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S u c c u le n ta  in  1 9 8 2

Ons verenigingsleven heeft dit jaar een rustig verloop gehad.
In de Ledenraadsvergaderingen en de Algemene Vergadering werd geani
meerd van gedachten gewisseld, o.a. hoe we ons ledental op peil kunnen 
houden nu de economische toestand in ons land steeds slechter wordt. 
Het mooie nieuwe affiche, getekend door Carla Wolters, kan hierbij goede 
diensten bewijzen. De actieve afd. Brabant-België kwam met een aantal 
propagandavoorstellen waarvan er enkele gerealiseerd zullen worden, zo
als ansichtkaarten met afbeeldingen van succulente planten en een propa- 
gandafilmpje.
Het Succulentarium uit Wageningen heeft onderdak gekregen in een grote 
kas op de Flevohof in de Flevopolder. Op een plaquette is aangegeven dat 
ook Succulenta aan deze verzameling heeft meegewerkt. Hopelijk zullen 
een aantal van de duizenden bezoekers kennis nemen van ons propaganda
materiaal daar ter plaatse, en de weg vinden naar onze Vereniging.
De nieuwe studiegroep voor Succulente planten heeft in mei en oktober 
een bijeenkomst gehouden. Er is een werkgroep voor Matucana's gevormd 
en een Mammillaria-werkgroep is in oprichting. Zij die wat meer willen we
ten over hun planten en kontakt zoeken met anderen kunnen zich nog op
geven bij ondergetekende.
Onze financiële toestand is zodanig dat er geen voorstel is om de kontribu- 
tie te verhogen.
1 982 is, dank zij de medewerking van alle leden een goed jaar geweest. 
Een goed jaar was het ook voor onze planten met een uitzonderlijk mooie 
zonnige zomer. We mogen het volgend jaar dus veel bloemen aan onze 
planten verwachten en daar veel vreugde aan beleven. Laat ook anderen 
genieten van deze schoonheid en de rust die ervan uitgaat.

H. Rubingh, voorzitter

#
# *

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

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

50 Faucaria Schwant.
(faux - bek; een verzameling bekjes)

Het populaire geslacht Faucaria is al zo'n dikke 1 00 jaar in cultuur. Alle 
perioden van - al of niet gedwongen - neergang in onze liefhebberij hebben 
deze planten overleefd. Dat is niet zo verwonderlijk want niet alleen zijn het 
gemakkelijk te kweken en te verzorgen plantjes, zij zijn ook het aanzien al
leszins waard. De kruiselings geplaatste bladeren zijn bij vrijwel alle soorten
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langs de randen voorzien van tanden en hieraan ontleent het geslacht dan 
ook zijn naam. Jonge bladparen, waarvan de bladeren nog vast tegen el
kaar aan liggen, lijken - met een beetje fantasie - sprekend op een gesloten 
bek van een of ander roofdier. Hoe vervaarlijk dit ook lijkt, de tanden zijn 
week en de punten ervan lopen veelal uit in een slappe, korte draad.
Bij 2- tot 5-jarige planten vormen de bladeren een prachtige, regelmatige 
rozet, vrijwel stamloos. Op latere leeftijd vertakt de plant zich en vormt dan 
aan korte stammetjes een aantal rozetten. Zo ontstaat dan een laag struik
je. Van vele soorten zijn de bladeren bezet met wratachtige, witte knob
bels. De bloeitijd van Faucaria valt in de nazomer tot laat in de herfst, tege
lijk met bijvoorbeeld Pleiospilos, de meeste Conophytums en vele Lithops. 
Alle soorten bloeien met grote (4-8 cm ó) bloemen. De bloemkleur is over
wegend geel in allerlei nuances en bij een enkele soort: wit. Van vele geel- 
bloeiende soorten is de onderzijde van de bloemblaadjes roodachtig aange
lopen. De enige zuiver wit bloeiende soort is F. candida.
Geelkleurige bloeiende, bekende en goede andere soorten zijn: F. albidens 
met witte tanden, de kiel van het blad is van een witte hoornlijst voorzien; 
F. bosscheana, zwak en onregelmatig getand; F. britteniae, een fraaie 
soort met brede, driehoekige bladeren waarvan de bovenzijde voorzien zijn 
van vele grijze wratjes; F. felina met fijne, witte stipjes op de bladeren; F. 
lupina, slanke, lang-getande bladeren, eveneens fijn, witgestippeld, bloeit 
niet zó gemakkelijk in de cultuur; F. tigrina, de bekendste, het "echte”  tij- 
gerbekje; F. tuberculosa, donkergroene bladeren met 3 flink ontwikkelde 
en enkele kleinere tanden, de bovenzijde van de bladeren voorzien van gro
ve, puntige, lichtgekleurde knobbels. Bij deze namen moet wel bedacht 
worden dat de Faucaria's gemakkelijk onderling kruisen, zodat er waar
schijnlijk meer kruisingen dan echte soorten in omloop zijn. De cultuur le
vert weinig moeilijkheden op als men de planten maar voldoende licht en 
lucht kan verschaffen, 's Zomers kunnen de planten heel goed buiten ge
kweekt worden op een zonnig plaatsje. Wel moet u dan zorgen voor een 
afdakje bij langdurige regen. De bladeren kleuren buiten veelal prachtig 
bronskleurig.
Schrale zanderige, goed doorlatende potgrond geven en bij het watergeven 
ervoor zorgen dat er geen water in het hart van de rozetten blijft staan. 
Het verspreidingsgebied van alle Faucaria's is het zuiden tot zuid-oosten 
van de Kaapprovincie.

51 Fenestraris N.E. Brown
(fenestra - venster; een aantal vensters)

Het geslacht Fenestraria omvat slechts 2 soorten die buiten de bloeitijd 
niet van elkaar zijn te onderscheiden. F. aurantiaca bloeit met goudgele, 
soms oranje aangelopen, bloemen en F. rhopalophylla met witte bloemen. 
De extreem succulente planten vormen zoden van uit de basis ontspringen
de, rechtop staande, knotsvormige bladeren die aan de top zwak driekantig 
zijn. De top van ieder blad vertoont een venster waardoor het zonlicht tot 
diep in het binnenste van het blad kan door dringen. In de natuur groeien 
deze planten namelijk vrijwel geheel verscholen in de grond. Slechts het 
topje van de bladeren steekt boven de grond uit. Het blad zelf ontvangt 
daardoor geen licht en de assimilatie zou niet kunnen plaatsvinden, ware 
het niet dat door het lichtdoorlatende venstertje aan de bovenzijde het licht
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Fenestraris rhopalophylla Foto: A. de Graaf

naar binnen kon vallen. Binnen in de bladeren voltrekt zich dus het kool- 
zuurassimilatie-proces. Bij de koolzuurassimilatie wordt koolzuur door de 
chlorophylkorrels van de levende cel met behulp van het zonlicht gesplitst: 
uit koolstof worden met behulp van het opgenomen water koolhydraten ge
vormd, terwijl de zuurstof vrijkomt.
In de cultuur kunnen we de planten niet op dezelfde manier kweken als zij 
groeien in de natuur. Zij zouden spoedig wegrotten. We potten ze daarom 
op in zeer veel zand bevattende, goed doorlatende grond, waaraan wat klei 
is toegevoegd. De planten moeten hoog opgepot worden met alleen de 
wortels in de grond. Een laagje fijn grind rondom de voet van de plant zorgt 
ervoor dat de plant stevig staat en voorkomt tevens dat de wortelhals nat 
wordt of blijft. Spaarzaam water geven, van onderaf en op zonnige dagen 
's morgens nevelen. Standplaats in de kas of verwarmde platte bak, zo 
zonnig mogelijk. De groeitijd valt in de zomer en vangt reeds vroeg in het 
voorjaar aan. 's Winters absoluut droog houden.
Fenestraria is afkomstig uit het zuidwestelijke kustgebied van Namibië. De 
neerslag bestaat daar nagenoeg uitsluitend uit nevel die uit zee komt bin
nendrijven. Deze slaat iedere nacht en morgen neer op de planten en de 
grond en dringt slechts enkele centimeters diep in de bodem door. Het 
wortelgestel van Fenestraria bestaat uit lange draadvormige wortels die 
zich horizontaal uitstrekken. Overdag schijnt de zon onbarmhartig en sa-
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men met de altijd aanwezige wind, zorgt die ervoor dat het vocht snel ver
dampt. De planten en de zich vlak onder het grondoppervlak bevindende 
wortels hebben toch de gelegenheid gehad om het voor leven noodzakelij
ke vocht op te nemen. In korte tijd is alles weer droog.
De bloeitijd valt in de nazomer. De gele bloemen van F. aurantiaca zijn in 
het algemeen groter (tot 8 cm é) dan die van de andere soort, F. rhopalo- 
phylla, waarvan de witte bloemen meestal niet groter worden dan onge
veer 4 cm in doorsnee.

Rotterdamseweg 88, 333 1  AK Zw ijndrecht 

Finlandplein 5, 3 2 4 4  AE Nieuwe Tonge

Over de micromorfologie van de zaden van Austroce- 
phalocereus dolichospermaticus Buin. & Bred. 1 974 en 
Austrocephalocereus estevesii Buin & Bred. 1975

P. BRAUN

Toen in 1 972 L. Horst en A.F.H. Buining de gebieden westelijk van de Rio 
Sao Francisco bereisden, ontdekten zij op een kleine, geïsoleerd liggende 
plek temidden van een reusachtig woudgebied, Austrocephalocereus doli
chospermaticus. Deze soort groeit alleen op vulkanische rotsen, waar hij in 
diepe rotsspleten wortelt. Vanwege de intensieve, tropische verwering stelt 
de typegroeiplaats van deze soort een overblijfsel voor en is om die reden 
sterk begrensd. Andere groeiplaatsen zouden slechts onder soortgelijke 
groeiomstandigheden kunnen aangetroffen worden. En die zijn zeker zeer 
zeldzaam en tot dusver nog niet aangetroffen. Ook schrijver dezes kon on
danks intensief zoeken geen dergelijke groeiplaatsen vinden.
Vanwege die aardrijkskundige afzondering heeft A. dolichospermaticus 
zich zo sterk van zijn soortverwanten verwijderd, dat de inpassing ervan in 
het geslacht Austrocephalocereus een betrekkelijk moeilijke zaak was. 
Buining gaf in zijn beschrijving op:

"Volgens de structuur van de plant behoort deze zonder twijfel tot 
Austrocephalocereus De structuur van bloem, vrucht en zaad 
bracht ons echter later aan het twijfelen. Deze planten wijken min of 
meer af van de typische kenmerken van het geslacht Austrocephalo
cereus. Waarschijnlijk is de typische, langwerpige zaadvorm vanwe
ge een zekere druk in de zaadholte en in de vrucht ontstaan". 
(1 974, blz. 78-79).

