
antwoordde: "Cas, ik denk!" Toen begon Cas te lachen en zei: "Dan zijn
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we eindelijk op de goede weg!” Cas (van Caspar) is een rasliefhebber: 
hij heeft een kortdoornige Echinocactus grusonii en zelfs een witte! Maar 
zijn trots is Mammillaria hahniana die bloeit met witte bloemen.
Wat ik net denken bedoel, is - en wat alle liefhebbers waarschijnlijk doen 
nu het groeiseizoen voorbij is - dat we bij sommige planten stilstaan en 
ons afvragen, waarom dit wel of waarom dat niet. Zoals het optreden van 
onverwachte bloei of het geven van overmatige stekken of iets anders wat 
niet normaal is. Ook bij mij gaat er wel eens iets mis, en dat vind ik 
nog niet eens zo erg. Tenslotte werken we met levend materiaal dat ver 
van huis is en die mogelijk heimwee hebben. Maar als ik de oorzaak van 
de tegenslag niet kan vinden of begrijpen, zit dat me lelijk dwars en ben 
ik slecht te spreken. Nu de groeitijd voorbij is, heb ik het echt te pakken 
om de zomer nog eens aan een analyse te onderwerpen.
Een paar jaar geleden kocht ik een drietal stekken van Euphorbia loricata. 
Ze waren goed droog. Ik zette ze in de pot, maar na drie weken waren 
ze alle drie verrot. Hoe kwam dat? Wel, het was in de maand mei en 
dat is in hun vaderland het begin van de rusttijd. En ik wilde ze juist 
dan laten starten. Vorig jaar september bracht Cas twee stekken E. loricata 
voor me mee. ”Jan,” zei hij, "probeer het nog eens, september is immers 
het begin van het groeiseizoen voor ze”. En nu, na 13 maanden denk ik: 
jullie staan er toch maar best bij; alleen zal ik ze over een paar weken 
in de huiskamer zetten, want de kas is met zijn wintertemperatuur van 
8 a 10°C te koud voor ze.
Dit voorjaar kreeg ik een paar sterk ingedroogde zaailingen van Pachypo- 
dium namaquanum, waarvan ik dacht dat ik ze nooit meer aan de praat 
zou krijgen. Op aanraden van Cas legde ik ze een nacht lang in een 
sterke suikeroplossing. De volgende morgen hadden ze al aardig vocht 
opgezogen en de dag erna entte ik ze op Pachypodium iamerei’s van 
circa 15 cm hoog. Ze zijn lekker gegroeid, zitten goed in het blad en 
dan denk ik: jullie hebben toch maar een beste baas getroffen! Van de winter 
krijgen ze het warmste plekje van de kas, dicht bij de kachel, terwijl ik 
ervoor zorg dat de potkluit niet geheel uit zal drogen.
In het Zuidafrikaanse blad "By" stond een artikel over een olifantenkudde 
in het kokoaveld, een van de droogste gebieden van de republiek. Hier leven 
de dieren in een geweldige strijd met de droogte. En passant vertelt de 
schrijver dat een van de dieren, hangend over een afgrond, "bemachte een 
kanniedood” en dat is dan een volksnaam voor Aloe variegata. Dan denk ik: 
een plant die onder zulke barre omstandigheden groeit, moet het in een kas 
bij ons toch beter doen dan in onze droge huiskamer? Mis, mijn variegata’s 
moeten het afleggen tegen het exemplaar wat mijn vrouw in haar kamer 
heeft staan.
Een ervaring die ik afgelopen zomer heb opgedaan is het volgende. Van 
Rebutia wessnerana bezit ik twee oude planten, waarop ik nog nooit een 
zaadbesje heb kunnen fokken, wat ik ook probeerde. Een Belgische liefhebber 
adviseerde mij de bloem te bestuiven met cementpoeder, dat zou als kataly
sator werken. Alhoewel ik aan een grap dacht, volgde ik ’s mans raad op 
en welk wonder, enkele bloemen zetten zaad. Nou maakt één zwaluw nog 
geen zomer en ik zou u willen vragen: heeft u planten die geen zaad geven 
(natuurlijk wel bloemen) probeer dit volgend jaar eens en meld het resul
taat aan de redactie.
Inspecteer nu ook nog de planten op ongedierte. Op een zonnige, winderige 
dag kunt u nog een bespuiting doen. Houd ook een paar onderstammen aan 
de groei om eventueel van de winter een noodenting te kunnen doen. Ge-
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bruik hiervoor een dikke Trichocereus bijv. smirzianus of schickendantzii. En 
nu het enten: in de kamer ermee!
Vindt u nog dop- of schildluis, dan snel het volgende gedaan: de plant opslui
ten in een plastic zak met een vaponastrip erbij, goed sluiten en niet in de zon 
zetten. Na 3 a 4 dagen kunt u met een droog kwastje de luizen eraf halen. 
Blijf potjes met zaailingen zo mogelijk wat extra warmte geven en zet ze niet 
helemaal droog. Houd vooral de kleintjes (Parodia’s) en laat gezaaide Rebutia’s 
door drenking een beetje aan de praat.
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Wat denkt U van ... (19)

Notocactus uebelmannianus Buin.

TH.M.W. NEUTEUNGS

Hoewel ik mij als cactusliefhebber tot enkele cactusgeslachten bepaal, m.n. tot 
Gymnocalycium en tot de meeste Middenamerikaanse, heb ik toch bij toeval 
enige Notocactussen in mijn verzameling. Misschien dat ik ze daarom wat 
stiefmoederlijk behandel. En dat schijnt hun nog te bevallen ook, getuige de 
jaarlijks terugkerende, soms uitbundige bloei. Het genus Notocactus is een uit
gebreid (gemaakt?) geslacht, dat vele soorten, variëteiten en vormen kent. 
De meeste (meer dan 95%) zijn geelbloeiend, met uitzondering van o.a. dit 
exemplaar. In de maand maart verschijnen al de wollige, steeds dikker wordende 
bloemknoppen in het groeipunt van de plant. En als de knoppen in mei 
tot "uitbarsting" komen, dan is het een waar kleurenfestijn. Geen wonder dat 
de bloemkleur wel eens omschreven wordt als glanzend wijnrood. Op de 
foto is dat goed te zien. Het glanzende effect wordt verkregen, doordat onder 
een bepaalde hoek het zonlicht wit gereflecteerd wordt. Men zal zich dan ook 
niet verbazen dat sinds de vondst ervan in 1965 op de groeiplaats in Rio Grande 
do Sul (Brazilië) deze plant een triomftocht maakte. Geen wonder dus, dat 
men die 50 mm brede bloemen een zo dichterlijke kleur toeschreef. De oranje
gele helmhokjes contrasteren prachtig met de bloemkleur. Deze omlijsten de 
roodviolette stamper, die net boven de helmhokjes uittorent.

Notocactus uebelmannianus: let op de zeer wollige bloemknoppen Foto van de schrijver
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Het plantelichaam lijkt als twee druppels water op een doorsnee Gymnocalycium. 
Zo ben ik aan dit exemplaar - toen nog naamloos op een ruilbeurs - gekomen. 
Er zaten bij de aankoop geen bloemresten in. Maar aangezien de grote Ritter 
zich in dergelijk opzicht ook eens vergist heeft, durf ik als liefhebbende leek 
deze vergissing hier volmondig toe te geven. De ronde ribben met de kin
achtige vorm bij de areool alsook de vorm van de bedoorning zouden velen 
erin laten lopen. Maar nu ik hem heb, wil ik dit exemplaar beslist niet meer 
kwijt.
Buining beschreef in 1968 niet alleen deze soort, ook beschreef hij een geel- 
bloeiende vorm, nl. forma flaviflorus (= met gele bloem). De typesoort, door 
L. Horst ontdekt, werd vernoemd naar de Duitse kweker en handelaar W. Uebel- 
mann.
Wat het kweken betreft, behandelen als een Gymno zou ik zeggen. Mogelijk 
dat vensterbankcultuur ook een haalbare kaart is. Net als bij de Gymno’s kan 
men toch beter wat bescherming bieden tegen het felle zonlicht zo rond de 
middaguren. Juist omdat het plantelichaam matig bedoornd is. En vlak achter 
het glas kan de temperatuur aardig hoog oplopen, met alle nare gevolgen 
van dien, zelfs voor een cactus.
Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

Mesembryanthemaceae (XXIX)
FR. NOLTEE en A. DE GRAAF

32. Conophytum N.E.Br. (2)

De stengels groeien uit en, vertakken zich, zodat na verloop van tijd bij 
de soorten met korte stengels, zoden of pollen ontstaan. De soorten met 
langere stengels groeien op den duur uit tot lage struikjes. Conophytums 
zijn wat men noemt ’wintergroeiers’. Hiermede wordt aangegeven dat de plan
ten niet, zoals we van de meeste planten in onze streken gewend zijn, 
in lente en zomer groeien en bloeien, doch dat de voornaamste groei
periode in de nazomer, herfst en winter valt. In onze seizoenen wel te 
verstaan. In hun vaderland, de kaapprovincies in Zuid-Afrika en het zuidelijk 
deel van Namibië liggen de seizoenen, zoals bekend, net andersom. In 
het oorsprongsgebied bloeien en groeien ze dus wèl in de lente en zomer 
van het zuidelijk halfrond. De planten van dit geslacht vertikken het zich 
aan onze seizoenen aan te passen en daardoor is de aanduiding ’winter
groeiers’ ontstaan.
De rusttijd loopt bij ons van ongeveer maart tot - in het algemeen - 
augustus/september. Omstreeks juli/augustus zijn de droge vliezen die tij
dens de rusttijd de plantelichamen omgeven, meestal al opengescheurd. 
Tegen het einde van de rustperiode gaan we de planten wat water toe
dienen door ze in een platte schaal met een laagje regenwater te zetten. 
De planten nemen water op en hierdoor zwellen de lichaampjes binnen 
het droge vlies verder op, waardoor dat vliesje openbarst. Bij bloeibare 
exemplaren volgt dan al snel de bloei. Tijdens en na de bloei gaan de 
planten groeien. Binnen het dan groene lichaam speelt zich een merkwaar
dig proces af, waarvan we aan de buitenkant echter niets bemerken. Er 
vormen zich namelijk (meestal twee) nieuwe plantelichaampjes binnenin dit
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groene lichaam. De ontwikkeling ervan gaat ten koste van het laatstge
noemde. Aan het einde van de groeitijd hebben de nieuwe plantelichamen 
het - dan oude - exemplaar geheel leeggezogen en er blijft daarvan dan 
slechts een dun velletje over dat tijdens de lente en zomer verdroogt 
tot een papierdun, stug vlies.
Het aanzien van de collectie is er daardoor niet op vooruit gegaan; allemaal 
grijswitte, in vliezen gehulde planten. Deze vliezen beschermen de jonge 
plantelichaampjes gedurende de droge periode tegen de verzengende zonne
stralen en de sterk drogende, aanhoudende wind die in hun vaderland 
heerst. De behandeling van Conophytums hebt u voor een deel al kunnen 
ontlenen aan hetgeen hiervoor geschreven werd. Samengevat komt het er erop 
neer dat de planten in onze lente en zomer rusten. Ze mogen dan niet 
begoten worden. Dit laatste betekent echter niet dat u de planten gedu
rende de rusttijd in de brandende zon op de vensterbank of in de kas 
moet laten verdorren. Als de planten een zonnige standplaats hebben, dient 
u door licht schermen te voorkomen dat ze verbranden en afsterven. Te
vens dient u zo nu en dan een beetje water via de onderzijde van de 
potjes toe te dienen, zodat de potgrond niet geheel en al tot stof ver
droogt. Beter is echter de planten tijdens de rustperiode een koele, lichte 
standplaats uit de zon te geven, bijvoorbeeld onder het kastablet of voor 
een venster in een kamer op het noorden of oosten. Het is dan vrijwel niet 
nodig de planten in de rusttijd water te geven.
Aan het eind van deze periode geven de planten in het algemeen ge
sproken, zelf te kennen dat voor hun de groeitijd is aangebroken en dat
zij water verlangen. Dat is te zien aan het strak gaan staan van het veelal
rimpelige vlies en/of het verschijnen van een kleine opening in het vlies 
aan de bovenzijde van de plant. Het nieuwe plantelichaam is met een 
puntje te zien door deze opening.
Op dat tijdstip geven we, ook weer via de onderzijde, een behoorlijke
hoeveelheid water. De potgrond moet goed vochtig worden. Na deze eerste 
keer geen water meer geven voordat de potgrond weer bijna droog is.
Door het toedienen van een tamelijk grote hoeveelheid water worden de 
planten geprikkeld om snel nieuwe haarwortels te vormen, hetgeen ze in 
staat stelt water op te nemen.
De groei start nu meteen en dat is te zien aan het verder zwellen van 
de lichaampjes en het openscheuren van het oude vlies. In de natuur
gebeurt dit eigenlijk net zo. De geringe hoeveelheid neerslag die er per 
jaar valt, komt vrijwel altijd plotseling en dan in een enkele stortbui aan het 
begin van de groeiperiode. Tijdens het verdere verloop van de vegetatie- 
tijd moeten de planten het dan dikwijls alleen hebben van dauw of mist. 
Het gevolg daarvan is dat de planten in het wild een ander uiterlijk heb
ben dan de cultuurplanten. Ze blijven kleiner, de groepjes zijn meer geslo
ten en de kleur is veelal donkerder.
In onze verzamelingen blijven we tijdens de verdere groeiperiode de plan
ten met tussenpauze water geven tot in januari toe, voorzover de planten 
nog geen tekenen vertonen dat voor hen de rustperiode is aangebroken. 
Ook bij dit geslacht geldt dat niet alle soorten op hetzelfde tijdstip gaan 
groeien en ze gaan ook niet allemaal tegelijk in rust. in het algemeen kan men 
stellen dat de bilobe vormen 1 a 1V2 maand eerder aan de groei gaan 
dan de andere soorten. Bekijkt u uw planten dus steeds goed; ze geven 
zelf te kennen wanneer de perioden gaan wisselen. Als de planten wat 
doffer van uiterlijk worden en enigszins rimpelig worden, breekt voor hen de 
rustperiode aan.
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Conophytum robustum Foto Fr. Noltee

Als grondsoort voldoet goed een mengsel van tenminste de helft grof zand, 
aangevuld met een goede kwaliteit potgrond met toevoeging van een beetje 
rulle klei. Kalk wordt door de planten niet op prijsgesteld, zodat geen zand 
gebruikt mag worden waarin zich schelpjes bevinden.
Dit grondmengsel is vrij schraal en bevat niet zoveel voedsel. Het is dan 
ook aan te bevelen aan een emmer grond een volle eetlepel Thomasslak- 
kenmeel toe te voegen. Deze meststof wordt slechts langzaam door de 
planten opgenomen. Het is dan ook niet beslist noodzakelijk ieder jaar te 
verpotten.
Geen andere meststoffen toevoegen!
Het verpotten kan het beste in de nazomer en herfst gedaan worden, dus 
aan het begin van de vegetatieperiode.
Conophytums kunnen zowel door stekken als door zaaien vermeerderd wor
den. Het afsteken kunt u het beste doen tegelijk met het verpotten. Met 
een scherp mes snijdt u een takje, een eindje onder een hoofdje (— plante- 
lichaam) door. De stekjes enige dagen laten drogen in de schaduw en op
potten in het bovengenoemde grondmengsel. De beworteling geschiedt vrij 
snel als u de stekpotjes of het stekbakje op een warme, beschaduwde 
plaats zet.
Het zaaien dient bij voorkeur in het najaar te gebeuren. Op of omstreeks 
1 oktober is de goede tijd. Het verspenen kan het beste uitgesteld worden 
tot juli/augustus van het daarop volgend jaar. De potgrond waarin de zaai
lingen staan mag echter in de eerste rustperiode (= maart tot september 
na het zaaien) niet te droog worden. De zaailingen moeten min of meer 
aan de groei gehouden worden. Goed behandelde zaailingen kunnen al 
in hun tweede levensjaar bloeien, al geldt dit niet voor alle soorten.
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Zaden worden regelmatig in een vrij grote verscheidenheid aangeboden 
zodat het niet moeilijk is door middel van zaaien een uitgebreide collectie 
te verkrijgen.
Alle soorten van dit fascinerende geslacht bespreken is in het bestek 
van deze artikelenreeks, onmogelijk. We zullen ons - noodgedwongen - 
beperken tot een zeer bescheiden aantal. Verder verwijzen wij u graag 
naar de reeds genoemde-artikelen reeks van Dr. B.K. Boom. Deze is 
als overdruk verschenen (mededeling 375) bij het I.V.T., Mansholtlaan 15, 
Wageningen en aldaar voor een gering bedrag te bestellen.

C. bilobum: zoals de naam al zegt een van de zgn. bilobe-vormen. Lichamen 
langwerpig, tot 4 cm hoog. Bloemen geel.
C. calculus: Lichamen bijna kogelrond; nachtbloeier (geel)
C. cupreatum: opvallend door de bruine tot donker koperkleurige lichamen; 
Dloemen helder wit.
C. cupreiflorum: bilobe vorm met oranje tot bruinachtige bloemen.
C. ectypum: dichte zoden vormend, bovenkant met ruw uiterlijk, gele of 
lilaroze bloemen.
C. marginatum: mooi gekleurde lichaampjes; lilaroze bloemen met witte bloem- 
buis.
C. minimum: zeer variabele soort met een tekening van bruine lijnen; bloe
men wit tot geelachtig, ’s nachts.
C. pillansii: een zachtvlezige soort met op de top van de bladeren een 
venster; bloemen lilaroze.
C. ramosum: stengelvormend, met grijsgroene, fijn behaarde lichaampjes; 
bloemen geel.
C. wettsteinii: blauwgroene, tolvormige lichaampjes en lilaroze bloemen.

Het gebied van herkomst van de Conophytum ligt in het zuiden van Namibië 
(Zuidwest-Afrika) en in het westen van Zuid-Afrika. (Namaqualand, kleine en 
Grote Karroo en de districten Clanwilliam en Vanrhynsdorp.

Het komt er eigenlijk op neer dat alle soorten de moeite van het kweken 
waard zijn; een keus maken is meer een kwestie van smaak dan van wat 
anders.
Essenberq 77. 3323 CD Dordrecht 
Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge

Rectificatie
SJEF THEUNISSEN

In het juni-nummer van ons tijdschrift zijn door mij een aantal nieuwe 
combinaties gepubliceerd. Op het moment dat ik dit artikel schreef was het 
mij niet bekend dat 2 van deze combinaties reeds gepubliceerd waren 
door Radim Havlicek in het eerste nummer van Kaktusy 81, blz. 8. Het 
betreft de soorten N. leprosorum en N. longispinus waarvan de correcte 
nomenclatuur dus luidt (indien men tenminste de zienswijze van Buxbaum 
volgt): Notocactus leprosorum (Ritter) Havl. en Notocactus longispinus (Rit- 
ter) Havl.

250



Succulentenpraat

J. ENTENIER

Het is november, de planten zijn in rust en wat nu? Wel, uit de opmerkingen 
van vele bezoekers van mijn kas merk ik wel, dat veel liefhebbers veel te 
weinig lezen. De boeken zijn er, de bibliotheek heeft ze, dus wat let u in de 
komende maanden. Probeer ook wat oude jaargangen van "Succulenta” te 
pakken te krijgen. Ik heb in ieder geval veel plezier en profijt van die oude 
jaargangen gehad. Als alleen de artikeltjes over het enten gebundeld zouden 
worden, zou ik niet aarzelen, dat boekje onmiddellijk aan te schaffen.

Ja, het enten, daar wilde ik deze keer eens iets langer bij stilstaan. Sommige 
liefhebbers, die zweren bij een bepaalde onderstam, kunnen de door hen 
gebruikte onderlaag met veel vuur verdedigen. Dat gebeurt vaak op afdelings- 
avonden, en daar geniet ik zo van. Het tekent mensen die met hart en ziel 
liefhebber zijn en daarvoor warm lopen. Toch moeten we meteen stellen: 
een alleen zaligmakende onderstam is er niet. We moeten kiezen voor het doel, 
waar we ze voor nodig hebben. Dat doen de schrijvers in Succulenta dan ook 
wel. Maar de artikeltjes stoppen veelal bij het spannen van de elastiekjes. 
Veel beginners denken dan ook, dat na het enten van min of meer moeilijke 
planten de moeilijkheden weggeënt zijn.

Als je weet hoe Cereussen groeien, zet je dat toch aan het denken. Cacto- 
fielen en andere liefhebbers, die de Cereus-soorten in hun vaderland gezien 
hebben, vertellen altijd hoe enorm groot die planten worden. Bomen gelijk, 
maar ja, wat zit er dan onder de oppervlakte? Juist, armdikke wortels, welke 
soms te zien zijn in rotsspleten. Niet alleen staan de planten zo verankert 
tegen stormen, maar voor de instandhouding van zichzelf heeft zo’n plant een 
uitgebreid wortelstelsel nodig. Nu gaan wij dat wortelstelsel opsluiten in een 
betrekkelijk kleine pot en dat moet dan de oplossing zijn. Mijnheer Buining 
heeft mij eens gezegd: Een geënte plant die 2 jaar in een pot gestaan heeft, 
moet daarna eigenlijk eens een jaartje in de volle grond gezet worden om 
krachten op te doen.

"In potten”, heeft iemand in Succulenta eens gezegd, "zijn die prachtige 
Trichocereussen eigenlijk maar gekooide tijgers!” De man 'raakte de spijker 
op de bekende kop. Een onderstam die ontsnapt is via het draingat onder 
in de pot, wordt een hardloper. Het gebruik van grotere potten is geen oplossing; 
(bijna) iedere liefhebber klaagt over gebrek aan ruimte. Wat kunnen we dan doen 
om tot betere resultaten te komen? Enten op jusbertii? Deze heeft een kort 
wortelstelsel, maar voor beginners zal het geen gemakkelijke entstam zijn vanwege 
het harde weefsel. Bovendien is hij voor groot wordende bollen te licht. Anderen 
enten graag op Echinopsis, lange tijd alleen aanbevolen als tijdelijke onderstam 
voor zaailingen, maar de laatste jaren ontdekt als blijvende onderstam. De Echinop- 
sisbollen moeten dan wel een diameter hebben van minstens 5 cm en liefst 
nog iets groter. Proeven, opgezet met als onderstam Pseudoechinopsis (niet- 
spruitend, zoals o.a. kermesina) zijn veelbelovend, maar afgewacht moet worden 
hoe ze zich houden na 5 a 6 jaar.
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Zachtvlezige onderstammen zoals Trichocereus schickendantzii en T. cocha- 
bambensis, spruiten enorm en hebben tevens na een paar jaar een potmaat 
van 11 a 12 cm nodig. Het zijn evenwel voor een beginner dé onderstam 
om het enten te leren; je plakt ze er zomaar op.

De Hylocereus guatemalensis is een stam apart. Gek eigenlijk, dat veel lief
hebbers wel de plant kennen, maar niet de naam, althans niet de Latijnse. 
De liefhebbersnaam: "die rotonderstam”. Een plant, die volgens ooggetuigen in 
de natuur takken maakt van 30 meter en meer. Wat zullen daar een wortels 
aan zitten! En hier doen beroepskwekers dat in een 6 cm-potje met een paar 
vingerhoedjes grond er om heen. Is het een wonder dat er dan veel uit
vallers zijn? De liefhebber zegt ook, dat deze stam niet tegen kou kan, maar uit
gezet in de volle grond verdraagt hij wel kou. Een Braziliaanse kweker vertelde me: 
We enten tienduizenden cactussen op Hylo’s en in het jaar dat in Brazilië de 
koffiestruiken en gladiolen bevroren, dekten we de Hylo’s snel af met plastic 
(ze stonden in de open lucht). We kregen wel uitval door de hoge lucht
vochtigheid maar niet door de kou.
Het beste is om pas op Hylocereus-geënte plantjes 5 maanden droog te 
laten staan bij 5 a 8° C. In Nederland lukt dat niet, maar het is niet alleen de 
kou, die de boosdoener is. Ik ken enkele liefhebbers in mijn omgeving die toch 
op Hylocereus enten en met goed resultaat.

Hier zijn woorden van Bommeljé op zijn plaats (kijkt u zijn artikeltjes er nog 
maar eens op na!): men neemt de winter te lang en de standplaats niet ideaal. 
Kijk naar de beroepskweker, die half februari zijn planten al wakker maakt door 
de temperatuur te verhogen naar 15° C (maar o, die energieprijzen!). Dit is 
ideaal voor geënte planten. Zet geënte planten in het najaar niet te snel droog en 
laat ze geen jaren achtereen in dezelfde pot staan. Elke twee jaar verpotten, 
en daarbij alle oude grond van de wortels verwijderen. Geef ze in het voorjaar een 
weinig kamerplantenmest. De gekooide tijgers zullen u er dankbaar voor zijn.

Natuurlijk is dit geen volledig verhaal, maar ik hoop uw nieuwsgierigheid 
geprikkeld te hebben en ik hoop, dat ik u aan het lezen heb gekregen.

Maakt U ook gebruik van de 

boeken en de tijdschriften uit 

onze bibliotheek?
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Over de invloed van de onderstam op het uiterlijk 
van Neoporteria laniceps Ritt.

A.B. PULLEN

Dit plantje is in 1963 door F. Ritter beschreven als N. planiceps. (Taxon 12-1, 
p. 34). Later heeft hij de naam gewijzigd in N. laniceps (Succulenta 45-3, 
maart 1966, p. 36), daar "planiceps” op een zetfout berustte.
De (verkorte) beschrijving luidt: Lichaam in de schaduw levendig groen, in 
de zon gebruind. Schedel ingezonken. Geelachtige penwortel. Ribben 13-17, 
gedraaid, diep ingesneden, bij jonge planten opgelost in knobbels. Areolen 
2-4 mm lang, witviltig. Bedoorning als lange, fijne beharing, 20-50 per areool, 
als een kuif afstaand. Bloemen ontstaan uit de schedel, zijn 28 mm lang, dag 
en nacht geopend, karmijnrood.
Deze plant is afkomstig uit Totora Bajo, Noord-Chili. Hij werd door Ritter 
ontdekt in 1956 en draagt het veldnummer FR 483.
Ritter vermeldt verder nog, dat de plant verwant is met N. villosa. Enkele 
jaren geleden was mijn exemplaar N. laniceps ten offer gevallen aan een soort 
"droogrot” in de schedel, ook wel bekend als "Chilenenrot". De beschadigde kop 
van de plant werd met een scherp mes verwijderd en het restant geënt. 
Deze geënte stomp groeide natuurlijk niet verder, immers het groeipunt was 
verdwenen, maar vormde wel twee mooie uitlopers. Beide uitlopers werden 
in het voorjaar van 1980 afgesneden en geënt, waarbij het toevallig zo 
uitkwam, dat het ene stekje op een T. spachianus, het andere op een 
E. jusbertii kwam te staan. Beide onderstammen zijn ongeveer 4 cm hoog. 
Na enkele weken kwamen beide entingen goed aan de groei en in de loop 
van dezelfde zomer openbaarden zich reeds de verschillen. Het op E. jusbertii 
geënte exemplaar heeft een lichtgroene kleur en een zeer korte bedoorning. 
Het op T. spachianus geënte exemplaar heeft een bruinrode epidermis en 
een zeer dichte, lange bedoorning gekregen.

Twee exemplaren van Neoporteria laniceps Ritt. Foto van de schrijver
Links geënt op T. spachianus; rechts op E. jusbertii
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Een tweede verschil is, dat het exemplaar dat geënt is op E. jusbertii, in dat jaar 
reeds volop gebloeid heeft, en wel in september, terwijl het exemplaar, dat 
op T. spachianus geënt is, tot nu toe geen bloemen vertoont. In het 
voorjaar van 1981, in mei, heeft het op E. jusbertii geënte exemplaar voor 
de tweede maal gebloeid. Deze bloeitijd is des te merkwaardiger, daar 
Ritter schrijft, dat N. laniceps een winterbloeier is.
Ik vermoed, dat de onderstam hier ook iets mee te maken heeft. Immers, 
het is algemeen bekend, dat enting op E. jusbertii de bloeiwilligheid 
sterk bevordert en misschien ook wel de bloeitijd beïnvloedt.
Op bijgaande foto zijn de verschillen duidelijk zichtbaar. De oude "moerplant” 
heeft intussen weer voor nieuwe stek gezorgd. Om verder te experimenteren 
heb ik dit voorjaar stekjes geënt op Trichocereus vollianus (een door 
Backeberg nadrukkelijk aangeprezen onderstam), op T. pachanoi, op T. 
macrogonus en op T. schickendantzii. Tot nu toe lijken deze plantjes voor 
wat betreft hun uiterlijk nog het meest op hun T. spachianus geënte 
zuster. Voorlopige conclusie: Enten op een Trichocereus geeft de plant 
een woest uiterlijk; enten op E. jusbertii bevordert de bloei, maar vermindert 
de woeste schoonheid van de plant. Het is maar net wat u prefereert.

Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

BOEKBESPREKING

Mammillaria: a Collectors Guide door John Pilbeam, 1 66 bladzijden, 283 zwartwitfoto’s, 32 kleu
renfoto's, 3 kaarten, stijve linnen kaft, geplastificeerde kleurenomslag, formaat 19x25Vfe cm, uitgever: 
Batsford, Londen, Engeland.
Menigeen zal de schrijver John Pilbeam wel kennen, want veelvoudig zijn zijn publicaties in buiten
landse zustertijdschriften. Hij heeft een gedegen kennis van o.m. het geslacht Mammillaria. En 
met deze monografie over dit favoriete cactusgeslacht zal hij ongetwijfeld veel liefhebbers een 
grote dienst bewijzen.
In menig opzicht is dit boek kwaliteit toe te dichten. Daarmee wordt niet alleen bedoeld de goede 
kwaliteit papier, de overzichtelijkheid, maar vooral ook het fotografisch werk. Voor een goede visuele 
identificatie van elke besproken soort - en dat zijn al de officieel erkende Mammilariasoorten - 
is een goede weergave van juist de zwartwitafbeeldingen van groot belang. Op de kleurenplaten 
valt weinig aan te merken, want ook daar is veel zorg aan besteed.
De opzet van het boek is als volgt. Na het gebruikelijke voorwoord volgt het hoofdstuk over het 
cultiveren en het vermeerderen. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de indeling van dit grote 
geslacht conform het hedendaagse concept van David Hunt. Daarop volgt een hoofdstuk dat de 
geografische spreiding van de hoofdsoorten behandelt, m.b.v. een drietal kaartjes verduidelijkt. 
Een zeer goede gedachte was het om alle Mammilliaria-Lau-nummers in dit boek op te nemen.
Dan volgt de hoofdmoot, waarin alle soorten en erkende variëteiten in woord en beeld de revue 
passeren. Zeer goed aangevoeld door de schrijver is het feit dat hij bij bepaalde, zgn. moeilijkere 
soorten wat extra aandacht aan de verzorging geeft.
Zoals we al zeiden, de schrijver volgt (m.i. terecht) de ideeën van Hunt. Dat houdt voorts in 
dat bepaalde soorten nu naar andere species verwezen worden, omdat ze naar de huidige stand 
van weten slechts variëteiten of vormen zijn. Of zelfs alleen maar een synoniem. Bij elke soort 
geeft hij aan tot welke serie en groep de besproken soort hoort, omdat alle soorten nl. in alfabe
tische volgorde staan. Wat dan ook het snel opzoeken zonder raadpleging van de index bevordert. 
Aan het eind van het boek volgt er een apart hoofdstuk over de bloem, vrucht en zaad. Voorts 
is er de moeite gegeven een aparte woordenlijst op te stellen van de gebruikte wetenschappelijke 
en Latijnse namen met (Engelse) verklaring. En uiteraard ontbreekt achterin niet de index.
Op alles is natuurlijk commentaar te geven. Zo vind ik het zelf onbegrijpelijk dat volgens de 
schrijver M. bachmannii meer met M. hahniana te maken heeft. M.i. is eerstgenoemde eerder 
een vorm dan wel een variëteit van M. uncinata. Dat is dan ook het enige wat ik na de lezing had aan te 
merken. En in het licht van wat de schrijver biedt, stelt dit commentaar weinig voor.
Jammer dat dit voortreffelijke boek nu zo relatief duur moet zijn, nl. £ 17,50 plus £ 0,75 voor 
porto- en verzendkosten. Het totale bedrag van £ 18,25 kunt u bij bestelling overmaken op post- 
gironummer 51.29.559 (UK), t.n.v. B.T. Batsford Ltd., 4 Fitzhardinge Street, London W1H O AH, 
England.

Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal
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De verwarring over de taxonomie van het geslacht 
Pilosocereus Byl. et Rowl.

P.N. AARSEN

De verwarring over de systematische indeling van de zuilcactussen, groeiend 
in de tropische en subtropische gebieden van Oost-Brazilië, de oostkust van 
Mexico en Florida, is bijna Babylonisch te noemen. Aanvankelijk waren deze 
woldragende zuilcactussen met cephaloïde bloeizones ondergebracht in het 
geslacht Pilocereus (Lem.) K. Schum. In 1905 verkondigde Berger de mening 
dat de naam Pilocereus was ingesteld om iedere vreemd uitziende Cereus 
erin onder te brengen. "Pilus” is het Latijnse woord voor "haar".
Nadat de Internationale Nomenclatuur Commissie (INC) het voorstel van Werder- 
mann om de geslachtsnaam Pilocereus te beschermen had verworpen, stelden 
Byles en Rowley in 1957 de geslachtsnaam Pilosocereus voor met als type- 
plant Pilosocereus leucocephalus (Pos.) Byl. et Rowl.
Aan de hand van een uitvoerige bloemstudie stelde Buxbaum in 1968 dat de 
Braziliaanse "Pilocereussen” nauw verwant zouden zijn aan de kort-bloemige 
Monvillea’s, welke laatste hij (hiertoe) had ingedeeld in het nieuwe geslacht 
Praecereus. Deze verwantschap baseerde hij op de waarneming dat zowel 
de bloemen van de 'Pilocereussen' als die van de Praecereussoorten een 
karakteristiek kenmerk gemeen hebben, namelijk een gegroefde, iets uitstekende, 
zone tussen de honingkamer en de oorsprong van de primaire meeldraden. 
Deze zogenaamde gegroefde zone wordt in feite gevormd door de met elkaar 
vergroeide bases van de primaire meeldraden (zie tig. 1). Voor de "Pilocereussen” 
met een gegroefde zone in hun bloemen stelde Buxbaum ook een nieuw 
geslacht op, namelijk dat van Pseudopilocereus. Dit geslacht zou zich volgens 
Buxbaum in de loop der tijd ontwikkeld kunnen hebben uit het geslacht 
Praecereus. De door Byles en Rowley voorgestelde geslachtsnaam Pilosocereus 
nam Buxbaum niet over, daar deze was gekoppeld aan de typeplant Piloso
cereus leucocephalus (Pos.) Byl. et RowL., welke het kenmerk van de gegroefde 
zone zou missen. De honingkamer in de bloemen van deze plant wordt af
gesloten door een diafragma, die, zonder tot aan de stijl te reiken, overgaat 
in de primaire meeldraden (zie fig. 1). Op grond hiervan deelde Buxbaum de 
plant in bij het geslacht Cephalocereus en verklaarde dienovereenkomstig 
de geslachtsnaam Pilosocereus synoniem van Cephalocereus. Dit betekent 
dat alle Pilosocereussoorten, die niet ingedeeld konden worden in het nieuwe 
geslacht Pseudopilocereus, voortaan Cephalocereus zouden heten, bijvoorbeeld 
Cephalocereus palmeri.
De bovenvermelde stellingen van Buxbaum worden sterk aangevallen door 
Ritter in zijn boek "Kakteen in Südamerika”, band 1, 1979, p. 60-64. Ritter 
vermeldt hierin dat hij Buxbaum reeds in 1968 erop heeft gewezen dat de type
plant Pilosocereus leucocephalus (Pos.) Byl. et Rowl. niet groeit nabij Horcasitas 
in de Mexicaanse staat Sonora, zoals foutief staat aangegeven in het standaard
werk van Britton en Rosé, "The Cactaceae”, vol. 11. 1937, p. 52, maar bij 
Horcasitas in de Mexicaanse staat Taumalipas. Deze plaats ligt in de het 
warme Atlantische kustgebied van Mexico, terwijl de eerstgenoemde in het 
Andesgebied ligt, waar vanwege haar koele klimaat geen Pilosocereus kan 
gedijen. Daar Cephalocereussoorten bij uitstek worden gevonden in de koelere 
gebieden, is het volgens Ritter irreëel om de in subtropisch klimaat groeiende 
Pilosocereus leucophalus, evenals de Pilosocereus palmeri, onder te brengen 
in het geslacht Cephalocereus.
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Schematische doorsneden van bloemen met een zogenaamde gegroefde zone (links) en een diafragma (rechts).