In het bijzonder de zaden van A. dolichospermaticus vertonen een zodanig 
afwijkend uiterlijk, dat de opstelling van een ondergeslacht ter sprake ge
bracht had kunnen worden. Bovendien onderscheidt deze soort zich ook 
wat de plantvorm betreft duidelijk van alle andere soortverwanten, die ten 
oosten van de Rio Sao Francisco voorkomen, hoewel hij zonder twijfel tot 
het geslacht zelf behoort. Toen vervolgens in 1974 nog meer naar het 
westen, al in Goias, Austrocephalocereus estevesii Buin. & Bred. (1 97 5) 
ontdekt werd - door Eddie Esteves Pereira al in voorafgaande jaren aange
troffen - werd de verbazing nog groter. Interessant is dat beide soorten in 
uiterlijk verbazend veel op elkaar lijken. In het bijzonder zijn de jonge exem
plaren van beide soorten nauwelijks uit elkaar te houden. Beide soorten zijn 
diepblauw berijpt, met naaldvormige roodachtige of gele doorns, de opper-
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Foto 3 : idem,

zijkant en buikzijde, 50x vergroot



Foto 4 : idem, 

testacellen, 200x vergroot

Foto 5: zaad van A. estevesii, 

zijaanzicht, 50x vergroot

Foto 6: idem. apicaal, vergroting 200 x



Foto 7: idem, testacellen, vergroting 10OOx

huid is zeer hard, de bloemen zijn wit, betrekkelijk klein en onaanzienlijk. A. 
estevesii wordt evenwel dikker en beduidend hoger dan A. dohchosper- 
maticus
Ook de groeiplaatsomstandigheden zijn vrijwel gelijk en liggen op ongeveer 
gelijke breedtegraad, maar ze zijn honderden km van elkaar verwijderd en 
zijn door de waterscheiding van de Serra Geral de Goias van elkaar ge
scheiden. Terwijl A. dolichospermaticus in het afwateringsgebied van de 
Rio Sao Francisco groeit, komt A. estevesii in het stroomgebied van de Rio 
Tocantins voor. Indien A. estevesii dezelfde zaadvorm als A. dolichosper
maticus zou kennen, dan lag het vermoeden voor de hand, dat zich ten 
westen van de Rio Sao Francisco een op zich staande populatiegroep bin
nen het geslacht Austrocephalocereus ontwikkeld had, bovendien werden 
ondertussen nieuwe soortgelijke populaties gevonden. Deze veronderstel
ling kan op grond van de hier gedane zaadonderzoekingen evenwel niet be
vestigd worden. Want bestudeert men de zaden van A. dolichospermati
cus dan valt op, dat deze bijzonder lang gestrekt zijn, hetgeen men amper 
ergens anders in de cactuswereld aantreft. Buinings veronderstelling dat 
deze gestrekte zaadvorm door druk is ontstaan, komt als onwaarschijnlijk 
over. Veeleer blijkt deze zaadvorm zeer soortkarakteristiek te zijn, omdat 
deze al in de zaadaanleg aanwezig is. De in een echte vertakking staande 
zaadknoppen vertonen een met papillen voorziene chalaza en een grote 
langwerpige nucellus (perisperm). Daardoor zijn dan ook het binnenste en 
buitenste integument in hun vorm en grootte bepaald en moet dus de zaad- 
huid bij rijpheid een lang gestrekte vorm vertonen. Diezelfde vorm wordt 
door het embryo aangenomen, dat geleidelijkaan het perisperm gebruikt en 
aldus in de ontstane ruimte doorgroeien kan. Vanwege het rijke perisperm- 
weefsel zijn de cotyledonen zeer duidelijk geprononceerd. Weliswaar zijn 
deze tamelijk dik, maar de voornaamste opslag van de voedingsstoffen ge
schiedt in de hypocotyl
Anders is het met het zaad van A. estevesii gesteld. Hier staan de zaad
knoppen overwegend niet duidelijk vertakt dan wel ontspringen direct uit de

8



placenta. Omdat in dit geval de zaadknoppen van A. estevesii ''normaal'' 
gevormd zijn, vertoont het zaad van A. estevesii derhalve de gebruikelijke 
helm- tot niervormige gedaante. Ook bij A. estevesii zijn de cotyledonen 
sterk geprononceerd, maar daarentegen in nog sterkere mate bij de functie 
van voedingsstoffenopslag betrokken.
Met betrekking tot de testa zijn er tussen de beide soorten nauwelijks we
zenlijke verschillen vast te stellen. Het celpatroon is min of meer gelijk
matig over het gehele zaad verdeeld. Een onregelmatig patroon met kleine
re cellen in de hilum/micropylstreek is amper waarneembaar, dit geheel in 
tegenstelling tot andere verwanten soorten en geslachten. Een tendens in 
die richting is op zijn hoogst bij A. estevesii te vinden. De cellen zijn bij bei
de soorten ongeveer even groot, penta- tot heptagonaal, bij A. doti- 
chospermaticus eerder gerekt, bij A. estevesii eerder met gelijke diameter. 
Maar toch zijn beiden celtypen bij de twee soorten gelijktijdig te vinden. 
Afhankelijk van de welving van de buitenste periclinale wand zijn de testa- 
cëllen overwegend zwak convex, maar kunnen ook tabulair zijn. Vele van 
de gewelfde cellen schijnen gekant te zijn, hetgeen door druk van de belen
dende zaden of door cohesieverschijnselen kan zijn veroorzaakt. De zaden 
van beide soorten vertonen geen gedeeltelijke, convexe uitstulpingen, zoals 
dat bijvoorbeeld bij Discocactus en gedeeltelijk bij Coleocephalocereus 
voorkomt.
De celbegrenzing verloopt bij beide soorten recht en is duidelijk verzonken. 
Eveneens verzonken zijn de celhoeken, maar zij zijn niet met het kratervor- 
machtige ''tussengroefje'' (Buxbaum) te vergelijken. Wel zijn deze bij 
Cieistocactus aan te treffen alsmede bij Micranthocereus, Pseudopiloce- 
reus en nog andere soorten.
De cuticula heeft geen structuur. De cellen van beide soorten schijnen 
daardoor naakt.
Het hilum omvat bij beide zaadsoorten de micropyl en de aanhech
tingsplaats van de funiculus. Het is basaal duidelijk verzonken, meestal 
ovaal, bij A. estevesii gedeeltelijk ook meer rond. In verhouding tot de za
den zijn de hilum/micropyl-delen van beide soorten betrekkelijk klein. Bij A. 
doiichospermaticus kunnen zich evenwel beduidende afwijkingen voor
doen, zoals ook op de afbeeldingen te zien valt.
Ter afsluiting zij nog opgemerkt, dat het uitzaaien van A. estevesii verhou
dingsgewijs geen problemen oplevert, dit geheel in tegenstelling tot A. do
iichospermaticus. De meeste van de tot dusver ingevoerde zaden waren 
niet tot kieming te brengen (of tenminste niet onder de geboden uitzaai- 
omstandigheden). De enkele uitgekomen zaailingen vertoonden steeds een 
hoge uitvalscore en zijn zeer gevoelig, zodat een spoedig enten op zijn 
plaats is. Ook schijnt A. doiichospermaticus nog minder dan andere Brazi
liaanse zuilcactussen tegen de koude kunnen.

Literatuur:

Buining A F H & Brederoo A.J.: Austrocephalocereus doiichospermaticus Buin. & Bred. spec. nova, KuaS 25 14): 76-79 
(1 974)
Buining A F H & Brederoo A.J.: Austrocephalocereus estevesii Buin & Bred species nova, CSJ (US) 47 (6): 267-271 
(1975)
De afgebeelde REMopnamen zijn afkomstig van de heer H. van Wortel van het TNO Metaalinstituut Apeldoorn, waarvoor de 
schrijver de maker zeer dankbaar is.

Hauptstrasse 83, 5020 Frechen-1, B.R.D.

Vertaling: Th. Neutelings/J. Defesche
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Crassula-Zuur-M etabolism e bij succulente planten
GER OLSTHOORN

Succulente planten nemen wat betreft tal van aspecten een aparte plaats in 
het plantenrijk in. Kenmerkend voor deze planten is het feit dat ze in staat 
zijn door een aantal aanpassingen te kunnen overleven in omstandigheden 
waarin er weinig water tot hun beschikking is. Een belangrijke aanpassing 
van succulenten is hun afwijkende manier van fotosynthese, welke het 
Crassula-Zuur-Metabolisme (C.Z.M.) wordt genoemd. Dit is zo genoemd, 
daar deze manier van fotosynthese voor het eerst geconstateerd is bij plan
ten behorend tot de Crassulaceae en in deze familie ook in sterke mate 
voorkomt.
De fotosynthese of koolzuurgasbinding is een essentieel levensproces wat 
in alle groene planten plaatsvindt. Het is een gecompliceerd proces wat in 
het kort inhoudt dat koolzuur (C02) door de plant uit de buitenlucht wordt 
opgenomen en te zamen met water wordt gesynthetiseerd tot suikers. Hier
bij ontstaat dan tevens zuurstof (02). De hiervoor benodigde energie wordt 
geleverd door het zonlicht wat in chlorophyl houdende cellen wordt geab
sorbeerd en gebruikt om het fotosyntheseproces te laten verlopen. Dit hele 
proces vindt overdag plaats en de meeste groene planten hebben hun sto
mata of huidmondjes dan ook overdag geopend om C02 op te nemen en 
0 2 af te staan aan de buitenlucht.
Bij hogere planten vindt men 3 verschillende fotosynthetische wegen, die 
de C3 -weg, C4 ~weg en het Crassula-Zuur-Metabolisme genoemd worden. 
De meeste groene planten maken gebruik van de C3 -weg voor hun foto
synthese. De naam C3 heeft betrekking op de carbonzuren (die ieder 3 
koolstofatomen bevatten), welke gevormd worden bij de binding van C02. 
Bij de recentelijk ontdekte C ^w eg, die voorkomt bij o.a. mais en suikerriet 
wordt C02 op een iets andere wijze in de fotosynthetische cyclus inge
bouwd.
Het C.Z.M. komt veel bij succulente planten voor. Het voorkomen van 
C.Z.M. is tot nu toe vastgesteld bij minstens 18 families en 109 geslach
ten van de Angiospermae (bedektzadigen) waaronder: Agavaceae, Aizoa- 
ceae, Asclepiadaceae, Bromeliaceae, Cactaceae, Crassulaceae, Euphor- 
biaceae, Liliaceae en Orchidaceae (Szarek en Ting 1 977). Families van 
succulenten zijn sterk vertegenwoordigd en blijkbaar is C.Z.M. van funtio- 
nele betekenis voor deze planten.
Het C.Z.M. komt in essentie neer op de mogelijkheid van het in het donker 
('s nachts) binden van C02. Hierbij wordt phosphoenolpyruvaat te zamen 
met C02 gesynthetiseerd tot voornamelijk appelzuur. Dit appelzuur wordt 
overdag weer afgebroken, waarbij het C02 vrijkomt wat verder in het foto- 
synthetisch proces verwerkt wordt. Het geheel leidt uiteindelijk tot de vor
ming van suikers en zuurstof. Dit is aanschouwelijk weergegeven in figuur 
1 (Osmond 1 978), waarin de toenemende appelzuurconcentratie geduren
de de nacht is te zien.
Een en ander houdt in dat de stomata gedurende de nacht geopend zullen 
zijn om C02 binnen te laten, terwijl ze overdag gesloten zullen zijn, wat 
eveneens uit de figuur is af te lezen. Aan dit proces zitten een aantal inte
ressante aspecten vast, die duidelijk maken wat de functie van een dergelij
ke afwijkende fotosynthese voor succulenten is.
Factoren die het proces van C.Z.M. beïnvloeden zijn o.a. de hoeveelheid 
water die de plant tot zijn beschikking heeft, de lichtintensiteit en de tempe
ratuur.
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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. De Klomp. Tel.: 08387-1794.

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,-).

VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
001 Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten. 3e Druk 1981. Prijs 

f 6,- per stuk. (Bij 10 of meer exemplaren f 4,50 per stuk).
002 Bewaarbanden voor Uw tijdschriften. (Een jaargang per band). Prijs t 16,- per stuk. (Bij 10 of meer 

stuks / 13,- per stuk).
003 Verenigingsspeld in broche-vorm. Prijs f 4,- per stuk. (Bij 20 of meer stuks f 3,50 per 

stuk).
004 Verenigingsspeld als steekspeld. Prijs f 4,- per stuk. (Bij 20 of meer stuks f 3,50 per stuk).
005 Affiche in vier-kleuren-druk voor veel doeleinden bruikbaar. Mag door de afdelingen doorverkocht 

worden voor f 2,50/stuk. Prijs f 1,- per stuk. (In verband met de hoge kosten van verzending en 
verpakking is de prijs dan ook exclusief).

006 Ansichtkaarten per set van 10 met afbeeldingen van succulenten. Prijs t 2,50. (Bij 10 sets of 
meer f 2,- per set). Mogen door de afdelingen doorverkocht worden.

Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het totaal bedrag op girorek. 3742400 van 
Succulenta afd. Verkoop, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.
U kunt volstaan met het vermelden van het aantal en de artikelnummers.
Eventuele informatie wordt U gaarne verstrekt door Frans Maessen, tel. 04752-1995.

N.B. Alle artikelen kunnen tegen vermelde gereduceerde prijzen ook afgehaald worden.

SUCCULENTARIUM
Na betaling van de toegangsprijs kunt U op de Flevohof, gelegen in Oostelijk Flevoland, het Succulentari- 
um en vele andere bezienswaardigheden bezoeken. De Flevohof is dagelijks geopend.
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EVENEMENTEN in 1983

19 maart : Ledenraadsvergadering te Ede
23 april : Cactusbeurs te Amstelveen
23/24 april : Vergadering Internoto
11/15 mei : Internationaal cactus- en succulentensymposium te Brugge
12/15 mei : Tentoonstelling Leuchtenbergia
14 mei : Goudse Cactusbeurs
28 mei : Algemene Vergadering te Ede
4 juni : Ruilbeurs afd. Dordrecht te Zwijndrecht.
10 sept. : Ruilbeurs van het Noorden

Verkorte notulen van de Ledenraadsvergadering dd 23 oktober 1982
1. De heren Uil en Noltee zijn benoemd in de begeleidingscommissie voor het Succulentari- 

um in de Flevohof.
2. Bestuursverkiezing (zie hierna).
3. Propaganda etc.

a. een set van 10 ansichtkaarten zullen gedrukt worden (zijn thans gereed)
c. onderzocht worden de mogelijkheden van een propagandafilmpje
d. een idee komt naar voren een apart boekje samen te stellen met allerlei wetenswaar

digheden t.b.v. afdelingssecretariaten.
4. De contributie in guldens blijft in 1983 onveranderd.
5. Er is een mager aanbod van copy voor het maandblad.
6. De bibliothecaris zal binnenkort een nieuwe catalogus uitbrengen.
7. Voorgesteld wordt bandlezingen te overwegen, hetgeen voor afdelingen goedkoper zal 

zijn dan sprekers.
8. Volgende vergadering: 19 maart.