Een ander door Ritter gevoerd punt van kritiek betreft het feit, dat Buxbaum 
het nieuwe geslacht Pseudopilocereus baseert op een enkel bloemkenmerk, 
te weten de gegroefde ringvormige verdikking in de bloembuis. Volgens Ritter 
kan de variatie in de bloembouw binnen een geslacht zeer groot zijn. Bij
voorbeeld bij de geslachten Cleistocactus en Matucana komen in de bloemen 
allerlei vormen, van bijna ontbrekende tot de stijl omsluitende, diafragma’s voor. 
Ook binnen een soort groeiend op dezelfde vindplaats heeft Ritter grote ver
schillen in diafragmavorming kunnen waarnemen, zoals bijvoorbeeld in de bloemen 
van Loxanthocereus neglectus var. chimbotensis. Sommige bloemen vertoonden 
nauwelijks een diafragma, terwijl andere een de honingkamer geheel afsluitend 
diafragma bezaten. Ook bij typische Braziliaanse Pilosocereussoorten, zoals bij 
de door Ritter beschreven Pilosocereus aurilanatus, komen diafragma’s voor 
in de bloembuis. Ook deze diafragma’s worden gevormd door vergroeiing 
van de ondereinden van de primaire meeldraden. Volgens Ritter moet men 
zich dan ook hoeden voor de taxonomische overschatting van een enkel 
bloemkenmerk, zoals door Buxbaum is gedaan.
Voorts verwijt Ritter Buxbaum kortzichtigheid, omdat hij bij de bestudering 
van de woldragende zuilcactussen zich zeer eenzijdig richt op de woldragende 
zonder te letten op andere taxonomische kenmerken. Ritter schrijft dat een ieder, 
die het geslacht Pilosocereus heeft bestudeerd, de hiertoe behorende planten zal 
onderkennen aan de vorm van het lichaam, de ribben, de bedoorning, de 
areolen, de wolzones, de bloemen die door vleermuizen worden bestoven, 
en niet te vergeten de weekvlezigheid van het lichaam. Al deze kenmerken zijn 
zo typisch dat de Pilosocereussoorten nauwelijks te verwarren zijn met die van 
andere geslachten. Volgens Ritter is geen der cactusgeslachten zo goed ge
fundeerd en zo goed afgebakend als die van Pilosocereus. Hij vindt het dan 
ook onbegrijpelijk dat Buxbaum op grond van een enkel bloemkenmerk vertegen
woordigers van dit geslacht samenvoegt met typische Cephalocereussoorten,
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zoals senilis en hoppenstedtii.

Cephalocereussoorten verschillen met die van het geslacht Pilosocereus door 
de aanwezigheid van een echt lateraal cephalium. Dit is een cephalium dat 
in aanleg reeds in het vegatatieve centrum aanwezig is. Bij Pilosocereus- 
soorten komt geen echt cephalium voor, de wollige bloeizone ontwikkelt zich 
vanuit reeds bestaande, meestal naar de zonkant gerichte, areolen. Een ander 
wezenlijk verschil tussen beide geslachten betreft de vruchten; alle Pilosocereus- 
soorten van Zuid-Brazilië tot aan Mexico en Florida hebben min of meer af
geplatte ronde vruchten, die typisch zijn voor dit geslacht en volledig verschillen 
van de Cephalocereusvruchten.

De kritiek van Ritter wordt deels onderschreven door Rauh. Hij vermeldt in 
zijn boek "Katteen an ihren Standorten”, 1979, p. 188 dat de sterk wollige 
bloeizones van de Pilosocereussen geen echte cephalia zijn, zoals bij Cephaio- 
cereus hoppenstedtii en Espostoa’s zijn beschreven. Op grond hiervan vindt 
Rauh het niet gerechtvaardigd om Pilosocereus Byl. et Rowl. synoniem met 
Cephalocereus te beschouwen, zoals Buxbaum heeft voorgesteld. Het door 
Buxbaum nieuw ingestelde geslacht Pseudopilocereus voor enkele in Oost-

Brazilië groeiende zuilcactussen wordt echter wel door Rauh overgenomen. 
Dit betekent volgens Ritter een taxonomisch ongefundeerde opsplitsing van het 
geslacht Pilosocereus.

Duinoordstraat 36 2 )23 WD H i mem

Is het gebruik van groeistoffen zinvol voor de liefhebber?

H. MEIRLAEN

Naar aanleiding van verschillende kiemingspercentages bij verschillende concen
traties groeistoffen bij vorige proeven (1) besloot ik het probleem nader te 
onderzoeken. Hiervoor had ik wel een zeer grote hoeveelheid zaad van dezelfde 
soort nodig. Een vriend stelde mij bereidwillig zo’n 20.000 zaden van Hamato- 
cactus hamatocanthus ter beschikking, zodat de proef kon beginnen.
De zaden werden netjes in porties van 100 stuks verdeeld, elke portie in 
een apart, genummerd potje uitgezaaid en behandeld met verschillende con
centraties groeistoffen. Bij deze proef werd gebruik gemaakt van het gibberilline 
Ga3, en het auxine Orthonil ( a -chloro-/3 (-3-chloro-o-tolyl) propionitrile) (1). 
De gebruikte concentraties, uitgedrukt in mg per liter, vindt men in de grafieken. 
Er werd gezaaid bij kunstlicht, TL-menglichtlampen en bodemverwarming, met 
grondtemperaturen tussen 10° C ’s nachts en 35° C overdag.
Na 10 en 20 dagen werden de opgekomen zaailingen geteld. De resultaten 
hiervan vindt men in de grafieken; op de horizontale as vindt men de verschillende 
concentraties groeistof en op de verticale as het kiemingspercentage.
De onderbroken lijn geeft de opkomst na 10 dagen, de volle lijn de opkomst 
na 20 dagen. De horizontale lijnen geven de blanco waarden aan, t.t.z. het 
kiemingspercentage van de zaden die met geen enkele groeistof behandeld 
werden. Voor het auxine Orthonil kunnen we vaststellen dat, behalve bij de kleinste 
concentraties, de opkomst na 20 dagen lager ligt dan bij de niet behandelde 
zaden.
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Bij het gibberilline GA3 ligt de opkomst van de behandelde zaden enkel 
bij de kleinste concentraties, en bij concentraties in de buurt van 10 -1 en 10 -2  mg/ 
liter hoger dan bij niet behandelde zaden.
Een zaak wordt hieruit wel duidelijk: behalve bij welbepaalde, zeer kleine, concen
traties, werkten de gebruikte groeistoffen de ontkieming van zaden van Hama- 
tocactus hamatocanthus tegen.
Bijna dezelfde resultaten verkreeg ik bij proeven met Ariocarpus trigonus. 
Bij deze laatste soort vond ik nog iets anders: bij zaden die dezelfde concen
traties groeistoffen kregen, maar een verschillende hoeveelheid licht, was het 
kiemingspercentage beduidend hoger bij de zaden die het meeste licht ontvangen 
hadden.
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VERENIGINGSNIEUWS NOVEMBER 1981
"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van lief
hebbers van cactussen en andere vetplanten "Succulenta” .
BESTUUR
Voorzitter: H. Rubingh, Valeriaanstraat 193, 3765 EN Soest.
Vice-voorzitter: M.M.M. Jamin, Lucas Gasselstraat 52, 5246 CG Rosmalen.
Secretaris: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
2e Secretaresse: Mevr. J.M. Smit-Reesink, Pr. W. Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom. 
Tel.: 08389-7551.
Penningmeester: G.W. Leive, Prof. F. Andrealaan 93, 3741 EK Baarn. Tel.: 02154-15645. 
Girorek. 680596 t.n.v. Succulenta te Baarn, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank 
Nederland t.n.v. Succulenta te Baarn. Voor België: rek. no. 000-11.41.809-22 van de Bel
gische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Baarn.
Alg. Bestuurslid: J.H. Vostermans, Schoolweg 55, 5916 PK Venlo.
Alg. Bestuurslid: F. Maessen, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.
LEDENADMINISTRATIE:
Administrateur: P. Dekker, St. Pieterstraat 27, 4331 ET Middelburg. Inlichtingen over en 
aanmelding van lidmaatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor 
leden in Nederland f 35,-, voor leden in België Bfrs 580 en voor leden elders wonende 
f 45,—. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f 7,50/Bfrs 125.
MAANDBLAD
Redacteur: J.H. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw. Tel.: 01658-1692.
2e Redacteur: Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081. 
Verenigingsnieuws: C.A.L. Bercht. Sluitingsdatum: 15e v.d. maand voor het verschijnen. 
Vraag en Aanbod en Advertenties: Mevr. J.M. Smit-Reesink. Sluitingsdatum: 15e van de 
maand voor het verschijnen.
ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN:
Buiningfonds: A. de Graaf, Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 3, 3291 XK Strijen. Katalogus f 1,50 te bestellen op 
girorek. 1345616 t.n.v. J. Magnin.
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, post De Klomp. 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.
Oude nummers Succulenta: H.B. Hooghiemstra, Reyerdijk 115, 3079 NC Rotterdam.

HET BOEK "DISCOCACTUS” DOOR A.F.H. BUINING
Het boek omvat 224 pagina’s met 60 kleurenfoto’s, 84 zwart/wit foto’s, 33 tekeningen, 6 
landkaarten en twee sleutels tot de soorten. Te bestellen door storting van f 30,— op 
girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds, Rosmalen, onder vermelding van 
"Discoboek” .
De prijs van de Duitse versie is f 35,— (für Deutschland DM 35,—); de Engelse versie kost 
eveneens f 35,— (for Great Britain £ 7,—).

HANDLEIDINGEN, BEWAARBANDEN EN VERENIGINGSSPELDJES
Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 3e druk 
1981, a f 6,— (bij afname van 10 of meer exemplaren of indien afgehaald bedraagt de prijs 
f 4,50).
Bewaarbanden voor 1 jaargang a f 16,— (f 13,— bij bestelling van 10 of meer, of indien 
afgehaald).
Verenigingsspeldjes, in broche-vorm of als steekspeld a f 4,—; bij bestelling van 20 of 
meer f 3,50 per stuk.
Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op 
girorek. 3742400 van Succulenta, afd. Verkoop, Venlo, met vermelding van de bestelde 
artikelen. (Tel.: 077-18627, Hr. Vostermans).
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HANDLEIDING VOOR HET VERZORGEN EN KWEKEN VAN CACTUSSEN EN ANDERE 
SUCCULENTEN. Derde druk, 1981.
In het begin van de jaren zeventig werd door de grote toevloed van nieuwe leden van 
'Succulenta’ sterk de behoefte gevoeld aan een boekje waarin de beginnende liefhebber 
een aantal wenken werd gegeven om zijn planten met succes te kunnen verzorgen.
Aan Frans Noltee en Arie de Graaf werd door het toenmalige Dagelijks Bestuur verzocht 
een dergelijk boekje samen te stellen. Al schrijvend aan het boekje groeide het uit tot een 
gedegen handleiding, die, stoelend op jarenlange ervaringen, vele liefhebbers de weg 
wees naar een goede wijze van kweken en verzorgen van succulenten.
Dat ook doorgewinterde vrienden van succulente planten er veel van hun gading in vonden, 
dan wel er in bevestigd vonden wat zij eigenlijk al wisten of vermoedden, bleek uit de 
snelle verkoop van de eerste oplage.
Die eerste oplage verscheen eind 1974 en in 1977 was het reeds nodig een tweede druk te 
laten verschijnen. Kon de tweede druk nog vrijwel ongewijzigd herdrukt worden, de derde 
druk werd in zijn geheel opnieuw doorgenomen.
De teksten zijn hier en daar uitgebreid, soms met een uitvoerig betoog over bepaalde 
plantengroepen, soms met een enkele aanvulling of verduidelijking. Voorts zijn een drietal 
nieuwe hoofdstukken toegevoegd, waarvan vooral dat over isolatie van belang zal zijn. 
Plantenfotografie komt ook aan de orde, evenals (bij) verlichting. In een boekje als onze 
"Handleiding” mag een register niet ontbreken; het vergemakkelijkt het opzoeken van de 
onderwerpen. Hierin is in de derde druk voorzien.
Dit alles resulteerde in een verhoging van het aantal pagina’s van 52 tot 74, een uitbreiding 
met maar liefst ruim 40%! Dat de prijs van het boekje hierdoor en door de sinds 1977 sterk 
gestegen drukkosten verhoogd moest worden, zal u niet verbazen. De huidige prijs 
bedraagt f 6,-- (bij een afname van 10 of meer stuks f 4,50 per stuk).
Het is een boekje geworden dat uitmunt door een heldere, duidelijke druk en wij zouden 
tot ieder die nog niet in het bezit is van onze "Handleiding” willen zeggen: Bestel een 
exemplaar. Ook de bezitters van een eerste of tweede druk zullen in deze nieuwe druk 
wellicht vele onderwerpen tegenkomen die interessant zijn.
Onze nieuwe leden, die erg lang op hun exemplaar hebben moeten wachten, hebben dit 
inmiddels ontvangen of zullen het zeer binnenkort in hun brievenbus krijgen.

LIDMAATSCHAP 1982
Leden, die per 1-1-1982 hun lidmaatschap wensen te beëindigen, dienen dit voor 1-12-1981 
schriftelijk aan de ledenadministratie te berichten.
Voor de betaling van hun lidmaatschap 1982 ontvangen de in Nederland wonende leden 
met het januari-nummer een incasso-kaart. Verzocht wordt uitsluitend hiermee de contri
butie te voldoen.

Spec. kwekerij voor hobbyisten en verzame-
laars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek gratis
toegestuurdu Wij ontvangen regelmatig nieuwe

v y  cultuurimporten voor de verkoop.

Geopend van maandag tot zaterdag van 9-18 uur.

HOVENS cactuskwekerij Markt 10,5973  nr Lottum Lottum vindt U,
E3 richting Venlo afslag Venray - Grubben-
vorst-Lottum
Telefoon 04763-1693

2



VERKORTE NOTULEN VAN DE LEDENRAADSVERGADERING VAN 10 OKTOBER 1981.
1. De notulen van de Ledenraadsvergadering van 7 maart 1981 worden onveranderd goed

gekeurd.
2. De heren Pullen en Wagenaar worden herkozen als resp. voorzitter en secretaris van dë 

Ledenraad.
3. De contributie 1982 voor Nederland en Belgiè b lijft gehandhaafd op f 35,--. Gezien de 

hoge portokosten stemt de vergadering in met een verhoging tot f 45,-- voor de elders 
wonende leden.

4. De onderzoekcommissie Buiningfonds, ingesteld door de voorzitter van de Ledenraad, 
brengt haar eindverslag uit. In verband met het geconstateerde berekende verschil 
heeft zij geconcludeerd dat niet de betrokkenen iets te verwijten is, maar het systeem 
waarmee gewerkt werd. De commissie adviseert de hele materie als afgedaan te be
schouwen. Hiermee wordt eensgezind ingestemd.

5. Over een nieuw onderkomen voor het Succulentarium wordt door het IVT nog druk 
overlegd. Ook een subsidieaanvrage, om het Succulentarium op zijn huidige plaats te 
behouden, is nog een mogelijkheid.

6. Bekeken zal worden in hoeverre het mogelijk is toekomstige wanbetalers sneller van 
de verzendlijst af te voeren.

7. De beheerder van het Clichéfonds voorziet voor de toekomst problemen met het tellen 
der zaden. Het aantal bestellingen liep terug.

8. De heruitgave van het Boekje van Korevaer zal zeker nog een jaar vergen.
9. De Handleiding zal nog dit jaar gereedkomen.

10. Nagegaan zal worden of er interesse bestaat voor studieconferenties.
11. De contacten met de Belgische cactusverenigingen zal voortgezet worden.
12. Er zullen affiches worden gedrukt die door afdelingen voor hun evenementen gebruikt 

kunnen worden.
13. Datum volgende vergadering: 20 maart 1982.

L. Bercht, secr.

De secretarissen wordt verzocht in hun sprekerslijst de volgende aanvullingen op te nemen 
bij de heer Beukelaers: Voordracht nr. 8: Het begon met een Pentax. Een voordracht over 
hoe beter foto’s te maken. En Voordracht nr. 9: Astrophytum- en Cactusbloemen.

Planten en Cactussenhandel

A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

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

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

TUINCENTRUM "ARIZONA”
Gespecialiseerd in cactussen en vetplanten
Grote collectie met veel aparte soorten.

Concurrerende prijzen. Aalsmeerderweg 93, naast Peugeot-garage
4232 CJ Aalsmeer -  Tel. 02977-26133

PLANTENHANDEL A. H. Abels.

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

Singel-Bloemmarkt t/o 494-496. 
Amsterdam. Tel.: 020-227441.
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HULDE
Ereleden van de vereniging:
Heer C. Bommeljé; Mej. M. Karsten; Mevr. G. de Boer; Heer J. de Slegte (1968); Mevr. 
E. Verduin-de Bruyn (1975).

Leden van verdienste van de vereniging:
Heer C. Smulders (1981); Heer G. Uil (1981).

25 jaar lid en langer:
Sedert 1922, heer C. Bommeljé; 1932, heer C. Smulders; 1933, heer J. van Duiken; 1934, 
heer H. Rubingh; 1935, heer J. van Willigen; 1936, heer A. van Gelder; 1939, heer H. van 
Beek; 1941, heer J. Schouwerwou; 1942, heer G. Eerkens; 1943, heer J. Bostelhaar; 1946, 
heer W. Goemaes; 1947, heer J. van Herle, heer J. Sjollema (ook lid van 1936 tot 1940); 
1948, heer H. Meilink; 1949, heer J. Woltersen; 1950, heer A. Hamoen, heer W. Luijnen- 
burg; 1951, heer H. de Jager, heer C. Scharp, heer A. Bucquet; 1953, heer J. Perenboom, 
heer S. Janssen, heer J. van Strijen, heer L. Bruyninckx, heer A. van Beuningen; 1954, 
heer H. Schipper, heer H. Vertongen, mevr. A. Grobben-Hartoch, heer H. Bult; 1955, heer 
A. Goossens, heer W. Slappendel; 1956, mevr. E. Verduin-de Bruyn, mevr. H. Vriesendorp- 
van Aalderen, heer B. Walet, heer N. Verwoerd.
Het Bestuur heeft gemeend leden die 25 jaar lid van onze vereniging zijn te eren met een 
oorkonde. Vanzelfsprekend komen leden, die reeds langer lid zijn, hiervoor ook in aanmer
king. De hierboven genoemde jubilarissen hebben de oorkonde ondertussen ontvangen. 
Daar uit die tijd de ledenadministratiegegevens ontbreken, is deze lijst opgesteld uit de 
gegevens van een enquete van enkele jaren geleden. Het Bestuur is er zich dan ook van 
bewust, dat deze lijst niet volledig zal zijn en verzoekt aan degenen die ontbreken, hiervan 
de sekretaris in kennis te stellen met vermelding van het jaar van aanvang. Ook leden die 
in 1982 en 1983 hun 25 jaar volmaken, verzoeken wij te reageren.

G ro fm a z ig
n o p p e n fo l ie
a f 2,30 per m2 incl. BTW 
afgehaald bij

Cactuskwekerij

LAKERVELD
Lakerveld 89 - Lexmond 
Tel.: 03474 - 1718 
(tussen Lexmond 
en Meerkerk)

Waar het om draait is. dat ontwerp en konstruktie van de 
kas. een mikroklimaat kreëren, waarin alle planten welig tieren. 
De SOLUS tuinkassen zijn geheel volgens beroepskwekers- 
eisen gekonstrueerd. Er zijn 9 verschillende modellen; van 
5 m2 t/m 15 m2.
De Hovenier stuurt U graag alle informatie. Schrijf een 
briefje of bel:
DE HOVENIER 
POSTBUS 2186 
5p01 CD TILBURG 
TEL.: 013-556478

enuer
thu is  in  de tu in

ALUMINIUM EN GLAS |  
MAKEN NOG GEEN I 
TUINKASM '4

S u ccu len ten tu in

VAN DONKELAAR
L a a n tje  1 - W erkendam  
te l.: 01835 - 1430

AANBIEDING
leuke colletctie bloeibare 
notocactussen 5 stuks voor 
f 20,- na storting op giro 
150 98 30.

Eind november verschijnt onze nieu
we zaadlijst. Deze wordt U op aan
vraag gratis toegestuurd.

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

NATUUR & BOEK Elandstraat 58
2513GT Den Haag tel. 070-64 62 77
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EVENEMENTEN
Agenda:
20 maart : Ledenraadsvergadering Succulenta.

Excursie naar Spanje
Bij voldoende deelname kan de reis naar Spanje van september 1981, in mei 1982 herhaald 
worden. Juiste datum en prijs kunnen nu nog niet worden opgegeven.
Wie wil deelnemen aan deze 10-daagse reis naar de omgeving van Blanes moet zich zo 
spoedig mogelijk, liefst omgaand, opgeven bij de heer W. Sterk, Weverstraat 90, 5708 AE 
Helmond.
Als zich binnen enkele weken niet genoeg deelnemers hebben gemeld kan deze reis niet 
doorgaan.

Programma Grusonia
11 december : Torhout, Danny Samijn uit Kortijk met een film over cactussen.
De vergadering begint om 20.00 uur.
- te Torhout: Zaal Don Bosco, Pastoriestraat te Torhout.

AFDELINGSNIEUWS

Aan de Afdelingssecretariaten
Verzoek aan de afdelingssecretariaten, die hun programma in 1982 afgedrukt willen zien in 
Succulenta op de wijze, zoals aangegeven in het gele inlegvel van september. Wilt U zo 
spoedig mogelijk Uw programma inzenden aan het secretariaat van de vereniging. Hartelijk 
dank.

Programma afdeling Fryslan
8 december : jaarvergadering.

Inlichtingen: D. van Wieren, De Foute 18, 9202 TS Drachten.

Programma afdeling Zwolle
26 november : Hr. Pullen uit Nieuwleusen met een algemene inleiding over cactussen.

Plant van de maand: Matucana.
17 december : Discussieavond. Plant van de maand: Euphorbia.
Samenkomst: "Ons Huis” , Thorbeckegracht 11, Zwolle.

Programma afdeling Utrecht
14 december : Lezing door de heer Bongaards uit De Lier.
Inlichtingen: H. van Dijk, Dr. Brevéestraat 61, 3981 CG Bunnik.

Programma afdeling Amsterdam
20 november : B. Hensel over het enten op Pereskiopsis en de kweek van Islaya’s.
18 december : Algemene vergadering.
Samenkomst: Zaaltje naast de Prinsessekerk, van Hallstraat 164, Amsterdam.
Aanvang: 20.00 uur.

Programma afdeling IJsselstreek
27 november : te Goor: Praatavond d.m.v. discussiegroepen, begeleid door de heer de

Bruyn uit Almelo. Beoordeling zaaiwedstrijd.
18 december : te Zutphen: Algemene Vergadering.

Programma afdeling Dordrecht & Omstreken
3 december : Jaarafsluiting.

Attentie: met ingang van februari is de aanvang van de vergaderingen bepaald op 19.30 u.
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Programma afdeling Leiden
19 november : De bekende auteur J. van Keppel heeft toegezegd vanavond het afharden

van planten te bespreken. Op deze leerzame avond worden tevens dia’s 
vertoond.
Indien nodig, is de heer Wetselaar van de Leidse Hortus bereid gevonden, 
om bij verhindering van voornoemde spreker, als plaatsvervanger op te 
treden.
Het vergaderadres is: Lammenschansweg 40A, Leiden.

Programma afdeling Brabant-België
27 november : Studie over fotografie door de heer Laurent en beoordeling van de eigen 

dia’s.
Bijeenkomsten: Commissiezaal van het Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw, de Bavaylei 

118, 1800 Vilvoorde.

Programma afdeling Zaanstreek
20 november : Lezing over kasbouw, isolatiemogelijkheden enz. door de fa. Vemakas uit

Oostwoud.
18 december : Vrolijke afsluiting van het jaar met onze traditionele Kerst-kienavond. 
Inlichtingen: Mevr. A. Hoekstra-Tuyn, Clusiusstraat 12, Zaandam.

053 Kernen i.R. (Rommelshausen) 
W.-Duitsland Liüenstrasse 5

KARLHEINZ UHLIG -
KAKTEEN

Aanvulling plantenlijst 1981/82 
Arrojadoa rhodantha v. HU 
Ferocactus stainesii v pilosus 
Gymnocactus knuthianus 
Mammillaria saboae

DM 12,- 17,-
15,- 24,- 

6 , -

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

Prijslijst op aanvraag

Neoporteria villosa 
Parodia punae

subterranea

sheldonii
7 ,- 9 ,-
7 ,- 12,— 

10, -  12, -  
10,- 14,- 
10,- 14,-

Corresp. Eng., Duits

MARIN CACTUS PATCH
61, Granada Drive 

Corte Madera/California 
94925 USA

Pediocactus bradyi 
v. knowltonii
Pseudopilocereus estevesii

10,- 12,— 
20,- 70,-

OPGELET
Wegens opheffing Cactuskwekerij F.H.A. Jansen Den Haag 

een bijzondere aanbieding:

VERRASSINGSPAKKET voor f 25,-

Na overmaking op giro 550835 t.n.v. J. Jansen, Westeinde 18, 
Den Haag ontvangt U franco 25 verschillende zaailingen (2 a 3 jaar 
oud). Levering zo lang de voorraad strekt.
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VRAAG EN AANBOD
Opgaven voor het decembernummer moe
ten uiterlijk 15 november bij mevr. Smit 
zijn. Leden van Succulenta hebben per jaar 
recht op één gratis advertentie in deze ru
briek. Alleen advertenties de liefhebberij 
betreffende worden opgenomen.

Gevraagd: Informatie over Aizoaceae meer 
bepaald het geslacht Lithops. Zend al uw 
cultuurtechnische ervaringen over: zaaien 
watergeven, grond enz.... naar Lucien Ver
schoren, Hoger Rijksinstituut voor Tuin
bouw, de Bavaylai 116, 1800 Vilvoorde, 
België. Wij maken er een eindwerk mee en 
bezorgen U als tegenprestatie een samen
vatting van de teelt van levende steentjes.

Te koop gevraagd: Een petroleumkacheltje 
voor kasje van 12 m! . L.B. Koesveld, 
Molendijk 129, 3284 LH Zuid-Beijerland. 
Tel.: 01866-2183.

Te koop: Verzameling cacteeën van 1200 
stuks plus eventueel broeikas van 2x3 m. 
+ boeken en tijdschriften. Den Ekster, 
Hoekenessestraat 29, Dordrecht. Tel.: 078- 
145913.

Wegens verhuizing aangeboden: Ongeveer 
400 cactussen en vetplanten in diverse 
grootten. Gedeeltelijk op naam. Liefst in 
één koop. H. Esmeijer, Brinkstraat 89, 
Bennekom. Tel.: 08389-6266.

Te koop: Zelfgebouwde stalen muurkas met 
polyester beglazing, 7,50x2,65 m., hoog 
2-2,30 m. Voorramen geheel te openen. 2/3 
deel van het dak opschuifbaar. A.A. Kalk- 
haar, Oostmarsumsestraat 294A, Almelo. 
Tel.: 05490-61217, na 18 uur.

Te koop: Aluminiumkasje, afm. 127x86x63 
cm. (geschikt voor balkon). Tevens ge
mengde collectie cactussen en enige 
vetplanten. Leuk voor beginner, tegen elke 
redelijke prijs. Thomas Dekker, Filarskiweg 
42, 1862 VB Bergen. Tel.: 02208-7085, na 18 
uur.

Gevraagd: Mam. zaailingen of stekjes, en 
in het bijzonder (welke ook groter mogen 
zijn): Mam. glassii v. ascensionis, glassii 
v. LAU 1186, huitzilopochtli LAU 066 + 
LAU 066a + LAU 681, laui fa laui (LAU 
1171 + 1224), fa dasiacantha LAU 1219, 
mieheana, pennispinosa + v. nazasensis. 
Ook aanverwandten. Ook gevr. crist. van 
allerlei planten. C.M. van Gils, Cellostraat 
23, 4876 VR Etten-Leur. Tel.: 01608-15984. 
Alle onkosten worden vergoed.

Te koop: 10 jaargangen Succulenta 1970 
t/m  1980 in bewaarbanden. Hans Terhaag, 
Voorhuis 18, 3471 EM Kamerik. Tel.: 03481- 
1968.

Te koop: Succulenta’s 1964 tot 1975 (inge
bonden). Succulenta’s 1976 tot 1980 (losse 
nummers). Prijs overeen te komen. De heer 
de Sterck Urbain, Kwerpsebaan 238, B-3071 
Korten berg/België.

Te koop aangeboden: Verschillende boeken 
en tijdschriften (o.a. Succulenta, Cactus, 
Dodoneus Lier en Duffel...). Geënte plan
ten (vooral Chileense soorten waaronder 
Eriosyce en rodenthiophyla) van 50 fr. Ver
schillende grote planten op eigen wortel, 
ook importplanten. ’s Avonds na 5.30 uur, 
zaterdag- en zondagvoormiddag. Liefst na 
tel. afspraak, F. van Aerschot, Monten- 
akenstraat 49, 3250 Rillaar, België. Tel.: 
016/56.54.78.

Te koop gevraagd: Jatropha berlandieri. 
Aanbieding met prijs aan G.R. van Beek, 
Haarlemweg 28, 6843 AM Arnhem. Tel.: 
085-813095.
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Gevraagd: Stek van Ceropegia dimorpha, 
Cer. galeata, Cer. Ballyana, Stapelia flavo- 
purpurea, Stap. longipes var. namaquensis, 
Stap. erectiflora. Mag geworteld of onge
worteld zijn. Voor prijsopgave even bellen 
a.u.b. 01883-16511 na 18 uur. Te koop 1x3 
delen The stapelieae van White * Sloane 
1937. Mevr. M.H. Hoogvliet, Kouwenoord- 
seweg 9, Hellevoetsluis.

Te koop: Heatmor petroleumkachel. Lengte 
270 cm. J. Bouma, Gijsbert Japiksweg 23, 
8748 CK Witmarsum. Tel.: 05175-1825.

Te koop aangeboden: Enkele aloë’s poly- 
phylla a t 60,-- per stuk. Het betreft planten 
met een doorsnede van ruim 10 cm. J.G. 
Nieuwenhuis, Nic. Beetslaan 66, Assen. 
Tel.: 05920-55599.

Hoorn W.G. van, Emmastraat 137, 2641 ED Pynacker.
Duits Mevr. M.H., Oude Huizerweg 9, 1261 BD Blari- 

cum.
Muller L.M.M., Germenzeel 12, 5403 XA Uden.
Cactusver. Haspengouw, Waterkuilstraat 27, B-3813 

Zepperen, België.
Cactusver. Haspengouw, Waterkuilstraat 27, B-3813 

Zepperen, België.
Ginneken Rina van, Past. van Leysenstraat 5, 4721 AR 

Schye.
Beld-v. Velzen Mevr. J. v.d., Veerstraat 11, 8181 VW 

Heerde.
Cornelissen S., Tulpenlaan 20, 1731 WD Winkel.
Loomans J.P., Brab. Turfmarkt 41, 2601 CV Delft.
Veen Mej. R. van, Lucas Gasselstraat 44, 5246 CG 

Rosmalen.
Boom H.H.M. v.d., Spechtstraat 14, 6601 CL Wychen.
Brunia A., Langstraat 31B, 5851 BB Afferden.
Verbree Mej. M., Marnixstraat 23, 3351 GM Papen- 

drecht.
Schoenmakers H., Jupiterstraat 7, 5042 AR Tilburg.
Koenen Mevr., ’s-Gravenzandelaan 151, 2512 JL Den 

Haag.
Fisscher M., Waardenburglaan 5, 4006 ES Tiel.
Son-A-Hing Mevr. H., Balticpark 25B, 9933 PT Delfzijl.
Fuchs Eckart, Maviakilstr. 7, D-5100 Aachen, B.R.D.
Koppes D.G., Ridder Reinierstraat 9, 6444 GX Bruns- 

sum.
Schellekens J.G.M., Het Want 33, 9733 BC Groningen.
Madiksan-Amatanom Mevr. A.P., A Surinaamse Bank 

NV, NW. Nickerie, Suriname.
Vercouteren A.A., Gr. van Zoelenstraat 13, 4401 KB 

Yerseke.
Beenakker J.H., Maluslaan 36, 9741 LL Groningen.
Knapen H., Kortestraat 1, 5721 XK Asten.
Duindam L., Offemweg 34, 2201 HD Noordwijk.
Geest W.J. van, Kleine Achterweg 22, 2671 LS Naald

wijk.
Apon C., v.d. Wyckstraat 3, 2361 VK Warmond.
Petrus S., Oud Loosdrechtsedijk 121A, 1231 LS Loos- 

drecht.
Hendriks Carla, v. Langeveldstraat 33, 6251 MH Nijme

gen.
Brummer P.A., Stationsstraat 16, 9414 TH Hooghalen.
Ormel J., Duinroosstraat 175, 1783 GE Den Helder.