L. Bercht, secr.

Cactussen
Aloes
Coniferen
Tlllandslas
Uitzonderlijke boeken
Succulenten
Bromelias
Over diverse onderwerpen
Exotica
Kamerplanten
Eplfyten

NATUUR & BOEK Elandstraat 58
2513 GT Den Haag tel. 070-64 6277

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.

z ' \

HOVENS cactuskwekerij

Markt 10, 5973 NR Lottum Tel. 04763-1693
Lottum vindt U, E3 richting Venlo afslag Venray - 
Grubbenvorst - Lottum.
Spec. kwekerij voor hobbyisten en ver
zamelaars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek 
gratis toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe cul- 
tuurimporten voor de verkoop 
Geopend van maandag t/m zaterdag 
van 9-18 uur.
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RUILEN ZONDER HUILEN

Hoewel 1983 in het teken zal staan van ” Een stapje terug" willen we toch iedereen een ge
lukkig jaar toewensen. En wat dat stapje terug betreft: Ruilen zonder Huilen wil nu juist het 
plezier in ons aller hobby vergroten zónder dat er groot geld aan te pas komt. Ruilen met an
deren, die ook vaak zulke mooie soorten gezaaid hebben en daarvan nog zaailingen over 
hebben. Dat is in deze tijd dé manier om je verzameling uit te breiden. En hoe meer mensen 
er mee doen als ruiler hoe interessanter het aanbod. Wat is er in een hobby leuker dan een 
mede-hobbyist een plezier te kunnen doen?
Wij gaan weer vol goede moed beginnen met RzH’83. De indeling tussen beginners en rui- 
lers blijft gehandhaafd en op grond van een niet zo leuke ervaring hebben we ons genood
zaakt gezien de bijdrage voor beginners te verhogen naar f 5,-. Meer dan honderd beginners 
hebben namelijk van ons een pakje ontvangen in 1982 en slechts 30% daarvan heeft ons 
een bijdrage in de verzendkosten overgemaakt! De rest heeft zélfs niet eens de moeite geno
men te schrijven of te telefoneren dat het pakje was gearriveerd. Voor ons was dit een grote 
teleurstelling, maar de leuke reacties van die 30% hebben de doorslag gegeven om toch 
weer door te gaan.
O ja, beste ruilers, met de lijst was het in ’82 niet zo best gesteld. We hadden een heel goed
koop adres voor het stencilen gevonden, maar dat leverde dit prutswerk af. Nu was dat nog 
niet zó erg, maar onze stencils waren niet meer bruikbaar, dus toen moesten we wel met de
ze slechte kwaliteit ruillijst komen. Sorry, maar dit jaar wordt hij weer goed!
Ook dit jaar wil RzH de hobby weer bevorderen door het ruilen tussen enigszins gevorderde 
liefhebbers mogelijk te maken én door beginnende liefhebbers een pakje planten te sturen, 
die door gevorderden aan ons beschikbaar zijn gesteld.

Wat moet U doen om aan RzH’83 deel te nemen?
1. Beginners maken f 5,- over op gironummer 3960475 ten name van RzH, Griftweg 15, De 

Klomp. Wilt U hierbij vermelden "Beginner RzH’83” ? Beginners uit België gireren Bfrs 
100,--. Mocht U voor de instandhouding van RzH iets meer willen gireren, dan wordt dat 
in dank ontvangen. En natuurlijk kunt U het geld ook in een enveloppe opsturen aan de 
heer Leusink (zie adres onderaan dit stukje).
Iemand kan niet meer dan 3 jaar meedoen als beginner, maar daarna is het ook veel leu
ker om als ruiler mee te doen. Een beginner, die dit jaar begint te zaaien - en kijk eens 
wat een keus ons Clichéfonds biedt! - heeft over drie jaar heus wel leuke dingen om te 
ruilen.
Ais beginner ontvangt U in de loop van het eerste half jaar een beginnerspakket met een 
zeer gevarieerd aantal plantjes. Wordt U niet direct boos als het pakje niet in maart bij U 
is gearriveerd. Wij moeten in onze vrije tijd meer dan 100 zulke pakjes maken, 't Kan dus 
wel eens even duren, maar het komt wel!

2. Ruilers gireren f 2,50 op gironummer 3960475 ten name van RzH, Griftweg 15, De Klomp. 
Daarnaast sturen ze de volgende gegevens aan ons op voor de ruillijst:
• Naam, adres, telefoon- en gironummer.
• Welke planten biedt U te ruilen aan?
• Welke planten vraagt U?
• Weike drie planten vormen voor U speciale wensen? RzH hoopt namelijk één daarvan 

te kunnen vervullen!
• Stelt U overtollige planten beschikbaar om onder beginners te verdelen?

Alle gegevens en de verschuldige bijdrage ontvangen wij graag vóór 1 maart a.s.
Doet U allemaal mee? Vooral de groep van de ruilers kan groter worden. Geeft U zich ook 
eens op? Probeer het (nog) eens een keer!
Tot slot een verzoek aan iedereen, die planten aan RzH wil geven voor verdeling: wilt U die, 
zodra U ze kwijt wilt, zonder pot en aarde en bij vorstvrij weer aan de heer Leusink opstu
ren (adres onderaan dit stukje)? De onkosten worden vergoed. U kunt de planten ook bij de 
heer Leusink brengen, maar bel eerst even voor de zekerheid.
Laten we er met elkaar een goed ruiljaar van maken.
Contactadres: H. Leusink, Griftweg 15, De Klomp, post Ede. Tel.: 08387-1794. Giro: 3960475 
t.n.v. RzH.

De medewerkers van RzH
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BESTUURSVERKIEZINGEN 1983
Op de Algemene Vergadering in 1983 zijn aftredend de bestuursleden de Heren Rubingh, 
Bercht en Maessen.
Overeenkomstig het gestelde in artikel 27 van het H.R. is er tot eind februari gelegenheid 
kandidaten bij het bestuur aan te melden, waarbij wel artikel 29 van het H.R. in acht dient te 
worden genomen.
Het bestuur heeft de Heer H. Koningsveld uit Andelst bereid gevonden en kandidaat gesteld 
voor de functie van voorzitter daar de huidige voorzitter, de Heer Rubingh, zich niet herkies
baar stelt. De Heren Bercht en Maessen stellen zich wel herkiesbaar.

L. Bercht, secr.

LAATSTE KANS SPANJEREIS 1983
Voor het einde van deze maand moet ik beslissen of deze reis in september 1983 doorgaat. 
Daarvoor zijn 45 deelnemers nodig om voor f 450,-- tien dagen naar Blanes te gaan om tui
nen en kwekerijen met veel succulenten te bekijken, waarbij veel soorten die hier niet zijn. 
Inlichtinqen en opgaven bij W. Sterk, Wevestraat 89, 5708 AE Helmond. Tel.: 04920-23903.

W. Sterk

SYMPOSIUM CACTACEAE BRUGENSIS
Ter gelegenheid van hun 5-jarig bestaan organiseert Cactaceae Brugensis van 11 t/m 15 mei 
1983 in de Kunstgalerij ’t Leerhuys, ter Groeninghe 35 te Brugge een Internationaal Cactus
en Succulenten-symposium.
Tegen een prijs van 150 Bfr bieden zij aan:
1. een tentoonstelling van cactussen, succulenten, tillandsia’s en orchideeën;
2. verkoop tegen liefhebbersprijzen van cactussen, succulenten, tillandsia’s en orchideeën;
3. diavoordrachten door gastsprekers, waarvan thans reeds bekend zijn de Heren Rosen- 

berger, Lambert, Falco, Haugg, Frolich, Klein en Hovens;
4. het bezichtingen van enkele prachtige privé-collecties;
5. rondleiding door de historische binnenstald o.l.v. officiële gids;
6. bijwonen van de wereldvermaarde Heilig Bloedprocessie op 12 mei 1983.
Voor groepen kan het programma vervolledigd worden met bv. bezoeken aan kwekers. 
Hotelreservering via de Dienst van Toerisme te Brugge.
Nadere inlichtingen bij de Secretaris van C.B.: E. Lanssens, Bruggesteenweg 94, Ruiselede, 
België.

VEMAKAS BV
*  U C T  n  D O O T C T P  I T A Q Q P W r F M 'het’grootste kassencéntrum van noord-holland

Pletering 1 - Postbus 6 - 1678 ZG OOSTWOUD - Tel. 02291-1325

FANTASTISCHE AANBIEDING
GEZIEN OP DE T.V. CURSUS BLOEMEN EN PLANTENVERZORGEN VAN TELEACÜ
VEMAKAS BV geeft een geweldige korting van 10% op ALLE bodemverwarmingsapparaten, zoals 
zaai- en stekbakken, bodemverwarmingskabels met en zonder thermostaat.
Deze aanbieding is geldig van 1 januari - 28 februari 1983, GEEN DAG EERDER EN GEEN DAG 
LATER. HAAST U want OP IS OP en onze voorraad is niet onuitputtelijk.

VEMAKAS BV
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VERSLAG VAN HET 4de CONGRES VAN LIEFHEBBERS VAN BRAZILIAANSE CACTUSSEN

Eens in de twee jaar organiseert de Arbeitskreis Brasilien een symposium. Deze keer werd 
het gehouden in het weekeinde van 2 en 3 oktober 1982 in Leverkusen, BRD. 
Plantenliefhebbers van heinde en verre kwamen bij elkaar om gezamenlijk te discussiëren 
en om de uiterst leerrijke en verhelderende dialezingen aan te horen. Zo behandelden de He
ren Fethke en Heimen de geslachten Micranthocereus en Arrojadoa. Aansluitend stelde de 
Heer Hovens uit Lottum de cactuskwekerij Fechner/Tenerife voor en toonde, als voortreffe
lijk fotograaf en goed observeerder, opnamen van zijn privéverzameling, die ware schatten 
aan Braziliaanse planten bevat, ’s Avonds, na het avondeten, besprak de Heer Heimen aan 
de hand van interessante kaarten de klimaatomstandigheden op de vindplaatsen. Ter afslui
ting van de eerste dag schonk de Heer Königs aandacht aan het probleemgebied rond Dis- 
cocactus boomianus - araneispinus - albispinus - zehntnerii. Hij stelde, deels ondersteund 
door standplaatsopnamen van de Heer Buining, enkele revolutionaire ideeën met betrekking 
tot de eventuele verwantschappen ter discussie.
Op de tweede dag vertoonde de Heer Heimen, tezamen met de Heer Van Heek, zeer mooie 
opnamen uit Brazilië. Het waren opnamen van de expeditie 1981 ondernomen door enkele le
den van de Arbeitskreis Brasilien. Een luchtige en amusante voordracht.
Het plantenaanbod was rijkelijk en zeer goed te noemen. Speciaal het aanbod van Discocac- 
tussen in zo vele soorten als men andere nergens ziet, is het vermelden waard. Ook hier ver
richt de Arbeitskreis Brasilien uitstekend werk door nieuwe soorten snel te vermeerderen. 
Als voorbeeld kan genoemd worden de pas onlangs beschreven D. crystallophilus. Verder 
was in de foyer een stand ingericht met hulpmaterialen en cactusliteratuur. Ook deze onder
vond veel belangstelling.
Een gezamelijk middageten besloot dit cactusweekeinde en alle deelnemers hopen in 1984 
op een evenzo goed geslaagde bijeenkomst.
Vert.: L. Bercht Rudolf Bölderl

Zaden van cactussen 
en andere succulenten

Vraag de nieuwe lijst aan 
met meer dan
3000 soorten.

Wij wensen de liefhebbers
een gelukkig 1983

G. Köhres

Bahnstrasse 101 
D-6106 Erzhausen-Darmstadt

(IBINK C.V.
gespecialiseerd in cactussen

Mijnsherenweg 18-20 Telefoon 02977-26880 
1433 AS Kudelstaart AALSMEER (Holland)

Geopend: vrijdag van 13-17 uur 
zaterdag van 9-12 uur

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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Programma Grusonia
11 februari : Van Echinocactus tot Mammillaria door de Heer Fonteyne.