Kees en Martine Bos
andere succulenten 
cactussen
Kanaalweg 16,
1749 CE SCHOORLDAM 
(Warmenhuizen)
Tel.: 02269 - 2694

Liefhebbers
zijn de hele week welkom!

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
3945 ZG Cothen -Groenewoudseweg 14

Sortimentslijst wordt na storting van f 1 
toegezonden. Girorekening 124223.

’s Zondags gesloten 
Postbus 12 - Tel. 03436-1267

DER KAKTEENLADEN hobbybenodigdheden
verzendhandel boeken
Wij bieden U alles aan voor de overwintering van Uw cacteeen.

ISOLERING - VERWARMING - VERLICHTING 1981
Vraagt vrijblijvend onze folder en onze catalogus 81 /82 aan.

$

Der Kakteenladen Jörg Kopper Lockfinke 7 D 5600 Wuppertal 1 West Duitsland
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Conc. in mg/liter Orthonil Ga3
10 dagen 20 dagen 10 dagen 20 dagen

0.0001 77 97 77 84
0.001 38 62 66 73
0.005 47 59 37 67
0.01 59 67 41 72
0.025 25 66 59 98
0.050 32 71 72 93
0.075 10 65 47 82
0.1 30 63 32 75
0.25 32 75 29 77
0.50 13 42 46 80
0.75 3 49 5 57
1.0 10 46 22 59
2.5 4 40 13 63
5.0 5 73 8 55
7.5 0 51 1 52

10.0 1 55 11 66
25.0 0 44 12 65
blanco 50 77

Tot besluit van dit artikel zou ik durven stellen dat voor de liefhebber, moeilijke 
soorten eventueel uitgezonderd, het gebruik van groeistoffen bij de kieming 
van cactuszaden van geen enkel praktisch nut is.
(1) Zie Succulenta 1979 pagina 12 en volgende, 

en Succulenta 1980 pagina 13 en volgende.

Aambeeldstraat 31-33, 9000 Gent (België)

Ervaringen met de Taxuskever

A.R. SCHOUTEN

Wie zich in kweek of liefhebberij graag bezig houdt met de leden van de 
Vetplantenfamilie, de Crassulaceae, zal pijnlijk teleurgesteld zijn bij de ont
dekking van het onheil dat de Taxuskweker in zijn verzameling kan aan
richten. Te meer omdat dit overrompelend en op het eerste gezicht on
begrijpelijk is. Zoals uit zijn artikel in Succulenta van juni 1981, pp. 134-136, 
blijkt, heeft ook de heer Pullen iets dergelijks ervaren. Het is mij dan ook 
een raadsel waarom de meeste boeken over succulenten van dit insect 
niet de minste melding maken.

We hebben hier te doen met een snuitkever (fam. Curculionidae) uit het 
geslacht Otiorhynchus (1), de lapsnuitkevers, waarvan een drietal soorten 
in Nederland schadelijk zijn in tuinen en kwekerijen. Met hun afmetingen 
variërend van ±  15 tot ±  8 mm behoren ze tot de grote soorten, want 
vele snuitkevers zijn aanmerkelijk kleiner, zoals de appelbloesemkever en de 
graan klander.
Lapsnuitkevers zijn berucht om hun aantasting van b.v. aardbeien, fuchsia’s, 
primula’s, cyclamen en tal van andere cultuurplanten. Daarbij zijn de larven 
het kwaadaardigst, omdat ze een voorkeur hebben voor het uiterst kwets-
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bare deel van de plant dat gelegen is tussen de wortels en de onderste 
stengeneden, met inbegrip van eventuele knollen. De toenemende versprei
ding van lapsnuitkevers schrijft men wel toe aan het steeds algemener 
gebruik van containerpotten, die het hele jaar door een gemakkelijk trans
portmiddel bieden tussen kwekerijen onderling, en via tuincentra naar de 
particuliere afnemer.

De vetplantenliefhebber die met deze kevers te maken krijgt, heeft meestal 
te doen met Otiorhynchus sulcatus (Fabricius) (1), de gegroefde lapsnuit- 
kever, ook wel Taxuskever genoemd. De larve vreet inderdaad wel aan 
de wortels van de naaldboom Taxus baccata L. (nooit aan het hout!), 
maar het voorkomen van deze kevers nabij Taxushagen en -boomgroepen 
op oude buitens en kwekerijen zal vooral ook te maken hebben met de 
beschutting en schuilplaats die ze daar kunnen vinden. Want zoals verschei
dene begeleiders van onze cultuurplanten, is deze keversoort oorspronkelijk 
uit warmere streken afkomstig. In de koude kas voelt hij zich bij ons dan 
ook uitstekend thuis. In Frankrijk en Duitsland is hij berucht als belager 
van de druiventeelt en b.v. in Griekenland kan in de wijnbouw een naaste 
verwant even kwaadaardig zijn.
Ook voor de kweker van vetplanten zijn het weer de larven die de ergste 
rampen kunnen aanrichten door hun voorliefde voor sappige plantedelen: 
de wortels, het inwendige van dikke stengels zelfs tot op verscheidene 
centimeters boven de grond, of de korte dikke stengelvoet die samen met 
het hypocotyl de rozetbasis vormt.

Taxuskever op los Pachyphytumblad



Met schade aan planten van de Cactusfamilie heb ik geen ervaring; mijn 
enige cactus, Peireskia aculeata MUI., heeft er nooit van de lijden gehad. 
Euphorbiaceae met hun melksapvaten schijnen niet aangetast te worden; 
Carpobrotus (Aizoaceae) en het samengesteldbloemige geslacht Senecio 
(Kleinia) bleven bij mij ook steeds ongedeerd; en hetzelfde geldt voor de 
Eenzaadlobbigen als Agave, Aloë, Dracaena en Tradescantia. Maar voor 
wat betreft de Crassulaceae zou ik, voor alle zekerheid, géén énkel geslacht 
bij voorbaat gevrijwaard durven achten. Aeonium, Cotyledon, Echeveria, Grap- 
topetalum, Monanthes, Pachyphytum, Rosularia en ook Sedum, allemaal 
kunnen ze, naar mijn ervaring, aan de larven ten prooi vallen, ook al 
beperkt zich dat bij dunstengelige Sedums misschien tot ondergrondse 
vraat aan de wortels.

Uit de eieren, die de kever in de aarde bij de voet van de planten afzet, 
komen larven te voorschijn die de wortels opzoeken om zich daaraan te 
goed te doen. De eerste schade blijft verborgen; vetplanten verdragen wel 
een tijdelijke vermindering van hun water- en voedseltoevoer. Maar de larve 
zoekt dikkere wortels op en dringt al gauw in hypocotyP en stengelvoet of 
in de rozetbasis binnen. De verschijnselen blijven nog wat vaag: de onderste 
bladeren vallen iets vroeger af dan gewoonlijk, het bovenste deel van stengel 
of rozet wil zich wel eens wat meer dan normaal verlengen, ook komen 
soms uit bovengrondse delen hier en daar "noodwortels" te voorschijn. 
Toch zijn het signalen dat er iets mis dreigt te gaan.

Zo’n rozetbasis wordt nu door de larve tot een leeg kegeltje uitgehold en 
de leegegeten wortelresten houden het uiterlijk onbeschadigde rozet nog 
maar nauwelijks op zijn plaats. De forse stengel van een Aeonium urbicum 
(Chr. Smith) Webb & Berth., een Echeveria x scaphylla Del. of een Sedum 
compressum Rose wordt leeggegeten tot een holle buis; de resterende 
perkament-achtige wand bezwijkt dan ineens en de hele kop valt van de 
plant af. Heeft de eerste besmetting met kever of eieren in voorjaar of 
zomer plaats gehad, dan openbaren zich deze gevolgen bovendien nog op 
het meest ongelukkige tijdstip, n.l. in herfst of winter. De ramp is nu wel 
duidelijk!
In de holle stengelbuis zien we één of meer witte larven omringd door 
een bruine pulp; en als we voorzichtig zoeken in de aarde van de pot, 
dan vinden we soms al de eerste spinselcocons waarbinnen de larven in 
kevers veranderen, of misschien zelfs al kevers nog omgeven door wit 
spinsel. De volgende generatie staat klaar om aan te vallen, direct vanuit 
onze eigen kweek en helemaal onafhankelijk van het wel-en-wee van Taxus
kevers elders in Nederland.

Het volwassen insect, de kever, is een anthracietgrijs torretje van 8-11 
mm met een korte, door twee lobben wat verbrede "snuit” en betrekkelijk 
lange antennen, die vaak in een haakse stand worden gehouden; de dek
schilden zijn overlangs gegroefd en lijken dikwijls crême-kleurig bepoederd (2). 
De kever kan niet vliegen, maar scharrelt met trage bewegingen over de 
bodem voort en gaat meestal in het donker op pad.

Volgens mededelingen van het Entomologisch Museum in Amsterdam zijn 
er sinds enige tijd uit Nederland ook meldingen bekend van een iets klei
nere soort, Otiorhynchus rugosostriatus (Goeze) (1). Deze kever is meer 
zwart van kleur en meet 7-9 mm; maar verder verschilt hij in doen en
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Twee larven in de stengelvoet van een x Graptoveria

Taxuskever {kop omlaag) etend van een doorgesneden stengel van Aeonium urbicum.

Foto s van de schrijver
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laten niet van de Taxuskever en is even gevaarlijk voor dezelfde voedsel
planten. Uit de westelijke Verenigde Staten en uit Engeland is ook aanzien
lijke schade van deze soort bekend.
Tijdens de vooral nachtelijke omzwervingen van de kevers van beide soorten 
worden ook de eieren afgezet. Bij het snuitkevergeslacht Otiorhynchus komt 
het dikwijls voor dat we uitsluitend met vrouwelijke dieren te maken hebben, 
die zich dan ook parthenogenetisch voortplanten, d.w.z. ze leggen eieren 
zonder voorafgaande bevruchting!

Uit al deze hebbelijkheden blijkt wel dat de Taxuskever een heel geduchte 
vijand van onze vetplantenkweek is. Het allereerste binnendringen blijft gemak
kelijk onopgemerkt; en als er eenmaal "koppen gaan vallen”, dan nadert de 
besmetting eigenlijk al het aggressieve stadium waarin kevers, larven en 
eieren vrijwel gelijktijdig aanwezig zijn. Een drastische aanpak is dan meteen 
dringend gewenst. Nu blijkt het riskant te zijn om uitsluitend op systeemgif 
te vertrouwen. Tegen de larven is het waarschijnlijk niet altijd voldoende 
doeltreffend; elke afzonderlijke kever eet te weinig van de voedselplant 
om hem langs die weg uit te schakelen. Het idee van veiligheid is hier 
misleidend en vergroot de kans op een te laat ingrijpen.

Als verspreiders van de plaag moeten in elke geval alle kevers wegge
vangen en gedood worden. Om het eerste te vergemakkelijken kan men 
tussen de planten of potten proppen papier, hoopjes hooi of houtspaanders 
leggen, waarin of -onder de dieren overdag graag wegkruipen. Moeilijk be
reikbare plaatsen waar de kevers zich schuil zouden kunnen houden, dienen, 
volgens advies van de Plantenziektenkundige Dienst in Wageningen, behan
deld te worden met een endosulfan bevattend stuifpoeder (Thiodan, is heel 
giftig!). Voor de behandeling van vensterbank of serreplanken van een kleine 
amateurkweek heb ik goede ervaringen opgedaan met de spuitbus AA Torex 
(AA Grunol) en de bus Roxasect-larvendoder (Philips Duphar). Ook slakken
korrels die metaldehyde bevatten, zouden een dodelijke werking hebben op 
lapsnuitkevers die ervan snoepen, aldus melden fuchsia-liefhebbers; maar de 
ervaring moet leren of dit ook voor de hier genoemde soorten betrouw
baar is.

De grootst mogelijke zekerheid bij de bestrijding van eieren en larven 
verkrijgt men door alle planten te ontdoen van de oude aarde en deze 
in een plastic zak af te voeren. Het wortelstelsel spoelen we onder de 
kraan goed schoon. Als er aan de voet van een rozet oude dode bladeren 
zijn opgehoopt, zoals bij Echeveria, Graptopetalum, Rosularia, Sempervivum 
e.d., dan is het verstandig die allemaal goed te verwijderen; het blootge- 
komen stengelgedeelte penselen we daarna met een oplossing van (endu- 
sulfan bevattend) Thiodan-emulgeerbaar (handschoenen, is erg giftig!). De 
aangetaste delen van een plant snijden we met een scherp mes tot op 
het gezonde weefsel weg en zorgen er vooral goed voor dat alle onge
rechtigheden in een plastic zak worden afgevoerd en vernietigd. De gezonde 
delen moeten nu op een veilige plaats goed drogen alvorens ze te laten 
herbewortelen. Het oppotten gebeurt in verse aarde, waarvoor de bloem
potten óf vervangen zijn door nieuwe, óf tevoren in water goed zijn uit
gekookt.
N.B.: Bij alle bestrijdingsmiddelen eerst waarschuwing en gebruiksaanwijzing 
goed doorlezen! Met stuifpoeder uiterst voorzichtig omgaan vanwege het 
grote doordringingsvermogen!
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Ook na deze hele behandeling blijft het oppassen, want er is geen 
garantie dat we voor altijd van de kwaal verlost zullen zijn. De Taxus
kever is een vindingrijk en hardnekkig insect: alleen nauwgezetheid en 
voortdurende waakzaamheid kunnen hem uiteindelijk de baas blijven.

Van Blankenburgstraat 34, 2517 XR Den Haag

(1) de geslachtnaam is Grieks: ous, 2e nmv. otis — oor of lobvormig aanhangsel; rhynchos — snuit; eigenlijk 
dus: l-jDsnuitkever. vm  /e^e de in : /ee loooen uitlooende snuit . zie tekening in Elseviers ^ids. De soort
naam is Latijn: sulcatus -  gegroefd; van de andere soort: rugosus -  rimpelig, ribbelig, en: striatus -  fijn 
gestreept.

i2) goede afbeeldingen voor herkenning in:
Ake Sandhall: Insecten en andere kleine dieren, Zomer & Keunig, \A/ageningen, 1975; afb. 114, p. 46 (foto). 
Elseviers gids van nuttige en schadelijke dieren in en om het huis, Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1976; plaat 
11, p. 28 (tekening), verder tekst op pp. 129 en 202.

Gewijzigde opvattingen over Sempervivum sinds Praegers 
boek over dit onderwerp

BEN ZONNEVELD

De twee monografieën van L. Praeger over Sedum (1923) en Sempervivum 
(1932) zijn zeker een nuttige aanwinst voor de bibliotheek van Succulenta. 
Het zijn beide nog steeds veel aangehaalde klassiekers. Omdat echter sinds 
het verschijnen van het boek over Sempervivum bijna 50 jaar zijn verlopen 
is het niet verwonderlijk dat er hier en daar nieuwere opvattingen over de 
soorten zijn. L. Praeger kreeg in 1923 de opdracht van de Royal Horticural 
Society een monografie te maken over Sempervivum. Hij heeft zich op uit
muntende manier van zijn taak gekweten. Hij bracht de bijna 200 synoniemen 
die er waren voor winterharde Sempervivums terug tot ongeveer 25 soorten. 
En dat niet alleen, hij deed dit zo grondig dat iedereen zijn opvattingen accep
teerde. En zelfs nu gelden zijn opvattingen nog grotendeels. Een copie van 
Praegers boek is nog verkrijgbaar o.a. bij de Sempervivum Society England 
a £ 13. In het boek worden naast de winterharde ook de niet winterharde 
„Sempervivums” genoemd.
Onder de niet winterharde "Sempervivums” worden de planten van de Canarische 
eilanden verstaan en wel de genera Aeonium, Greenovia, Monanthes en 
Aichryson.
Ik zal me hier beperken tot de winterharde soorten die in de meeste 
gebergten van Europa voorkomen. Na een inleiding over de geschiedenis, 
systematiek, variabiliteit, kruisingen, ziekten en cultuur gaat het boek verder 
met een beschrijving van alle soorten en hun synoniemen. Ook worden alle 
in de natuur gevonden kruisingen besproken. Zijn opinie is niet alleen gebaseerd 
op literatuur-onderzoek, maar hij heeft ook bijna alle soorten in het veld onder
zocht. Iedere soort gaat vergezeld van een gedetailleerde beschrijving en een dito 
tekening. Zoals gezegd erkent Praeger 25 soorten. Het aantal soorten is 
sindsdien weer uitgebreid tot ongeveer 50. Dit komt o.a. omdat het toendertijd 
niet bekend was, dat er ook Sempervivums te vinden waren in Spanje, Turkije 
en Perzië. Overigens kunnen waarschijnlijk niet al deze nieuwe soorten de toets 
der kritiek doorstaan.
Ik wil hier nu bespreken in hoeverre de opvattingen van Praeger nog geldig 
zijn. De volgende soorten, vermeld door Praeger, kunnen zonder commentaar 
geaccepteerd worden: Sempervivum atlanticum, caucasicum, dolomiticum, 
erythreum, wulfenii, grandiflorum, kosanini, macedonicum, pittonii en pumilum.
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De volgende soorten zijn op grond van nieuwere onderzoekingen wel te be
commentariëren. Praeger verdeelt S. arachnoideum in drie variëteiten en wel de 
var. arachnoideum, de var. glabrescens en de var. tomentosum. Volgens 
Praeger zijn de laatste twee slechts extremen van een continue variatie. De 
var. tomentosum is groter en hariger en de var. glabrescens kleiner en 
nauwelijks van spinnewebharen voorzien. Recent onderzoek van A. Welter heeft 
aangetoond dat er twee chromosoom-rassen zijn te onderscheiden en wel 
diploïden en tetraploidea De laatste zijn vaak groter en meer harig en komen 
dus min of meer overeen met de var. tomentosum. Deze twee kenmerken 
blijken echter ook in ’n groot gedeelte van de diploïden voor te komen en aan 
de andere kant zijn er ook tetraploïden met kleine, weinig harige rozetten, zodat 
alleen chromosoomtellingen zeker kunnen aantonen of we met de var. arachnoi
deum of met de var. tomentosum te maken hebben. Het is dus beter 
helemaal geen variëteit te onderscheiden, tenzij men zeker het chromosoom- 
aantal weet. Het is misschien nuttig om hier enige synoniemen van S. arachnoi
deum te noemen omdat die ten onrechte nog steeds in gebruik zijn: het zijn 
laggeri, doellianum, tomentosum (als soortnaam) webbianum, mogridgei, 
sanguineum en heterotrichum.
In S. montanum onderscheidt Praeger drie variëteiten en wel montanum, 
burnatii en stiriacum. De laatste komt alleen in Oostenrijk voor en blijkt 
tetraploïd te zijn. Hoewel je dat ook van de relatief grootste var. burnatii 
verwacht, blijkt deze normaal diploïd te zijn. Een diploïde vorm die in de 
Karpaten voorkomt verdient ook een aparte naam als var. carpaticum, zoals 
gesuggereerd door Wettstein en Praeger. Het is onduidelijk waarom, maar 
Praeger gaf de voorkeur aan S. schlehanii boven S. marmoreum. Deze laatste 
is echter een oudere naam en wordt nu door iedereen als de juiste beschouwd 
voor deze plant van de Balkan. Deze soort neemt daar de plaats in van 
S. tectorum. Hij lijkt daar ook erg veel op maar heeft de volgende kenmerkende 
verschillen: 1) kaal, maar de jonge rozetten licht behaard (soms ook in tectorum) 
2) een witte rand langs deze petalen 3) chromosoomaantal is n=17 en in 
tectorum n=36. Praeger vermeldt onder S. schlehanii ook S. reginae-amaliae 
als synoniem, maar deze plant wordt meestal, (maar niet in Flora Europaea), 
als aparte soort beschouwd. Kenmerken zijn: gedrongen, geheel behaarde plant, 
alleen voorkomend in Griekenland, nauwelijks een witte rand langs de petalen 
wel n— 17.
Onder S. ruthenicum rangschikt Praeger als synoniem twee geel bloeiende 
planten die nu algemeen als aparte soorten worden gezien (Muirhead 1969)). 
De tekening die Praeger geeft vertoont links S. zelebori en rechts S. ruthenicum 
terwijl de beschrijving weer op S. zelebori slaat. De tweede plant die Praeger 
hier noemt als synoniem is S. armenum. Dit is in tegenstelling tot de twee 
andere een onbehaarde plant die voorkomt in Turkije en als goede soort wordt 
erkend (zie foto). S. kindingeri is slechts eenmaal gevonden in Zuid-Joegoslavië 
in 1904 (Mnt Vlasik tussen Veleg en Zelemkovo) en alle planten nu in cultuur 
schijnen van deze kloon af te stammen. Ik heb deze zomer geprobeerd om 
de plaats terug te vinden, maar kon het zelfs niet op de kaart vinden, dus dit 
blijft voorlopig een twijfelachtige soort, nauw verwant aan S. ruthenicum. 
S. leucanthum komt voor in het Rilagebergte in Bulgarije. Praeger zegt, dat 
deze soort zowel met kleurloze als met paarse helmdraden voorkomt. Deze 
combinatie komt echter bij geen enkel ander soort voor en het zou best eens 
aan het voorkomen van hybriden te wijten kunnen zijn, hoewel Praeger dat 
ontkent. Praeger onderscheidt geen variëteiten in S. ciliosum, omdat er volgens 
hem een continue overgang is tussen de vars. ciliosum en borisii. In het blad
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van de Sempervivum Society zijn deze echter recent wel als variëteit erkend 
en zij noemen als derde variëteit de planten van Joegoslavië, nl. var. galicicum. 
Hoewel daar niet vermeld, is een goed verschil gelegen in de bloeitijd, var. 
borisii begin juni, var. galicicum begin juli en var. ciliosum oktober. Het is echter 
de vraag of dit deze drie variëteiten rechtvaardigt.
S. tectorum is een van de meest verbreide en daarom ook meest variabele 
soorten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Praeger 50 synoniemen onder 
tectorum kan noemen. In S. tectorum onderscheidt Praeger 4 variëteiten:
1. de var. tectorum. Dit is de grotendeels steriele plant die sedert eeuwen over 
heel Europa op daken was geplant en waarop de beschrijving van Linnaeus 
is gebaseerd. Deze plantzou beter eencultivar-naam kunnen hebben (S. tectorum 
"Murale”).
2. var. alpinum. Deze is groen met donkere bladtop en paarse bladbasis en 
zou de noordelijke alpenvorm zijn.
3. var. glaucum met grijsgroen blad en witte bladbasis als vorm van de zuidelijke 
alpen. Deze onderscheiding is niet langer houdbaar. De meeste populaties, 
zelfs de locus classicus van de var. glaucum, de Simplonpas, vertonen door 
elkaar planten mét en zonder paarse bladbasis.
4. var. calcareum. Deze wordt nu terecht als aparte soort beschouwd 
(Zonneveld 1979). Ten eerste is het chromosoomaantal anders, nl. n=19 i.p.v. 
n=36 in tectorum. Vervolgens is het een plant die vrij uniform is met een 
blauwgrijze bladkleur met donkere punten, die een compact veelbladig rozet 
vormen. De groeiplaatsen zijn beperkt tot Zuid-Frankrijk en aangrenzend Italië 
en in cultuur bloeit hij zelden met ivoor-roze bloemen. Verder noemt Praeger 
nog de, volgens hem, twee belangrijke hybriden de S. x calcaratum en S. x 
funckii. De eerste is een zeer grote blauwgrijze tot purperen plant, die volgens 
Praeger een hybride met wulfeni is. Waarschijnlijker is het geen hybride maar 
een tectorumcultivar. de S. x funckii is een triple hybride waarschijnlijk tussen 
montanum, tectorum en arachnoideum. Tenslotte noemt Praeger 5 Sempervivums 
onder de sectie Jovibarba. Deze worden nu algemeen als apart genus ge
accepteerd, zodat we nu spreken van Jovibarba heuffelii, hirta, sobolifera, 
arenaria en allionii. De argumenten om ze van Sempervivum af te scheiden 
zijn o.a. de klokvormige bloemen met 6 vergroeide petalen. In Sempervivum 
vinden we daarentegen stervormige bloemen, met niet vergroeide petalen en 
het aantal daarvan loopt van 8 tot 10.
Het zal duidelijk zijn dat de argumenten voor de veranderingen sinds het ver
schijnen van Praegers boek hier slechts summier zijn weergegeven. Ik hoop 
echter dat deze toelichting voor de lezers van het boek van Praeger van nut 
kan zijn.
Literatuur:
C.M. Muirhead: Sempervivum globiferum Notes Royal Bot Gar Edinburgh 26, 279-285 (1965)
R.L. Praeger: An account of the Sempervivum group 1-265 (1932)
A. Welter: C.R. Acad. Sc. Paris series D t 288 387-391 (1979)
A/ettstein in: Hegi. Illustrierte flora von Mittel Europa 4-2 534 (1921)
B. j.M. Zonneveld: Succulenta 58-8, 1 48 (197 4)

Schubertlaan 196, Leiden

Vragenrubriek
A. VAN BEUNINGEN

De heer Samoen, uit Aalten (B), vraagt het volgende: Kunt U mij ook zeg
gen hoe beendermeel toegediend moet worden, en hoeveel?
Om eerlijk te zijn moet ik U het antwoord schuldig blijven, ik weet het
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niet. Zelf heb ik het nooit gebruikt en zal het ook nooit gebruiken. Iemand 
heeft U verteld dat beendermeel goed zou zijn voor groei en bloei. Beroeps
kwekers gebruiken beendermeel wel om ’n plant vlug te laten groeien; 
bij cactussen gaat dit ten koste van de bedoorning en normale habitus. 
Als we er van uit gaan, dat we zoveel mogelijk de natuurlijke habitus
middelen te gebruiken.
Als we er van uit gaan, dat we zoveel mogelijk, de natuurlijke habitus
van een plant willen nabootsen, dan moeten we hard kweken, en de planten
dwingen te bloeien door in de herfst af te harden, en in de winter een
goede rustperiode te geven. Ik kan U verzekeren, dat U dan mooiere 
planten krijgt, en die zeker zoveel bloeien als met beendermeel.

Ri/ksweg 173, 6585 AE Mook

Lezers schrijven

Nogmaals: Selenicereus grandiflorus

L. BOSMAN

In Succulenta van maart 1980 stond een artikel van de heer Vissers over 
Selenicereus grandiflorus, waarin hij zich afvraagt of de benaming "Koningin 
der nacht” wel juist is.
Daar ik tot op heden geen reactie op deze vraag gezien heb, wil ik gaarne 
de volgende aanvulling op genoemd artikel geven.
De naam Selenicereus is afgeleid van het Griekse woord selene (— maan) 
en cereus (= zuilcactus). Selenicereus betekent dus maancereus, hetgeen duidt 
op het feit, dat de bloemen ’s nachts open gaan. Grandiflorus betekent: met grote 
bloemen. Dit verwijst naar de reusachtig grote bloemen van deze plant.
Deze sterk geurende, grote, witte bloemen hebben de plant de naam "Koningin 
der nacht" bezorgd, toen Marie Antoinette de beroemde Belgische planten- 
schilder Redouté ontbood in de Temple, waar zij als ter dood veroordeelde 
was opgesloten, om de bloem van haar favoriete Selenicereus 's nachts te ver
eeuwigen in tegenwoordigheid van het hele hof en van de koninklijke familie. 
De sterk geurende bloemen worden door vleermuizen of motvlinders bestoven. 
Ik dacht hiermee de naam "Koningin der nacht” voldoende aannemelijk gemaakt 
te hebben.
Vrijenbansestraat 22b, 3037 VX Rotterdam

Aporocactus

NICO VERMEULEN

Aporocactus flagelliformis (L.) LEM. is algemeen bekend. In de meeste po
pulaire boeken over cactussen is wel een afbeelding te vinden. Geen won
der dat in het radioprogramma "De Vensterbank" (een soort 'Vraag en Aan
bod’ voor luisteraars) zo vaak naar de slangencactus wordt gevraagd.
Het aanbod is echter zo klein dat de meeste mensen A. flagelliformis al
leen uit de boeken kennen. Ze groeien klaarblijkelijk niet snel genoeg om 
kommercieel gekweekt te worden.
Juli 1977 sneed een restauranthouder in Zuid-Frankrijk met een bot mes 
twee stekken van één van zijn Aporocactussen voor me af. Die enorme plan-

268



ten hadden het duidelijk naar hun zin in de buitenlucht onder een afdak van 
bamboestaken. Terug in Nederland zette ik de stekken in de grond en ze 
maakten dat jaar nog enkele wortels. In 1978 sloegen ze pas echt aan. 
8 januari 1979 verschenen de eerste roze-pluizige knoppen en op 14 maart 
ging de eerste bloem open. Ook voorjaar 1980 bloeide de plant, met nog 
meer bloemen. Toch viel de groei wat tegen. De plant heeft tot nu toe niet 
meer dan 6 nieuwe staarten gemaakt en er zullen nog wel enkele jaren 
overheen gaan voordat ik een dichte slangenbos heb.
In diezelfde vakantie in Frankrijk nam ik schijven mee van de vijgcactus 
Opuntia ficus-indica (L.) MILL. In juni van het afgelopen jaar (tijdens die be
ruchte periode van zes weken onafgebroken slecht weer) entte ik een scheut 
van de Aporocactus op de Opuntia. Ik ging er daarbij van uit dat het raak
vlak tussen de planten zo groot mogelijk moest zijn. Daarom sneed ik een 
in 1979 gevormde Opuntia-schijf op zijn breedste punt door. Op dat vlak 
entte ik een scheut van Aporocactus. Die scheut (net zo lang als de Opuntia- 
schijf), sneed ik met een scheermesje in de lengterichting dwars door de 
centrale vatenbundel in tweeën. Ik zorgde ervoor dat die centrale bundel 
over de hele lengte op de rand van de centrale vatenbundel van de Opun
tia werd gedrukt (zie tekening). Ondanks het weer pakte de ent uitstekend

Schets en 
foto 
van de 
schrijver
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en leverde binnen twee maanden het beeld dat op de foto te zien is. Er 
zitten nu 26 uitlopers aan.
Afgelopen winter vond ik dat de Opuntia teveel door het entstuk werd leeg
gezogen en gaf de plant twee keer water (ondanks dat de minimum-tempe- 
ratuur in mijn kas vaak tot het vriespunt daalt). De stam kreeg daardoor 
zijn normale proporties terug zonder dat Aporocactus ging groeien. Wel staan 
de stekken er gespannen en frisgroen bij.
Misschien is dit een idee voor kwekers, zodat Aporocactus mogelijk binnen 
niet te lange tijd in overvloed te koop is. Dan wordt het weer een gewone 
kamerplant zoals vroeger toen op veel boerderijen een Aporocactus voor het 
raam hing.
Ik twijfel er overigens sterk aan of Aporocactus geschikt is voor de cen- 
traal-verwarmde huiskamer. De kans op spint lijkt me daar groter dan de 
kans op bloei.
Overigens (om veel geschrijf te besparen): Dit jaar heb ik nog geen stek
jes van Aporocactus te geef.

Kapelleweg 7, 3945 LA Cothen

BOEKBESPREKING

Lithops door Brian Fearn. The National Cactus and Succulent Society 1981, Handbook No. 4.
Dit boekje is in de Engelse taal, omvat 69 bladzijden, 39 zwart-wit foto's, 1 diagram en 1
kaartje, de omslag geeft een kleurafbeelding, het formaat is 18,2 x 12,5 cm. De prijs is
in Engelse ponden 1,35. Te verkrijgen per internationale postwissel bij H.D. Mann, 21 Wind-
mill Gardens, Kibworth Harcourt, Leicester LE 8 OLX, Engeland.
De schrijver noemt dit aan wijlen Dr. W. de Boer opgedragen werkje, een introductie tot een 
fascinerende groep planten. Terecht, ons land kent vele liefhebbers van dit geslacht. Het boekje 
geeft in de verschillende hoofdstukken: een introductie, het geslacht Lithops, de cultuur van 
Lithops, het kweken van Lithops uit zaad, een sleutel van het geslacht Lithops, een beschrij
ving van alle Lithops soorten met foto, een woordenlijst. Dit alles is heel zakelijk en vak
kundig gedaan. Een wens zou men kunnen uiten: De Lithops in kleur! Speciaal bij Lithops 
zou dit de duidelijkheid ten goede komen.
Maar de prijs zou natuurlijk veel hoger worden, terwijl nu de prijs heel redelijk is. Alles
bij elkaar een aanbevelenswaardig boekje voor de liefhebber.

H. Broogh, Am. Beisenkamp 78, D-4630 Bochum 6, W. Duitsland

TIJDSCHRIFTEN

Literaturschau Kakteen, Jahrgang 4, Heft 1, 1980.
Dit nummer bestaat geheel uit een facsimileherdruk van het door H. Krainz uitgegeven werk 
"Die Kakteen" en het bevat deel 1: "Spruit, areool en wortel” van Fr. Buxbaum's "Morfologie 
der Cactussen”. Krainz zelf schreef een inleiding, dus vrij kort voor zijn dood.

Literaturschau Kakteen, Jahrgang 4, Heft 2, 1980.
Als hierboven vermeld, maar bevat nu deel 2: "Bloeiwijze”.

Literaturschau Kakteen, Jahrgang 4, Heft 3/4, 1980.
Eveneens als boven nu deel 3. 'Vrucht en zaad".
Voorts in deze aflevering een artikel van W. Barthlott en G. Voigt over de morfologie van de zaad- 
huid en de taxonomie der cacteeën.

Kakteen Sukkulenten, Jahrgang 15, Heft 3, 1980.
Konrad Klugling schrijft hoe hij er uiteindelijk in slaagde Maihuenia poeppigii in bloei te krij
gen. Deze cactussoort overleefde in buitencultuur zelfs de strenge winter van 78/79.
Reinhard Haan wijdt veel aandacht aan Rebutia wessnerana.
Karl Hammer verhaalt over in Spanje voorkomende Opuntia soorten.
Pierre Braun geeft een samenvatting van zijn Braziliaanse cactusexpeditie in 1979.
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Godfried Milkuhn vraagt zich af of Eriocactus nigrispinus slechts een vorm of een variëteit 
is van E. schumannianus.
Tenslotte buigt Hugo Schlosser zich over het spruitvermogen bij Notocactus caespitosus.

Kakteen Sukkulenten, Jahrgang 15, Heft 4, 1980.
Reinhard Haun spreekt ditmaal in zijn Rebutia-artikelenreeks over Aylostera pseudominuscula. 
Wolfgang Schuchardt vertelt over Lithops otzeniana.
Erwin Herzog wijdt een kort artikel aan Echinocereus viereckii.
Kurt Schreier gaat uitvoerig in op de Turbinicarpussoorten, waarvan hij de meeste zelf in 
de vrije natuur van Mexico aantrof.
Reinhard Haun en Alexander Meixner geven hun cultuurervaringen met Sclerocactus parviflora. 
Godfried Milkuhn vond het interessant de nodige aandacht te besteden aan Austrocactus 
gracilis.
Klaus Feldmann maakt de lezer deelgenoot van zijn kweekervaringen met Me/ocactusplanten. 
Hugo Schlosser reageert n.a.v. een eerder artikel over Notocactus buiningii.
Konrad Klügling schrijft over zijn ervaring met het bewortelen van cactusstekken op een vochtig 
substraat.
Th.M.W. Neutelings. Galmeidijk 49 4706 KL Roosendaal 

Internoto 2 (2): 18-39 1981.
In een eerste bijdrage doet Sjef Theunissen een poging licht te werpen in het raadselachtige 
gegeven, dat in Notoverzamelingen zowel onder veldnummer HU 69 (Brasiliparodia hamatacanthus 
n.n.) als onder nr HU 184 (scopa var. machadoensis n.n.) ottonis-vormen te vinden zijn. Nor- 
bert Gerloff hekelt de handelswijze van bepaalde handelskwekers die zelf voor nieuwe namen 
zorgen om zo de verkoop van zaad en planten te verhogen; bij deze gelegenheid wordt de 
term "nomen profitense" ten doop gehouden. Karl-Heinz Prestlé schildert in een 3e bijdrage 
ook de minder aangename zijden van een cactusjacht in Rio Grande. Alfred Gebauer doet 
verslag van zijn ervaringen bij het uitzaaien van 140 porties Noto-zaad, waaruit blijkt dat in 
Oost-Europa dezelfde soorten moeilijk kiemen als bij ons. Vooral brasiliparodia en brasilicactus 
horen tot de probleemgevallen. Norbert Gerloff heeft bij een aantal leden van Internoto geï- 
formeerd welke Noto's als cristaat in de verzamelingen voorkomen; het resultaat, een lijst van 
69 soorten en variëteiten, wordt door hem gepubliceerd. Ook dit nummer bevat 2 kritische 
bijdragen over Notocactus werdermannianus van de hand van Dirk van Vliet en Sjef Theunis
sen. Tenslotte wordt een beroep op alle leden gedaan om mee te helpen het blad te vullen.

S/ef Theunissen Vierschaarstraat 23 4751 RR Oud Gastel

Kakteen und andere Sukkulenten 32 - I. Jan. 1981
Op de voorplaat een fraaie foto van Frithia pulchra N.E. Brown in bloei.
Het probleemloos bewortelen en verder opkweken van Cereus-kopstekken wordt besproken door 
H.A. Liechty. Een artikel met waardevolle tips.
E. Kleiner schrijft over het gebruik van bewortelingshormomen. Uit Zwitserland komt het bericht 
over de opening van een nieuw-aangelegde show-tuin voor winterharde succulenten in de bekende 
Stedelijke Succulentenverzameling van Zürich. Een artikel van Urs Eggli.
Rausch geeft de nieuwbeschrijving van Gymnocalycium ferrarii Rausch.
H. Theobald bespreekt een afwijkende bloeiwijze bij Astrophytum asterias.
Een determinatiesleutel voor het geslacht Argyroderma is te vinden in een bijdrage van H. Hartmann. 
Kleiner bespreekt Kalanchoe tubiflora en Faucaria bosscheana wordt besproken door R. Schmied. 
H. Friedrich wijdt een uitvoerige beschouwing aan Calcium als onmisbaar element in de plantenvoeding. 
Een fantastisch mooi bloeiende Trichocereus-hybride wordt in beeld gebracht en besproken door 
K. Eckert. Op nogal summiere wijze behandelt E. Ohrenberger de nachtelijke C02-binding in 
sommige succulenten, die plaatsvindt om overdag, bij veel licht en warmte, en dus gesloten huid- 
mondjes, toch koolstofassimilatie te kunnen plegen. Een artikel met een nogal wetenschappelijke 
inslag! (G. Rowley brengt dit proces op bevattelijke wijze schematisch in beeld in zijn boek 
"lllustrated Encyclopedia of Succulents").

Kakteen und andere Sukkulenten 32 - 2. Febr. 1981
Op de omslag van deze aflevering prijkt een fraaie kleurenplaat van Borzicactus samaipatanus 
var. multiflorus. G. Unger wijdt een kritische bespreking aan de nomenclatuur rondom Ferocactus 
emoryi en F. acanthodes C. Horich behandelt Epiphyllum oxpetalum.
W. Rausch geeft de nieuwbeschrijving van Parodia herzogii.
Rasterelektronenmicroscopische foto's van de oppervlaktestruktuur van Lavalit, Perlit en Bims, plant- 
substraten, die bij onze oosterburen (en niet alleen daar) nogal populair zijn, worden in een begeleidende 
tekst toegelicht door G. Jurzitza.
Falkenberg en Neumann presenteren hun Sulcorebutia langeri nom. prov., gevolg door een be
schouwing over de nomenclatorische positie van deze plant door K. Neumann.
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W. van Heek en W. Strecker wijden een bijdrage aan Arrojadoa eriocaulis en A. multiflora. 
Kleiner begint een serie artikelen over de verzorging van cactussen voor beginners.
Tenslotte publiceert Reineke tips voor de verzorging van Dioscorea composita.

A.B. Pullen. Prinses Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

Asclepiadaceae, Nr. 21 , december 1981 42 pagina's, 1 kleurenfoto, 6 zw/w-foto's, 11 tekeningen; 
formaat 21 x 29,7 cm.
Peter Bruyns bespreekt de Ceropegia’s uit het gebied rondom Pretoria, Z.-Afrika: C. stapeliiformis 
ssp. stapeliiformis, C. stapeliiformis ssp. serpentina, C. crassifolia, C. multiflora ssp. multiflora,
C. pachystelma, C. racemosa ssp. setifera, C. decidua ssp. decidua, C. decidua ssp. 
pretoriensis en C. conrathii. Uitgebreide details over groeiplaatsen, heldere illustraties en een 
determineer-sleutel worden gegeven.
Larry Leach, Zimbabwe, licht de classificatie van Tridentea toe.
Colin Walker, redacteur, staat stil bij het overlijden van Peter R.O. Bally en noemt een aantal 
planten die naar Bally zijn genoemd.
Darell Plowes' artikel verhaalt over de door Magdalena Visagie herontdekte Trichocaulon triebneri. 
Dr. Sarkaria is met succes op zoek geweest naar Frerea indica, die sedert 1956 niet meer 
gevonden was.

Asclepiadaceae, Nr. 22 , april 1981 38 pagina's, 2 kleurenfoto's, 4 zw/w-foto'-s, 23 tekeningen.
D. S. Hardy geeft, in aanvulling op de artikelen in nr. 17, nadere wetenswaardigheden over 
Stapelianthus.
6 Stape/ia-achtigen uit de omgeving van Pretoria, Z-Afrika, worden besproken door Peter Bruyns. 
In een helder artikel wordt ingegaan op: Stapeiia nobilis, Orbeopsis lutea, Huernia loesenerana, 
H. transvaalensis, H. stapelioides en Duvalia polita. Van deze laatste een kleurenfoto, van 
de anderen tekeningen. ,
Jean Ellis doet verslag van de vakantie in Holland en. Duitsland van een 5-tal medewerkers 
van het blad in 1980. •
Brucé Bayer legt zich momenteel voornamelijk toe op de bestuiving van Piaranthus en Duvalia 
en vertelt over zijn resultaten. 4
Jack Thompson is getroffen door de diversiteit van de bloemknoppen yan de diverse Stape/ia-achtigen. 
Stapeiia 'De Boer’s Pride’ cv. nov. is een nieuwbeschrijving van een hybride door Wim Manders. 
Van dezelfde auteur een verhandeling over het enten van deze planten.
Asclepias, een Amerikaans, niet succulent geslacht (zeer geschikt voor in de tuin) kent een 
groot aantal soorten. Elsdon Heron bespreekt er zeer beknopt een 17-tal.
Annemieke van Ling meldt, dat ze in 1980 300(!) bloemen heeft geteld in haar Trichocaulon 
meioforme.
W. Manders, Amer 116, 5751 SVV Deurne 

Leuchtenbergia irg. 2 nr. 4 (1981)
Waarnemingen en gedachten bij het geslacht Leuchtenbergia door W. Simon.
A. Liekens gaat in op het doel, omvang en waarde van plantkundige studies, beschrijft in het kort 
Gymnocalycium, en tezamen met E. van Hoofstadt geeft hij een inleiding op het geslacht.Notocactus.
E. van Hoofstadt bespreekt Eriocactus magnificus en Parodia friciana.
A. Liekens geeft een indeling der Mesembryanthemaceae en de woordenlijst wordt vervolgd van 
crmiformis tot Dioscorea.
C. Bercht Mauritshof 124. 3481 VN Harmelen
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W at denkt u van .... (20)

Mammillaria carretii Rebut 

TH.M.W. NEUTELINGS

Dit cactusje kocht ik in 1978 van een afdelingsclubgenoot, dat hij van een 
reis naar Mexico had meegebracht. Hij had het in de buurt van San Luis Potosi 
aangetroffen, maar wist er de naarn niet van. Bij ontvangst wist ik het ook 
niet, omdat het er wat erbarmelijk uitzag. De meeste tuberkels waren totaal 
verdroogd en de penvormige wortel zag er ook niet erg florissant uit. 
Het plantje dat zich toch als een Mammillaria liet identificeren potte ik op 
en omringde het met meer zorg dan normaal. In september van dat jaar 
ontstond er één rode zaadbes, dus afkomstig van een nog in het land van 
herkomst bestoven bloem. Een bewijs dat het exemplaar het kasklimaat in 
Nederland geaccepteerd had. Drie zaadjes won ik uit deze bes, waarvan twee 
in het vroege voorjaar van 1979 met succes kiemden. Ze groeiden tergend 
langzaam, omdat ondergronds eerst een penwortel werd gevormd. Nu, voorjaar 
1981, zijn beide zaailingen ca. 2 cm hoog en breed.
De moederplant groeide niet zo hard in 1979 en ik besloot, hoewel niet 
direct nodig, deze te enten, hetgeen begin 1980 met goed resultaat geschiedde. 
Dat jaar groeide het voorspoedig en herkende ik het voorzichtig als Mamm. 
carretii. Totdat het in april 1981 ging bloeien, hetgeen mij bevestigde dat 
de voornoemde naam correct was. De witte, met lilakleurige middenstrepen voor
ziene bloem wordt 20 mm lang en 18 mm breed. De plant kent een gehaakte 
middendoorn, die 10-18 mm lang wordt. De kleur ervan is kastanjebruin, maar 
aan de voet wat lichter van kleur. De ca. 18 randdoorns zijn 4-13 mm lang 
en opaalwit.

Het import- 
plantje 
met een 
in Neder
land
afgerijpte
vrucht.
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Close-up 
van een 
bloem

Foto’s 
van de 
schrijver

Deze plant dankt de soortnaam aan de Fransman Carret, over wie echter erg 
weinig bekend is.
Dit wel zeer aantrekkelijk plantje kan via zijspruiten gaan uitdijen. Wat de 
cultuur betreft, omdat het een soort penwortel heeft, zorgde ik ervoor wat de 
zaailingen aangaat, voor een goed doorlatende grond en voor een bescherming 
tegen vocht door het aanbrengen van kleine gebakken kleikorrels rond de 
wortelhals. Het overwinteren in de kas bij een temperatuur van rond 5° C 
vormt geen enkel probleem, mits de grond maar droog is. Wel wil deze soort 
tijdens perioden van warm weer een ruime watergift en liefst van onderen 
als dat mogelijk is.
Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

Op bezoek bij Piltz
L. BERCHT

Even over de Limburgse grens, tussen Aken en Keulen, ligt het dorp Buir. 
Op zich niet zo interessant, ware het niet, dat daar Brigitte en Jörg Jiltz 
wonen. Zij en hun cactusverzameling waren dan ook mijn reisdoel op een 
zeer regenachtige zaterdag in de afgelopen julimaand.
De naam Piltz duikt de laatste, jaren veelvuldig op in de Nederlandse, maar 
natuurlijk vooral de Duitse cactusliteratuur. Sedert 1976 hebben Brigitte en Jörg 
Piltz vier keer het Zuidamerikaanse continent bezocht en in 't bijzonder Noord- 
Argentinië. Van deze reizen zijn verschillende reisverhalen verschenen in ons 
Duitse zusterblad, de K.u.a.S. Hun belangstelling was en is vooral gericht 
op de cactusflora en speciaal op de geslachten Gymnocalycium, Acantho- 
catycium en Parodia.
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Gymnocalycium species P. 222 Foto: L. Bercht

Middels de publicaties was mijn belangstelling reeds gewekt. Deze werd nog 
groter toen ik in de afgelopen winter hun zaadlijst ontving, waaruit ik vele 
soorten bestelde. Een meer nadere kennismaking met de Piltz'en had ik 
tijdens en na de Algemene Ledenvergadering in Bunnik dit jaar. Op uitnodi
ging van het Bestuur gaven ze toen een lezing over enkele hoogtepunten uit 
hun reizen, geïllustreerd met prachtige dia's, geprojecteerd in dubbelprojectie; 
de ene van het landschap, de andere van de daar aangetroffen cactusspe
cies.
Als liefhebber met een op Gymnocalycium (en Notocactus) gespecialiseerde 
verzameling lag het voor mij voor de hand hun collectie te gaan bezoeken. 
Nog voor ik de deurbel aan kon raken, kon ik al vele cactussen bewonderen 
die op het tuinpad stonden. Ook in huis stonden overal bakken met cactussen
- deels door liefhebbers besteld - terwijl op het bureau grote hoeveelheden 
zaad lag, dat onlangs geoogst was (natuurlijk wel geordend).
Na een uiterst hartelijk welkom werd onder het nuttigen van koffie en een 
enorm stuk gebak over van alles, de liefhebberij betreffende, gesproken. Tevens 
werden de resultaten uitgewisseld over de opkomst van het afgelopen jaar 
bij hem bestelde zaad, dat uitstekend was.
Tussen twee buien door liepen we naar hun kas om hun collectie te bekijken en
- voor mij - te bewonderen. Als je voor ’t eerst zovele prachtige exemplaren, 
afkomstig van de groeiplaatsen, ziet, word je gewoon stil. Van verschillende 
populaties zijn enkele planten meegenomen; hieronder zijn planten van zeer 
bekende soorten, maar ook planten waarvan het zeker nodig was soortzuivere 
(zal wel een germanisme zijn voor artreine) exemplaren in Europa te importe
ren en planten die mogelijk een nieuwe soort of variëteit vertegenwoordigen. 
Na de genoemde stilte valt als eerste op de zeer dichte bedoorning van de meeste 
planten. Vele zien er zo anders uit dan onze cultuurexemplaren, dat ’t in het 
begin moeilijk was ze te herkennen. Aan de hand van kaarten en de planten 
praatte Jörg zeer geanimeerd over het aanwezige materiaal en duidde verschil-



len aan in planten van dicht bij elkaar liggende vindplaatsen, hetgeen de 
enorme complexiciteit van deze geslachten aangeeft. Het is duidelijk dat deze 
geslachten zich in de natuur nog in een evolutieproces bevinden. Laten we 
hopen dat ze ook de tijd krijgen dit proces te doorlopen.
Mijn belangstelling ging vooral uit naar de Gymno’s. Mede door het slechte 
weer, maar meer doordat het bloeiseizoen voor de meeste planten voorbij was, 
waren er weinig bloemen te bewonderen. Wel waren veel planten getooid met 
dikke vruchten. Tussen het vele interessante materiaal aanschouwde ik prach
tige exemplaren van G. spegazzinii, G. gibbosum, G. glaucum, G. multiflorum 
en G. ochoterenai, om er maar enkele te noemen. Daarnaast planten met 
alleen nog maar een veldnummer (zoals P 73).
Van alle planten wordt zaad gewonnen dat via een zaadlijst aangeboden wordt 
of via andere zaadleveranciers op de markt komt. Ook ons Clichéfonds voerde 
het afgelopen jaar vele soorten afkomstig van Piltz.
Omdat de cactussen een steeds belangrijker deel in het leven van de Piltz’en 
gaan innemen en hun kas te klein is geworden - of beter gezegd het aantal 
planten te groot - gaan ze binnenkort verhuizen. De nieuwe kas krijgt een af
meting van 24 bij 7 meter. Het ligt dan ook in de bedoeling naast het zaad- 
aanbod eveneens planten te gaan verkopen. Voor liefhebbers van de bovenge
noemde geslachten zullen zij dan een bezoekwaardig adres worden. Behalve 
de uit eigen zaad opgekweekte planten zullen ook andere cactussoorten aan
geboden worden.
Na vele interessante uren nam ik hartelijk afscheid van twee nieuwe vrienden 
en hun dochter.
In ons Duitse zusterblad de K. u.a. S. van dit jaar is Walter Weskamp bezig met 
een serie over de Parodia's van Noord-Argentinië, waarin de vondsten van 
Piltz een belangrijke plaats innemen. In het januari-nummer 1980 van de K. u.a. S„ 
staat de eerste nieuwbeschrijving van Piltz gepubliceerd (Gymnocalyclum 
ambatoense). Van Gymnocalycium valnicekianum heeft hij een herziene be
schrijving gegeven, waarbij de variabiliteit op de groeiplaatsen de leidraad 
vormde voor deze herziening. Van de volgende veldnummers kunnen binnen
kort beschrijvingen verwacht worden: P27en P 135 als Parodia mazanensis, 
P 54 als Acanthocalycium  thionathum  var. copiapoides  en P 223 als Gym
nocalycium  polycephalum.

Mauritsnof 124. 3481 VN Harmelen

Sedum spectabile

L. BOSMAN

Sedum spectabile behoort tot de familie der Crassulaceae. De naam "Sedum'' 
is afgeleid van het Latijnse woord sedeo, dat "ik ga zitten” betekent. De naam 
is vanouds veel gebruikt voor planten met een sterk uitstoelende groeiwijze. 
Thans heeft de naam uitsluitend betrekking op de planten van dit geslacht, 
dat ongeveer 600 soorten omvat.
Sedum spectabile is een overblijvende, sterke plant, die zeer geschikt is voor 
tuinen op droge grond. Hij kan echter ook in een pot gekweekt worden. 
De plant heeft rechtopstaande stammen, die een hoogte van 60 cm kunnen 
bereiken, met platte, vlezige bladeren. Deze bladeren hebben een gave of 
licht getande rand en staan met een korte steeltje kruiswijs of drievoudig 
kranswijs op de stengelknopen.
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De bloemen verschijnen aan de uiteinden der stengels in platte schermen. 
De bloemen zijn slechts Vi cm 0, er zijn 5 bloemblaadjes, maar het aantal 
bloempjes in een dicht scherm maakt de bloeiwijze toch tot een in het oog 
springend geheel. De plant bloeit aan het eind van de zomer. De bloemkleur 
is roze, er zijn ook vormen met rode of witte bloemen verkrijgbaar, die echter 
iets gevoeliger zijn.
Vermeerdering door deling van de plant of door stek van de takken.
Sedum spectabile komt algemeen voor in tuinen en wordt veel bezocht door 
de vlinder Vanessa urticae, de kleine vos.
De plant is oorspronkelijk afkomstig uit het verre oosten.
Vrijenbansestraat 22b, 3037 VX Rotterdam

Coleocephalocereus goebelianus (Vpl.) Buin.

G. KÖNIGS

Deze hier voorgestelde, in 1 923 door Vaupel beschreven Cereus goebelianus 
Vpl. werd in 1970 door Buining in KuaS, blz. 202, opnieuw benoemd in 
Coleocephalocereus goebelianus (Vpl.) Buin. Deze plant heeft in een tijds
bestek van ca. 45 jaren een reeks van nieuwbeschrijvingen en naamswisseling 
meegemaakt, hetgeen bepaald niet ertoe bijdroeg dat er duidelijkheid over 
deze soort ontstond. Maar om nu hier daarop in te gaan, zou maar buiten 
het bestek van dit artikel vallen en ik verwijs derhalve naar hetgene Buining 
destijds erover geschreven heeft.

Coleocephalocereus 
goebelianus (Vpl.) Buin.

Foto van de 
schrijver
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Als de typevindplaats wordt de Siërra das Almas, Minas Gerais, Brazilië, 
vermeld. Deze soort kent echter een veel groter verspreidingsgebied, dan men 
tot voor Buining's reizen had aangenomen. Deze strekt zich uit vanaf het zuiden 
naar het noorden (van Porteirinha in Minas Gerais tot Ibitibara in Bahia) over 
een lengte van 300 km en vanaf de vindplaats, ten westen van Caititè tot 
Jequitè, meer in het oosten van Bahia, over eenzelfde breedte, en wel 
op een hoogte van 450-900 m.
Deze planten groeien overwegend afzonderlijk en kunnen een hoogte van 6 m 
bereiken. Na de vorming van het cefalium verschijnen de prachtige, van 
buiten geligcrème gekleurde en van binnen bijna witschijnende bloemen. 
Deze openen zich eerst tegen de avond en bij het aanbreken van de morgen
stond sluiten ze zich weer.
In cultuur zijn de importstukken als lastig te beschouwen. Wanneer zij in een 
mineraalrijk grondmengsel staande, beworteld zijn en in de zomer voldoende 
vochtigheid en een hoge temperatuur ontmoeten, kunnen zij bij ons in bloei 
geraken, zoals dat op nevenstaande foto is afgebeeld.
De overwintering dient te gebeuren in droge toestand, maar bij een wat 
hogere luchtvochtigheidsgraad en een temperatuur tussen 15-20° C. Bodem- 
warmte is daarnaast aanbevelenswaard.
Zaailingen en wat grotere cultuurstukken dienen bijtijds op een permanente 
onderstam geënt te worden.
Alles bij alles een weliswaar lastige soort, maar evenwel aan te bevelen 
voor die liefhebber, die een verrijking van onze verzamelingen voorstaat.

Hammersteinstrasse 21, 4150 Krefeld, B.R.D. 
Lid van de Werkgroep "Brazilië"
Vertaling: Th. Neutelings/J. Defesche

Mesembryanthemaceae (XXX)

FR. NOLTEE en A. DE GRAAF

33. Cylindrophyllum (Schwant.)
(cylindervormig blad)

Het is moeilijk om, als men eenmaal een enthousiast bewonderaar is 
van Mesems, voldoende superlatieven te vinden om zijn verwondering over 
de verschijningsvormen in deze plantengroep uit te drukken. Al snel vervalt 
men dan in herhalingen.
Het kleine geslacht - er zijn slechts een 5-tal soorten beschreven - Cylindro
phyllum bevat planten waarvan met name de type-plant, C. calamiforme, 
vrijwel rolronde bladeren bezit. Vrijwel alle soorten groeien uit tot bossige, 
vertakte, lage struikjes die in de cultuur in het algemeen gemakkelijk bloeien 
met grote, witte tot roze bloemen. De groeitijd valt in de zomer; ’s winters 
drooghouden, doch niet geheel laten verdrogen; eens per maand een klein 
beetje water geven via de onderzijde van de pot.
Naast de afgebeelde C. calamiforme zijn goede soorten: C. comptonii 
en C. hallii.
Herkomst; de districten Jansenville, Ladysmith, Lainsburg en Prince Albert 
in de Kaapprovincie.
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Cylindrophyllum calamiforme Foto: A de Graaf

34. Dactylopsis N E.Br.
(gelijkend op een vinger)

Zoals de Latijnse naam al zegt gelijken de bladeren van de (2) planten 
uit dit geslacht op vingers.
De zeer weke afgeronde cylindervormige bladeren vormen op den duur 
een groepje. Aan de basis van een blad ontstaat in de groeiperiode een 
barst en daaruit verschijnt een nieuw blad dan wel een bloem. In de rust
periode verschrompelt langzamerhand het blad om op te drogen tot een 
papierachtige huid waarbinnen zich een nieuw blad vormt. Bij de aanvang 
van de vegetatietijd scheurt dit vlies open en het nieuwe blad verschijnt. 
Van de behandeling van deze planten is nog betrekkelijk weinig bekend. 
Het is wel zeker dat vochtige lucht en natte potgrond de dood van de 
planten tot gevolg hebben. Voorts dient aan de potgrond een hoeveel
heid keukenzout (liever echter ongezuiverd zeezout) toegevoegd te worden. 
Men spreekt dan over een handje zout op een pot van 10 cm 0!
Een goede methode om deze en andere zeer moeilijk te kweken soorten, 
op een veilige manier water te verstrekken is de volgende:
De planten worden in een ouderwetse stenen pot opgepot in een zande
rig, zout bevattend grondmengsel. Deze stenen pot plaatst men in een 
plastic pot die 4 cm in doorsnee groter is. In de ruimte tussen de twee 
potten wordt normale goed doorlatende grond gedaan. Alleen de laatstge
noemde potgrond wordt matig vochtig gehouden tijdens de groeiperiode. 
De groeitijd van deze merkwaardige planten is in november en december 
zoals u zult begrijpen beslist geen beginnersplantje!
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Dactylopsis digitata 
Tekening: A. de Graaf

De herkomst is de Knersvlakte bij Vanrhijnsdorp aan de randen van zout- 
pannen.

Essenburg 77, 3323 CD Dordrecht 
Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge (wordt vervolgd)

Lithops of levende steentjes

J.A. SPARIDANS

Levende steentjes vind ik persoonlijk erg leuke plantjes. Het is jammer, dat 
men ze zo weinig ziet bij de cactusliefhebbers. Ze zijn gemakkelijk te kweken, 
vragen weinig verzorging en bloeien bovendien ook nog leuk. Als ik aan 
kennissen mijn kasje laat zien, vraagt men steevast wat voor plantjes dat 
zijn. Als ik dan antwoord, dat het levende steentjes zijn, zal men ze zeker 
even betasten. Je hoort ze denken: "Levende steentjes, hoe kan dan nu?" 
Je bent dan natuurlijk verplicht er iets over te vertellen. Dat wil ik in dit 
artikel ook doen, voor degenen, die erin geïnteresseerd zijn. Niet op een 
wetenschappelijke manier, want ik ben ook maar een gewone liefhebber.
Lithops behoort tot de Mesems en is één van de ultrasucculente planten 
uit deze groep. Ze zijn afkomstig uit Zuid-Afrika. Wil men meer te weten 
komen over hun natuurlijke leefwijze, dan raad ik u aan de artikelen van de 
heer Noltee in ons maandblad (1977-1979) te raadplegen.
De gemiddelde luchttemperatuur in Afrika is 25-28° C, maar de bodemtem- 
peratuur kan wel oplopen tot 50-70° C.
Ze kunnen dus veel warmte verdragen. Ze zien er dan verdroogd uit en 
trekken zich grotendeels in de grond terug. Ze zijn dan moeilijk te vinden, 
zeker wanneer ze niet in bloei staan.
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Wanneer men de planten van boven bekijkt, zal men bij de verschillende 
soorten diverse kleurschakeringen zien, terwijl in het midden van het plante- 
lichaam een spleet te zien is. Bij de nieuwgroei wordt deze spleet wijder en 
daaruit komt het nieuwe plantelichaam te voorschijn, dat groeit ten koste 
van de sappen uit het oude plantje. Het oude bladpaar wordt dan ook 
compleet leeggezogen en er blijven wat geelwitte vliezen over. Het is beter 
deze niet te verwijderen.
Deze planten krijgen in de natuur slechts weinig water en daarom hoeven 
wij ze ook niet zoveel water te geven. Wel moet men de grond onder in 
de pot vochtig houden om wortelluis te weren. Verder hebben ze weinig 
last van ongedierte.
De grond mag niet te voedzaam zijn en moet goed doorlatend zijn. Dat kan 
men bereiken door fijn grind door de grond te mengen. Het grondmengsel 
moet zanderig zijn, dus geen leem toevoegen. De groeitijd begint in april, 
maar men kan in maart al beginnen met sproeien'), om zodoende de groei 
te bespoedigen. Men mag pas water gaan geven, als de nieuwgroei dui
delijk zichtbaar is. Bij teveel water zal de grond gemakkelijk dichtslaan, zodat 
rotting het gevolg is2).
De volgende watergift dient u pas toe, wanneer het oude plantelichaam com
pleet leeggezogen is.
Men gaat door met watergeven tot half juli/augustus. Dan moeten ze een 
rusttijd krijgen om in september te kunnen bloeien3). Ze kunnen doorbloeien 
soms zelfs tot in november, waarschijnlijk door een te late rustperiode4). Als 
men meerdere planten heeft en ze een verschillende rustperiode geeft, heeft 
men gedurende langere tijd plezier van de bloemen.
Ze maken een lang en uitgebreid wortelstelsel, om zodoende zoveel mogelijk 
vocht te kunnen bemachtigen.
Men hoeft niet ieder jaar te verpotten; het is echter wel aan te raden, als 
u veel last hebt van wortelluis. Men kan de fijne onderste wortels er bij het 
verpotten gerust afhalen6). De plant zal er niet onder lijden en zal in de 
groeiperiode snel nieuwe wortels maken.
De bloemen openen zich in de middag en sluiten zich weer bij het vallen 
van de avond. De bloei kan wel 4 dagen duren. Als er geen zon is zullen 
de bloemen zich niet helemaal openen. Geef ze dus de zonnigste plek in 
de kas. Ook in halfschaduw groeien ze wel, maar dan hebben ze minder 
water nodig.
Lithops kan men binnenshuis, op een warm plekje boven de centrale ver
warming, al half december zaaien. Men kan ze trouwens het hele jaar door 
binnenshuis kweken, maar dan wel op een zonnig plekje op het zuiden. De 
zaaitemperatuur behoeft niet zo hoog te zijn als bij cactussen. 20-22° C. 
is voldoende. In december hebben de zaaisels weliswaar geen 12 uur licht 
maar in januari beginnen de dagen alweer te lengen.
Na verspenen kunnen ze in april de kas in. Ze komen dan hoog in de kas 
op een zonnig plekje te staan. Ze moeten dan wel voldoende vocht krijgen. 
Omtrent het verspenen zijn de meningen verdeeld. Ik verspeen mijn Lithops- 
zaailingen, wanneer ze Vi cm groot zijn. Wanneer men ze tijdig verspeent, 
krijgen ze meer grond ter beschikking en kunnen ze een uitgebreider wortel
stelsel ontwikkelen, en dus harder groeien.
Oude planten kan men scheuren, als men er maar voor zorgt, dat er aan 
beide stukken wortels blijven zitten. De planten zijn zelfsteriel, men zal meer
dere planten van één soort moeten hebben om ze met succes te kunnen 
bestuiven. Zo kan men aan zaad komen. Het zaad is lichtgeel van kleur en 
kan binnen 3 dagen ontkiemen6). Binnen 8 dagen zal al het zaad ontkiemd
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zijn. Als men een jonge zaailing eens goed bekijkt met een loupe, ziet men, 
dat het geen bolletje is, maar echt al een tweedelig plantelichaam. Men kan 
zaad verkrijgen via het Clichéfonds, wat altijd nog het voordeligst is. Andere 
zaadhandelaren bieden soms wel 40 soorten en variëteiten aan, er is dus keus 
genoeg.
Ik overwinter mijn Lithops tussen de cactussen bij een temperatuur van 3-5° C. 
Ze kunnen dat goed verdragen.
Ik hoop met dit stukje bereikt te hebben, dat ook andere cactusliefhebbers 
hun oog nog eens op de levende steentjes zullen laten vallen. Het is de 
moeite waard.

Sibeliusstraat 11, Tilburg

Enkele voetnoten van de redactie:
') Sproeien kan. zeker zo vroeg in het voorjaar, schade berokkenen. Men moet Lithops nooit over de kop 

sproeien.
2) Beter is water steeds van onderaf toe te dienen.
3) Het is zeker niet zo, dat Lithops alleen bloeit, wanneer de planten in de zomer een rusttijd krijgen. Men 

kan rustig van begin mei tot begin november spaarzaam water geven met prima resultaten voor wat 
betreft de bloei.

4) Van nature is de bloeitijd van verschillende Lithopssoorten over langere tijd uitgestrekt.
In de natuur bloeien de geelbloeiende soorten wat eerder dan de witbloeiende soorten.
Lithops optica bloeit bij ons zelfs pas in december.

5) De planten maken elk jaar nieuwe wortelharen. De hoofdwortels dienen intact te blijven.
6) Lithopszaad heeft in de natuur een lange rijpingsperiode. De zaden komen pas uit de vrucht bij een 

volgende regenperiode.

De administratie van onze plantenverzameling (1)

R. NAUTA

De mate van toegankelijkheid tot een particuliere plantenverzameling, op 
welke plaats die ook gehuisvest is, is een vraagstuk dat voor veel mensen 
problematisch en voor anderen een steeds terugkerende vraag is, die ijverig 
en doeltreffend opgelost wordt. Neen, het gaat in dit artikel niet over de ver
blijfplaats van onze planten. Ook niet over die andere vraag die vaak door 
gasten gesteld wordt, of ze nu toch eens die verzameling cactussen en vet
planten mogen zien. Neen, hoe het ook zij, de toegankelijkheid tot datgene 
wat men beoefent, de leesbaarheid van alles wat onthouden moet worden 
en op het onverwachte tijdstip beschikbaar moet zijn - dat is een heel apart 
hoofdstuk.
Bij mijn weten werd hierover zeer weinig, of wellicht nimmer speciaal geschreven 
in Succulenta, en misschien voorziet het volgende in een behoefte. Weliswaar 
geeft een zeer kleine verzameling niet zo spoedig het probleem dat bepaalde 
inlichtingen ('records' zeggen we dan tegenwoordig) vergeten zijn of onnauw
keurig herinnerd worden. Maar toch, een kleine verzameling kan groot worden; 
elke verzameling kan ook oud worden, en die verzameling kan een stapel 
van gegevens, ervaringen, conclusies en... overblijvende vragen verschaffen. 
En op een gegeven ogenblik is het hek van de dam, en ontstaat er, of is er 
reeds lange tijd een erg schadelijke situatie, waardoor er heel wat waardevol 
wetenschappelijk materiaal en ook enthousiasme en toewijding zoek geraakt of 
verloren is, en op een kritiek moment 'weet' men het niet meer.

Nu komt er wellicht een vraag op (bij sommigen). Deze: Zijn we nu (uit
sluitend) wetenschappelijk bezig? Het is toch onze hobby! Het voorlopige 
antwoord is: Inderdaad, we zijn niet allen wetenschappelijken, maar al die
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hobby-isten willen wel graag veel wéten en onthouden. En 'wetenschap', ook 
voor hobby-isten, is datgene wat ons in staat stelt om op dat niveau te 
werken zodat men met waardevolle, juiste en algemeen aanvaardbare en 
erkende gegevens werkt. Of men nu dat blote woord 'wetenschap’ wil ge
bruiken of niet, laat ik aan de lezer over. Maar in-hou-de-lijk leven en denken 
we met onze succulenten wel zo.