Samenkomst: Zaal Don Bosco, Pastoriestraat te Torhout. Aanvang: 20.00 u.

AFDELINGSNIEUWS

Afdeling Amsterdam
21 januari : Jaarvergadering. Samenkomst: 

dam.
De Rietwijker, 3e Schinkelstraat 9, Amster-

Afdeling Brabant-België
28 januari : Lezing door de heer A. Goossens over Mexico.

Samenkomst: Hoger Rijks-instituut voor Tuinbouw, de Bavaylei 118, Vil
voorde. Aanvang: 20.00 uur.

Afdeling Gouda
20 januari : Jaarvergadering.
17 februari : Lezing door de heer Bongaards.

Samenkomst: Het Brandpunt, Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang 20.00 uur

Afd. Rijn- en Delfland .
27 janauri Jaarvergadering en dia’s van eigen leden. Samenkomst: Kleindierencen- 

trum, Ingang Zuiderpark, Den Haag. Aanvang: 20.00 uur.

Afdeling Utrecht
14 februari : Lezing door de Werkgroep Succulentenbescherming

Afdeling Zeeland
28 januari Jaarvergadering.

Samenkomst: Herengracht 52, Middelburg. Aanvang: 19.45 uur.

Afdeling Zwolle
27 januari : Jaarvergadering

VERSLAG AFDELINGSSECRETARISSEN
Mevr. Smit verzoekt de afdelingssecretarissen vóór 1 april 1983 een verslag aan haar op te 
zenden over 1982 van de secretaris, de penningmeester en de kascommissies, alsmede een 
tot op 1 januari 1983 bijgewerkte ledenlijst.'

TENTOONSTELLING
Bericht ontvangen dat van 31 maart tot 10 april 1983 de XXVilème Exposition Internationale 
de la Fleur zal plaatsvinden in het Chateau-Musée van Cagnes sur Mer. U kunt daar ook ex
poseren. Inlichtingen bij de heer Bercht.

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.

7,- ■
8

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

W.-Duitsland LILIENSTR. 5
Aanvulling plantenlljst 1982/83

DM DM
Echinocereus pectinatus v.

rigidissimus 
fitchii 
baileyi
websterianus 
perbellus 
armatus 
laui

Matucana multicolor
comacephala, clavispi- 
na, yanganucensis, 
herzogiana, elongata, 
breviflora

De zaadlijst 1983 is verschenen, s.v.p. met int. 
antwoordcoupon voor DM 0,50 aanvragen.
Beste wensen voor de jaarwisseling!

- 18,- 
- 16,- 

9,- 
8, -  - 18,-  

8,- 
18,-

6,-

10,-

8,- - 15,-
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VRAAG 
EN

AANBOD

Opgaven voor het maartnummer moeten uit
erlijk op 15 februari bij mevr. Smit zijn. Le
den van Succulenta hebben per jaar recht 
op één gratis advertentie in deze rubriek. Al
leen advertenties de liefhebberij betreffende 
worden opgenomen.

Te koop: Platte bak, c.q. balkonkas. Breed 
2 m, lengte 86 cm, nokhoogte 65 cm. Raam
werk van alum. Bevat 6 beweegbare ramen, 
die er ook af kunnen. Er is ingebouwd: ther
mostaat, plateau voor warmtebron en een 
stopcontact beveiligd tegen vocht. Alles 
incl. glas. A. Kuiper, Oosterbroekstraat 99, 
9402 RD, Assen. Tel. 05920-62275 overdag, 
05920-40504 ’s avonds.

Gevraagd: Euphorbia Neohumbertii en Mo- 
nadenium coccineum. P.J. Nijhoff, Joliot- 
plaats 698, 3069 TT Rotterdam. Tel. 010- 
203172

Te koop: Succulenta 1975 tot nu. Hans 
Schilperoord, Pr. Hendrikstraat 15, Zwijn- 
drecht. Tel. 078-192796.

Te koop: Ronde aardgaskachel, merk Com
pressor Bambini voor plantenkas, laag ver
bruik, f 275,--. Mevr. v. Crefeld, v. Hogen
dorpstraat 65, Den Haag. Tel. 070-881555.

Gevraagd: Ik ben erg geïnteresseerd in de 
geslachten Weingartia en Sulcorebutia. Ik 
wil graag door ruil of anderszins aan zaden 
en/of planten komen. Zelf heb ik plantjes 
van S. rauschii, taratensis v. minima, miz- 
quensis, tunariensis, breviflora, s. Indanes 
en sucrensis en zaden van S. arenacea, sp. 
Lau II en vazqueziana om te ruilen. P.V. Deu- 
mer, Oversteweg 45, 7556 TX Hengelo. Tel. 
074-429629.

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

MESA GARDEN STEVEN & UNDA BRACK

ZAADLIJST van CACTUSSEN, MESEMS en andere SUCCULENTEN
In de zaadlijst zijn vele soorten opgenomen van in het wild verzamelde zaden 
met vermelding van de herkomst, de veldnummers en verdere bijzonderheden.

Ariocarpus, Epithelantha, Escobaria, Mammillaria, Pediocactus, Sclerocactus, 
Lithops, Conophytum, Euphorbia en vele andere.

Aanvragen bij: MESA GARDEN, Box 72 BELEN, NM 87002 U.S.A. of bij: 

RAINER PILLAR, Klaus Sturmerstrasse 13, D-4500 OSNABRÜCK, W-DUITSLAND
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DER K A K TE E N L A D E N . v \.

V e rz e n d h a n d e l hobbybenodigdheden
J j r

boeken

K am erkas jes voor h e t u itza a ie n  van c a c tu s se n
K a m e rk a s je met dichte bodem en glasheldere afdekkap met be

luchting en bodemthermometer. 
grootte 60 x 40 x 20 cm DM 29,--
grootte 80 x 25 x 20 cm DM 29,-

K a m e rk a s je zeer stabiele uitvoering met dichte bodem, glashel
dere, stevige afdekkap met beluchtingsvoorziening 
en bodemthermometer.
grootte 38 x 25 x 19 cm DM 23,-
grootte 58 x 39 x 23 cm DM 49,-

K a m e rk a s je met thermostatisch geregelde bodemwarmte (25°C- 
28°C), bewateringssysteem met 2 liter tank en be- 
luchtingsschuif (ruimte voor 60 vierkante potjes 
maat 6), compleet met bodemthermometer, snoer en 
stekker.
grootte 58 x 36 x 29 cm DM 128,-

B io -g ro e ila m p e n Speciale verlichting voor alle kamerkasjes tot 80 cm 
lengte, 1000 Lux, 2 TL-buislampen van 15W/220V met 
reflector, metalen armatuur voor gemakkelijke 
opstelling, compleet met snoer en stekker. DM 99,-

V e r w a r m in g s p la a t  47 x 29 cm voor verwarming van kamerkasjes 20W/
220V compleet met snoer en stekker. DM 48,-

V e le  a n d e re  a r t ik e le n  v o o r  h e t z a a ie n  va n  s u c c u le n te n  le v e rb a a r. V ra a g  in fo rm a t ie a an .
A lle  p r ijz e n  m in u s 1 3 %  B T W , p lu s  p o r to /v e rp a k k in g  te g e n  v o o r u i tb e ta l in g  van d e  re k e n in g .

J ö rg  K o p p e r L o c k f in k e  7 - D -5600 W u p p e r ta l 1 • W e s t D u its la n d

ZAADAANBIEDING CLICHÉFONDS II

In tegenstelling tot vorige jaren zien we ons dit seizoen genoodzaakt een uitvoerige aanvul
lende lijst van te bestellen cactussen- en vetplantenzaden te plaatsen. Allereerst bleek een 
aantal bestelde soorten niet tijdig aanwezig te zijn voor plaatsing in het decembernummer 
van Succulenta.
Voorts werd ons door enkele liefhebbers zaad gestuurd van zulke zeldzame soorten, dat we 
ons niet gerechtigd voelen U te beroven van de kans deze soorten te bestellen. Uiteraard is 
van een aantal van de nu genoemde soorten de voorraad nog kleiner dan in de eerste lijst. 
Reken er daarom niet al te sterk op alle gevraagde nummers te ontvangen en geef vooral 
voldoende vervangnummers op.
Op het moment, waarop deze lijst naar de drukker gaat, zijn er nog geen bestellingen op de 
normale zaadlijst binnen, omdat het decembernummer nog niet is verschenen. Het is daar
om nog niet mogelijk U te berichten welke soorten uit het decembernummer uitverkocht zijn. 
U kunt nog uit die lijst bestellen, samen met soorten uit de hierna volgende lijst, maar geeft 
vooral voldoende vervangnummers op.
Sedert het samenstellen van de eerste zaadlijst zijn het nog zeer veel gemengde zaden van 
Mamillaria’s binnengekomen. Afgaande op de mededelingen van de inzenders kan gezegd 
worden, dat dit mengsel zeker 150 soorten bevat. Door de grote voorraad kunnen we U deze 
zaden aanbieden in porties van 1000 zaden a f  7,50 (Bfrs 150). Vermeld deze bestelling op 
het bestelformulier onder Extra Aanbieding door plaatsing van het bestelnummer 355. 
Onze hartelijke dank aan de schenkers van zaden; de heren Assmann, Waalwijk; Bergsma, 
Enschede; Bongaards, De Lier; ten Have, Apeldoorn; Otter, Ommen; Theunissen, Oud- 
Gastel; Uil, Bemmel.

Namens het Clichéfonds, J.A. Schraets
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AANVULLENDE LIJST VAN ZADEN VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN 1982-83

De nummers gemerkt met + zijn zaden afkomstig van liefhebbers.
De nummers gemerkt met x zijn uitstekend voor de beginnende liefhebber. 
De nummers gemerkt met % zijn ook verkrijgbaar in porties van 100 zaden, 
zpp = aantal zaden per portie.

ZADEN VAN CACTUSSEN 
a I  0,60 (Bfrs 12) per portie. 
MAMILLARIA Haw.

355 + x % Gemengd. Zeer vele soorten. Ook ver
krijgbaar in porties van 1000 zaden è 
f  7,50 (Bfrs 150)
ACANTHOCEREUS (Berg.) Br. & R. 
Struikvormige planten uit Midden- 
Amerika. Vrij weinig in cultuur.

622 x maculatus Wgt.
ARIOCARPUS Scheidw.

623 retusus elongatus (A. trigonus elonga- 
tus (SD.) Backbg. ??)
ARROJADOA Br. & R.

624 + eriocaulis Buin. & Bred. 10zpp
AUSTROCEPHALOCEREUS Backbg. 

624a x % purpureus (Gürke) Backbg. 
AYLOSTERA Speg.

625 + x % albipilosa (Ritt.) Backbg. (oranje-rode
bloem)

626 + x % fiebrigii densiseta Cullm. (fijn wit be
haard)

626a + x kupperiana (Böd.) Backbg.

ECHINOPSIS Zucc.
643 + x % Hybriden (uitstekend geschikt als on

derstam)
EPITHELANTHA (Web.) Br. & R. 
pachyrhiza elongata Backbg. 10zpp 
(uiterst kleine voorraad)
ESCOBARIA Br. & R.

% runyonii Br. & R. (vormt grote groepen, 
bleek purperen bloem)
FRAILEA Br. & R.

x itaponensis
x % pulcherrima (Ar.) Backbg. (groeit enigs

zins cylindrisch)
GYMNOCACTUS Backbg.

% mandragora (Fric) Backbg. (met pen- 
wortel, tot 6 cm U, wit bloemetje) 
HYLOCEREUS (Berg.) Br. & R.
Op Epiphyllum gelijkende planten met 
meest drie ribben. Zeer grote bloemen, 

x triangularis (L.) Br. & R. (de bekende 
driekantige onderstam)
ISLAYA Backbg. 
divaricatiflora Ritt.

644

645

646 +
647 +

648

649

650 +
BLOSSFELDIA Werd. KRAINZIA Backbg.

627 + campaniflora Backbg. Mamillaria-achtige met grote bloem en
628 + % flocculosa nom.nud. (vlgs. Ritter: B. li- lange bloembuis.

liputana formosa Ritt.) 651 guelzowiana (Werd.) Backbg. 15zpp
629 + liliputana Werd. (witte bloem, plant tot (sneeuwwit behaard)

1 cm 0) LOBIVIA Br. & R.
630 + spec. Formosa 652 x backebergii (Werd.) Backbg. (klein,

CORYPHANTHA (Eng.) Lem. bloem purper met blauwachtige
631 reduncuspina Böd. (opvallende krach schijn)

tige bruine bedoorning) 653 x % lateritia (Gürke) Br. & R. (vermiljoenro-
DENMOZA Br. & R. de bloem)
In verzamelingen bolvormige planten MAMILLARIA Haw.
uit Mendoza, Argentinië. 654 + % aurihamata Böd. (Bollen van 6 cm 0

632 x rhodacantha (SD.) Br. & R. (krachtige met gele haarachtige bedoorning)
bruinrode bedoorning) 655 + bocasana splendens Reb. (wittere
DISCOCACTUS Pfeiff. vorm van M. bocasana)
Zeer zeldzame soorten. Zeer beperkte 656 + bombycina Quehl (een der mooiste
voorraad van de meesten. Mamillaria's, beperkte voorraad)

633 + griseus Buin. & Bred. 15zpp (platte 657 + erectohamata Böd. (witte bloem)
plant tot 14 cm 0) 658 + fuscata Pfeiff. (bloem purper)

634 + heptacanthus (Rodr.) Br. & R. 10zpp 659 + haehneliana Böd. (bloem crème met
(wordt iets groter dan de vorige soort) roze midden)

635 + insignis Pfeiff. 10zpp 660 + hidalgensis J.A. Purp. (forse plant,
636 + mamillosus Buin. & Bred. 10zpp bloem karmijnrood)
637 + silicicola Buin. & Bred. 10zpp 660a jaliscana (Br. & R.) Böd.
638 + squamibaccatus Buin. & Bred. 8zpp 660b matudae H. Bravo

(uiterst zeldzaam) 661 + meyranii H. Bravo (purperen bloem)
639 + subviridigriseus Buin. & Bred. 10zpp 662 % microcarpa Eng. (mooi, grootbloemig)

ECHINOCACTUS Lk. & O. 663 + mollendorffiana Shurly (bloem zeer
640 x grandis Rose (enorme planten, jonge klein, purper tot geelwit)

planten hebben soms over de ribben 664 + mundtii K.Sch.
rode banden) 664a nana Backbg.

641 x % horizonthalonius Lem. (blijft klein, tot 665 + % neocoronaria Knuth (iets cylindrisch
4 cm lange doorns) wordend, bloem purper)
ECHINOCEREUS Eng. 666 + obvallata O. (misschien M. fuliginosa

642 + x subinermis luteus (Br. & R.) Backbg. SD.)
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666a + %
667 +
668

669 4-
670

671 4-
672 +
673 4- %
673a 4
674 4- %

675 4-

676

677 + X

678 + X

679 4 X

680 4- X

681 4- X
682 4- x %

683 4-

684 + X
685 + x %

686

687 + X 

687a+ x %

688 4 rx %

689 + X %

690 4- x %
691 + x %

692

693

694 x

695 +

696 4 x %

pygmaea (Br. & R.) Berg.
saetigera Böd. & Tieg. (niet spruitend,
bloem roze met roze mWdenstreep)
seideliana Quehl (gele tot witte bloem)
sempervivi DC. (donkergroene plant
met kleine vuilwitte bloemen)
spec. Grande
spec. Las Penas
spec. Tenango del Valle
trichacantha K.Sch.
umbrina Ehrenbg. (wordt vrij groot,
bloem donkerroze)
vagasplna Craig (bloem met roze rand 
en donkerder midden) 
winteriae Böd. (platronde plant met 
geelwitte bloem)
MELOCACTUS (Tourn.) Lk. & O. 
canescens
concinnus Buin. & Bred. HU 214 
conoideus 
obtusipetalus Lem. 
robustispinus
schulzianus (afkomstig uit Curagao) 
MICRANTHOCEREUS Backbg. 
Kleinblijvende, warmteminnende zuil
tjes uit Brazilië. Zeer fraaie bedoor- 
ning.
flaviflorus Buin. & Bred. 10zpp (kiemt 
waarschijnlijk vrij slecht) 
NOTOCACTUS (K. Sch.) Backbg. 
laetivirens Ritt. 
horstii Ritt. (nieuwere soort)
OPUNTIA (Tournet.) Mlll. 
gosseliana santa-rita (Griff. & Hare) L. 
Bens. 15zpp (ronde blauwgroene schij
ven)
PSEUDOLO BIVIA (Backbg.) Backbg. 
aurea fallax (Oehme) Backbg. 
carminea Buin. (vlgs. Backbg. R. viola- 
ciflora knuthiana (Backbg.) Don.
REBUTIA K. Sch.
senilis kesselringiana Bewg. (gele 
bloem)
senilis lilacino-rosea Backbg. (bloem 
helder lila-rozerood) 
senilis winteriana 
spec. Vatter 763 
ROSEOCACTUS Berg. 
kotschoubeyanus (Lem.) Berg. 10zpp 
(fraai, zeldzaam, moeilijk) 
kotschoubeyanus macdowellii Backbg. 
10zpp
STEPHANOCEREUS Berg.
Monotypisch geslacht uit Brazilië. 
Fraai behaard.
leucostele (Gürke) Berg. HU120 
SULCOREBUTIA Backbg.
Veel gevraagde, aan Rebutla verwante 
planten. Mooie bloeiers. 
arenacea (Card.) Ritt. 10zpp 
TRICHOCEREUS (Berg.) Ricc. 
vasquezii Rausch (lijkt op Cleistocac- 
tus, bijzonder mooi) 
WEBERBAUEROCEREUS Backbg. 
Fraaie slanke zuilen. Gemakkelijke

groeiers, niet kougevoelig.
697 x % seyboldianus Rauh & Backbg.

WIGGINSIA D M. Port. (= Malacocar- 
pus SD.)
Nauw aan Notocactus verwante plan
ten met meest scherpe ribben.

698 + x erinacea (Haw.) D.M. Port. (zeer be
perkte voorraad)

699 4- x leprosorum Ritt. (beperkte voorraad)
700 4- x orthacantha (Lk. & O.) Backbg.
701 4- x tephracantha (Lk. & O.) D.M. Port.
702 4- x % vorwerkiana (Werd.) D.M. Port.

ZADEN VAN ANDERE VETPLANTEN 
a f 0,60 (Bfrs 12) per portie. 
ADROMISCHUS Lem. Crassulaceae 
Planten met zeer dikke bladeren in 
fraaie tinten.

703 % maculatus (Salm) Lem.
AGAVE L. Agavaceae

704 x % Gemengd
ALOINOPSIS Schwant. Mesembr.

705 x rubrolineata (N.E.Br.) Schwant. (gele
bloem met fijne rode middenlijn) 
ANACAMPSEROS L. Portulacaceae

706 x filamentosa (Haw.) Sims
707 x spec.

ANTEGIBBAEUM Schwant. Mesembr. 
Lijkt op Gibbaeum.

708 fissoides (Haw.) Schwant. (groenachtig
rode bloem)
CALIBANUS Rosé Agavaceae 
Zeldzame plant met korte dikke stam 
en grasachtige bladeren.

709 hookeri Trel. 10zpp 
CRASSULA L. Crassulaceae 
Groot geslacht van planten met 
steeds tegenover elkaar staande bla
deren.

710 pyramidalis Thunbg. (zeer gedrongen
groei, lijkt op een kort zuiltje door de 
dicht opeen geplaatste bladeren) 
EUPHORBIA L. Euphorbiaceae

711 + x meloformis Alt. 5zpp (prachtige bol
vorm met overblijvende bloemdoorns) 
FOUQUIERIA HBK. Fouquieraceae 
Succulente struiken uit Mexico. Grote, 
meest rode bloemen.

712 splendens Engelm. (felrode bloemen) 
PIARANTHUS R. Br. Asclepiadaceae 
Aasbloemige uit Zuidelijk Afrika.

713 punctatus (Mass.) R.Br. 15zpp (wit
achtige bloem met bloedrode punten) 
YUCCA Agavaceae

714 x angustissima
ZADEN VAN CACTUSSEN EN VET
PLANTEN a f 2,- (Bfrs 40) per portie.

715 Astrophytum coahuilense (Möll.) Kays. 
25zpp (zeldzaam)

716 Bombax ellipticum HBK. 15zpp (zeer 
zeldzame Mexicaanse plant met 
onderaan sterk verdikte stam)

717 x Euphorbia excelsa White, Dyer &
Sloane 8 zpp (stamvormer met fraaie
tekening in de epidermis, zeer beperk
te voorraad).

718 x Euphorbia polygona Haw. 15zpp.
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'Het C.Z.M. kan een belangrijk mechanisme zijn om de verdamping van wa
ter tegen te gaan. Een belangrijk deel van de verdamping vindt plaats via 
de huidmondjes. Deze zal overdag vele malen groter zijn als 's nachts, ook 
al vanwege de vaak hoge temperaturen en lichtintensiteit in droogtegebie- 
den. Doordat planten met C.Z.M. hun huidmondjes over het algemeen al
leen 's nachts openen zal de verdamping hierdoor belangrijk verminderd 
worden. Bij extreem watergebrek kan het bij sommige planten zelfs voorko
men, dat er in het geheel geen uitwisseling van C02 met de buitenlucht 
meer plaatsvindt en de huidmondjes zowel 's nachts als overdag gesloten 
zijn. Vanzelfsprekend zal tijdens dergelijke perioden ook geen groei plaats
vinden. Te zamen met het feit, dat het aantal huidmondjes bij succulenten 
veel minder is als bij andere planten, namelijk 3 .000/cm 2 tegenover 
1 0 .000  tot 20.000/cm 2 bij andere planten (Brandon 1 968), zorgt C.Z.M. 
voor een belangrijke beperking van de verdamping.
Het C.Z.M. komt niet bij alle succulenten in even sterke mate voor. Zo zijn 
er planten, die onder alle omstandigheden gebruik maken van het C.Z.M., 
terwijl andere ook de andere wegen van fotosynthese kunnen gebruiken. 
Dit is dan afhankelijk van externe omstandigheden. Bij bijv. watergebrek 
zullen ze overschakelen op C.Z.M., terwijl ze bij voldoende water weer ge
woon overdag de stomata zullen openen en de C02 direkt zullen binden. 
Op deze manier is een uiterst flexibele fotosynthese ontstaan die de plant in 
staat stelt succesvol te reageren op de externe omstandigheden.
Een probleem wat optreedt bij het overdag sluiten van de huidmondjes is 
de regulering van de lichaamstemperatuur van de plant. Planten verlagen 
de temperatuur van hun weefsel voor een belangrijk deel door middel van 
de verdamping van water. Doordat deze factor bij succulenten grotendeels 
wegvalt moeten ze andere manieren vinden om hun lichaamstemperatuur 
niet te hoog te laten oplopen. Dit gebeurt o.a. door een vaak dichte be- 
doorning en beharing of een witte waslaag, waardoor veel van het op de 
plant vallende licht wordt teruggekaatst. Een interessante aanpassing is bij 
Copiapoa te zien, die in de Atacama-woestijn in Chili voorkomt, één van de 
droogste plekken ter wereld. Deze planten hebben hun plantelichaam 
schuin naar het noorden (de evenaar) gewend, waardoor het grootste ge-
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deelte van het lichaam de lichtstralen onder een zeer kleine hoek ontvangt. 
Hierdoor is de lichtabsorptie gering en hun temperatuur loopt minder snel 
op.
We zien dat C.Z.M. één van de elegante aanpassingen aan het milieu is die 
succulenten in staat stelt met succes in droge gebieden te kunnen overle
ven, vaak op plaatsen waar andere groene planten niet meer kunnen groei
en.

Gebruikte literatuur:
1 Brandon: De enzymatische wegen van het zurenmetabolisme bij Crassulaceae. 1968.
2. Nultch: Algemene botanie. 1979
3. Mooney, Weisser, Gulmon: Environmental adaptions of the Atacaman desert cactus, Copiapoa haseltoniana. Flora 1977 
1 66:1 1 7-1 24
4 Osmond: Crassulacean acid metabolism: a curiosity in context, ann. rev. pl. physiol. 1978. 2 9 :379 -414  
5, Solbrig, Orians: Teh adaptive characteristics of desert plants am. sci. 1977 65 :4 1 2 -4 2 1 .
6 Szarek, Ting: The occurence of crassulacean acid among plants. photosynth 1977 1 1 :330-342 .

Holambra 1, 138 20  Jaquariuna S P., Brazilië.