Dus, terugkomend op die situatie dat het hek van de dam is: elke serieuze 
liefhebber zal aan die dreigende problematische situatie moeten denken en 
er iets tegen moeten doen, voordat het te laat is.
Dat 'te-laat-zijn' begint wanneer er behoefte gaat ontstaan om serieus eens 
over een bepaald verschijnsel na te denken, onderzoek te verrichten, of om 
het antwoord voor iemand beschikbaar te hebben, en... de juiste feiten zijn 
vergeten, niet op papier beschikbaar, of in het blote hoofd niet meer zo 
nauwkeurig wakker te porren. Nu weten we wel dat vele liefhebbers een 
bepaalde vorm van aantekeningen hebben en 'ergens' opbergen. Er zijn ook 
heel wat systemen te bedenken en bij allerlei mensen te vinden, die nuttig 
zijn, en die aan bepaalde vereisten en/of aan bepaalde privébehoeften voldoen. 
We laten dit feit mooi op z'n plaats. Maar er zijn ook veel mensen, die hun 
leven lang met de handen in het haar zitten. En, door drukte, onkunde of 
onvermogen, blijven ze zitten met die handen in het haar. Vele oorzaken 
voor zo'n situatie zijn er op te noemen.

Maar goed, laten we eens enkele fundamentele uitgangspunten (*1) en de 
noodzakelijke maatregelen om aan die uitgangspunten te voldoen (2) pro
beren te formuleren en nader uitwerken.

(1) Fundamentele uitgangspunten.
a. Elke liefhebber zal (enkele) algemene wetenschappelijke gegevens en 

cultuur-gegevens betreffende zijn planten willen kennen en beschikbaar 
hebben en daartoe dient een regelmatig notitie-systeem, teneinde die 
gegevens voor hem beschikbaar te doen zijn.

b. Elke liefhebber zal (enkele) zichtbare, tastbare en betrouwbare resul
taten van zijn hobby willen beleven en anderen daarvan deelgenoot 
willen maken.

Een resultaat moet genoteerd worden. Een afbeelding (foto, dia) is ook
vaak een bewijs en illustratie t.b.v. latere belangstellenden en/of eigen
oriëntatie.
"Kennen” en "beleven”, twee begrippen die zeer nauw met elkaar samen
spelen en samenleven!

(2) Noodzakelijke maatregelen en vaste regels.
a. Aantekeningen betreffende een bij elke plant te verwachten gegeven, 

gebeurtenis, gebrek of kweekresultaat zullen in een vast systeem, als 
gewoonte genoteerd moeten worden.

b. In elk register zal een vaste plaats moeten zijn voor notities die in vaste 
rubrieken een plaats kunnen krijgen.
Ook niet-vaste notities moeten ergens een plaats kunnen vinden.

c. Zoals het plantenrijk in families, geslachten en soorten geordend is, 
moet ook in onze administratie die orde teruggevonden worden, waarbij 
voorts alles zoveel mogelijk alfabetisch gehouden moet worden.
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VERENIGINGSNIEUWS DECEMBER 1981
"Succulenta is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers 
van cactussen en andere vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: H. Rubingh, Valeriaanstraat 193, 3765 EN Soest.
Vice-voorzitter: M.M.M. Jamin, Lucas Gasselstraat 52, 5246 CG Rosmalen.
Secretaris: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
2e Secretaresse: Mevr. J.M. Smit-Reesink, Pr. W. Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom. Tel.: 
08389-7551.
Penningmeester: G.W. Leive, Prof. F. Andreaelaan 93, 3741 EK Baarn. Tel.: 02154-15645. 
Girorek. 680596 t.n.v. Succulenta te Baarn, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Neder
land t.n.v. Succulenta te Baarn. Voor België: rek. no. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgiro- 
dienst t.n.v. Succulenta te Baarn.
Alg. Bestuurslid: J.H. Vostermans, Schoolweg 55, 5961 PK Venlo.
Alg. Bestuurslid: F. Maessen, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: P. Dekker, St. Pieterstraat 27, 4331 ET Middelburg. Inlichtingen over en aanmel
ding van lidmaatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor leden in Neder
land f  35,--, voor leden in Belgie Bfrs 580 en voor leden elders wonende f  45,-. Inschrijfgeld voor 
nieuwe leden t 7,50/Bfrs 125.

MAANDBLAD
Redacteur: J.H. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw. Tel.: 01658-1692.
2e Redacteur: Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081. 
Verenigingsnieuws: C.A.L. Bercht. Sluitingsdatum: 15e van de maand voor het verschijnen. 
Vraag en Aanbod en Advertenties: Mevr. J.M. Smit-Reesink. Sluitingsdatum: 15e van de maand 
voor het verschijnen.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: A. de Graaf, Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 3, 3291 XK Strijen. Katalogus f 1,50 te bestellen op giro
rek. 1345616 t.n.v. J. Magnin.
Clichéfonds: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Diatheek: H.M.S. Mevissen, Dinantstraat 13, 4826 LH Breda. Tel.: 076-875076.
Ruilen zonder Huilen: H. Leusink, Griftweg 15, 6745 XD Ede, post De Klomp. 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.
Oude nummers Succulenta: H.B. Hooghiemstra, Reyerdijk 115, 3079 NC Rotterdam.

HET BOEK "DISCOCACTUS”  DOOR A.F.H. BUINING
Het boek omvat 224 pagina’s met 60 kleurenfoto’s, 84 zwart/wit foto’s, 33 tekeningen, 6 landkaar
ten en twee sleutels tot de soorten. Te bestellen door storting van f 30,- op girorek. 2845908 
t.n.v. Succulenta Buiningfonds, Rosmalen, onder vermelding van "Discoboek” .
De prijs van de Duitse versie is f 35,- (für Deutschland DM 35,-); de Engelse versie kost eveneens 
f 35,- (for Great Britain £ 7,-).

HANDLEIDINGEN, BEWAARBANDEN EN VERENIGINGSSPELDJES
Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 3e druk 1981 è 
f  6,- (bij afname van 10 of meer exemplaren of indien afgehaald bedraagt de prijs t  4,50). 
Bewaarbanden voor 1 jaargang è f  16,- (f  13,- bij bestelling van 10 of meer, of indien gfgehaald). 
Verenigingsspeldjes, in broche-vorm of als steekspeld è f 4,--; bij bestelling van 20 of meer f 3,50 
per stuk.
Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op girorek. 
3742400 van Succulenta, afd. Verkoop, Venlo, met vermelding van de bestelde artikelen (Tel.: 077- 
18627, Hr. Vostermans).
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HANDLEIDING VOOR HET VERZORGEN EN KWEKEN VAN CACTUSSEN EN ANDERE SUCCU
LENTEN. Derde druk, 1981.
In het begin van de jaren zeventig werd door de grote toevloed van nieuwe leden van "Succulen
ta” sterk de behoefte gevoeld aan een boekje waarin de beginnende liefhebber een aantal wen
ken werd gegeven om zijn planten met succes te kunnen verzorgen.
Aan Frans Noltee en Arie de Graaf werd door het toenmalige Dagelijks Bestuur verzocht een der- 
geiijk boekje samen te stellen. Al schrijvend aan het boekje groeide het uit tot een gedegen 
handleiding, die, stoelend op jarenlange ervaringen, vele liefhebbers de weg wees naar een goe
de wijze van kweken en verzorgen van succulenten.
Dat ook doorgewinterde vrienden van succulente planten er veel van hun gading in vonden, dan 
wel er in bevestigd vonden wat zij eigenlijk al wisten of vermoedden, bleek uit de snelle verkoop 
van de eerste oplage.
Die eerste oplage verscheen eind 1974 en in 1977 was het reeds nodig een tweede druk te laten 
verschijnen. Kon de tweede druk nog vrijwel ongewijzigd herdrukt worden, de derde druk werd in 
zijn geheel opnieuw doorgenomen.
De teksten zijn hier en daar uitgebreid, soms met een uitvoerig betoog over bepaalde planten
groepen, soms met een enkele aanvulling of verduidelijking. Voorts zijn een drietal nieuwe hoofd
stukken toegevoegd, waarvan vooral dat over isolatie van belang zal zijn. Plantenfotografie komt 
ook aan de orde, evenals (bij)verlichting. In een boekje als onze "Handleiding” mag een register 
niet ontbreken; het vergemakkelijkt het opzoeken van de onderwerpen. Hierin is in de derde druk 
voorzien.
Dit alles resulteerde in een verhoging van het aantal pagina’s van 52 tot 74, een uitbreiding met 
maar liefst ruim 40%! Dat de prijs van het boekje hierdoor en door de sinds 1977 sterk gestegen 
drukkosten verhoogd moest worden, zal u niet verbazen. De huidige prijs bedraagt f  6,-- (bij een 
afname van 10 of meer stuks f  4,50 per stuk).
Het is een boekje geworden dat uitmunt door een heldere, duidelijke druk en wij zouden tot ieder 
die nog niet in het bezit is van onze "Handleiding” willen zeggen: Bestel een exemplaar. Ook de 
bezitters van een eerste of tweede druk zullen in deze nieuwe druk wellicht vele onderwerpen te
genkomen die interessant zijn.
Onze nieuwe leden, die erg lang op hun exemplaar hebben moeten wachten, hebben dit inmid
dels ontvangen of zullen het zeer binnenkort in hun brievenbus krijgen.

LIDMAATSCHAP 1982

Voor de betaling van hun lidmaatschap 1982 ontvangen de in Nederland wonende leden 
met het januari-nummer een incasso-kaart. Verzocht wordt uitsluitend hiermee de contri
butie te voldoen.

TUINCENTRUM ”ARIZONA”
Gespecialiseerd in cactussen en vetplanten
Grote collectie met veel aparte soorten.

Concurrerende prijzen. Aalsmeerderweg 93, naast Peugeot-garage
4232 CJ Aalsmeer -  Tel. 02977-26133

DER KAKTEEN LADEN hobbybenodigdheden
verzendhandel boeken
Wij bieden U alles aan voor de overwintering van Uw cacteeén.

ISOLERING - VERWARMING - VERLICHTING 1981
Vraagt vrijblijvend onze folder en onze catalogus 81 /82 aan.

Der Kakteenladen Jörg Kopper - Lockfinke 7 - D 5600 Wuppertal 1 - West Duitsland
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WERKGROEP ASCLEPIADACEAE NEDERLAND
Verslag van de WAN-bijeenkomst op 3 oktober 1981 te Dordrecht.
De bijeenkomst begon om 13.30 uur, rond 14.15 uur waren zo’n 25 WAN-leden aanwezig. Op voor
stel van de algemene koördinatoren werd opnieuw een poging gedaan te komen tot een indeling 
van de WAN in subgroepen. Na enige diskussie over de afbakening van de werkzaamheden van 
de verschillende subgroepen werd tot de volgende indeling besloten:

1. Kuituur
2. Stekken - enten
3. Literatuur
4. Fotografie & Artisticiteit
5. Vertaalgroep
6. Ceropegia, Hoya, Dischidia
7. Stapeliae - stamsucculenten
8. Groep Noord-Nederland
9. Groep Zuidwest-Nederland

koördinator: G.J. Meyer
J. Hoogendoorn 
Aat v. Uijen 
Cor v.d. Wouw 
A.C.J. Kroesen 
Ruurd v. Donkelaar?

René Vogelsang? 
Arie de Graaf

Voor groep 7 is wel belangstelling, er heeft zich echter nog geen koördinator gemeld. Van groep 
6 en 8 weten we niet of de genoemde mensen nog bereid en/of in staat zijn koördinator te wor
den of te blijven. Na deze indeling in subgroepen gaf J. Hoogendoorn een verslag van zijn werk
zaamheden als koördinator van de subgroep Stekken - enten. Dit was aanleiding tot enige dis
kussie tussen hem en A. de Graaf wat op een misverstand bleek te berusten.
Vervolgens vertelde Lies Muller een verhaal over de erfelijkheidsleer. Ze legde o.a. uit hoe een hy
bride zou kunnen ontstaan en waaraan je deze eventueel zou kunnen herkennen. Vooral dit 
laatste bleek "voer voor biologen” .
Enkele mensen hadden dia’s meegenomen van planten waarvan ze de naam niet wisten of die 
op een andere manier bijzonder waren. Dit was aanleiding tot geanimeerde gesprekken en bleek 
tevens heel instruktief te zijn waar het gaat om de interpretatie van de beschrijving van b.v. Whi
te Slaone. Sommige planten werden zelfs geïdentificeerd. De middag werd besloten met wat in-

ZAADLIJST 1982
Onze nieuwe geïllustreerde zaadlijst (ca. 200 afbeeldingen), die omstreeks 15 januari 1982 verschijnt, bevat ca. 1000 ver
schillende cactussoorten, waaronder enkele NIEUWIGHEDEN en ettelijke ZELDZAAMHEDEN, o.a.:
Mamm. carmenae, Mam. iauii, Mam. viescensis, Mam. beiselii, Mam. wolfii, Mam. Heidiae, Mam. gasseriana, Mam. hum- 
boldtii, Mam. rubrograndis, Mam. solisioides, Mam. schiedeana v. plumosa, Coryphantha Iauii, Echinocereus Iauii, Echi- 
noc. knippelianus v. reyesii, Echinoc. moricallii, Gymnocactus subterraneus, Gymnocactus mandragora, Lophophora willi- 
amsii v. decipiens (purper-violette bloem!), Turbinicarpus fiaviflorus, Turb. gracilis, Turb. Iauii, Epithelantha micromeris v. 
fungifera, Epith. microm v. unguispina, Epith. pachyrhiza, Sulcorebutia oenantha, Sulco, seinoiana. Sulco, vizcarrae, Noto- 
cactus roseiflorus, Discocactus, Encephalocarpus, Pelecyphora, Solisia, Neogomesia en vele andere zeldzame soorten. 
Lijstaanvragen dienen voor 1 maart 1982 toegestuurd te worden. Bij het aanvragen van een lijst, gelieve men t 5,- of 70 
BF voor onkosten te willen insluiten (aftrekbaar van Uw zaadbestelling voor minimaal f 35,- of 500 BF)! Wanneer men op 
de vorige lijst besteld heeft, krijgt men de nieuwe lijst AUTOMATISCH en GRATIS toegestuurd! Indien ca. een week voor
uitbesteld, kunnen zaadbestellingen gedurende de openingsdagen op de kwekerij afgehaald en betaald worden. Onze 
kwekerij is uitsluitend als volgt geopend: zaterdags van 9.00 tot 19.00 uur en dinsdags van 13.00 tot 19.00 uur.
Gebr. DE HERDT, Schommeweg 3 (straatnaam werd veranderd!), B-2310 RIJKEVORSELfBelglë, Tel. 031-146942

PLANTENHANDEL A. H. Abels.

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

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

Planten en Cactussenhandel

A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

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

Singel-Bloemmarkt t /o  528 (Geelvink- 
steeg), Amsterdam. Tel.: na 18.00 uur 
020-101641.
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formele gesprekken en het ruilen of verkopen van de meegebrachte planten.
Belangstellenden die niet op de bijeenkomst aanwezig waren kunnen zich nog via de algemene 
koördinator opgeven voor één of meer subgroepen. De volgende bijeenkomst wordt waarschijn
lijk in februari of maart in Utrecht gehouden.

Herman Bühl, Zaanstraat 92, 1013 RW Amsterdam 020-868040 
René Volgelsang, Koningsspil 16, 8608 ZL Sneek 05150-19382 
Aat van Uijen, Bekkerstraat 137, 3572 SG Utrecht 030-732313

BIBLIOTHEEK: NIEUWE AANWINSTEN
205 Ritter, Fr., Kakteen in Südamerika, Band III
206 Ritter, Fr., Kakteen in Südamerika, Band IV
219 Pizzetti, M., Handboek van cactussen en vetplanten, 1978
220 Meines, A. v., Teelt en Commersialisatie van cactussen, 1981
221 Schafer, G., Die Gattung Notocactus, 1979
222 Pilbeam, J., Mammillaria, a collector’s Guide, 1981
223 Herbei, D., Alles über Kakteen und andere Sukkulenten, 1981
224 Riha, J. en Subik, R., Welt der Kakteen und andere Sukkulenten in Farbe, 1981
225 Buxbaum, Fr., Kakteenleben, eine biologische Plauderei, 1980
226 Hunt, D.R., Review of Mammillaria Names in current usage
227 Court, D., Succulent Flora of Southern Africa, 1981 
RPS 7 Repertorium Plantarum Succulentarium 1956 
RPS 8 Repertorium Plantarum Succulentarium 1957 
RPS 9 Repertorium Plantarum Succulentarium 1958 
RPS 10 Repertorium Plantarum Succulentarium 1959 
RPS 23 Repertorium Plantarum Succulentarium 1972 
RPS 24 Repertorium Plantarum Succulentarium 1973 
RPS 25 Repertorium Plantarum Succulentarium 1974 
RPS 26 Repertorium Plantarum Succulentarium 1975 
RPS 27 Repertorium Plantarum Succulentarium 1976 
Opmerking: hiermee komt X4-III, IV, V en VI te vervallen
X 15 Kalanchoe, overdrukken uit Willdenowia 1969, 1977, en 1979 
X 16 Notocactus 1 en 2 (Internoto 1978-1979)

EVENEMENTEN

Agenda

20 maart : Ledenraadsvergadering Succulenta 
5 juni : Ruilbeurs afdeling Dordrecht te Zwijndrecht

Spec. kwekerij voor hobbyisten en verzame
laars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek gratis 
toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe 
cultuurimporten voor de verkoop.

Geopend van maandag tot zaterdag van 9-18 uur.

HOVENS cactuskwekerij Markt 10,5973  nr Lottum Lottum vindt U,
E3 richting Venlo afslag Venray - Grubben-
vorst-Lottum
Telefoon 04763-1693
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Programma Cactusflora Leuven
15 december : Film, flora van Zuid-Afrika/Botanische tuin van Kirstenbosch 
15 januari : Feestvergadering
Bijeenkomst : Prov. Instituut voor tuin- en landbouw, Mechelsevest, Leuven. Aanvang 19.30 uur.

Programma Grusonia
11 december : Torhout, Danny Samijn uit Kortrijk met een film over cactussen. De vergadering 

begint om 20.00 uur te Torhout: Zaal Don Bosco, Pastoriestraat.

AFDELINGSNIEUWS

Aan de afdelingssecretarissen
Verzoek aan de afdelingssecretariaten, die hun programma in 1982 afgedrukt willen zien in Suc
culenta op de wijze, zoals aangegeven in het gele inlegvel van september. Wilt U zo spoedig mo
gelijk Uw programma inzenden aan het secretariaat van de vereniging. Hartelijk dank.

Afdeling Gouda e.o.
Het secretariaat is gewijzigd. Het nieuwe adres luidt: Mevr. C.A. van der Burg-Boere, Zuid- 
Linschoterzandweg 32, 3425 EM Snelrewaard, tel.: 03486-2568

Programma afdeling Zwolle
17 december : Discussieavond. Plant van de maand: Euphorbia.

Samenkomst: ” Ons Huis” , Thorbeckegracht 11, Zwolle.

Programma afdeling Utrecht
14 december: Lezing door de heer Bongaards uit De Lier.
11 januari : Jaarvergadering.

Inlichtingen: H. van Dijk, Dr. Brevéestraat 61, 3981 CG Bunnik.

Programma afdeling Amsterdam
18 december : Algemene vergadering.

Samenkomst: Zaaltje naast de Prinsessekerk, van Hallstraat 164, Amsterdam. 
Aanvang: 20.00 uur

Programma afdeling IJsselstreek i
18 december : te Zutphen: Algemene Vergadering.

Programma afdeling Zaanstreek
18 december: Vrolijke afsluiting van het jaar met onze traditionele Kerstkienavond. 

Inlichtingen: Mevr. A. Hoekstra-Tuyn, Clusiusstraat 12, Zaandam.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

ê \

—  1 ■■
A. N. BULTH UIS EN C O . Hoya’s - Senecio’s

3945 ZG Cothen -Groenewoudseweg 14 Crassula’s - Ceropegia’s

Prijslijst op aanvraag

Sortimentslijst wordt na storting van f 1 Corresp. Eng., D u its
toegezonden. Girorekening 124223.

MARIN CACTUS PATCH
’s Zondags gesloten 61, Granada Drive

Postbus 12 - Tel. 03436-1267 Corte Madera/California
94925 USA
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AFDELINGSNIEUWS

Aan de afdelingssecretariaten
Mevr. Smit verzoekt de afdelingssecretarissen vriendelijk voor 1 mrt. een exemplaar van de leden
lijst + jaarverslag 1981 aan haar op te sturen voor het verslag in Succulenta en het archief.

Uitbreiding sprekerslijst
A.B. ter Brugge, Rozenstraat 82, 7601 AR Almelo.
1. Op safari door Transvaal (met dia’s).
2. Een gezellige kaktus-kwis (niet gebaseerd op dia’s).
3. Een reis door de Euphorbia-velden en wat men al zo meer tegen komt (Oudshoorn- 

Willowmore-Port Elisabeth) (met dia’s).
Aanvragen na 15 januari 1982. Tel. 05490-14014, omstreeks 6 uur ’s avonds. Kosten f 50,-- + 
treinkosten, en evt. overnachting.

Freys Maurice, Warotstraat 6, B 3009 Winksele, België. 
Maes Nelly, Hugo Verrieststraat 42, B 2700 St. Niklaas 

België.
Declerck Jeroom, Merelstraat 22, B 8800 Roeselare, België. 
Disseldorp Benno, Floraweg 11, 2432 CD Noorden.
Boots P., Hemmerbuurt 93, 1607 CD Hem.
Kok J. de, Julianalaan 13, 6074 AZ Melick.
Cimini Andrea/Beniamino, Vivai Piante, Maiori 84010, Italy. 
Slagter-Wyman Mevr. C., Rozenwerf 180, 1355 AS Almere- 

Haven.
Dijk B. van, Distelstraat 13, 2403 VT Alphen a/d Rijn. 
Goorden C.G., Desmijndijk 122, 4706 GN Roosendaal.
Abeele Diederik van den, Putsesteenweg 52, B 2820 Bon

heiden, België.
Fokker J.M., Haarpad 38, 3451 AZ Vleuten.
Oostrom H.C.M., Camphuysenstraat 64, 3451 BG Vleuten. 
Baan Ir.Y., Amalia van Solmsstraat 64, 2595 TC Den Haag. 
Bierman Mevr. A.S.J., Elsstraat 35, 3552 BG Utrecht.
Silva Curiel W. da, Scholtenstraat 23, 2313 GK Leiden. 
Stijn A.T. van, Driehoefijzerstraat 35, 4765 BH Zeven- 

bergsehoek.
Besterbroer E.J., Marijkestraat 44, 7481 GE Haaksbergen. 
Yperman Marcel, Zwaluwenstraat 152, B 8400 Oostende, 

Beigië.
Zee H.M. v/d, Breelaan 18, 1829 AS Oudorp.
Iwan Hans Jochen, St. Michaelstr. 10 A, D 8130 Starnberg- 

Hanfeld, BRD.
Meyer M.D., G. Kasteinstraat 104, 2321 RZ Leiden.
Paulus Francois, Slangenstraat 32, B 3202 Linden, België. 
Dintel A. van, Jordenstraat 5, 4024 HS Eek en Wiel. 
Clardey J.G., De Constandrebequeplein 21, 2518 RA Den Haag. 
Claeys E.T., Leebeekstraat 5, B 9000 Gent, België. 
Uytdenhouwen Roger, Fonteinstraat 6, B 9100 Lokeren, België. 
Defrance J., Jagersdreef 11, B 3202 Linden, België.

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

NATUUR & BOEK Elandstraat 58
2513 GT Den Haag tel. 070-64 6277

Kees en Martine Bos
andere succulenten 
cactussen
Kanaalweg 16,
1749 CE SCHOORLDAM 
(Warmenhuizen)
Tel.: 02269 - 2694

Liefhebbers
zijn de hele week welkom!
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Succulententuin

VAN DONKELAAR
Laantje 1 ■ Werkendam 
tel.: 01835 • 1430

Onze zaadlijst 1982 
is verschenen.

Deze is evenals onze exclusieve 
ceropegia en hoya lijst gratis ver
krijgbaar.

Wij wensen al de liefhebbers 
PRETTIGE FEESTDAGEN toe 
en een VOORSPOEDIG 1982

TE KOOP:
grofmazig noppenfolie

afgehaald a f  2,30 per m2, incl. BTW.
CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD

Lakerveld 89 Lexmond
tel. 03474-1718
(tussen Lexmond en Meerkerk)

Gevraagd collecties cacteeën

SPECTACULAIRE AANBIEDING SPECTACULAIRE AANBIEDING
VEMEKAS BV geeft een spectaculaire korting op alle 
modellen bodemverwarmde zaaibakken in de maan
den januari en februari, dus vanaf 1 januari tot en met 
28 februari 1982 (geen dag eerder en geen dag later). 
VRAAG FOLDERS AAN OF KOM KIJKEN OP ONZE 
SHOWTUIN. KIJKEN IS KOPEN!!

VEMEKAS BV -Postbus 6-Pletering 1-3-1678 ZG OOSTWOUD (NH)
tel. 02291 -1325
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VRAAG EN AANBOD
Opgaven voor het januarinummer moeten 
uiterlijk 15 december bij mevr. Smit zijn. Leden 
van Succulenta hebben per jaar recht op één 
gratis advertentie in deze rubriek. Alleen adver
tenties de liefhebberij betreffende worden op
genomen.

Bod gevraagd op grote partij cactussen en 
succulenten, ca. 4000 stuks, ook zeldzame 
soorten. Ook in gedeelten. A. Westdijk, Wilhel- 
minastraat 29, 2991 BT Barendrecht. Tel. 
01806-4682.

Te koop verzamelingen cactussen en vetplan
ten. Liefst in één koop. H. Lambeck- 
Zwaneveld, Kees de Haanstraat 27, 9611 HR 
Sappemeer.

Te koop gevraagd Succulenta jaargang 1965 
en 1966. Aangeboden jaargang 1970 juli t/m 
dec., jaargang 1973 minus aug., jaargang 1974 
minus juli en okt., jaargang 1976 en 1977 com
pleet, en vier opbergbanden. W.P.Ch. Bervoets, 
Mozartstraat 108, 7391 XM Twello. Tel. 05712- 
2841.

Gevraagd Tot mijn verdriet ontbreekt in mijn 
verzameling de gymno met mijn achternaam. 
Wie helpt mij aan zaad van Gymnocalycium 
knebeli? Th.J.M. Knebel, Robert Kochstraat 20, 
Krommenie.

Te koop gevraagd komplete jaargangen Suc
culenta van 1965, 1966, 1967, 1976, 1977, 1978 
en 1979. F.R. de Groot, Punter 26-10, 2842 EA 
Lelystad. Tel. 03200-41379.

Contact gezocht met de liefhebber, die zaden 
aan het Clichéfonds zond met de naam Melo- 
cactus trigonaster. G. Eerkens, PI. Sorgvliet, 
Commewijne, Suriname (nadere inl. mevr. 
Smit).

KARLHEINZ UHLIG —
KAKTEEN

053 Kernen i.R. (Rommelshausen) 
W.-Duitsland Lilienstrasse 5 
De ZAADLIJST 1982 is VERSCHENEN ! ! !
Espostoa nana DM 10,- - 30,-
Notocactus fuscus 8,- - 14,-
Notocactus scopa v. machadoensis 12,- - 16,-
Pediocactus bradei v. knowltonii 10,- - 12,-
Pseudolobivia calorubra 10,- - 20,-
Turbinicarpus pseudomacrochele 8,- - 10,-
Alluaudia comosa 8,- - 12,-
Tacitus bellus 8,- 9,-

MUUR KWEEKKASJES
IDEAAL VOOR KAKTUSSENN I E UW1 b |jz o n d e r fra a ie  a lu m in iu m /g la s  

* u itv .m e t 2 opens laande  d e u re n .
VAN f.375,- VOOR f.350 oog 1 m aand !

in c l.  B TW  en v e rz e n d k o s 
te n . H e t neusje  van de 
Z a lm . O ok  ideaal als ka- 
m e rkas je . D o o r de  o p e n 
slaande d eu re n  k u n t  u 
overa l g e m a k k e lijk  b ij .  
A fm .9 b x 6 3 c m ,h .1  4 8  cm . 
A ccesso ires: G ro n d v e r- 
w a rm in g s k a b e l v .a .f .9 0 ,-  
P e tro l.k a c h e ltje  v .a .f .6 5 ,-  
U itv . P o ly th e n e  over h ou -
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ZAADAAN BIEDING CLICHÉFONDS

Hierna treft U de jaarlijkse lijst van zaden aan, die U bij het Clichéfonds kunt bestellen. U zult zien, 
dat de lijst wat kleiner is dan het vorige seizoen, maar ongetwijfeld zult U er het een en ander van 
Uw gading in kunnen vinden. Er is naar gestreefd meer zeldzamere soorten in deze lijst te krijgen, 
hetgeen in een aantal gevallen lukte.
Een gedeelte van de zaden is afkomstig van leden. Tot onze spijt is het aantal zaden dat we zo 
mochten ontvangen niet onbelangrijk gedaald. De kleine porties zaden, die we ontvingen zijn in 
reserve gehouden of gebruikt voor gemengde zaden.
Door de stijging van de dollarkoers is de inkoopprijs van de zaden met ca. 25% gestegen. Toch is 
besloten de basisprijs van de zaden niet te verhogen.
Deze prijs bedraagt f 0,60 per portie. In Bfrs. wordt de prijs Bfrs. 10, i.v.m. de devaluatie van de 
frank. Porties van 100 zaden kosten nog steeds f  2,- (Bfrs. 35). Wel is bij zeer dure soorten het 
aantal zaden per portie soms verminderd.

Van enkele soorten beschikken we door toevallige omstandigheden over zeer grote hoeveelheden. 
Deze soorten zijn verkrijgbaar voor f 12,-- (Bfrs. 210) per 1000 zaden. De soorten die in deze hoe
veelheden verkrijgbaar zijn, zijn de Nrs. 99 en 503. Bestelling op het bestelformulier onder 'Extra 
aanbieding’.
Evenals vorige seizoenen hebt U de keuze uit twee soorten gemengde cactuszaden.
Mengsel nr. I bevat de overgebleven zaden van het vorige seizoen. Dit mengsel bevat meer dan 
300 soorten. Deze zaden worden aangeboden voor f  2,- (Bfrs. 35) per minimaal 200 zaden; f 
6,--(Bfrs. 105) per 1000 zaden of f 25,-- (Bfrs. 430) per 10000 zaden.
Het mengsel nr. II bevat uitsluitend verse zaden. Het aantal soorten is niet bekend. De prijs van 
deze zaden bedraagt f  2,- (Bfrs. 35) per 100 zaden en f  7,50 (Bfrs. 125) per 1000 zaden.

Van sommige van de ontvangen soorten was de naam niet te vinden in de ons ter beschikking 
staande literatuur. Van deze soorten is de naam van de beschrijver niet vermeld. Voor andere 
soorten gebruiken we zoveel mogelijk de naam zoals die door Backeberg in zijn Kakteenlexikon is 
gegeven. Bij andere vetplanten is de naam vermeld, zoals die is vermeld in het Sukkulentenlexi- 
kon van Jacobsen.

De liefhebbers van andere succulenten zullen tot hun schrik bemerken, dat het aantal van hun lie- 
velingsplanten weer aanzienlijk verminderd is. Hopelijk schenkt het enige troost, dat zich tussen 
de nu aanwezige soorten enkele zeer zeldzame planten bevinden. De belangstelling voor de ande
re succulenten is nog steeds teleurstellend.

Nog meer dan vorige jaren zijn van sommige soorten maar beperkte hoeveelheden aanwezig. 
Sommigen zullen hiervoor vervangers moeten ontvangen. Geef daarom voldoende vervangers op.

Tenslotte zijn bij een aantal soorten veldnummers vermeld: FR-nummers van Friedrich Ritter; HU- 
nummers van Leopoldo Horst; KK-nummers van Karei Knize.
Bij iedere bestelling dient f 1,- (Bfrs. 20) overgemaakt te worden ter bestrijding van de verzend
kosten.
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WIJZE VAN BESTELLEN

1. Bestel uitsluitend via de bijgevoegde bestellijst, die uit het blad kan worden gescheurd zonder 
beschadiging van de rest van het blad. Geef in de desbetreffende kolommen aan welke num
mers U wilt ontvangen.
Geef alleen de bestelnummers op. GEEF DEZE NUMMERS VOORAL IN VOLGORDE OP. Ge
beurt dit laatste niet, dan zullen we Uw bestelling terzijde leggen tot alle andere bestellingen 
zijn verwerkt. Geef ook voldoende vervangnummers op, tenzij U wenst, dat we U zaden naar 
onze keuze zenden.
Vul het bestelformulier volledig in: dus tweemaal Uw naam en adres, het bedrag van de bestel
ling en vooral ook de datum en wijze van betaling. Verzend Uw bestelling in een gesloten enve
lop, gefrankeerd als brief.

2. Wijze van betaling.
a. In Nederland:

Bij voorkeur door storting van het verschuldigde bedrag op gironummer 14465 t.n.v. Be
heerder Clichéfonds, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Het zenden van betaalcheques van banken wordt niet op prijs gesteld, omdat inning vaak 
op moeilijkheden stuit.

b. in België:
Door storting van het verschuldigde bedrag op rekening nr. 000.11.41.809-22 van de Belgi
sche Postgirodienst t.n.v. Succulenta Baarn, onder vermelding van: Zaadbestelling.
Bij betaling per bank dient t 5,50 extra overgemaakt te worden i.v.m. bankkosten.

c. Buitenland:
Per postwissel aan Clichéfonds Succulenta p.a. J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD 
Venlo.
Bij betaling per bank dient f 5,50 extra overgemaakt te worden i.v.m. bankkosten.

3. Bestellingen worden verzonden na ontvangst van het verschuldigde bedrag.
Het uitvoeren van de bestelling kan een aantal weken in beslag nemen. Het heeft daarom 
geen zin voor februari te informeren naar nog niet ontvangen bestellingen. Mocht U na die tijd 
nog niets ontvangen hebben, dan verzoeken wij U uitsluitend schriftelijk contact met ons op te 
nemen.
Ook reclames s.v.p. uitsluitend schriftelijk onder vermelding van besteldatum, wijze van beta
len en betaaldatum en bedrag bestelling.

De lijst van schenkers van zaden is, ondanks het hiervoor geschrevene, nog behoorlijk lang. Ook 
verscheidene kwekers schonken ons zaden. Aan allen onze welgemeende dank. U neemt ons ho
pelijk niet kwalijk, dat de brieven die veel zaadzendingen vergezellen niet uitgebreid beantwoord 
worden. Daartoe ontbreekt helaas de tijd.
Tenslotte ook dank aan de zaadleveranciers, die de zaden in het algemeen snel en correct lever
den.