W at denkt U van ... (37)

Mammillaria bachmannii Böd ex Berger 

Th.M.W. NEUTELINGS

Waarom wordt er in de wetenschappelijke literatuur zo 'misprijzend' over 
deze cactus gesproken? Immers, hij wordt beschouwd als een soort waar
van men zegt, dat de oorsprong duister en onbekend is. De originele vind
plaats is niet bekend en dus veronderstellen de terzakekundigen, dat het 
mogelijk een cultuurhybride is. Natuurlijk, zij kunnen gelijk hebben, maar 
hebben het dan pas als zo'n veronderstelling bewezen wordt. Het zou best 
mogelijk kunnen zijn, dat de vindplaats - en zo'n groeiplaats kan qua opper
vlakte best zeer klein zijn - nooit werd teruggevonden. Ook al misschien 
omdat alle daar groeiende exemplaren op de een of andere manier zijn ver
dwenen.
De plant is dan ook aan de hand van cultuurexemplaren een halve eeuw 
geleden beschreven.
Maar toch, deze plant verdient al onze aandacht, al was het alleen maar 
omwille van zijn prachtige, magentakleurige bloemen, die een bloeibaar 
exemplaar elk jaar in april en mei weet voort te brengen. En bovendien, het 
is een gemakkelijke soort, dus voor de beginner ook bij uitstek geschikt. In 
de jeugdfase zijn de donkergroene tot blauwgroene tuberkels voorzien van 
lichtwollige areolen met ca. 25 kleine, tot 3 mm lange, haardunne, wit 
randdoorntjes. Alsmede met een tweetal middendoorns, tot ca. 5 mm 
lang. De bovenste is roze van kleur met een donkere punt, de benedenste 
wit met een donkere punt. Bij het ouder worden van de plant verdwijnt de 
aanmaak van die kleine randdoorns en komen er twee witte dikke doorns, 
soms maar 1, ook zwart gepunt, ervoor in de plaats en de hoeveelheid wit
te wol op het areool neemt tevens wat toe.
Ditzelfde verschijnsel zien we ook bij Mammillaria lloydii, een soort die 
thans als een variëteit van Mamm. uncinata wordt beschouwd. Het plante- 
lichaam is bolvormig, maar bij meer volwassen exemplaren van boven dui
delijk afgeplat, net als bij Mamm. uncinata en haar variëteit lloydii. Een jon
ger exemplaar ziet er haast eender uit als een lloydii. De bouw van de



Mammillaria bachmannii Böd. ex Berger Foto van de schrijver

bloem van de bachmannii, tot 20 mm in © wordend, is eender als die van 
de uncinata en van de lloydii-versie, maar de bloemkleur zelf vormt een 
aangenaam verrassend effect. Het plantelichaam spruit niet en wordt op de 
duur tot 1 5 cm breed. Het is voorts een langzame groeier, heeft wit 
melksap en vorming van witte wol in de bloeibare zone rondom het groei- 
punt. Allemaal kenmerken van het uncinata-complex. Hunt e.a. vermoeden 
dat het een vorm is van Mamm. hahniana Dit waag ik te betwijfelen, ge
zien mijn waarnemingen en de hiervoor aangehaalde kenmerken. Maar ik 
vermoed dat men de Mamm. hahniana-woodsii-vorm als uitgangspunt 
heeft genomen, misschien exemplaren ervan die van verkeerde labels voor
zien waren?? En juist ook omdat Mamm. woodsii zelf een omstreden soort 
voorstelt, die naar mijn mening terecht als een vorm of als een variëteit van 
Mamm. hahniana gezien wordt. Maar woodsii heeft zeer lange borstelha
ren, die van de axillen ( = oksels tussen de tuberkels) uit groeien, de beide 
middendoorns, altijd twee exemplaren, zijn pikzwart en ongeveer driemaal 
zo lang en de bloemen beduidend kleiner.
Zolang er nog geen verdere klaarheid geleverd kan worden rondom deze 
plant, stel ik voor deze te noemen Mammillaria uncinata var bachmannii 
comb. prov.
Deze plant is werkelijk een van de meest schitterende bloeiers in de reeks 
Macrothelae. De fraaie bloemen contrasteren bijzonder goed tegen de ach
tergrond van de witte schedelwol. De bloemen zijn zelfsteriel, d.w.z. willen 
er zaadbessen ontstaan, dan moeten ze met stuifmeel van een andere 
bloeiende bachmannii bestoven worden. De zaadjes kiemen snel en binnen 
een jaar of vier kan men al over bloeiende exemplaren beschikken.
De naam is afgeleid van een zekere heer Bachmann, maar nergens heb ik 
kunnen vinden, wie of wat deze persoon heeft voorgesteld.
Wat de cultuur betreft, ook voor de kweek op de vensterbank geeft dit aar
dige plantje de bezitter plezier. In de kas overwintert het gemakkelijk en
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verdraagt het moeiteloos temperaturen van een paar graden boven nul, 
mits de (pot)grond dan maar droog gehouden wordt. In het voorjaar dient 
men aanvankelijk, zodra er weer water gegeven mag worden, zuinig het 
gietertje te hanteren. Anders ontstaat er een te grote sapstuwing, waardoor 
de tuberkels kunnen gaan 'bloeden'.
Al met al, een Mammillaria die met recht een plaats in onze verzameling 
verdient en daarom ook op een eigen identiteit, ook al zou ooit eens blijken 
dat ze niet raszuiver is.

Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal

De begrenzing van de g eslach ten  N eoporteria, 
P yrrh o cactu s en Thelocephala  in de zin van Ritter (slot)

P.N. AARSEN

Een groep van Chileense cactussen die volgens Ritter taxonomisch wel dui
delijk verschilt van de verwante geslachten, zoals Pyrrhocactus, Neoporte
ria en Islaya, is het geslacht Thelocephala Y. Ito 1957 , emend. Ritter 
1 959 (zie Ritter, Kakteen in Südamerika, band 3, 1980 , pp. 993-999). 
Het betreffen kleine cactussen waaraan geen ribben zijn te onderkennen. 
Het lichaam is bedekt met kleine, dicht-opeenstaande, tamelijk cylindrische 
knobbels, die kleine, in de top verzonken, areolen dragen. De kleine door
nen zijn aan de randen van de areolen ingeplant en staan straalsgewijs naar 
buiten gericht; soms is een korte middendoorn aanwezig. De jonge planten 
zijn altijd bedoornd, maar verliezen de doornen vaak op oudere leeftijd. Zij 
bezitten een penwortel, die aan de bovenzijde is ingesnoerd. De talrijke re
latief grote bloemen staan nabij het centrum, en openen zich meerdere da
gen na 's nachts gesloten te zijn geweest. Het hypanthium is bezet met 
kleine schubben, die grote witte of grauwe wolvlokken dragen. Op de 
bloembuis en vaak ook op het ovarium komen fijne afstaande borstelharen 
voor. De bloem is trechter- of meer trompetvormig en heeft witte tot gele 
kroonbladen. De honingkamer is open tot half-open, zonder diafragma. De 
rode of gele stijl steekt boven de helmknoppen uit. De meestal rode vruch
ten zijn bezet met veel wol en afstaande borstelharen, zodat zij door de 
wind kunnen worden voortbewogen nadat zij zich aan de basis hebben los
gelaten. Aldus kunnen de zaden, die zich na verdere rijping uit het gat aan 
de vruchtbasis laten vallen, over een grotere afstand worden verspreid. Rit
ter noemt deze vruchten ''Windverwehungsfrüchte''.

Pyrrhocactus en Thelocephala

1 . Lichaam bezet met ribben van 
grote ronde of langwerpige 
knobbels

2. Grote areolen, die de bovenkant 
van de knobbels overdekken

3. Geen 'Windverwehungsfrüchte'

Lichaam bedekt met kleine min of 
meer cylindrische knobbels, die niet 
of nauwelijks zijn gerangschikt in 
ribben
Kleine, op de top van de knobbels 
verzonken, areolen 
'Windverwehungsfrüchte'



Foto 1. Pyrrhocactus occultus (K . Sch.J Ritt. 
1959, syn. Neochilenia occulta (K. Sch.) Backeb. 
1942. De vruchten dragen kleine schubben met 
w itte  wo/vlokjes.

Foto 2. Pyrrhocactus paucicostatus var. 
viridis (Ritt.) Ritt. 1959,
syn. Neochilenia paucicostata var. viridis (Ritt.) 
Backeb. 1959.
De vruchten zijn bedekt m et kleine schubben, 
waarvan u it de oksels w o l vlokjes ontspringen.

Foto's van de 
schrijver

Ritter beschrijft 1 9 Thelocephala-soorten. Backeberg erkende uiteraard dit 
geslacht niet en deelde alle destijds door Ritter beschreven soorten in bij 
zijn geslacht Neochilenia,
Wat het vinden van Theiocephaia's betreft, vermeldde Buining (Succulen
ta, 1971, 50, 1 4) in zijn verhalen over een gezamenlijke reis met Friedrich 
Ritter langs de kustgebieden van Chili en Peru de volgende interessante be
schrijving. "De verschillende Thelocephala-soorten zijn buitengewoon 
moeilijk te vinden. De penwortels worden soms tot 30 cm lang, het kopje 
groeit meestal op een paar cm lang halsje, dat boven op de veel dikkere 
penwortel zit. Dit kopje zit echter geheel verscholen onder steengruis of 
zand. Alleen bij bloei ziet men de bloem en weet dat hier een plant groeit. 
Doordat Ritter de vindplaatsen van zijn Theiocephaia's merkwaardig nauw
keurig kende, hadden wij het grote voorrecht de meeste soorten van deze 
groep op de natuurlijke vindplaatsen te ontdekken” .
Terugkomend op het geslacht Neoporteria Britton en Rosé 1 92 2; erkent 
Ritter dit geslacht en, zo ja, waardoor onderscheidt dit zich dan van de 
Pyrrhocactussen en de Theiocephaia's? Zoals bekend, beschouwt Hunt 
(The genera of the cactaceae, 1967, p. 456) de geslachtsnamen Pyrrho
cactus en Thelocephala synoniem met Neoporteria. Ritter (Kakteen in Süd- 
amerika, band 3, 1980, pp. 1029-1030) meent dat de Neoporteria's in 
engere zin zich in taxonomisch opzicht duidelijk onderscheiden door het 
gesloten blijven van de binnenste bloemkroonbladen. Hierdoor zouden deze 
planten zich aangepast hebben aan een bestuiving door de kolibries. Daar 
de binnenste kroonbladen scheef tegen de stijl staan geleund en tevens iets 
korter zijn, omsluiten zij de stijl volkomen en belemmeren het binnendrin-
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Foto 3. Neoporteria wagenknechtii Ritt. 1963, met bloemen, waarvan de binnenste kroonbladen gesloten blijven. Bloeit 
in de herfst en de winter.

gen van ongewenste honinggasten, zoals insecten. Andere argumenten 
voor deze theorie zijn volgens Ritter: de buisvormige bloembuis; de vergro
te honingkamer en honingklieren; en de onopvallende kleur van de bin
nenste bloembladen. Een biologische bijzonderheid van de Neoporteria's in 
engere zin is dat zij winterbloeiers zijn. In de winterperiode is er weinig 
voedsel voor de kolibries, zodat zij in sterkere mate zijn aangewezen op de 
Neoporteria 's.
Buxbaum zag in het gesloten blijven van de binnenste kroonbladen slechts 
een onvolledig openen van de bloem, en maakte dan ook geen onderscheid 
tussen de Chileense Pyrrhocactus- en Neoporteria-soorten. Hij noemde ze 
alle Neoporteria. Op grond van onderzoekingen aan het zaad beschouw
de Buxbaum (Kakteen und andere Sukkulenten, 1 967, 23, 2) alleen de 
volgende planten als echte Pyrrhocactussoorten: P. strausianus, P. bulbo- 
calyx, P. umadeave, P. froehlichianus, P. marksianus, P. residuus, en 
waarschijnlijk ook P. engleri. Alleen het zaad van deze soorten zou een pe- 
risperm bevatten: een taxonomisch kenmerk dat volgens Ritter sterk is 
overgewaardeerd.

Uit deze polemiek blijkt duidelijk hoe moeilijk het voor een liefhebber is om 
zijn Zuidamerikaanse planten op naam te brengen. Hij wordt geconfron
teerd met een groot aantal systemen, waaruit meestal zeer willekeurig 
wordt gekozen. Vaker houdt men ongecorrigeerd de namen aan, die door 
de leveranciers van zaden en planten zijn verstrekt. In vele gevallen zijn dit 
nog steeds namen volgens de nomenclatuur van Backeberg. Ook het re
cente werk van Walther Haage "Kakteen von A bis Z " is grotendeels geba
seerd op dit systeem.
Uit het commentaar van Ritter blijkt dat de opsplitsing van de Chileense 
soorten in de geslachten Neoporteria, Neochilenia en Horridocactus naast 
het Argentijnse geslacht Pyrrhocactus te kunstmatig is en nauwelijks ge
grond op wetenschappelijk veldonderzoek. Reëler is dan ook de door Ritter
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in zijn standaardwerk vermelde namen te hanteren. Deze zijn in elk geval 
gebaseerd op een jarenlang veldonderzoek en een gedegen kennis van de 
literatuur. Dit houdt in dat de geslachtsnamen Neochilenia en Horridocac- 
tus worden geschrapt.

Duinoordstraat 36, 2 0 2 3  WD Haarlem

W at denkt U van ... (38)

Mammillaria marksiana Krainz 

Th.M.W. NEUTELINGS

Je dient in deze rubriek op te passen dat je niet alleen een planteportret 
geeft van cactussen die zich als 'stelers-van-de-show' presenteren. Ook 
het 'gewone spul' heeft recht op de* nodige aandacht. En zo geven we dan 
een beeld van deze Mamm. marksiana, die toch iets unieks heeft. Want 
zelfs de meest oppervlakkige kenner van Mammillaria's haalt deze in elke 
verzameling er zo uit, mits aanwezig natuurlijk.
De karakteristieke elementen van deze bolcactus zijn wel de licht- tot gras
groene tuberkels, waarop de goudgelige doorns ingeplant staan. De dunne 
randdoorns, nogal variabel in aantal, meestal 8-10 stuks, worden zo'n 8 
mm lang. Verder is er nog een middendoorn van gelijke lengte en kleur.

M am m illa ria  m arks iana  K ra inz F o to  van de sch rijve r



Vooral in de oksels tussen de tuberkels rond de schedel is rijkelijk geligwitte 
wol aanwezig, net plukjes watten die keurig gerangschikt zijn. Een verdere 
charme vormen wel de bloemen, die in de maanden arpil/mei hun gele tin
ten tentoonspreiden. Die kleur geel varieert van groengeel tot diepgeel. Zo
wel de lengte als de doorsnee van de bloem bedraagt ca. 1 5 mm. Wil men 
zaad winnen van deze gemakkelijk bloeiende plant dan is dat geen pro
bleem, mits men de bestuiving maar uitvoert met stuifmeel van een ander 
marksiana-exemplaar. De bessen ontstaan al in de nazomer, zijn donker 
purperrood en vrij klein, n.l. tot 10 mm lang.
Deze Mammillaria wordt in cultuur tot ca. 8 cm hoog en ca. 1 0 cm in 0. 
Soms wil deze een enkele maal tot spruiten overgaan. Het is een ijzersterke 
plant, dus ook voor de beginner aan te bevelen. Doordat de plant zo 
schaars bedoornd eruit ziet, zou men verwachten, dat hij het liefst een lich
te, maar tegen felle zon beschutte plek wenst. Maar mijn ervaring heeft uit
gewezen dat deze soort best tegen het felle zonlicht opgewassen is, mits 
niet direct achter of onder glas weggezet. Trouwens, die wattenplukken op 
de schedel, waaruit in het voorjaar de bloemknoppen verschijnen, kunnen 
door hun witte kleur een groot deel van het zonlicht terugkaatsen.
Deze soort hoort tot de reeks Macrothelae ( = met grote tuberkels), waar
toe nog vele andere soorten horen. Om enige bekende te noemen: M. ni
vosa, M. mammillaris, M. grusonii, M. uncinata, M. sonorensis, M. 
magnimamma en M. baxterana De Zwitser H. Krainz beschreef dit exem
plaar in 1948. De soortnaam is afgeleid van de naam H. Marks, menig
maal de reisgezel van de bekende Mexicaanse cactusverzamelaar F. 
Schwarz.
Op de vensterbank zal hij best gedijen, net als de meeste Macrothelae dat 
doen. Het in de kas overwinteren bij vrij lage temperaturen boven nul gra
den C biedt ook geen problemen. In de vrije natuur groeit dit fraaie exem
plaar op de westelijke, rotsachtige hellingen van de Siërra Madre, in de 
staat Sinaloa (Mexico). Maar intussen zijn er nog andere vindplaatsen aan
getroffen, waarvan de exemplaren een wat afwijkend doornpatroon ken
nen.

Galmeidijk 49, 4  707 KL Roosendaal

*

* *

Gerard Beets, O os teinderweg 259, 1432 BT Aalsmeer
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TIJDSCHRIFTEN

Hakteen und andere Sukkulenten 33 - 7, juli 1982
Op de voorplaat van dit nummer prijkt Machaerocereus eruca. Over de cactusflora van Vene
zuela bericht R. Gruber. De Echinopsis-hybride "Orange Glory" wordt behandeld door G. Grö- 
ner. H Antesberger bespreekt Gymnocalycium bozsingianum. B. Schütz publiceert de nieuw- 
beschrijving van Gymnocalycium piltziorum. Discocactus pulvinicapitatus is het onderwerp 
van een bijdrage van P. Braun. L. Germer behandelt de knopvorming bij een tweetal soorten uit 
het geslacht Echinocereus. W . Hoffmann is toe aan deel 4 van zijn artikelenreeks over het nut 
van cactussen als gebruiksplanten.

Hakteen und andere Sukkulenten 33 - 8, aug. 1982
Op de voorplaat van deze aflevering staat een kleurenfoto van Echinocereus pentalophus var. 
ehrenbergii. Euphorbia viguieri wordt besproken door R. Schmied. Clarence Horich bericht uit 
Costa Rica over zijn speurtocht naar Cryptocereus imitans. R. Gruber en S. Schatzl publiceren 
de nieuwbeschrijving van Pilosocereus tillianus uit Venezuela. W. Haage publiceert delen uit 
een brief van Dr. A Weber aan Friedrich A Haage uit 1 896 over Rebutia's. Gymnocalycium 
horridispinum wordt in kleur afgebeeld en besproken door W. Heyer. D. Gewitzsch wijdt een 
bijdrage aan het geslacht Dinteranthus. Ferocactus robustus is als onderwerp gekozen door 
F. Krahenbühl. H. Hartmann is toe aan deel 5 van haar artikelenreeks over het geslacht Argy- 
roderma. Over het gebruik van microgolven bij het herbariseren van Succulenten bericht B.E. 
Leuenberger.

Hakteen und andere Sukkulenten 33 - 9, sept. 1982
Op de voorplaat van deze aflevering staat een standplaatsopname van Espostoa lanata. De 
voorzitter van de DKG herdenkt het 25-jarig bestaan van dit tijdschrift. Urs Eggli besteedt aan
dacht aan het probleem van de nieuwbeschrijvingen bij de cactussen. G. Heimen & R. Paul 
starten een serie reisimpressies uit Brazilië. Volgens K. Schreier is Echinocereus hempelii re
centelijk teruggevonden in Mexico. Jatropha podagrica wordt onder de loupe genomen door 
J. Reiss. D. Gewitzsch is toe aan deel 2 van zijn artikelenreeks over het geslacht Dinteran
thus. In dit artikel geeft hij ook een determinatiesleutel op de soorten van dit geslacht. Parodia 
yamparaezi wordt besproken en afgebeeld door A. Meiniger. F. Strigl wijdt een bijdrage aan 
de Lobivia-cultivar "Ster van Lorsch". R. Gruber beschrijft in een interessant artikel hoe hij bij 
de bouw van zijn nieuwe kas een aantal energie-besparende maatregelen met succes toege
past heeft. Literatuurbesprekingen, verenigingsnieuws en advertenties maken dit nummer 
compleet.
A.B. Pullen, Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

Mitteilungsbiatt das A fM . 2, 1982
R. Pillar houdt zich bezig met de soorten rond het Mamm. duoformiscomplex en geeft een uit
voerige vergelijking in tabelvorm tussen M. duoformis, M. erythrocalix, M. hamata en M. 
heeriana H. Uebele vraagt zich af of men eigen geoogst Mammillariazaad mag uitzaaien. Hij 
vindt beslist van niet, omdat het praktisch ondoenlijk is de insecten als potentiële hybridever- 
wekkers buiten de kas te houden. Ook met andere zaadaspecten houdt hij zich bezig. M. en 
H.J. Mihatsch verdiepen zich in de verschijningsvormen van M. hidalgensis R. Pillar behan
delt Mamm. species Mulege (Lau 1225) en is de mening toegedaan dat het geen M. hut- 
chinsoniana is B. Wollenschlager verhaalt over zijn eigen kaservaringen.

Mitteilungsbiatt des A fM , 3, 1982
In een uitvoerig artikel worden alle soorten horend tot het ondergeslacht Cochemiea door een 
onbekende schrijver behandeld. R. Pillar gaat uitgebreid in op de diverse vormen horend tot 
het Mamm. duoformiscomp\ex. Dezelfde schrijver behandelt Mamm. species Quiotepec en 
idem species Tlayecac. B. Wollenschlager verhaalt over zijn eigen kaservaringen.

The National Cactus and Succulent Journal, 37 (1), March 1982
De omslagfoto stelt een Copiapoa cinerea voor G. Rowley brengt een artikel over tussen- 
geslachtelijke hybriden. P. Lewis geeft een verslag (deel 1) over diens trip door Arizona. D. 
Speirs behandelt Sedum lanceolatum, dat in Westelijk Canada in de natuur voorkomt. P. 
Strong doet uit de doeken hoe hij erin slaagde om een tweetal Ferocactus latispinus op de 
schoorsteenmantel in bloei krijgen Notocactus ottonis wordt door E. Putnam voor het voet
licht gebracht. Een ontmoeting met Fr. Ritter op het eiland Gran Canaria wordt door H. Broogh 
uit de doeken gedaan. P.V. Bruyns schrijft over Huernia kennedyana, een zeldzame soort af
komstig uit het oostelijk deel van de Kaapprovincie.



The N ational C a c tu s  and S u ccu len t Jo u rn a l, 37  (2), Ju n e  1982
M. Bayer is toe aan deel 5 over Haworthia's, waar hij Haw. angustifolia met name behandelt. 
W. Keen wijdt een kolommetje aan Melocactus melocactoides, evenals aan Notocactus 
graessneri P. Lewis brengt deel 2 van zijn tocht door Arizona. G. Moser publiceert een nieu
we cactussoort, t.w . Echinopsis adolfofriedrichii W. Keen vraagt aandacht voor Cyanotis 
somaliensis. Schatten uit de Tegelbergverzameling, is de titel van het verhaal van S. Riley. E. 
Putman geeft een planteportret van Astrophytum myriostigma. G. Rowley is toe aan deel 2 
van zijn artikel over tussengeslachtelijke hybriden. B. Zonneveld behandelt een hybride die hij 
verkreeg uit een kruising met twee Oosfac/ryssoorten. D. Speirs schrijft (deel 31 over in 
westelijk Canada voorkomende cactussoorten. A. McMillan onderzocht welke cactussen wel 
en welke niet tegen winterse koude en vorst kunnen. H. Broogh geeft de lezer enige fototips 
voor het fotograferen van cactussen.

The C a ctu s  and S u ccu len t Jo u rn a l of G raat Britain , 4 4 , (1), Febr. 198 2
J .  Clark en N. Taylor behandelen enige Mesems N. Taylor verhaalt over in Oost-Brazilië voor
komende Melocactussoonen. Over Kamelemelk en Aloës gaat het reisverslag van de hand van 
M. Johnson. Deze expeditie voerde van Nairobi naar Djibouti. Tenslotte worden alle soorten 
van de zaadaanbieding 1 982 besproken.

The C a ctu s  and S u ccu le n t Jo u rn al of G raat Britain , 4 4  (2). Ju n e  1982
De redactie van dit tijdschrift drukt een eerder door haar (in 1 953) gepubliceerd artikel van M. 
Stillwell over het kweken van vetplanten weer af. N. Taylor zet Notocactus leninghausii in 
woord en beeld voor het voetlicht. D.R. Hunt vraagt zich af hoe het staat met de bescherming 
van de succulenten; een verslag van een eerder door hem gebrachte lezing. H. Sanchez- 
Mejadora bericht over Mexico's problemen en regelingen over de controle van gewone en met 
uitsterving bedreigde cactussoorten. N. Taylor gaat dieper in over Link & Otto’s Melocactus 
en Echinocactus B. Leuenberger belicht een moderne techniek om succulenten als herbari- 
ummateriaal te prepareren volgens de methode van microgolven. M. Avolio geeft zijn bevindin
gen weer hoe onder bepaalde steriele condities cactuszaden met goed resultaat tot kieming en 
groei te brengen zijn.