De schenkers waren:
De Dames: Baets, Swalmen; Bouwman, Waverveen; van Brussel, Someren; Koopman, Luxwoude; 
Verduin, Beekbergen; Wolters, Buggenum.
De Heren: Bakelaar, Zwijndrecht; Bakx, Halstervn; Bercht, Harmelen; Bergsma, Enschede; Ber- 
voets, Twello; Bongaards, De Lier; van Cruchten, Haelen; van Deumer, Hengelo; Eerkens, Surina
me; Ermstrang, Brakel; Groenewegen, Lexmond; de Groot, Neede; ten Have, Apeldoorn; Helmans, 
Nieuw-Vossemeer; Hensel, Vinkeveen; Hilhorst, Odijk; Hovens, Lottum; Jamin, Rosmalen; Jans
sen, Emmeloord; Krijnen, Baarn; v.d. Langenbergh, Broechem; Magnin, Strijen; Melis, Odiliapeel; 
Nauta, Zuid-Afrika; Pot, Krommenie; Pullen, Nieuw-Leusen; Puts, Oosterhout; Stapelbroek, Ulft; 
Tuyn, Assendelft; Uil, Bemmel; Veel, Alkmaar; Vermeulen, Cothen; Wijsbeek, Stadskanaal; de Wil
de, Diemen; Zoerink, Heerde.

Tenslotte wensen wij U veel plezier met het uitzoeken van de soorten en naderhand veel succes 
met het zaaien.

Namens het Clichéfonds, 
J.A. Schraets
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ZADEN VAN CACTUSSEN EN VETPLANTEN 1981 • 1982
De nummers gemerkt met + zijn importzaden.
De nummers gemerkt met x zijn uitstekend voor de beginnende liefhebber. 
De nummers gemerkt met % zijn ook verkrijgbaar in porties van 100 zaden.

ZADEN VAN CACTUSSEN

ACANTHOCALYCIUM Backbg.
Bolvormige planten met bloemen met ge
doomde en geschubde bloembuis. Rijk- 
bloeiend met grote bloemen.

1 + glaucum Ritt. (blauwgroen berijpt, 6 cm
grote bloemen)

ACANTHOLOBOVIA Backbg.
Door sommigen bij Lobivia ingedeeld 
geslacht. De vruchten zijn bedoornd.

2 + incuiensis (Rauh & Backbg.) Rauh &
Backbg.
ARMATOCEREUS Backbg.
Grote zuilen uit Zuid-Amerika. Typerend 
zijn de jaarlijkse insnoeringen van de 
stam. Vorig seizoen zeer snel uitverkocht.

3 + x arboreus Rauh & Backbg.
4 + x cartwrightianus (Br. & R.) Backbg. (fris

groene plant, snelgroeiend)
5 + x churinensis Rauh & Backbg. (grijsgroene

epidermis)
6 + x matucanensis Backbg.
7 + x procerus Rauh & Backbg.
8 + x % Gemengd

ASTROPHTUNI Lem. (= sterplant)
Zeer geliefde Mexicaanse cactussen. Ge
makkelijke bloeiers, vooral in late zomer 
en najaar. Dit seizoen een vrijwel com
pleet assortiment.

9 + % asterias (Zucc.) Lem. (zeeëgelcactus,
doornloze plant)

10 + asterias (Zucc.) Lem. Vorm met grote are-
olen.

11 + capricorne (Dietr.) Br. & R. (bokshoorn-
cactus)

12 + Hybriden (zeer mooi)
13 + %myriostigma Lem. (bisschopsmuts)
14 + myriostigma glabrum Backbg.
15 + myriostigma potosinum tulense (Kays.)

Backbg. (zeer witte plant)
16 + myriostigma quadricostatum (Möll.)

Baum (vierribbig)
17 + % myriostigma strongylogonum Backbg.

(rondere ribben dan A. myriostigma)
18 + % myriostigma strongylogonum nudum

(Mey.) Backbg. (groen, zonder witte stip
pels)

19 + % ornatum (DC.) Web. (de sierlijke, bloei la
ter dan de andere soorten.)

20 + % ornatum mirbelii (Lem.) Ok. (fraaie gele
bedoorning, rijk wit bestippeld)

21 + senile Friê (fraaie lange doornen; beperk
te voorraad)

22 % Gemengd (Vrijwel alle soorten)

AUSTROCEPHALOCEREUS Backbg. 
Braziliaanse zuilcactussen, die een zij- 
cephalium vormen. De planten zijn vaak 
behaard en de stammen behoren met die 
van de Piloso’s tot de fraaist gekleurde

in de cactuswereld. Gemakkelijke groei
ers, maar wel kougevoelig.

23 + x dolichospermaticus Buin. & Bred. (Nieu
we soort, zeldzaam)

24 + x %dybowskii (Goss.) Backbg. (Fraaie witte
haren)

25 + x estevesii Buin. & Bred. (zeldzaam mooi;
als zaailing bijna zwart, daarna prachtig 
blauwe zuil.)

26 + x purpureus (Gürke) Backbg. (Forse plant,
dichte geelbruine bedoorning)

AYLOSTERA Speg.
Nauw aan Rebutia verwant geslacht. 
Kleinblijvende planten, die gemakkelijk 
bloeien en spruiten. De planten zijn niet 
erg kougevoelig.

27 x % cajasensis (Ritt.) (vlgs. Ritter Rebutia)
28 x deminuta (Web.) Backbg. (diep oranje

rode bloem)
29 x fiebrigii densiseta Cullm. (lange witte ha

ren)
30 x muscula (Ritt. & Thiele) Backbg. (bloem

oranje)
31 x narvaecense Card. (Helder rose-lila

bloem)
32 x pseudodeminuta (Backbg.) Backbg. (rode

bloem, bijna zwarte knoppen)
33 •' % Gemengd

AZUREOCEREUS Akers & John.
Zeer groot wordende zuilen uit Peru. En
kele soorten zijn zeldzaam mooi berijpt.

34 + x % hertlingianus (Backbg.) Backbg. (prachtig
blauw berijpt)
BLOSSFELDIA Werd.
Geslacht van de kleinste cactussen. 
Sommige soorten bloeien bij minder dan 
1 cm doorsnede. Niet gemakkelijk.

35 campaniflora Backbg. 15 zpp

BRACHYCALYCIUM Backbg. 
Monotypisch, aan Gymnocalycium ver
want geslacht. De enige soort lijkt zeer 
veel op G. saglione.

36 + %tilcarense (Backbg.) Backbg.
BRASILICACTUS Backbg.
Door velen als ondergeslacht van Noto- 
cactus beschouwd. Dichtbedoornde plan
ten uit Zuid-Brazilië met relatief kleine 
bloemen.

37 + x haselbergii stellatus Hort. (vorm met wat
langere geelachtige middendoorn) 
BROWNINGIA Br. & R.
Zeldzame boomvormige cactus uit Peru. 
Stekken laten zich bewortelen noch en
ten.

38 + candelaris (Mey.) Br. & R.
BUININGIA Buxb.
Braziliaans geslacht, ontdekt door Bui- 
ning. Kort cylindervormige planten, die 
voor de bloei een cephalium vormen. De 
planten zijn vrij kougevoelig.
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39 + brevicylindrioa Buin. 15 zpp (tot 30 cm
lang, prachtig goudgeel bedoornd)

40 + purpurea Buin. & Bred.

CEPHALOCEREUS Pfeiff.
Bij Backeberg een monotypisch geslacht. 
Enige soort is de bekende grijsaardcac- 
tus. Trage groeier, vochtgevoelig. Prachti
ge, reeds als zaailing langbehaarde plan
ten.

41 + senilis (Haw.) Pfeiff.

CEREUS Miil.
Soms zeer groot wordende zuilen uit 
Zuid-Amerika. Tot dit geslacht behoren 
de oudst bekende zuilcactussen.

42 + x forbesii nigrispinus
43 + x % peruvianus montrosus DC. (rotscactus)
44 + x % Gemengd

CLEISTOCACTUS Lem.
Slanke zuilcactussen uit Zuid-Amerika. 
Een vaak miskend geslacht. De planten 
bloeien vaak al vrij klein met buisvormige 
bloemen, die zich maar weinig openen. 
Gemakkelijk te kweken, weinig kouge- 
voeligheid.

45 + x % angosturensis Card. (rechtop groeiend,
groene bloem)

46 + x % azerensis Card. (rechtop groeiend)
47 + x %brookei Card. (blijft klein, rode bloemen)
48 + x % ianthinus Card. (rechtop groeiend, klein-

blijvend)
49 + x %strausii (Heese) Backbg. (’Snowpole’,

prachtige dicht, witbehaarde vorm)
50 + x % tarijensis Card. (rechtop groeiend, tot 70

cm hoog)
51 + x vallegrandensis Card. (kleinblijvend, talrij

ke rode bloemen)
52 + x % Gemengd (Vele mooie soorten)

CLISTANTHOCEREUS Backbg.
Aan Borzicactus verwant geslacht uit 
Midden-Peru. Forse planten die zeer 
groot kunnen worden.

53 + fieldianus (Br. & R.) Backbg.
54 + % samnensis (Ritt.) Backbg.

COCHEMIEA (K. Brand.) Walt.
Op Mamillaria gelijkende plant, met zy- 
gomorfe bloemen met lange bloembui- 
zen. Vrij zeldzaam.

55 + setispina (Coult.) Walt. 15 zpp (groepvor-
mend)

COPIAPOA Br. & R.
Bolcactussen uit Chili. Gemakkelijke 
groeiers en bloeiers.

56 + % cinerea (Phil.) Br. & R. (koppen tot doors
nee 10 cm, krijtwitte plant)

57 + %coquimbana (Karw.) Br. & R. (groepenvor-
mend)

58 + %coquimbana wagenknechtii Ritt.
59 + coquimbana var. Yslon
60 + desertorum Ritt. (donkere plant)
61 + domeykoensis

62 + %dura Ritt.
63 + % intermedia Ritt.
64 + % lembckei Backbg. (wit berijpt).
65 + % longispina Ritt. (middendoorns tot 6 cm)
66 + % malletiana (Lem.) Backbg. (grijs berijpt,

langzame groeier)
67 + % multicolor Hort. (donker grijs-groene

plant)
68 + pendulina Ritt. (wordt in de natuur tot 2

meter lang)
69 + pepiniana (K. Sch.) Backbg.
70 + % pepiniana fiedleriana (K.Sch.) Backbg.

(zode vormend)
71 + pseudocoquimbana Ritt.
72+  %uhligiana
73 + % Gemengd (Vele soorten)

CORYPHANTHA (Eng.) Lem.
Op Mamillaria gelijkende planten, die 
bloeien uit een groef, die zich boven de 
areolen bevindt, met grote meest gele 
bloemen.

74 + bumamma (Ehrenbg.) Br. & R. (tot 10 cm
doorsnee, met zeer grote knobbels)

75 + ottonis (Pfeiff.) Lem. 15 zpp (witbloeiend)
76 + poselgeriana valida (J.A. Purp.) Heinr. 15

zpp
77 + radians (DC.) Br. & R. (bloem tot 7 cm

doorsnee)
78 + reduncuspina Böd. (Stevige naar beneden

gebogen middendoorns)
79 + sulcata (Eng.) Br. & R.
80 + vivipara aggregata (Eng.) Marsh, (groepen

vormend)
81 + vivipara arizonica (Eng.) Marsh, (kleine

bloemen)

DISCOCACTUS Pfeiff.
Bolcactussen uit Brazilië en Paraquay, 
die een cephalium vormen. In tegenstel
ling tot Melocactus groeit een plant met 
cephalium verder. De planten bloeien ’s 
nachts met grote witte bloemen, die 
sterk geuren.

82 horstii Buin. & Bred. 10 zpp (kleinblijvend, 
donkerbruine plant, zeldzaam)

DOLICHOTHELE (K.Sch.) Br. & R.
Aan Mamillaria verwant geslacht van bol
cactussen. Gemakkelijke groeiers en 
bloeiers, mits niet in de volle zon ge
kweekt.

83 + x sphaerica (Dietr.) Br. & R. (grote, gele
bloemen)

ECHINOCACTUS Lk. & O.
Meest groot wordende cactussen, die 
wat schoonheid van bedoorning betreft 
kunnen wedijveren met de meeste 
Fero’s. Bloei moet U in de verzameling 
niet verwachten.

84 + x %grusonii Hildm. (schoonmoederstoel)
85 + x ingens Zucc. (grijsgroen lichaam, pro

bleemloze groeiers)
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86
87

88
89

90
91

92

93

94

95

96
97
98
99

100
101

102

103

104

105

106 

107

108
109
110 
111 
112
113
114

115

ECHINOCEREUS Eng.
Groepenvormende korte zuilen. Vaak 
bloeien ze met grote gele of violette 
bloemen met groene stamper, die vaak
een week of langer geopend blijven.
Meest makkelijk te kweken soorten, niet 
kougevoelig.

116 x

+ X armatus (Pos.) Knuth
+  X % baileyi Rosé (dichte, fijne, roodachtige 

bedoorning, grote purperkleurige bloe
men)

+  X % chloranthus neocapillus
+  X dasyacanthus Eng. (dichte aanliggende 117 + x

bedoorning) 118 x
+ X fendleri (Eng.) Rümpl. 119 + x
+ X fendleri rectispinus (Peebl.) L  Bens.

(heeft kortere middendoorns)
120 + x

+ x % melanocentrus Lowry (bloem purper, 
groeit in Texas)

+ x % pectinatus (Scheidw.) Eng. (zeer variabele 
doornkleur, doorns kamvormig geplaatst) 

+ x % pectinatus spec. LAU 088 (prachtige ro
de bedoorning)

+ x % pectinatus rigidissimus (Eng.) ROmpl.
(nog kleuriger bedoorning als E. pectina
tus)

x pentalophus (DC.) Rümpl.
+ x polyacanthus rosei 
+ x % purpureus Lahm. (grote purperen bloem) 
+ x % reichenbachii (Tersch.) Hge.jr. (kamvormi- 

ge bedoorning)
+ x % reichenbachii miniatuurvorm 

x % salm-dyckianus Scheer (vormt groepen, 
oranje-rode bloemen)

+ x %spec. Texas, (robuuste plant met kamvor
mig geplaatste doorns, mooi)

+ x subinermis SD. (zwakbedoornde plant 
met gele bloemen)

+ x % viridiflorus Eng. (klein, groepenvormend, 
geelgroene bloem)

+ x viridiflorus chloranthus (Eng.) Backbg. 
(groter wordend)

+ x viridiflorus cylindricus Eng. (zelden sprui
tend)

x % Gemengd

121 +

122 +
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +

129 +

130 +
131 +

ECHINOFOSSULOCACTUS Lawr. 132 + x
Door vele gegolfde ribben gekenmerkte 133 + x
bolcatussen uit Mexico. 134 + x
Kleinblijvend. Stelt geen bijzondere eisen. 135 + x

+ x % boedekerianus (Berg.) Croiz. 136 + x
+ x lamellosus (Dietr.) Br. & R. 137 + x
+ x lloydii Br. & R.
+ x % multicostatus var. de Saltillo 138 + x
+ x phyllacanthus (Lem.) Br. & R. 139 + x
+ x wippermannii (Muehlpfrdt.) Br. & R. 140 + x
+ x %zacatecasensis Br. & R.

141 + x
ECHINOMASTUS Br. & R. 142 + x
In verzamelingen weinig voorkomende 143 + x
bolcactussen met knobbelige ribben en 
korte klokvormige bloemen uit Noord- 
Amerika. Dicht bedoornd.

+ lauii

ECHINOPSIS Zucc.
Zeer veel verbreide bolcactus. Zeer ge
makkelijke planten met grote geurige 
bloemen.
spec. de Entre Rios

ERIOCACTUS Backbg.
Aan Notocactus verwant geslacht. De 
planten worden kort cylindervormig en 
groeien met een naar het licht gekeerde 
kop. Fraaie gele bedoorning en grote ge
le bloemen, 
claviceps Ritt.

% leninghausii (Hge.jr.) Backbg. 
magnificus Ritt. 
warasii longispinus

ERIOSYCE Phil.
Grote, zeer zwaar bedoornde bolcactus
sen uit Chili. Langzame groeiers. Bloei 
valt in verzamelingen niet te verwachten. 
De zaai is niet gemakkelijk.

% aurata (Pfeiff.) Backbg. (prachtige bedoor
ning)

%ausseliana Ritt. Nom. nud.
ceratistes (O.) Br. & R.

% ceratistes coquimbensis Backbg.
ceratistes illapelensis 

% ceratistes mollesensis Backbg.
% ceratistes zorrilaensis Backbg.
% Gemengd

ESCOBARIA Br. & R.
Kleine, ietwat cylindervormig groeiende 
en dichtbedoornde cactussen uit de Ver
enigde Staten en het Noorden van Mexi
co. Zeer gewild.
dasyacantha (Eng.) Br. & R. 15 zpp (rosé 
bloem)
orcuttii koeningii 
varicolor Tieg. 15 zpp

ESPOSTOA Br. & R. emend. Backbg. 
Prachtige witwollige zuilen uit Peru. 
Bloeibare planten vormen een wollig cep- 
halium. De planten zijn niet kougevoelig. 

% churinensis
huanucensis Ritt. (fijn behaard) 
hylaea Ritt.

% lanata (HBK.) Br. & R. 
lanata rubrispina

% lanata sericata (Backbg.) Backbg. (mid- 
dendoorn minder lang als bij lanata)

% laticornua Rauh. & Backbg.
% laticornua atroviolacea Backbg. 

mirabilis Ritt. (zaailingen vormen borstel- 
krans bij voet als Thrixanthocereus)

% ritteri Buin.
suprema 

% Gemengd

EULYCHNIA Phil.
Zuilen uit Peru en Chili. Jonge planten 
hebben vaak prachtige wollige areolen.
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144 + x acida Phil.
145 + x % carrizalensis
146 + x % inquequensis (K.Sch.) Br. & R.
147 + x taltalensis
148 + x %totoralenis

FEROCACTUS Br. & R.
Merendeels zeer groot wordende bolcac- 
tussen uit Mexico en de Verenigde Sta
ten. Ze bloeien zelden in cultuur, maar ze 
bezitten een zeer fraaie bedoorning. De 
kweek is gemakkelijk en ze zijn niet kou- 
gevoelig.

149 + x %acanthodes lecontei (Eng.) Linds. (langza
me groeier, woeste bedoorning)

150 + x alamosanus Br. & R. (wordt niet zo groot,
vormt soms groepen)

151 + x % covillei (Br. & R.) Berg. (volgens Backbg.
F. emoryi)

152 + x emoryi (Eng.) Backbg. (wordt zeer groot,
maar groeit langzaam)

153 + x gracilis Gat. (wordt zeer groot; lijkt op F.
acanthodes)

154 + x %histrix (DC.) Linds. (grijsgroen lichaam,
gele bedoorning)

155 + x nobilis (L.) Br. & R. (volgens Backeberg F.
recurvus)

156 + x peninsulae (Web.) Br. & R.
157 + x % pfeifferi (Zucc.) (lijkt op F. glaucescens)
158 + x robustus (Lk. & O.) Br. & R. (vormt grote

groepen, koppen tot 20 cm doorsnede)
159 + x %wislizenii (Eng.) Br. & R. (wordt erg groot,

roodbruine bedoorning)

FRAILEA Br. & R.
Geslacht van kleine bolcactussen uit het 
midden van Zuid-Amerika. De bloemen 
zijn cleistogaam; ze geven ook zaad, 
wanneer ze door te weinig licht niet o- 
pengaan. De zaden verliezen snel hun 
kiemkracht, daarom geen importzaden 
van deze soorten.

160 x gracillima itapuensis HU 88
161 x magnifica
162 x mammifera Buin. & Bred. (zelden sprui

tend, tot 17 ribben)
163 x pumila (Lem.) Br. & R. (rijk spruitend)
164 x % pygmaea lorencoensis
165 x pygmaea phaeodisca (Speg.) Y.lto
166 x % Gemengd (zeer vele soorten)

GLANDULICACTUS Backbg.
Klein geslacht van kleinblijvende bolcac
tussen, gelijkend op Ferocactus

167 + x uncinatus (Gal.) Backbg. (middendoorns
tot 9 cm lang)

GYMNOCACTUS Backbg.
Aan Neolloydia verwant geslacht van 
kleine bolcactussen. De planten bloeien 
willig.

168 subterraneus (Backbg.) 15 zpp (heeft een 
grote penwortel)

GYMNOCALYCIUM Pfeiff. 
Zuid-Amerikaans geslacht van bolcactus
sen. Zeer geliefd. In het algemeen ge
makkelijke groeiers en bloeiers. De 
bloembuis is geschubd en onbedoornd.

169 + x anisitzii (K.Sch.) Br. & R. (witte bloem)
170 + x baldianum (Speg.) Speg. (roodbloeiend)
171 + x bodenbenderianum (Hoss.) Berg. (platte,

bruine plant, tot 8 cm doorsnee)
172 + x % cardenasianum Ritt. (Mooist bedoornde

Gymnocalycium)
173 + x %damsii rotundulum Backbg.
174 + x denudatum (Lk. & O.) Pfeiff. (zuiver witte

bloem, plant glanzend groen)
175 + x eurypleurum Ritt.
176 + x horridispinum Frank (wildbedoornd,

bloem kan 1 week bloeien)
177 + x %horstii Buin.
178 + x horstii buenekeri Buin. (zwaardere be

doorning, donkergroene epidermis)
179 + x % lagunillasense Card. (platrond, tot 4 cm

hoog en 14 cm doorsnee)
180 + x % riograndense Card.
181 + x saglione (Cels.) Br. & R. (witbloeiend,

bloeit pas als grotere plant)
182 x venturianum Friê. (roze bloem)
183 x % Gemengd

GYMNOCEREUS Backbg.
Boomachtige zuilen uit Peru.

184 + x %spec. Crisnejas

HAAGEOCEREUS Backbg.
Prachtig bedoornde zuilen. In verzamelin
gen worden ze niet zeer groot en vormen 
ze een sieraad door hun prachtige veel
kleurige bedoorning.

185 + x %aureispinus Rauh. & Backbg.
186 + x chrysacanthus (Akers) Backbg.
187 + x % divaricatispinus Rauh & Backbg. (rijk

spruitend, dikke zuil)
188 + x %olowinskianus Backbg. (vosbruin be-

doornd)
189 + x paradoxus Rauh & Backbg. (blijft klein,

tot 25 cm hoog)
190 + x % pectinatus
191 + x pseudoversicolor Rauh & Backbg. (prach

tige bedoorning)
192 + x salmonoideus (Akers) Backbg.
193 + x %seticept Rauh & Backbg. (slanke zuil, ge

le, dunne bedoorning)
194 + x % turbidus Rauh & Backbg. (waarschijnlijk

de mooist bedoornde Haageocereus)
195 + x versicolor catacanthus Rauh & Backbg.

(vosrode bedoorning)
196 + x % versicolor fuscus Backbg. (prachtige

bruinrode bedoorning)
197 + x %zehnderi Rauh & Backbg.
198 + x %zonatus Rauh & Backbg. (forse plant,

geelbedoornd)
199 + x % Gemengd (Vele soorten)

HAMATOCACTUS Br. & R.
Bolvormige planten met haakdoorns. Ge-
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200 + 

201

202 +
203 +
204 +
205 +
206 +
207 +
208 +
209 +

210 + 
211 +

212 +

213 +
214 +

215 +
216 +

217 +

218 +

219 +
220 + 
221 + 
222 +

223 +
224 +
225 +
226 +

227 +

228 + 
229 +

makkelijke groeiers en bloeiers. Tweejari
ge planten kunnen reeds bloeien met 
grote gele bloemen met rode keel. 

x % hamatacanthus davisii (Hought.) Marsh.
(Ook wel Brittonia davisii genoemd) 

x % setispinus (Eng.) Br. & R. (de gemakke
lijkste van dit geslacht.

HELIANTHOCEREUS Backbg.
Op Trichocereus gelijkende zuilen. De 
planten bloeien overdag en hebben ge
kleurde bloemen. Gemakkelijke groeiers, 
niet kougevoelig. 

x % chilensis var. Toconce 
x chilensis var. Illapel 
x % conaconensis (Card.) Backbg. 
x % escayachensis (Card.) Backbg. 
x % fricii
x % herzogianus (Card.) Backbg. 
x % orurensis (Card.) Backbg. 
x poco (Backbg.) Backbg. (zware bedoor- 

ning, langzame groeier) 
x % poco rubiflorus
x % randallii (Card.) Backbg. (wordt niet zeer 

groot)

HOMALOCEPHALA Br. & R.
Monotypisch geslacht van platronde 
planten uit Noord-Mexico en Texas. 
Zwaar bedoornd. Langzame groeier, 

x texensis (Hopff.) Br. & R.

HORRIDOCACTUS Backbg.
Zwaar bedoornde cactussen uit Chili. 
Verwant aan Neochilenia. 
andicolus Ritt.
atroviridis (Ritt.) Backbg. (bloem karmijn 
met heldere rand) 
calocephalus 15 zpp

% choapensis (Ritt.) Backbg. (donkere epi 
dermis, zwarte bedoorning) 
curvispinus (Bert). Backbg. (strogele 
bloem)

% echinus (Ritt.) Backbg. (middendoorns tot 
5 cm lang)

% froehlichianus (K.Sch.) Backbg.
% kesselringianus Dölz 

lassiocarpus (lissocarpus?)
% marksianus (Ritt.) Backbg. (bloem 

citroen-tot rood-geel)
% nigricans (Dietr.) Backbg. & Dölz 
% robustus var. Cabildo 

spec. Los Vilos (bruin-zwarte plant) 
%vallenarenis (Ritt.) Backbg. (donker be

doornd, bloem tot 5 cm doorsnede)
% Gemengd

ISLAYA Backbg.
Bolcactussen uit Peru met een viltige 
schedel. Langzame groeiers. Kleine bloe
men en zeer grote roodachtige bessen 
kenmerken deze planten, 
divaricatiflora Ritt. 15 zpp 

% grandiflorens Rauh & Backbg. (vrij grote 
bloem)

230 + islayensis (Forst.) Backbg. 15 zpp
231 + krainziana Ritt. (tot 3 cm grote, gele, geu

rende bloemen)
232 + % maritima Rauh & Backbg. (I.grandiflo-

rend?)

ISOLATOCEREUS (Backbg.) Backbg. 
Monotypisch geslacht van groot worden
de zuilen met een fraaie en zeer regelma
tige bedoorning.

233 + x % dumortieri (Scheidw.) Backbg.

LEPIDOCORYPHANTHA Backbg.
Vaak bij Coryphantha ingedeeld geslacht 
van kleinblijvende bolcactussen.

234 + macromeris (Eng.) Backbg. 15 zpp

LEUCHTENBERGIA Hook.
Monotypisch geslacht van enigszins op 
Agave lijkende planten. In oudere planten 
verschijnen willig de grote gele bloemen, 
mits gekweekt bij zeer veel licht en met 
in de zomer rijkelijk water.

235 + principis Hook. 15 zpp

LOBIVIA Br. & R.
Groot Zuid-Amerikaans geslacht van me
rendeels gemakkelijk bloeiende bolcac
tussen. De bloemen behoren tot de 
mooiste bij cactussen en zijn vaak maar 
één dag geopend. De planten zijn niet 
kougevoelig.

236 x dobeana Dölz (Volgens Backeberg: L. an-
dalgalensis)

237 + x % lateritia (Gürke) Br. & R. (kleinblijvend,
roodachtige bloem)

238 + x %pentlandii (Hook.) Br. & R. (kleinblijvend,
spruitend, prachtbloeier)

239 + x pentlandii forbesii (Dietr.) Y.lto
240 + x tenuispina Ritt. (geelbloeiend)
241 x % Gemengd

MAMILLARIA Haw.
Het grootste cactusgeslacht. Zeer geliefd 
door de mooie vormen en vaak langduri
ge en gemakkelijke bloei. Dit jaar een ex
tra grote keuze van meer dan 70 soorten.

242 + x % albicans Berg. (wordt later enigszins cy
lindri sch)

243 + x amoena Hopff.
244 + armillata K. Brand, (cylindrisch, wit tot

roze bloem)
245 + baxteriana (Gat.) Böd. (geelbloeiend)
246 + x % bella Backbg. (prachtige symmetrische

bouw)
247 x bocasana Pos. (gemakkelijk, rijke bloeier)
248 + x bocasana Pos.
249 x bocasana splendens Reb. (sterker wit be

haard)
250 + bombycina Quehl (een der mooiste Ma-

millaria's)
251 + boolii Linds. 15 zpp (blijft zeer klein, kan

wel spruiten)
252 + calacantha Tieg.
253 + calleana Backbg. (platrond, witte bloem)
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254 + x candida Scheidw. (prachtig witte bol)
255 + x % candida rosea (SD.) K.Sch.
256 + carnea Zucc. (roze bloem)
257 + % collinsii (Br. & R.) Ore. (plant roodachtig,

bloem roze met geelachtige rand)
258 + %columbiana SD. (cylindervormig, sprui

tend)
259 + compressa DC. (Zode-vormend, bloem

purper)
260 + % cowperae Shurly (bloem wit met roze

strepen)
261 + crinita DC. (blijft erg Klein) 15 zpp
262 + % densispina (Coult.) Vaupel (kleine dicht-

bedoornde kogels, gele bloemen)
263 + dioica K.Brand. (forse plant, enigszins cy

lindri sch)
264 + discolor Haw. (witte bloem met roze mid

denlijn)
265 + % dixanthocentron Backbg. (Zeer opvallend,

lichtrode bloemen)
266 + % duoformis Craig & Daws. (klein, cylin-

drisch, kleine karmijnrode bloem)
267 + durispina Böd.
268 + elegans DC. (zeer sierlijk)
269 + % fischeri Pfeiff. (platrond)
270 + % flavescens (DC). Haw. (sterk spruitend,

zwavelgele bloemen)
271 + fraileana (Br. & R.) Böd. (cylindrisch, tot 3

cm grote roze bloem)
272 + % geminispina Haw. (prachtige witte plant)
273 + gigantea Hildm. (grote witbedoornde bol

len, crèmekleurige bloemen)
274 + guerreronis recta Craig
275 + gummifera macdougalii
276 + % hahniana Werd. (prachtige plant met lan

ge witte haren)
277 + hahniana giselana Neale
278 + hemisphaerica Eng. (roze bloem)
279 + heyderi Mühlpfrdt (platrond, frisgroen)
280 + hidalgensis J.A.Purp. (forse plant, wordt

cylindrisch, bloem karmijnrood)
281 + karwinskiana Mart.
282 + klissingiana Böd. (kleine zachtroze

bloem) 15 zpp
283 + louisae Linds. (grootbloemig, roze bloem)
284 + % magnifica Buchenau (prachtig geel be-

doornd, haakdoorns)
285 + magnimamma Haw. (platronde plant)
286 + marksiana Krainz (gele plant, platrond,

groengele bloem) 
a matudae H.Bravo
287 + meiacantha Eng. (witte bloem met rode

middenstreep)
288 + melanocentra Pos.
289 + microcarpa Eng. (grootbloemig, roze

bloem met rode middenstreep)
290 + microhelia Werd. (Een der mooiste Ma-

millaria’s, kleine zon)
291 + % moelleriana Böd. (later langwerpig, bloem

crèmekleurig met roze middenstreep
292 + multilanata
293 + mystax Mart. (tot 7 cm lange midden-

doorns)
294 + nejapensis Craig & Daws.
295 + obconella galeottii (Scheidw.) Backbg.
296 + ocotillensis Craig (platrond)

297 + parkinsonii Ehrenbg. (dicht wit bedoornd,
onopvallende roze bloemen)

298 + % peninsularis (Br. & R.) Ore. (platrond,
groengele bloem met roze middenstreep)

299 + perbella Hildm. (karmijnrode bloem)
300 + petrophila K.Brand.
301 + rhodantha flavispina
302 + schelhasei Pfeiff. (bloem wit met roze of

rode middenstreep)
303 + % sheldonii (Br. & R.) Böd. (grote violette

bloemen)
304 % sheldonii var.
a spec. de Quiotepec (gevonden door Lau)
305 + spinosissima Lem. (prachtige rode be-

dooming)
306 + umbrlna Ehrenbg. (vrij groot wordend,

bloem donkerroze)
307 + uncinata Zucc.
308 + vaupelii Tieg. (vrij klein, purperroze bloem

met witte keel)
309 + wiesingeri Böd. (platronde plant, roze

bloem met donkere middenstreep)
310 + winteriae Böd. (platrond, vrij grote geel

achtige bloem)
311 + woodsii Craig (Bollen met dichte witwol-

lige schedels tot 10 cm doorsnede)
312 + yucatanensis (Br. & R.) Ore.
a + zeilmanniana flavispina (nieuwe vorm)
313 x % Gemengd

MARSHALLOCEREUS Backbg.
Grote Noord-Amerikaanse zuilen. Jonge 
planten hebben prachtige donkerbruine 
areolen. Enigszins kougevoelige planten.

314 + x thurberi (Eng.) Backbg.

MUTUCANA Br. & R.
Bolcactussen uit Peru. De planten groei
en willig en bloeien met grote zygomorfe 
bloemen. Oudere planten verkurken nog
al aan de onderkant. Niet kougevoelig.

315 + calliantha Ritt. (rijke bloeier)
316 + calliantha var. met donkerrode bloem
317 + spec. LAU 173 15 zpp

MEDIOLOBIVIA Backbg.
Aan Rebutia verwant geslacht van kleine, 
bloeiwillige cactussen.

318 x % vulpina FR 939 (Rebutia vulpina Ritt.)

MELOCACTUS (Tourn.) Lk. & O. 
Bolcactussen, die bij bloeirijpheid een 
cephalium vormen, waarna het plantenli- 
chaam zelf niet meer groeit. Gemakkelijk 
te kweken planten, die echter warmte- 
minnend zijn. Van de meeste soorten is 
er dit jaar helaas maar een beperkte 
voorraad.

319 + x amoenus (Hoffm.) Pfeiff. (blauwgroen,
witwollig cephalium)

320 + x applanatus
321 + x azureus Buin. & Bred. (de mooiste blau

we Melo)
322 x brederooianus Buln. (grauwwit cephalium

met rode borstels)
323 + x caesius Wendl.
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324 +  x c h a g u a le n s is  K K  1628 (n ie u w e  s o o rt u it v e rs c h ijn e n  de  g ro te , va ak  za ad lo ze  bes 
Peru) sen.

325 +  x %  c o m m u n is  Lk. & 0 . 355 + %  a n d ic o la
326 +  X %  c o ro n a tu s  (Lam .) B a ckb g . (zeer ze ldzaam ) 356 + n ig r is c o p a r ia  B a ckb g .
327 +  x c re m n o p h ilu s  B u in . & B red. (d on ke rg roe n 357 o d o r if lo ra  (R itt.) B a ckb g .

lic h a a m  m e t b ru in  c e p h a liu m ) 358 x p a u c ic o s ta ta  v ir id is  (R itt.) B a ckbg .
328 +  x %  d e le s s e rtia n u s  Lem . (k le in b lijv e n d e  so o rt) 359 + %  w a g e n k n e c h tii m u lt if lo ra
329 +  x d is c ifo rm is
330 +  x flo rs c h u e tz ia n u s N E O P O R TE R IA  Br. &  R. e m en d . B ackbg .
331 + x lo b o g u e rre ro i C ard . (ze ldzaam ) B o lc a c tu s s e n , s o m s  e n ig s z in s  c y lin d e r-
332 +  x m a c ro d is c u s  W erd . v o rm ig  w o rd e n d , u it C h ili en  h e t N oo rden
333 x n e g le c tu s van  A rg e n tin ië . B ij d it  g e s la c h t bev inden
334 +  x o a x a c e n s is  (Br. &  R.) B a ckb g . (laag  c e p  z ic h  een  a a n ta l w in te rb lo e ie rs .

h a liu m , roze b lo e m e n) 360 + %  c la v a ta  n an a
335 x o b tu s ip e ta lu s  Lem . (w it c e p h a liu m , roze 361 + c o im a s e n s is  R itt.

b loem ) 362 + %  la n ic e p s  R itt. (w o rd t z u ilv o rm ig , g ro te
336 +  x o n y c h a c a n th u s  R itt. (rood  c e p h a liu m ) p e n w o rte l)
337 +  x p e rm u ta b ilis  R itt. 363 + %  m a m m illa r io id e s  (H ook.) B a ckb g .
338 +  x %  p e ru v ia n u s  V a upe l 364 + w a g e n k n e c h tii R itt. (w in te rb lo e ie r)
339 + x p e ru v ia n u s  c a n e te n s is  R auh  &  B a ckb g . 365 + %  G e m e n gd
340 +  x %  p e ru v ia n u s  c h u r in e n s is
341 +  x %  p e ru v ia n u s  lu r in e n s is  R auh & B a ckb g . N E O D R A IM O N D IA  Br. &  R.
342 x s c h u lz ia n u s G ro te  z u ile n  u it Peru. Jo n g e  p la n te n  v a l
343 +  X %  s e m in u d u s len  o p  d o o r h un  p ra c h t ig e  g ro te  a reo len .
344 +  X spec. H u a n c a b a m b a 366 +  x g ig a n te a  s a n ie n s is  R auh &  B a ckb g .
345 +  x sp ec . M ila g ro 367 +  X ro sa d a
346 +  x % s p e c . P iura 368 + x %  G e m e n gd
347 +  x v io la c if lo ru s
348 +  x ze h n tn e ri (Br. & R.) B a ckb g . N O T O C A C T U S  (K .Sch.) B a ckb g .
349 +  x %  G e m e n gd  (T a lr ijke  m o o ie  so o rte n ) M o o ie , g e m a k k e lijk  g ro e ie n d e  b o lc a c tu s 

sen  u it Z u id -B ra z ilië  en  N o o rd -A rg e n tin ië .
M IC R A N T H O C E R E U S  B a ckbg . De g ro te  g e le  b lo e m e n  m e t vaak p aa rse
K le in b lijv e n d e , c e p h a liu m  v o rm e n d e  zu il- s ta m p e r v e rs c h ijn e n  w il l ig  in h e t vo o r
c a c tu s s e n  m e t k le in e  b lo e m e n  en  v ru c h  ja a r. Z e e r g e s c h ik te  p la n te n  vo o r b e g in 
te n  u it B ra z ilië . De p la n te n  b e z itte n  een ners.
s c h it te re n d e  b ed o o rn in g , m a a r z ijn  ta m e 369 X a p r ic u s  (Ar.) B erg. (g ro te  g e le  b loem ,
l i jk  w a rm te m in n e n d . n ie u w e  b e d o o rn in g  rood-gee l)

350 + auri-a zu re u s  B u in . &  Bred. 370 +  x a ra c h n ite s  R itt.
371 x f lo r ic o m u s  (Ar.) B erg. (kan v rij g ro o t w o r

M IL A  Br. &  R. den)
K le in e  z u ilc a c tu s s e n  u it Peru. Ze vorm en 372 +  x %  fu s c u s  R itt. (p la n t ro o d b ru in )
g roe p e n  van  10 è 20 c m  h o g e  z u ilt je s . 373 +  x h e rte ri W erd . (ro o d b lo e ie n d )

r B loe m e n  v e rs c h ijn e n  pas  b ij o u d e re  p lan 374 x h o rs t ii R itt.
ten . 375 +  x h o rs t ii R itt.

351 +  x p u g io n ife ra  R auh &  B a ckb g . 376 X l in k ii b u e n e ke ri R itt.
377 x m a m m u lo s u s  (Lem .) B erg. (g e m a k k e lijk e

M Y R TIL LO C A C T U S  C ons. p la n t, zeer va ria b e l)
S te rk  ve rta kke n d e  M e x ic a a n s e  zu ile n . 378 x m u e g e lia n u s
W o rd t w e l g e b ru ik t a ls  o n d e rs ta m . 379  x m u r ic a tu s  (O.) Berg.

352 +  x g e o m e tr iz a n s  (M art.) C on s . (M o o i l ic h t 380 x n ig r is p in u s  (K .Sch.) B u in .
b la u w  b e rijp t) 381 x o tto n is  (Lehm .) B erg. (zeer va ria b e le  

s o o rt, p ra c h tb lo e ie r)
N E O B U X B A U M IA  B a ckb g . 382 + x %  o tto n is  m u lt if lo ru s  F rié  ex  B u in . (k le ine
E n o rm e  v e e lr ib b ig e  z u ilc a c tu s s e n  u it b lo e m )
M e x ico . 383 x %  o tto n is  to r tu o s u s  (Lk. &  O.) Berg.

353 +  x p o ly lo p h a  (DC.) B a ckb g . 384 x p ro life ru m  R itt. N om .prov .
385 X ru ti la n s  D ën. &  K ra in z  (ka rm ijn ro ze

N E O C A R D E N A S IA  B a ckb g . b lo e m )
G ro te  zu ile n  m e t p ra c h t ig  b e d o o rnd e , vil- 386 +  x s c o p a  (S p renge l) B erg. (zeer d ic h t en  f i jn
t ig e  a reo len . b ed o o rnd )

354 +  x % h e rz o g ia n a  B a ckbg . 387 + x s c o p a  ra m o s u s  (v. O s ten ) B a ckb g . (sp ru it 
m eer, v o rm t zoden)

N E O C H IL E N IA  B a ckbg . 388 +  x %  sp ec .
K le in b lijv e n d e  b o lc a c tu s s e n  u it C h ili. 389 x %  s u b m a m m u lo s u s  (Lem .) B a ckb g .
V a a k  p ra c h t ig  d on ke re , b ijn a  z w a rte  e p i 390 +  x s u c in e u s  R itt. (b a rn s te e n k le u rig  be 
d e rm is . De p la n te n  z ijn  b lo e iw illig .  S o m s d o o rn d )
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391
392 +

393 +

394

395 +

396 +

397 +

398 +
399 +
400 +
401 +

402 +
403 +

404 +

405 +

406 +
407 +
408
409 +
410 +

411 +
412 +
413 +
414 +

< % tabularis (Ceis) Berg.
< uebelmannianus Buin. (bloem rood in ve

le variaties)
< %vanvlietii Rausch (interessante fraaibe-

doornde soort)
< % Gemengd (Vele soorten afkomstig van

liefhebbers)

OBREGONIA Frié
Monotypisch geslacht uit Mexico. Eige
naardige platronde planten. De kweek is 
niet gemakkelijk. 
denegrii Frié

OPUNTIA (Tournet.) Milt.
Het zeer grote geslacht van de schijfcac- 
tussen. Zeer gemakkelijke groeiers. De 
zeer grote zaden kiemen soms pas na 
zeer lange tijd.
basilaris Eng. & Big. 10 zpp (blauwachtig 
getinte schrijven, roodbruine glochiden) 
gosseliana santa-rita (Griff. & Hare) 
LBens. 15 zpp (ronde blauwgroene schij
ven)

OREOCEREUS (Berg.) Ricc.
Prachtige, meestal sterk behaarde zuilen 
uit de Zuid-Amerikaanse gebergten. De 
kweek is gemakkelijk, maar de planten 
groeien niet zeer snel. De planten zijn 
niet kougevoelig. 

x fossulatus var. KK 897 
x % magnificus 
x neocelsianus Backbg. 
x % ritteri Cullm. (= O. hendriksenianus den- 

silanatus volgens Backbg.) 
x variicolor Backbg. 
x % Gemengd

OROYA Br. & R.
Peruviaanse bolcactussen. Geliefde plan
ten met donkergroene, glanzende epider
mis. De planten zijn niet kougevoelig.

% borchersii (Böd.) Backbg. (tot 20 cm 
doorsnede, dichte gele bedoorning) 
borchersii var. Catac

PARODIA Speg.
Zuid-Amerikaanse bolcactussen. Ze bezit
ten een kleurig doornkleed en vallen op 
door de vele bloemen, die de gehele zo
mer door verschijnen. Door velen wordt 
het zaaien als moeilijk ervaren, omdat de 
zaailingen het eerste jaar erg klein blij
ven. Bij koele overwintering valt dit ech
ter mee. Aanbevolen.

x aureicentra omniaurea Ritt. (grofzadig) 
buenekeri Buin. (Brazilparodia) 

%cardenasii Ritt. (bloeit al als kleine plant) 
cardenasii Ritt.

% chrysacanthion (K.Sch.) Backbg. (geel- 
bloeiend)

% columnaris Card. 
x comosa Ritt. (grofzadig) 

compressa Ritt.
echinus Ritt. (lijkt op P. comosa)

415 + intermedia
416 + x lauii Brandt (grofzadig)
417+ % maassii albescens Ritt.
418 + malyana Rausch (prachtige loofgroene

plant)
419+ % maxima Ritt.
420 + minuta Ritt. (kleinblijvend)
421 mutabilis Backbg. (goudgele bloemen)
422 mutabilis carneospina Backbg.
423 + otaviana Card. (oranje-gele bloemen)
424 x % otuyensis Ritt. (grofzadig, karmijnkleurige

bloem)
425 + penicillata Fechs. & v.d. Steeg (penseel-

achtige bedoorning)
426 purpureo-aurea Ritt. (goudgele bloem)
427 + ritteri Buin.(rode bloem, wordt groot)
428 + % rubriflora Backbg. (vuurrode bloem)
429 + sotomayorensis Ritt.
430 + tredecimcostata Ritt.
431 + weberiana Brandt.
432 + % Gemengd (Vele mooie soorten)

PILOSOCEREUS Byl. & Rowl.
Vaak prachtig berijpte en behaarde zuil- 
cactussen, die in cultuur niet vaak bloei
en. De kweek van deze planten is niet 
moeilijk, maar ze zijn in het algemeen 
warmteminnend.

433 + x % azureus Ritt. (zeer mooi blauw berijpte
stam, met gele bedoorning)

434 + x bradei (Backbg. & Voll.) Byl. & Rowl.
(mooi berijpt, erg kougevoelig)

435 + x % brooksianus (Br. & R.) Byl. & Rowl. (Uit
Cuba, blauwgroen berijpt)

436 + x %glaucescens (Lab.) Byl. & Rowl. (licht
blauwe zuil, met lichtgele bedoorning)

437 + x % leucocephalus (Pos.) Byl. & Rowl. (lange
witte haren)

438 + x % pachycladus Ritt.
439 x % palmeri (Rosé) Byl. & Rowl.
440 + x % piauhyensis (Gürke) Byl. & Rowl. (helder

blauw berijpt)

PSEUDOESPOSTOA Backbg.
Behoord volgens velen tot Espostoa. 
Fraaie haarachtige bedoorning. Gemak
kelijke maar langzame groeiers. Niet kou
gevoelig.

441 + x % melanostele (Vaupel) Backbg.
442 + x % melanostele inermis Backbg. (sterker be

haard als de typeplant)
443 + x % melanostele longispina
444 + x % nana (Ritt.) Backbg. (zonder twijfel de

mooiste Espostoa)

PSEUDOLOBIVIA (Backbg.) Backbg.
Op Echinopsis gelijkende planten. Grote 
bloemen in vele kleuren. Gemakkelijke 
dankbare planten die niet kougevoelig 
zijn.

445 + x % aurea (Br. & R.) Backbg. (grote gele bloe
men)

446 + x % boyuilbensis (Ritt.) Backbg. (lijkt op P.
obrepanda; witte bloem)

447 x calorubra (Card.) Backbg.
448 + x kermesina Krainz (grote karmijn-rode

bloem)
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REBUTTIA K.Sch.
De dankbaarste bloeier onder de cactus
sen. Kleine bolvormige planten die ge
makkelijk spruiten. De bloemen verschij
nen onder aan de plant. De planten zijn 
niet kougevoelig.

449 + x % albiareolata Ritt.
450 x %calliantha Bewg. (bloemknoppen prachtig

donkerrood)
451 + x chrysacantha Backbg. (geelrode bloem,

zelffertiel)
452 x % flavistylus Ritt. (oranje-rode bloem)
453 + x granditlora Backbg. (helder karmijnrode

bloem)
454 x marsoneri Werd. (gele bloem)
455 + x % marsoneri Werd.
456 x minuscula K.Sch. (lichtrode bloem)
457 x nitida Ritt.
458 x senilis Backbg.
459 x senilis kesselringiana Bewg. (heldergele

bloem)
460 + x senilis kesselringiana Bewg.
461 x senilis lilacino-rosea Backbg. (bloem hel

der lila-rood)
462 x % senilis winteriana
463 x % spec. met gele bloem
464 x tamboensis Ritt.
465 + x vatteri (grote rode bloem)
466 x violaciflora Backbg.
467 + x winteriana
468 x % xanthocarpa dasyphrissa (Werd.) Backbg.

(blauw-rode bloem)
469 x xanthocarpa violaciflora (Backbg.)

Backbg.
470 x % Gemengd (Vele soorten van liefhebbers)

ROSEOCEREUS (Backbg.) Backbg.
Min of meer boomvormig groeiende zuil- 
cactus.

471 + x tephracanthus (Lab.) Backbg.

SELENICEREUS (Berg.) Br. & R.
De bekende 'koningin van de nacht’ be
hoort tot dit geslacht. Epifyt.

472 + pteranthus (Lk. & O.) Br. & R. (tot 30 cm
lange, witte, reukloze bloem) 15 zpp

SETIECHINOPSIS (Backbg.) De Haas 
Kleinblijvende zuilen, die zeer gemakke
lijk groeien en vooral bloeien. De bloem 
gaat ’s avonds open en bloeit één nacht.

473 x % mirabilis (Speg.) De Haas (kan als twee
jarige plant al bloeien)

SOEHRENSIA Backbg.
Grote, aan Lobivia verwante bolcactus- 
sen. Gemakkelijk te kweken. De planten 
groeien snel, maar bloeien pas op latere 
leeftijd.

474 + x bruchii (Br. & R.) Backbg. (snelle groeier)

STETSONIA Br. & R.
Boomvormige zuilen uit West-Argentinië. 
Zaailingen zijn zwaar bedoornd.

475 + x coryne (SD.) Br. & R.

STROMBOCACTUS Br. & R.
Monotypisch geslacht uit Centraal- 
Mexico. Platronde planten tot 8 cm 
doorsnede. De kweek van deze planten is 
niet gemakkelijk.

+ disciformis (DC.) Br. & R.

SUBMATUCANA Backbg.
Veelal bij Matucana gerekend geslacht. 
De bloemen bezitten een behaarde 
bloembuis.

+ x madisoniorum (Hutch.) Backbg.

SUBPILOCEREUS Backbg.
Boomvormige zuilen uit het noorden van 
Zuid-Amerika. 

x repandus (L.) Backbg.

SULCOREBUTIA Backbg.
Zeer gewilde bolcactussen uit Bolivië. De 
planten lijken op Rebutia.

+ menesesii (Card.) Backbg. 10 zpp (geel-
bloeiend, spruitend)

TRICHOCEREUS (Berg.) Ricc.
Groot geslacht van zuilcactussen. De 
planten zijn zeer verschillend van uiter
lijk, maar groeien vrijwel alle gemakkelijk 
en ze zijn niet kougevoelig. Een aantal 
soorten vormen de meest gebruikte 
entstammen.

+ x camarguensis nanus
+ x chilensis var. Illapel
+ x coquimbanus (Mol.) Br. & R. (wordt niet 

zeer groot, vormt grote groepen)
+ x fulvilanus Ritt. (fraaie bedoorning)
+ x % pachanoi Br. & R. (veelgebruikte entstam) 
+ x % spachianus (Lem.) Ricc. (harde entstam, 

veelgebruikt)
+ x spec. Oeros
+ x % spec. San Marcos 
+ x %taquimbalensis Card.
+ x % validus (Monv.) Backbg. (zeer dik worden

de zuilen)
+ x % werdermannianus Backbg. (groot, met 

mooie zware bedoorning)
+ x % Gemengd (Vele soorten)

WEBERBAUEROCEREUS Backbg. 
Prachtig bedoornde slanke zuilen. Ge
makkelijk te kweken en niet kougevoelig. 

+ x fascicularis (Mey.) Backbg.
+ x %johnsonii Ritt. (prachtige geelbedoornde 

zuil; een sieraad)
+ x % weberbaueri (K.Sch.) Backbg.
+ x % Gemengd

WEINGARTIA Werd.
Aan Gymnocalycium verwant geslacht 
van bolcactussen. De planten zijn zeer 
bloeiwillig met gele bloemen.

+ x buiningiana Ritt. 15 zpp (zeldzame nieu
we soort)

+ x lanata Ritt. (vrij grote bolvorm)

476

477

478

479

480
481
482

483
484
485

486
487
488
489

490

491

492
493

494
495

a

496
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497 + x

498 + x

499 x

500 x

ZADEN

501 +

502 +

503 x

504 x

505 x

506 +

longigibba Ritt. (plant tot 9 cm doorsne
de, bloem goudgeel)
riograndensis Ritt. (zonder penwortel. La
ter enigszins cylindrisch wordend)

GEMENGDE CACTUSZADEN
Mengsel Nr. I. Aanbieding van overgeble
ven zaden van het vorige seizoen. Vele 
overgebleven zaden zijn gemengd, waar
door een mengsel van meer dan 300 
soorten ontstond. Vorig seizoen werden 
meer dan 250.000 zaden van dit mengsel 
verkocht. Van dit nummer zijn verkrijg
baar:
porties van minstens 200 zaden è t 
2,-(Bfrs. 35); porties van 1000 zaden è f 
6,-<Bfrs. 105) en porties van 10.000 zaden 
è f  25,- (Bfrs. 430).
Mengsel Nr. II. Mengsel van uitsluitend 
verse zaden. Zeer vele soorten. Dit meng
sel is verkrijgbaar in porties van 100 za
den è f  2,- (Bfrs. 35) en in porties van 
1000 zaden è f  7,50 (Bfrs. 125).

VAN ANDERE SUCCULENTEN

ADENIA Forsk. Passifloraceae 
Succulente planten met vaak een korte 
dikke stam. 
glauca 5 zpp

AEONIUM Webb & Berth. Crassulaceae 
Bladsucculenten, die koel overwinterd 
kunnen worden. Opvallend zijn de vaak 
fraai gekleurde rosetten van bladeren en 
de eindstandige bloei, 
arboreum (L.) Webb & Berth.

AGAVE L. Agavaceae 
Bladsucculenten. De bloei is eindstandig, 
met een enorme bloemstengel. Na de 
bloei sterft de plant. De aangeboden 
soort wordt niet zeer groot (doorsnede 25 
cm)

% filifera Salm (bladranden met lange ve
zels)

ANACAMPSEROS L. Portulaceae 
Dit geslacht omvat zowel blad- als stam- 
succulenten. De planten blijven klein en 
bloeien gemakkelijk. 
rufescens (Haw.) Sweet

BOWIEA Harv. ex Hook.f. Liliaceae 
Ui-achtige gewassen uit Afrika met klim
mende spruiten. Bij volwassen planten 
zijn geen bladeren aanjvezig. Bloei on
aanzienlijk.
volubilis Harv. & Hook.

CALIBANUS Rosé Agavaceae 
Zeldzame plant uit Mexico. Vormt een 
korte dikke stam en heeft grasachtige 
bladeren.
hookeri Trel. 5 zpp

CARALLUMA R.Br. Asclepiadaceae 
Aasbloemige uit Afrika. De bloemen zijn 
niet zeer groot, maar vaak wel zeer mooi 
getekend.
mammillaris (L.) N.E.Br. 10 zpp

CISSUS DC. Vitaceae 
Stamsucculent met een zeer dikke stam 
en zeer grote bladeren die ’s winters af
vallen. De bloemen zijn onaanzienlijk, 
juttae Dtr. & Gilg. 5 zpp

CONOPHYTUM N.E.Br. Mesembryanthe- 
maceae
Dwergsucculenten, die in de herfst rijk 
bloeien in vele kleuren. De planten die
nen alleen in de herfst spaarzaam bego
ten te worden.

% calculus (Bgr.) N.E.Br. (kleine gele bloem) 
minutum (Haw.) N.E.Br. (roze-lila bloem) 
pearsonii N.E.Br. (vormt compacte zode, 
lila-roze bloem)

°/o pillansii Lavis (purper-rode bloem)
uvaeforme (Haw.) N.E.Br. (witgele bloem)

COTYLEDON L. Crassulaceae 
Het geslacht bevat blad- en stamsuccu- 
lenten. In het algemeen groeien en bloei
en ze gemakkelijk met een eindstandig 
bloemscherm met buisvormige bloemen. 

% orbiculata L. (dik witberijpte bladeren)

DOROTHEANTHUS Schwant. Mesembry- 
anthemaceae
Meest eenjarige planten. Zeer geliefd als 
zomerbloem in de tuin.

%hallii L. Bol.

ECHEVERIA DC. Crassulaceae 
Bladsucculenten, met in rosetten ge
plaatste bladeren. Vaak prachtig berijpt. 
Zeer mooie, kleine bloemen. Sommige 
soorten bloeien in de winter, 
lauii (prachtige berijpte bladeren, gevoe
lig voor vocht)

% Gemengd

EUPHORBIA L. Euphorbiaceae 
Zeer geliefde succulenten. Per bloem 
ontstaan maximaal drie zaden, zodat de
ze moeilijk in grote hoeveelheden te krij
gen zijn.
bubalina Boiss. 5 zpp 
Gemengd 15 zpp

FAUCARIA Schwant. Mesembryanthema- 
ceae
Hoogsucculente planten met zeer dikke 
bladeren, die vaak getand zijn. De bloei 
is zeer gemakkelijk met grote gele bloe
men.
britteniae L.Bol. 
kingiae L.Bol.

507 + x

508 +

509 +
510 +
511 +

512 +
513 +

a x

514 + x

515 + x

516 + x

517 x
518 x

519 +
520 +
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521 +

522 +
523 +
524 +
525 +
526

527

528

529 +

530 +

531 +

532

533 +

534 +
535 +

FRITHIA N.E.Br. Mesembryanthemaceae 
Hoogsucculente plant, gelijkend op Fe- 
nestraria met karmijnrode bloem, 
pulchra N.E.Br.

KALANCHOE Adans. Crassulaceae 
Bladsucculenten, geliefd vanwege de 
prachtige gevormde en gekleurde blade
ren. De bloemen zijn vaak zeer mooi en 
kunnen de planten maandenlang sieren, 

x % hirta Harv. 
x rotundifolia Haw. 
x thyrsiflora Harv.
x tomentosa Bak.
x undulata

KEDROSTIS Medic. Cucurbitaceae 
Dikke knollen met lange ranken. Kleine 
gele bloemen, 
africana (L.) Cogn.

LAPIDARIA Schwant. Mesembryanthema
ceae
Hoogsucculente, kleinblijvende planten. 
Het geslacht is monotypisch. 
margaretae (Schwant.) Dtr. & Schwant. 15 
zpp

LITHOPS N.E.Br. Mesembryanthemaceae 
De meest geliefde onder de succulente 
Mesems. Rljkbloeiend in nazomer en 
herfst.

% Gemengd

MESEMBRYANTHEMACEAE
% Mimicrymengsel. Mengsel van vele soor

ten kleinblijvende Mesems.

STAPELIA L. Asclepiadaceae 
De planten bezitten succulente stammen 
met vier ribben en hoogstens rudimentai
re bladeren. Grote bloemen met vijf 
bloemslippen. Vaak hebben de bloemen 
een onaangename geur.

536 comparabilis White & Sloane 5 zpp
537 + desmetiana N.E.Br. 10 zpp
538 + hirsuta L. 15 zpp
539 + nobilis N.E.Br. 10 zpp
540 variegata L. 10 zpp
541 Gemengd

TACITUS Moran & Meyran 
Nieuw monotypisch geslacht uit Mexico. 
De planten lijken op een kleine Echeve- 
ria. Zeer gezocht.

542 % bellus Moran & Meyran

TALINUM Adans. Portulacaceae 
Struikjes met knollige wortels. De bloe
men verschijnen aan lange stengels.

543 x paniculatum (Jacq.) Gaertn.

TESTUDINARIA Salisb. Dioscoreaceae 
Olifantsvoet. Planten met grote stamknol, 
die scheurt en daardoor bezaaid lijkt met 
grote wratten. De plant maakt lange ran
ken. Zeer voordelige aanbieding.

544 + elephantipes (L'Her.) Lindl. 15 zpp

TITANOPSIS Schwant. Mesembryanthe
maceae
Zeer geliefde, kleinblijvende, zodevormen- 
de plantjes met naar verhouding grote 
gele of oranjekleurige bloemen.

545 + calcarea (Marl.) Schwant.

MONI LARIA Schwant. Mesembryanthe
maceae
Kleine struikjes. Gele of rode bloemen, 
chrysoleuca (Schltr.) Schwant. (sneeuw
witte bloemen)

OPHTHALMOPHYLLUM Dtr. & Schwant. 546 + 
Mesembryanthemaceae 
Hoogsucculente planten, die veel lijken 
op Conophytum.

% spec. Bushmanland (lila bloem, gemakke- 547 + 
lijk spruitend)

WELWITSCHIA Hook.f. Gnetaceae 
Levend fossiel. Zeer zeldzame woestijn- 
plant uit Angola en Zuidwest-Afrika. De 
kweek van deze plant is zeer moeilijk en 
wordt aan beginners niet aanbevolen. 
Zeer beperkte voorraad. LET OP: f 
2,-(Bfrs. 35) per portie van 5 zaden! 
bainesii (Hook.f.) Carr. 5 zpp è f  2,- (Bfrs. 
35)

YUCCA Liliaceae 
elata

OTHONNA L. Compositae
Caudex vormende planten, wintergroei-
ers. Zeer geringe voorraad.
lobata 3 zpp (lijkt op een miniatuur ape-
broodboom)

PLEIOSPILOS N.E.Br. Mesembryanthe
maceae
Ook wel levend graniet genoemd. Ze 
worden groter als Lithops en bezitten 
zeer dikke bladeren. Ze bloeien in de 
herfst met zeer grote bloemen, 
bolusii (Hook.) N.E.Br. 
nelii Schwant.
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Een plantenadministratie kan uit minstens 5 delen bestaan:
A. Een register dat op volgorde van de datums, waarop planten verkregen 

werden, wordt bijgehouden.
B. Een kaartsysteem wat op familie-, geslachts- en soortorde gerangschikt, 

en in elke orde-groep alfabetisch gerangschikt is.
C. Een verzameling dia's en foto's, door een eigen register beheerd, met 

verwijzing naar het kaartsysteem B.
D. Een register van gezaaid zaad, waarin systematische notities omtrent 

resultaten daarvan.
E. Boeken en tijdschriften, waarnaar in ons kaartsysteem (B) verwezen kan 

worden.

Van deze 5 groepen vormen A en B een zelfstandig deel, waartussen altijd 
een samenspel moet zijn. Iemand die nooit foto’s en dia’s maakt, kan groep 
C verwaarlozen. Groep D (het zaairegister) kan een hoofdstuk apart zijn, 
wegens het feit dat dié planten pas later, als ze volwassen zijn, tot de perma
nente verzameling gaan behoren, zodat dan het register A en het kaart
systeem B ingeschakeld moeten worden.

We gaan thans over tot de individuele bespreking van A t/m E.
U zult zien dat daar de mogelijkheid is tot kruisverwijzing tussen die 5 groepen 
van aantekeningen, en het is erg noodzakelijk om de eenheid tussen deze 
5 groepen te zien en te handhaven. Met andere woorden: Wat op datum- 
volgorde gebeurt moet individueel terugvindbaar zijn voor vandaag en morgen 
(A-B). Een foto van een bepaalde plant moet vindbaar en plaatsbaar zijn 
(B-C). Zelf gezaaide planten moeten na zekere tijd ingelijfd worden in de 
vaste verzameling (A, B - D). Een bepaald artikel in een boek of tijdschrift 
over een bepaalde plant moet óók vindbaar zijn en men zal moeten weten 
waar het te vinden is en of er over beschikt kan worden (B-E).

Willowweg 109, Penhill, Eersterivier 7100, R.S.A (wordt vervolgd)

Op de groeiplaats van Coleocephalocereus paulensis
Ritt.

G. OLSTHOORN

Deze kleine zuilcactus komt voor op ”llha de Sao Sebastiao”, in de literatuur 
ook wel "llha bala” genoemd, naar de belangrijkste plaats op het eiland. Dit 
eiland ligt voor de kust van Zuid-oost Brazilië op ongeveer 100 km van de 
stad Sao Paulo. Het kustgedeelte tussen Sao Paulo en Rio de Janeiro is 
wat natuurschoon betreft zeer indrukwekkend en "llha de Sao Sebastiao” ver
dient om deze reden een wat nadere bespreking. Het eiland is ongeveer 
16 km breed en 25 km lang en bestaat voor het grootste gedeelte uit een 
steil opgaand gebergte, een beeld wat overigens langs de gehele kust tussen 
Sao Paulo en Rio de Janeiro te zien is. Dit gebergte is begroeid met een 
zeer dicht en hoog opgaand regenwoud, wat nog vrijwel ongerept is. De 
kuststrook nabij de plaats llha Bela heeft helaas al vrij veel geleden onder 
het ook in Brazilië sterk opkomend toerisme.
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Foto 1 "Baia Castethanos" gezicht op de met regenwouden begroeide hellingen

Foto 2 Habitat van Coleocephalocereus paulensis
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Een van de mooiste gedeelten van het eiland is de aan de andere kant 
van de plaats llha Bela gelegen baai (Baia de Castelhanos), waar wij dan 
ook Coleocephalocereus paulensis  aantroffen. Om hier te komen moet men 
een dwars door de bergen gaande, onverharde weg van 23 km volgen 
welke wij te voet hebben afgelegd. Dit is zeer zeker de moeite waard, daar 
deze weg dwars door het dichte oerwoud voert en er onderweg een grote 
hoeveelheid planten te bewonderen is. Naast veel Bromeliaceae, Philodendrons, 
orchideeën waren ook veelvuldig 2 Rhipsalissoorten te zien namelijk: de al
gemeen voorkomende R. baccifera (syn. cassutha), alsmede R. paradoxa. 
Een opvallend feit is dat de berghellingen, gelegen aan de kant van "Baia 
Castelhanos" (de open zeekant), aanmerkelijk dichter en hoger begroeid zijn, 
een verschijnsel wat ik niet verklaren kan. Als cactusliefhebber verwacht je 
eigenlijk niet op een met regenwoud begroeid eiland als dit andere cactus
soorten als alleen epifytische te vinden. Toch bevindt zich hier de groeiplaats 
van C. paulensis. We hadden het geluk deze soort te vinden op een al
leenstaande rots aan de rand van het regenwoud.
Coleocephalocereus is een geslacht van niet al te hoog wordende zuilcac- 
tussen en telt 6 a 7 soorten. De planten hebben een eenzijdig echt 
cephalium, wat verdiept is en in de top begint. Dit cephalium is sterk wol-
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lig en tussen de wol bevinden zich stijve borstels. Men kan het een typisch 
Braziliaans geslacht noemen.
C. paulensis is ongeveer 1 meter hoog, spaarzaam aan de voet vertakkend. 
De zuilen zijn een 10 cm in doorsnede, grasgroen, met ongeveer 15 rib
ben, die vrij vlak zijn. De areolen hebben 5-6 dorens. Het cephalium bestaat 
uit vuilwitte wol, waartussen de borstels te voorschijn komen. Deze soort is 
door Ritter in 1968 als nieuwe soort beschreven.
De populatie welke wij vonden groeide op de top van een alleenstaande 
rots en telde een 100-1 50 planten, zowel jonge als oude planten. Een enkel 
exemplaar was ook naast deze rots te vinden. De bijgaande begroeiing be
stond o.a. uit: Rhipsalis baccifera, Bromeliaceae, waaronder een mooie zil
verwitte Tillandsia spec. en Cereus pernambucensis. Over de laatste kunnen 
nog een paar opmerkingen gemaakt worden. C. pernambucensis is een langs 
een groot deel van de Braziliaanse kust veel voorkomende soort. Het is een 
hangende en kruipende plant, die alleen zeer dicht langs de zee te vinden 
is en vaak op rotsen groeit, die zich in de branding bevinden. Het is een 
van de weinige planten, die zich op dergelijke kale rotsen nog in leven kan 
houden, al zijn de planten vaak in slechte conditie (geel) vanwege voedsel
gebrek.
Onder iets betere omstandigheden zien de planten er dan ook duidelijk be
ter uit. Het is een plant, die ook in vochtigere streken, zoals de kuststrook 
tussen Rio en Sao Paulo, veel voorkomt.

Amsterdamsestraatweg 933 bis, Utrecht

De zaden en bloemen van het geslacht Weingartia Werder- 
mann (I)
FRED BRANDT

Om een klein overzicht te krijgen van de bloemen en zaden van de vele 
soorten van dit geslacht, alsook om hun groepering in het raam van het 
geslacht aan te geven en in afbeeldingen vast te leggen, heb ik 9 van de meest 
markante zaadvormen getekend. Tegelijkertijd heb ik van dezelfde 9 soorten 
de bloemen in beeld weergegeven. Daarmee wil ik aantonen, dat al deze 
soorten in het raam van dit geslacht bij elkaar horen.
Door deze zaad- en bloemtekeningen wordt duidelijk zichtbaar, dat er tussen 
de zaden van de soorten rond W. fidaiana en die van de soorten rond 
W. steinbachii in het geheel geen verschil is aan te tonen. Hierbij wordt duidelijk 
gemaakt, dat de zaadvormen van deze twee groepen bijna volkomen gelijk zijn 
en dat ook hun bloemen geen verschillen laten zien. Hierbij moet er rekening mee 
gehouden worden, dat van deze soortgroepen telkens de extreemste zaad
vormen getekend en weergegeven werden. Hetzelfde geldt overigens ook voor de 
bloemen. In werkelijkheid echter kan zowel bij de zaden als bij de bloemen 
een ononderbroken reeks van alle denkbare tussenvormen waargenomen worden. 
Deze tussenvormen laten zelfs een ongemerkte overgang van de ene groep in 
de andere toe. Zij bestaan niet alleen als verbindingen tussen de aparte groepen, 
maar zij treden ook als verbindingen tussen de aparte soorten od . Er zijn ook 
vloeiend verlopende overgangen van de groep om W. pu lqu inensis  Card. met 
haar iets afwijkende zaden naar de beide andere groepen. Dit bewijst ook hier 
de enge saamhorigheid van al deze soorten.
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W. glomerispina

Bloemtekeningen, links overlangse doorsnede 
rechts de hele bloem
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W. fidaiana
1,5 mm Ig, 1,1 mm br.

W. lecoriensis
1,2 mm Ig, 1 mm br.

W. oenantha
1,5 mm lg, 1,1 mm br.

W. steinbachii
1,1 mm lg, 0,9 mm br.

W. neumanniana 
1,4 mm lg, 1,1 mm br.

W. glomeriseta
0,9 mm lg, 0,5 mm br.

W. pulquinensis
0,8 mm lg, 0,7 mm br.

W. glomerispina
1,2 mm lg, 1,2 mm br.

W. menesesii
0,9 mm lg, 0,6 mm br.

Zaadtekenmgen: de meest markante zaadvormen Tekeningen van de schrijver
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De zaadstructuur bij het geslacht Weingartia is bij alle groepen volkomen ge
lijk en uniform van aard. De testa van de zaadkorrel is steeds zwart, mat of 
ook wel enigszins glanzend, bedekt met rimpelige, ruwe en wratachtige, dik
wijls dicht op elkaar gedrukte knobbeltjes. Deze knobbeltjes kunnen vaak 
met een min of meer dichte laag van arillushuid (1) bedekt zijn, waaroverheen 
vaak nogmaals vezelige stukjes arillushuid liggen. Deze vezelige stukjes geven 
de betreffende zaadkorrel dikwijls zijn originele uiterlijk, zoals ik het in de zaad- 
tekeningen heb weergegeven, maar het is steeds individueel.
Dikwijls zijn de zaadkorrels te groot (of te talrijk) voor de vrucht en dan worden 
zij in de vrucht dicht op elkaar geperst. Daardoor ontstaan dan de vele randen 
en groeven in de aparte zaadkorrels, omdat er met geweld druk op wordt 
uitgeoefend. Wanneer men het bekijkt moeten deze deformeringen van de korrel 
altijd als zeer individueel beschouwd worden. De kleinere zaadkorrels van de 
groep rond W. pulquinensis Card. daarentegen liggen losser in de vrucht 
en worden daardoor nauwelijks gedeformeerd. Ook is bij deze groep het aantal 
knobbeltjes op de zaadkorrel geringer, waardoor elke korrel apart zich beter 
kan ontwikkelen dan een, waar het dubbele aantal knobbeltjes op hetzelfde 
oppervlakte bijeen gedrongen wordt, zodat men ze dikwijls maar moeilijk van 
elkaar kan onderscheiden.

lm Samtfelde 57, 4790 Paderborn, B.R.D. . . . .
Vertaling: J. Theunissen (SI01 VOlQt)

Duvalia reclinata en Duvalia radiata

J.C. VAN ’T ZELFDE

Het geslacht Duvalia behoort samen met o.a de geslachten Carralluma, 
Huernia en Stapelia tot de groep Stapelieae welke samen met de groepen 
Periphoceae (Raphionacme), Cynancheae (Cynanchum, Sarcostemma), 
Masdenicae (Fockea) en Ceropegieae (Ceropegia) de Asclepiadaceae 
vormen (zijdeplantfamilie).
Duvalia is een klein blijvend zodenvormend geslacht (takken tot 5 cm) en is op
gesteld door Haworth, welke naam vereeuwigd is in het geslacht Haworthia. 
De planten hebben 4- tot 6-ribbige getande takken.
De bloembouw wijkt belangrijk af van de andere stapelia-achtigen. De kroon- 
buis wordt gevormd door een vlezige sterk behaarde ring (annulus) waaraan 
de 5 kroonslippen zitten. Deze kunnen lijnvormig zijn (radiata) of breed 
(D. reclinata) (zie ook eens Wim Manders in Succulenta nr. 4 blz. 86). 
Duvalia reclinata heeft volgens Jacobsen 3 variëteiten t.w.:
1. Duvalia reclinata var. reclinata
2. Duvalia reclinata var. angulata
3. Duvalia reclinata var. bifida

Duvalia radiata heeft volgens Jacobsen 4 variëteiten t.w.:
1. Duvalia radiata var radiata
2. Duvalia radiata var. hirtella
3. Duvalia radiata var. minor
4. Duvalia radiata var. obscura

Het verschil in de variëteiten ligt in een iets meer behaarde of een iets 
andere vorm van de annulus.
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Du va lia reclinata

Duvalia radiata
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Duvalia reclinata

Duvaliabloem

ANNULuS

J.V.'tl
o 8 .« i

C o S ö N A
k (< c e .N  s t - iP P E .N

De planten kweek ik in een verwarmde kamer met het raam op het 
oosten. Deze kweekwijze geeft bij mij geen problemen. Het enige probleem 
was het afvallen van de knoppen wat nu verholpen is door meer te neve
len en water te geven. De gemakkelijkste vermeerdering is het nemen van 
stekken. Deze leggen we op de grond en laten ze bewortelen.
Zaaien is natuurlijk ook goed mogelijk.
Het grondmengsel moet luchtig zijn en ik heb dit jaar op aanraden van 
Arie de Graaf mijn grond met bims (vulstof in de wegenbouw) vermengd. 
Zover ik kan beoordelen zijn de resultaten bevredigend te noemen. Ik dek 
alle Stapelia’s en Stapelia-achtigen af met een laag grind zodat het planten- 
lichaam niet in de grond zit, maar tussen de steentjes, waardoor rotten 
door stagnerend water wordt voorkomen. In de winter nevel ik alleen 
op zonnige dagen.

Petuniastraat 5, 3333 SE Zwijndrecht
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TIJDSCHRIFTEN

Cactaceae brugensis jrg. 3 (1981) nr. 5
Een verslag van P. Dekker van verschillende collecties en van een verenigingsbijeenkomst. 
E. Lanssens vervolgt met een zesde aflevering zijn serie over Cactussen op hydrocultuur. 
Ook A. Lau is aan zijn zesde aflevering toe met zijn Zuidamerikaanse cactus-dag boek. 
P. Bourdoux beschrijft het geslacht Greenovia en separaat G. diplocycla en Notocactus 
uebelmannianus.
Cactaceae brugensis jrg. 3 (1981) nr. 6
P. Bourdoux bespreekt Mammillaria surculosa en M. carretii (— M. unihamata).
Zowel A. Lau met zijn Zuidamerikaanse cactus-dagboek als E. Lanssens met zijn Cactussen 
op hydrocultuur zijn aan hun zevende aflevering toe.
J. Supply beschrijft Aztekium ritteri.
Cactusflora Leuven 1981 nr. 5
Een korte verhandeling over het geslacht Uebelmannia door J. Stassen.
Cactusflora Leuven 1981 nr. 6
Het kweken en verzorgen van succulenten in de maanden juni tot en met september wordt 
behandeld.
Grusonia jrg. 21 (1981) nr. 5
Een door Myriam vrij vertaald stuk uit het eerste deel van Ritter over soorten, variëteiten 
en wat daarmee samenhangt voor het benoemen van planten.
Grusonia jrg. 21 (1981) nr. 6
Myriam vervolgt met haar vertalingen uit het eerste deel van Ritter en geeft beschrijvingen 
uit het geslacht Peireskia en Opuntia (vooral Platy-opuntia).
C. Berchl, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen

Kakteen und andere Sukkulenten 32 3, mrt. 1981
De voorplaat van dit nummer wordt gesierd door een standplaatsopname van Cyphostemma 
cramerianum, een stamsucculente vertegenwoordiger van de familie der Vitaceae.
G. Fritz wijdt een kritische beschouwing aan Sulcorebutia cylindrica, aangevuld met tekeningen 
van A.J. Brederoo. P. Braun en A.J. Brederoo publiceren Discocactus multicolorispinus. spec. nov. 
Stapelianthus decaryi wordt besproken door R. Schmied.
De derde aflevering van een serie artikelen over het geslacht Argyroderma, van de hand van
H. Hartmann, handelt over A. testiculare.
De invloed van licht en warmte op de kieming van zaden van de verschillende soorten van het 
geslacht Dinteranthus wordt in een samenvattend artikel beschreven door N. Sauer.

Kakteen und andere Sukkulenten 32 4, apr. 1981
Tacitus bellus siert de titelpagina van deze aflevering. G. Sydow gaat in op de vraag of Opuntia 
compressa identiek is met O. humifusa. B. Potocki-Roth behandelt de pissebedden als aantasters 
van onze planten. Kleiner publiceert het vervolg op zijn artikel over de verzorging van cactussen 
voor beginners. Over de verzorging en vermeerdering van Adenium obesum wordt een bijdrage 
geleverd door F. Strigl. Hij behandelt onder meer het enten van Adenium op Oleanderstekken. 
Het geslacht Oscularia wordt besproken door D. Gewitzsch. E. Esteves Pereira publiceert Pseudo- 
pilocereus diersianus spec. nov., afkomstig uit de staat Goias, Brazilië.

Kakteen und andere Sukkulenten, 32 5, mei 1981
De schitterende bloemen van Hylocereus purpusii prijken op de voorplaat van deze aflevering. 
S. Stuchlik bericht over een witbloeiende variant van Turbinicarpus roseiflorus.
W. Weskamp wijdt onder de titel "De Parodia’s van Noord-Argentinië" een bijdrage aan de vondsten 
van het echtpaar Piltz in de jaren 1976-1980. G. Frank publiceert Echinocereus freudenbergeri 
spec. nov., afkomstig uit Coahuila, Mexico. Deze soort schijnt systematisch tussen E. delaetii 
en E. nivosus in te staan. De roodbloeiende Coryphantha elephantidens wordt afgebeeld en 
besproken door W. Heyer. A. Meininger wijdt een artikel aan de botanische tuin "Pinya de Rosa" 
in Spanje. L.E. Paul breekt een lans voor het geslacht Hoya.
Tenslotte wordt het opkweken van Agaven uit zaad behandeld door Ch. Merbs.
A R  Pullen, Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

The Cactus and Succulent Journal of Great Britaln, Vol. 42, nr. 2, May 1980.
Op de titelpagina van deze uitgave prijkt een 3x vergrote detailkleurenfoto van 3 bloemen 
van Mamm. sphaerica, waarvan door de lichte onscherpte en door de zacht ineen vloeiende 
crèmewitte en gele tinten toch een bepaalde bekoring uitgaat.
A.W. Mace verhaalt over de Zuidamerikaanse cactussen in de 70-er jaren. In deze beschouwing 
is hij de mening toegedaan, dat vele cactussen - in deze decade uitgevoerd - het niet meer 
overleefd hebben. Zo denkt hij dat van de tienduizenden Discocactussen (alle importexempla-
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ren!) minder dan één procent nog maar in cultuur in leven is. Hij propageert het nemen van 
jonge stekken en het kweken uit zaad. Vooral in het laatste geval is er geen probleem van 
aanpassen. Paul Sherville geeft een boeiend reisverslag met foto's van een reis naar de Boli
viaanse Andes. John Donald en Wolfgang Krahn geven de beschrijving van Sulcorebutia verti- 
cillacantha var. applanata var. nova en Sulcorebutia verticillacantha var. ritteri.
Roberto Kiesling presenteert de lezer een nieuw Gymno: Gymnocalycium mesopotanicum die 
thuis hoort in de provincie Corrientes, Argentinië.
Margaret A.T. Johnson geeft een zeer wetenschappelijk verhaal n.a.v. haar verdere cytologische 
onderzoekingen m.b.t. Mamm. prolifera en andere soorten Mammillariae.
Margaret Martin en Peter Chapman behandelen een aantal bladdragende cactussoorten.
John Pilbeam wijdt in een tweede aflevering aandacht aan het beter kweken van Mammillaria's, 
waarbij speciaal de vertegenwoordigers uit de Mamm. wrightii-groep de revue passeren.
Deze zelfde schrijver verschaft de lezer zijn inzichten terzake van een succesvol kweken uit 
cactuszaad.

The Cactus & Succulent Journal of Great Britain, vol. 42, no. 3, August 1980.
Een In Memoriam wordt gewijd aan Peter Bally (85), BK. Boom (77), Hanz Krainz (74) en 
Edgar Lamb (75).
N.P. Taylor schrijft over het geslacht Melocactus (deel 1), voorkomend in oostelijk Brazilië. Alle 
soorten laat hij de revue passeren, geeft een overzichtelijk verspreidingskaartje plus enige goede foto's. 
Werner Reppenhagen wijdt aandacht aan het in stand houden van soorten cactussen d.m.v. door 
mensenhanden bevorderde vermeerdering.
W.L. Tjaden geeft het verslag van het I.O.S.-congres dat in 1980 in Mexico werd gehouden. 
Horst Pfennig deelt de lezer zijn kweekervaringen met Sansevieria’s mee.
Een veilig gebruik van insectendodende middelen koos N.P. Davis als onderwerp. De vele gangbare 
giften neemt hij met name in beschouwing.
H K. Airy Shaw en N.P. Taylor verblijden ons met een species nova, t.w. Dorstenia renneyi, afkomstig 
uit Kenya, aldaar 10 jaar geleden ontdekt.

The National Cactus and Succulent Journal, Vol. 35, nr. 2, June 1980.

J.C. van Keppel behandelt (deel 1) het hybridegeslacht X. Graptoveria, waarmede onze lezers 
reeds in Succulenta uitvoerig hebben kennis kunnen maken.
D. Whitely koos als onderwerp Neoporteria m am m illario ides.
BUI Tree toont met behulp van een tweetal foto's aan, dat het uiterlijk van Toumeya papyra- 
cantha zeer beduidend kan verschillen binnen de soort zelf.
Fred Canham beschrijft zijn succulente reiservaringen, opgedaan tijdens zijn zilveren-huwelijksreis 
(met echtgenote) naar Zuid-Afrika.
De bloemkleuren van Mamm. senilis en Mamm. digetii hebben in het verleden nogal geleden 
onder afwijkende beschrijvingen van vroegere cactuskenners. Dit vond Manfred Fiedler ook en 
probeert dan voorts wat orde op kleurenzaken te stellen.
René Zahra verhaalt over de cactushobby, zoals die op het eiland Malta bedreven wordt.
In diens vast rubriekje behandelt E.W. Putnam Opuntia vestita en Gymnocalycium ourselianum. 
Een goed initiatief, tenslotte, mag het publiceren van de Alfred Launummers genoemd worden. 
In deel 1 worden de nummers 1 tot en met 699 met bijbehorende cactusnamen kenbaar ge
maakt. En dit inclusief de naam van de streek, waar Lau deze veldnummers ooit noteren 
mocht.

The National Cactus & Succulent Journal, vol. 35, nr. 3, Septem ber 1980.
Dit nummer opent met een wetenschappelijk artikel van de hand van D.C. Speirs, dat gaat over 
de succulente, droogteminnende planten.
Fred Canham is aan deel 2 van zijn Zuidafrikaanse toer toe.
D. C. Speirs schrijft over Yucca glauca die in westelijk Canada voorkomt.
E. W. Putnam stelt de liefhebber Echinocereus salm-dyckianus voor.
J.S. Sarkaria bericht ons over een nieuwe Caralumma bhupinderana, afkomstig uit India. Tekeningen, 
zwartwit- en kleurenfoto's maken deze voorstelling compleet.
De vrees voor de sciaravlieg doet lan Lawrie wederom naar de pen grijpen.
Lithops naureeniae is een species nova, gevonden in de Zuidafrikaanse Republiek, Kaapprovinsie. 
Daarbij geplaatste kleurenfoto's demonstreren duidelijk dat binnen die soort meer vormen kunnen 
voorkomen.
Nick Proctor vertelt over de Heidelberg-Collectie.

The National Cactus and Succulent Journal, vol 35, 1980, nr 1
G.D. Rowley behandelt het bestuivingsmechanisme bij Adeniumbloemen. een specialistisch en interes
sant artikel.
D.C. Speirs isxtoe aan zijn tweede deel over cactussen die in westelijk Canada voorkomen.
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Alan Hart behandelt niet-alledaagse succulenten, waarbij de keuze viel op Euphorbia unispina, 
waarbij tevens een kleurenfoto van deze plant staat afgedrukt.
Ed Doak koos het weer in Zuid-Afrika als onderwerp.
In de vaste rubriek 'Cactus Album' wordt door E.W. Putman Turbinicarpus lophophoroides in 
woord en kleurenbeeld voorgesteld.
C.L. Scott richt zijn aandacht op Haworthia aristata, welke tevens vergeleken wordt met Haworthia 
heima& Voorts is in dit artikel een lijst opgenomen van Haworthia's, welke nu als synoniem 
van Haw. aristata beschouwd worden.
W.C. Keen wijdt enkele woorden en een zwartwitfoto aan Mammillaria insularis. Weefselcultuur 
als mogelijkheid tot vermeerdering blijkt hoe langer hoe meer in het brandpunt van de belang
stelling te komen, getuige ook het artikel van Gerald Krulik over dit onderwerp.
Bill Morris doet uit de doeken hoe hij kunstmatige bestuiving bij bloemen van Pachypodium- 
soorten met succes toepast.
De Crassula's komen aan bod in een bijdrage van Bill en Yvonne Tree, die Crassula tecta, 
Crassula mesembryanthemopsis en Crassula susannae de revue laten passeren.
L.D. Rowley behandelt de cultivarcactus 'Haku-Jo'.

Informationsbrief der ZAG, 7. Jahrgang, Heft 1, 1981.
Thomas Linzen geeft een plantportret van Mamm. calacantha.
Bernd Böger behandelt een haakdoornige vorm van Mamm. meyranii.
In zijn laatste aflevering over de serie Macrothelae geeft Erhard Kuhn een determinatietabel. 
Daarin valt o.m. op dat hij vele soortnamen de rang van variëteit toedeelt.
Jan Riha geeft zijn kritiek op de door,Kuhn voorgestelde series "Pectiniterae".
Harald Topel is toe aan deel 8 over de kleinbloemige, haakdoornige Mammillaria's.

Arbeitskreis für Mammillarienfreunde, I, 1981.
Alette Beard opent dit nummer met deel 1 van haar reisverslag door Neder-Californië.
F. Krahenbühl behandelt de problematiek van de dubbele benamingen bij Mammillariasoorten. 
M. Fiedler wijdt een artikeltje aan de vraag, welke plant nu de typesoort van het geslacht 
Coryphantha voorstelt.
Diverse, reeds in C.S.J.A. nr. 3, 1979, van de hand van Ch. Glass en R. Forster gepubliceer
de combinationes novae zijn vertaald in dit nummer opgenomen.
M. Fiedler schrijft over Mamm. plumosa en meent 4 vormen van deze plant te kunnen defi
niëren.
Ph. Grünewald is toe aan deel 2 van zijn artikel over klimaatkennis ten behoeve van de cac
tuskweker.
P. Ressel behandelt de cristaatvorm van Mamm. theresae.
K. Lüft wijdt aandacht aan het verschijnsel van de dichotomische deling.
C. Appenzeller houdt zijn praatje over eigen kaservaringen.
R. Pillar behandelt Mamm. species Rep. 837 Tepexco.

Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal
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— vivipara var. buoflama, 171 
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— whipplei, 242
— wigginsii, 239
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— hancockii, 116
— maritimus, 115, 116
— nivosus, 294
— reichenbachii, 159, 160
— roemeri, 203
— roetteri, 203
— salm-dyckianus, 295
— triglochidiatus, 201,202,203
— viereckii, 271
— viridiflorus, 213
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— horstii, 137, 166
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— mammifera, 136
— perbella, 120, 121
— perumbilicata, 120
— phaeodisca, 47, 48
— pulcherrima, 47

— pumila, 95, 120
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— pygmaea var. grandiflora, 95
— pygmaea var. lilalumila, 166
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Gymnocalycium albispinum, 53, 54, 55, 
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— bruchii, 54
— calochlorum, 218
— denudatum, 95, 166
— ferrarii, 271
— gibbosum, 277
— glaucum, 277
— horridispinum, 87, 88
— mesopotanicum, 295
— multiflorum, 88, 277
— ochoterenai, 277
— oenanthemum, 33
— ourselianum, 295
— polycephalum, 277
— species P-222, 276
— spegazzinii, 277
— tillianum, 32, 33
— valnicekianum, 277 
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Heliocereus speciosus, 162, 224 
Hylocereus guatemalensis, 252

— purpusii, 294
Lemaireocereus griseus, 10, 11, 12, 13, 

14, 44
— pruinosus, 148
— stellatus, 148

Loxanthocereus neglectus var. chimbo- 
tensis, 256

Mammillaria albilanata, 76
— bachmannii, 254
— barbata, 24, 52
— barkeri, 52
— baumii, 52, 107, 108, 109, 110
— beiselii, 171
— beneckei, 171
— bergeana, 52
— bocasana, 52, 214
— bonavitii, 124
— boolii, 98, 214
— calacantha, 296
— canelensis, 76
— carmenae, 171
— carretii, 273, 274, 275, 294
— coahuilensis, 124
— collinsii, 169
— columbiana, 214
— confusa var. conzattii, 169, 170
— cowperae, 24, 52, 97
— deherdtiana, 20, 21, 124
— densispina, 171, 295
— dignettii, 171, 295
— dodsonii, 20, 21, 124
— droegeana, 96, 97
— egregia, 76
— elegans, 27, 28
— elegans var. schmollii, 28, 30



— garessii, 24
— glassii, 171, 214
— hahniana, 214, 243, 254
— humboldtii, 76
— ingens, 52
— insularis, 296
— kunzeana, 124
— laui, 151 
— Iloydii, 76
— longiflora, 76
— longiflora fa. stampferi, 171
— marksiana, 214
— meyranii, 296
— microhelia, 96
— microhelia var. microcheliopsis, 

97
— moelierana, 24, 52, 97
— morricalii, 24, 124
— multiseta, 52
— nana, 76
— napina, 124
— orcuttii, 171, 214
— parkinsonii, 52, 171
— pennispinosa, 1, 3, 76
— pennispinosa var. nazasensis,

76
— plumosa, 76, 296
— prolifera, 295
— rhodantha, 171
— rubrograndis, 151
— santaclarensis, 24
— senilis, 171, 295
— sheldonii, 68
— simplex, 10
— species Rep. 81, 76
— species Rep. 636, 124
— species Rep. 765a, 124
— species Rep. 837, 296
— species ex Zaragoza, 124
— sphaerica, 294
— surculosa, 294
— tayloriorum, 76
— tesopacensis var. papasquiaren- 

sis, 220
— theresae, 296
— trichacantha, 292
— uncinata, 254
— viridiflora, 124
— wilcoxii, 76, 124
— wintereae, 124
— woodsii, 214
— wrightii, 124, 295
— zahniana, 124 

Mediolobivia aureiflora, 212 
Melocactus albicephalus, 15, 38

— erythracanthus, 15, 38
— florschuetzianus, 138, 139, 140
— glaucescens, 15, 38
— lensselinkianus, 4
— longicarpus, 140
— macracanthos, 10, 44
— mulequensis, 140 

Micrantocereus densiflorus, 72, 73

Neoporteria laniceps, 253, 254
— mammillariocides, 295

— nigrihorrida, 220
— villosa, 253

Notocactus acutus, 136, 166, 196
— acutus var. lorencoensis, 166
— alacriportanus, 131
— arachnitis, 23
— arechavelatai var. alacriporta

nus, 75
— bezruccii, 140, 141
— brasiliensis, 131
— brevihamatus, 131
— buenekeri, 131, 132
— buiningii, 120. 271
— buiningii var. alamoensis, 120
— buiningii var. pulchellus, 120
— caespitosus, 271
— crassigibbus, 166
— erectocylindricus, 95
— fuscus, 136
— glaucinus, 136
— graessneri, 23, 82, 93, 94
— hamacanthus, 93
— haselbergii, 23, 94, 130, 131
— herteri, 17
— horstii, 136
— leninghausii var. minor, 141
— leprosorum, 250
— linkii, 93, 94
— longispinus, 75, 250
— mammulosus var. brasiliensis, 

15, 16, 23, 95
— muegelianus, 136
— mueller-melchersii var. graci- 

lispinus, 121
— muricatus, 136
— neoarechavaletai, 191, 192, 193
— neoarechavaletai var. kovaricii, 

191, 192, 193
— ottonis, 137
— proliferus, 137
— pseudoherteri, 120
— purpuresu, 136
— rauschii, 23
— rechensis, 131, 132, 133
— roseoluteus, 100
— rutilans, 17
— schlosseri, 23
— scopa, 137
— scopa var. glaucerianus, 166
— securituberculatus, 136, 137
— sellowii var. macrocanthus, 120, 

121
— species ” Boge” , 167
— submammulosus, 17
— succineus, 166
— tenuicylidricus, 121
— tenuicylindricus, 121
— tenuicylindricus var. major, 120
— uebelmanmnianus, 137, 166,

245, 246, 247
— uebelmannianus fa. flaviflorus, 

247, 294
— vanvlietii, 23
— vorwerkianus, 23
— werdermannianus, 196, 219, 271



Obregonia denegrii, 69 
Opuntia acanthocarpa, 145, 146

— alacriportana, 75
— bigelowii, 146
— compressa, 294
— curassavica, 10, 226
— eliator, 10. 44
— ficus-indica, 269
— fulgida, 146
— humifusa, 294
— phaeacantha, 146
— vestita, 295
— wentiana, 10, 226 

Oroya borchersii, 78, 79, 80, 81
— peruviana, 79, 81, 171
— peruviana var. neoperuviana, 77, 

79, 80, 81

Parodia friciana, 272
— herzogii, 271
— mazanensis, 277
— sanguiniflora, 68
— stuemeri, 100 

Pediocactus bradyi, 57
— knowltonii, 57, 58
— simpsonii, 57 

Pereskia aculeata, 261 
Pilosocereus aurilanatus, 256

— azureus, 90, 92
— glaucescens, 90, 92
— lanuginosus, 10
— leucocephalus, 255
— minensis, 91, 92
— palmeri, 90, 92, 255
— polygonus, 90, 92 

Pfeiffera ianthothele, 130 
Pseudopilocereus azureus, 168, 169

— diersianus, 294
— fulvilanatus, 138
— glaucescens, 138

Rebutia heliosa var. cajasensis, 220
— heliosa var. condorensis, 220
— krainziana, 212
— kupperana, 212
— marsoneri, 212
— minuscula, 212
— senilis var. kesselringiana, 212
— wesserana, 243 

Rhipsalidopsis gaertneri, 51
— x graeseri, 51, 52
— rosea, 51

Rhipsalis baccifera, 283, 284
— paradoxa, 283 

Ritterocereus stellatus, 65, 148

Sclerocactus parviflora, 271
— polyancistrus, 171 

Selenicereus grandiflorus, 49, 50, 51,
162, 268

Stenocereus stellatus, 148 
Strophocactus wittii, 220 
Strombocactus denegrii, 69

— disciformis, 69, 70, 71 
Sulcorebutia cylindrica, 294

— langeri n.pr. 271
— verticillacantha var. applanata, 

295
— verticillacantha var. ritteri, 295

Tephrocactus atroviridis, 81
— floccosus, 79
— hirschii, 79 

Thelocactus bolansis, 96
— saussieri, 95, 96
— wagneranus, 96 

Toumeya papytacantha, 295 
Trichocereus cochabambensis, 252

— macrogonus, 254
— pachanoi, 254
— schickendantzii, 98, 161, 244, 

252, 253, 254
— spachianus, 98, 253, 254
— vollianus, 254 

Turbinicarpus laui, 220
— lophophoroides, 296
— pseudomacrochele var. krainzia- 

nus, 217, 218
— roseifloris, 294

Weingartia fidaiana, 288, 298, 290
— glomeriseta, 289, 290
— glomerispina, 289, 290
— lecoriensis, 289, 290
— menesesii, 289, 290
— neumanniana, 289, 290
— oenantha, 289, 290
— pulquinensis, 288, 289, 290, 291
— steinbachii, 288, 289, 290

B Namen van overige succulente plan
ten

Adenium obesum, 171, 294 
Aeonium urbicum, 261, 262 
Agave vivipara, 44 
Aloe albiflora, 62

— aborescens, 61, 62
— bainesii, 171
— bellatula, 61
— ciliaris, 175, 176
— ferox, 61
— haworthioides, 62
— humilis, 60, 61
— meruana, 220
— parvula, 62
— polyphyla, 220
— rauhii, 62
— saponaria, 61
— spinosissima, 61
— variegata, 61, 162, 163, 164, 243
— vera, 44

Anacampseros rhodesica, 171 
Argyroderma congregatum, 171

— testiculare, 294 
Braunsia apiculata, 34, 35

— geminata, 35
— nelii, 35
— stayneri, 35
— varensburgii, 35



Bromelia lasiantha, 44

Calamophyllum, 35 
Callistigma inachabensis, 35 
Caralluma bhupinderana, 295

— buchardii, 161
— clicapuae, 195
— discoridis, 195
— dummeri, 112
— hesperidum, 161
— mammillaris, 161
— penicillata, 171
— sarkariae, 195
— turneri, 195
— venenosa, 196 

Carpanthea pilosa, 66
— pomeridiana, 66 

Carpobrotus acinaformis, 67
— edulis, 67

Carruanthus peersii, 116
— ringens, 116

Caryotophora skiatophyloides, 117 
Cephalophyllum alstonii, 133

— jubilatoides, 133
— loreum, 133

Cerochlamis pachyphylla, 134
— pachyphylla var. albiflora, 134 

Chasmatophyllum braunsii, 165
— manimum, 165
— musculinum, 165
— nelii, 165
— willowmorense, 165 

Cheiridopsis bifida, 186
— candidissima, 186
— carnea, 186
— cigarettifera, 186
— cuprea, 185
— littlewoodii, 186
— peculiaris, 184, 185, 186
— pilosula, 186
— speciosa, 186
— spledens, 186
— vanheerdei, 186 

Ceropegia, 272
— africana, 196
— barklyi, 196
— dichitoma, 195
— fusca, 195
— langkawiensis, 195
— rupicola, 195
— stentiae, 196 

Conicosia pogioformis, 198 
Conophyllum abbreviatum, 224

— dissitum, 199 
Conophytum bilobum, 250

— calculus, 250
— cupreatum, 250
— cupreiflorum, 250
— ectypum, 250
— lavranosii, 220
— lavranosii var. cuneatus, 220
— marginatum, 250
— minimum, 250
— pillansii, 250
— praegratum, 222
— ramosum, 250
— robustum, 249

— turbiniforme, 220
— wettsteinii, 250 

Crassula acutifolia, 32
— arborescens, 156
— argyrophylla, 183
— ausensis, 182
— brevifolia, 104, 208
— brevifolia x marnierana, 154
— ciliata, 208
— commutata, 211
— conjuncta, 64
— cooperi, 180
— corallina, 30, 31
— dasyphylla, 30, 31
— deceptor, 178
— deltoidea, 31
— desmettiana, 8
— elegans, 178
— fallax, 31
— falcata, 6, 7, 9
— x graeseri, 8
— heterotricha, 6, 7
— cv "Jade Necklace", 104
— cv "Justus Corderoy” , 8
— marnierana, 104, 233, 234
— mesembryanthemopsis, 9, 296
— cv "Morgan’s Beauty” , 8, 9
— nealeana, 64
— obovota, 32
— oribularis, 8
— perfoliata, 6, 7, 8
— perfoliata var. miniata, 6
— perforata, 63, 64, 103, 104
— perfossa, 63
— x pulverulenta, 8
— ruspestris, 63, 64, 103, 104
— rupestris var. marnierana, 154
— susannae, 296
— tecta, 296
— tetragona ssp. robusta, 32
— cv "Torn Thumb” , 104, 105 

Cyphostemma cramerianum, 294 
Cylindrophyllum clamiforme, 279, 280

— comptonii, 279
— hallii, 279

Dactylopsis digitata, 280, 281 
Delosperma aberdeenense, 110 
Dioscorea composita, 272 
Dorotheanthus bellidiformis, 66 
Dorstenia renneyi, 295 
Duvalia polita, 272

— radiata, 291, 292
— reclinata, 291, 292, 293

Echeveria colorata, 171
— colorata var. brandtii, 171
— lilacina, 220
— lindsayana, 171
— x scaphylla, 261
— tobarensis, 171 

Edithcola grandis, 196
— grandis var. baylissiana, 196 

Euphorbia loricata, 243
— triangularis, 123
— unispina, 296



Faucaria bosscheana, 271 
Frerea indica, 272 
Frithia pulchra, 271

Gasteria armstrongii, 60
— caespitosa, 164
— disticha, 59
— excavata, 59
— humilis, 60
— liliputana, 59, 60
— maculata, 59
— sulcata, 58, 59, 60
— variolosa, 163, 164
— verrucosa, 59, 60, 162, 164 

X Gastrolea pethamensis, 162, 
Gibbaeum haethii, 220 
Greenovia diplocycla, 294

Haworthia aristata, 296
— helmae, 296
— mirabilis, 171 

Huernia hystrix, 113
— loesenerana, 272
— transvaalensis, 272
— stapelioides, 272

Kalachoe tubiflora, 271

Lithops naureeniae, 295
— otzeniana, 271

Pectinaria breviloba, 195 
Pseudolithops cubiforme, 198 
Puya raimondii, 78, 81

Sedum commixtum, 220
— compressum, 261
— pachyphyllum, 48, 49
— spectabile, 277, 278 

Sempervivum, 264, 265, 266, 267
— armenum, 266
— ruthenicum, 266
— zelebori, 266 

Stapelia arenarius, 195
— decaryi, 195
— englerana, 162
— hardyi, 195
— insignis, 195
— keraudrenae, 195
— maculosa, 161
— madagascariensis, 195
— montagnacii, 195
— mutabilis, 112
— nobilis, 272
— pilosus, 195
— revoluta, 161
— schinzii, 195
— tarantuloides, 195
— variegata, 161 

Stapelianthus decaryi, 294 
Stapeliopsis neronis, 196

Mesembryanthemum arenarius, 35
— crystallinum, 66 

Mitrophyllum mitratum, 200

Orbea variegata, 85, 86,87,113 
Orbeopsis lutea, 272

Pachypodium lamerei, 243
— namaquanum, 243

Tacitus bellus, 294 
Trichocaulon clavatum, 195

— meloforme, 272
— simes-luederitzii, 195
— triebneri, 272

Welwitschia mirabilis, 171 

Yucca glauca, 295
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