The Jo u rn a l of the M am m illaria So cie ty , 22(4). A ugust 1 9 8 2 .
R. Holt geeft een uitvoerig verslag van zijn bezoek aan de kassen van E. Gruber in Oostenrijk. 
J .  Pilbeam behandelt in woord en beeld een viertal Mammillaria's, te weten M. nana, M. mer- 
cadensis, M. muehlenpfordtii en M. kraehenbuehlii. Van M. meridiorosei en M. tona/ensis 
worden de nieuwbeschrijvingsgegevens vermeld in de rubriek: Species novae sinds het Mam
millaria Handbook. C .W . Rogers ervoer een eigenaardig gedrag met Mamm. guelzowiana en 
maakt de lezer daarvan deelgenoot.

C a ctu s  & su ccu len t Jo u rn al (U .S .), 54(4). Ju ly-A ugust 1982
A. Lau opent dit nummer met deel 20 van zijn Zuidamerikaanse reisverhalen. D. Cote verhaalt 
over haar impressies opgedaan in de woestijnen van Californië. S. Maksin geeft een beschou
wing over het plantfenomeen cactus. P. & J . Johnson geven een portret van Dudley Gold, J . 
Pilbeam belicht enige Mammillariasoorten, die naar zijn bevinden in cultuur niet of nauwelijks 
in bloei te krijgen zijn. C. Scott behandelt Haworthia smitii. R. Rawé behandelt uit het 
geslacht Conophytum de sectie Truncatella. R. Howard en M. Touw behandelen Opuntia- 
soorten, welke op diverse Antilliaanse eilanden voorkomen. E. Doak is toe aan deel 4 over 
Crassula 's.
Th.M.W. Neute/ings, Galmeidijk 49, 4 70 6  KL Roosendaal
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H et geslacht G ym nocalycium  (1)

LUDWIG BERCHT

In het begin van de 1 9e eeuw werd voor het eerst vanuit Zuid-Amerika een 
cactus naar Europa verzonden, die we thans rekenen tot het geslacht Gym
nocalycium. Haworth beschreef deze plant in 1812 als Cactus gibbosus 
Enkele jaren later stelden Link en Otto1' het geslacht Echinocactus op, 
waarin ook Cactus gibbosus werd ombenoemd. Dit verzamelgeslacht van 
egelcactussen werd door het vinden van steeds meer soorten zo groot, dat 
het ontwikkelen van ondergeslachten noodzakelijk werd. Salm-Dyck31 
splitste het geslacht Echinocactus in de groepen Theloidei, Hybogoni, Mi- 
crogoni, Stenogoni, Macrogoni, Asteroidei en Gymnocarpi Alhoewel de 
laatste groep qua naam op het eerste gezicht al aardig lijkt op de latere 
naam van het te behandelen geslacht, zitten onze huidige Gymno's inge
deeld in de groep Hybogoni, wat bultig kantige betekent.
Ondertussen was echter toch al de naam Gymnocalycium voor een apart 
geslacht ten doop gehouden. In 1 845 stelde Pfeiffer31 dit geslacht op en 
plaatste daarin drie van de vier toen bekende soorten, te weten E. denuda
tus, E. gibbosus en E. Monvillei (soortnamen, afgeleid van persoonsnamen 
werden toen met de hoofdletter geschreven). De vierde, door Pfeiffer niet 
genoemde soort was E. hyptiacanthus. De eer van typeplant kreeg E. de
nudatus, alhoewel dus niet de eerstbeschrevene.

De geslachtsnaam Gymnocalycium was gevormd uit de Griekse woorden 
gymnos ( = naakt, hier in de betekenis van onbehaard) en calyx (=  kelk, 
wat vertaald mag worden met de combinatie van pericarpel en receptacu
lum). Het belangrijkste kenmerk van dit cactusgeslacht is dan ook, dat het 
pericarpel en het receptaculum geen haren, wol of dorens dragen, maar 
bezet zijn met een aantal schubben.
Erkenning kreeg het door Pfeiffer opgestelde geslacht voorlopig nog niet. 
Ook een toonaangevende deskundige als Schumann handhaafde in zijn 
standaardwerk4’ in grote lijnen de eerdergenoemde indeling; de Gymno's 
kwamen terecht in het subgenus Hybocactus van het geslacht Echinocac
tus. Het is één van de grote verdiensten van Britton en Rosé geweest de 
naam Gymnocalycium weer uit de vergetelheid op te halen en het defini
tief de plaats van een apart geslacht te geven. In hun The Cactaceae51 
erkenden zij 23 soorten. Gymnocalycium denudatum bleef de typeplant 
van het geslacht. Ofschoon ook Berger61 de geslachtsnaam Gymnocaly
cium hanteerde, heeft het toch nog enkele jaren geduurd, voordat een 
nieuwbeschrijving geschiedde onder Gymnocalycium. Zo werden bijvoor
beeld in 1 932 nog beschreven Echinocactus calochlorus en Echinocac
tus prolifer, resp. door Bödeker en Backeberg.

Door het ontdekken van steeds meer planten die ''thuishoren'' in het 
geslacht Gymnocalycium - in zijn Kakteen-Lexikon vermeldt Backeberg 90 
soorten - ontstond er behoefte een onderverdeling van het geslacht te ma
ken. Ondanks grote verschillen in de bouw van de bloem bleek deze toch 
niet geschikt voor een goede onderverdeling. In het begin van de dertiger 
jaren geven Frió en Kreuzinger een opsplitsing in vijf groepen, te weten Ma- 
crosemineae, Microsemineae, Muscosemineae, Ovatisemineae en 7/7- 
chomosemineae. Zoals uit de namen al blijkt, was de grondgedachte hier
voor de kenmerken van het zaad.
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Zaadvormen van: (afbeeldingsmaatstaf 1 8 : 1)

/. Subserie Denudata 
(G. denudatum)

2. Subserie Uruguayenses 
(G. uruguayense)

3. Serie Baldiana 
(G. baldianum)

4. Serie Lafaldenses 
(G. oehmeanum n.p.)

5. Serie Mostiana 
(G. mostii)

7. Serie Castellanosiana 
(G. castellanosii P 80 c)

6. Serie Pileisperma 
(G. species B 0 -131)

8. Serie Castellanosiana 
(G. castellanosii P 21 7)



9. Serie Chiquitana 
(G. chiquitanum)

10. Serie Horridispina 
(G. horridispinum)

15. Serie Pflanzianae 
(G. pflanziil

16. Serie onbenoemd 
(G. mesopo tamicum)



Knoppen van Gymnocalycium mihanovichii Knop van Gymnocalycium deeszianum
var. pirarettaense

Backeberg verdeelde het geslacht eveneens door middel van zaadkenmer- 
ken in groepen. Hij onderscheidde op grond van grootte en kleur zes 
zaadtypen71. In zijn standaardwerk Die Cactaceae vermeldde Backeberg 
echter nog niet bij de helft van de door hem genoemde Gymno's het zaad- 
type, terwijl hij het in zijn Kakteen-Lexikon helemaal niet meer hanteerde. 
In 1 968 verschijnen twee grondige publicaties over een verdeling van het 
geslacht. Schütz81 werkte het systeem van Fric en Kreuzinger verder uit tot 
1 2 secties verdeeld over 5 ondergeslachten. Onafhankelijk van Schütz pu
bliceerde Buxbaum91 een onderverdeling in 1 2 series, waarvan 3 series 
nog in tweeën gesplitst zijn.
Dat de bouw van de bloem bij Gymnocalycium niet geschikt is voor het 
maken van secties binnen het geslacht, komt nog eens duidelijk naar voren 
in de alleszins lezenswaardige publicatie van De Bock101. Hierin geeft hij 
ook een vergelijking tussen de verdelingen van Schütz en Buxbaum. Het 
heeft dus geen zin hier te herhalen.
Een noodzaak om de Gymno's te kunnen indelen in één van de twee syste
men, is de kennis van het zaad van die plant. Bij oude beschrijvingen werd 
aan het zaad weinig aandacht besteed. Ook in zijn ijver om zoveel mogelijk 
onbeschreven planten door een beschrijving van een naam te voorzien, 
heeft Backeberg vele onvolledige karakteriseringen van Gymno's geprodu
ceerd. Gelukkig voor ons zijn de meeste lacunes later opgevuld. Ook dient 
er nog veel veldwerk verricht te worden, waarbij mogelijk zal blijken dat 
verschillende soorten geen bestaansrecht als aparte soort hebben.
Het zou hier te ver voeren de vele artikelen op te sommen die met betrek
king tot het geslacht Gymnocalycium gepubliceerd zijn; verschillende zul
len bij de aparte species aan bod komen. Eén wil ik er toch uitlichten. De 
publicaties van Frank111 in het Amerikaanse tijdschrift Cactus and Succulent 
Journal vormen de basis van dit overzicht, te meer omdat ik een persoonlij-
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ke voorkeur heb voor de indeling volgens Buxbaum.
Voor de overzichtelijkheid volgt eerst de indeling volgens Buxbaum.

Geslacht Gymnocalycium Pfeiffer
typeplant: G. denudatum 

Serie I. Uruguayenses Buxbaum 
Subserie A: Uruguayenses Buxbaum 
Subserie B: Denudata Buxbaum

Serie II.
Serie III.
Serie IV.
Serie V.
Serie VI. 
Serie VII. 

Subserie A 
Subserie B

Baldiana Buxbaum 
Lafaldenses Buxbaum 
Mostiana Buxbaum 
Pileisperma nom. prov. 
Chiquitana Buxbaum 
Castellanosiana Buxbaum 

Castellanosiana Bux. 
niet benoemd

Serie VIII. Quehliana Buxbaum 
Serie IX. Horridispina Buxbaum
Serie X. Sagliones Buxbaum
Serie XI. Pflanzianae Buxbaum 
Serie XII. Schickendantzianae Buxbaum 

Subserie A: Schickendantzianae Buxb. 
Subserie B: Mihanovichiana Buxb.

typeplant: G. 
typeplant: G. 
typeplant: G. 
typeplant: G. 
typeplant: G.

typeplant: G.

typeplant: G.

typeplant
typeplant
typeplant
typeplant

G.
G.
G.
G.

typeplant: G. 
typeplant: G.

uruguayense
denudatum
baldianum
bruchii
mostii

chiquitanum

castellanosii

quehlianum
horridispinum
saglione
pflanzii

schickendantzii
mihanovichii
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M auritshof 124, 3481  VN Harmelen

Hoodia currorii (Hooker) Decaisne

FRANS NOLTEE EN ARIE DE GRAAF

Ruim 1 50 jaar geleden werd een zonderlinge plant, die in 1 796 was afge- 
beeld in Massons "Stapeliae Novae", van de naam Hoodia voorzien. Ro- 
bert Sweet beschreef het nieuwe geslacht in 1 830, waarbij hij zijn be
schrijving baseerde op Hoodia gordonii. Waarschijnlijk werd deze soort, 
die door Masson Stapelia gordonii werd genoemd, al in 1 779 gevonden 
door R.J. Gordon. Het geslacht Hoodia is gezien het bovenstaande al erg 
lang bekend. Behalve in verzamelingen van serieuze liefhebbers van Stape- 
lieae komen we Hoodia's echter niet zo vaak tegen. De behandeling van 
deze planten is namelijk niet zo eenvoudig en bovendien is de bloeiwillig- 
heid van het merendeel der soorten in de cultuur gering.
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Eén van de uitzonderingen op deze regel wordt gevormd door H. currorii, 
die in 1 844 werd beschreven. Al op betrekkelijk jonge leeftijd, wanneer de 
plant een hoogte heeft bereikt van ongeveer 20 cm, kan hij bloeien. De 
gesteelde knoppen hebben de vorm van een vijfhoekige bisschopsmuts en 
ontplooien zich tot een grote schotelvormige bloem met een doorsnee van 
8 tot 1 2 cm. De lobben van de corolla of bloemkroon zijn geheel met el
kaar vergroeid.
Slechts een vijftal smalle spitse slippen duiden het midden van de lobben 
aan, waar de ene overgaat in de andere. De randen van de corolla-lobben 
buigen zich enigszins achterwaarts terug. De buitenzijde van de corolla is 
kaal, in tegenstelling tot de binnenzijde. Deze is geheel overdekt met zachte 
violette haren, die een lengte hebben van 3 tot 4 mm.
De grondkleur van de corolla is zeer variabel: van crème-achtig tot licht 
roodbruin, ook wel zacht paars met vanuit het centrum geelachtig rode 
stralen. Dinter merkt op dat de kleur de eerste dag na het opengaan 
groenachtig-geelroze is en de 2e en 3e dag licht geelachtig roze. In alle ge
vallen echter steken de haren prachtig af tegen de ondergrond. In het hart 
van de bloem bevindt zich een donkerder gekleurde ring of annulus, die 
dicht bezet is met naar binnen gerichte haren. Deze krans van haren sluit 
de opening naar de corona vrijwel geheel af. De veronderstelling lijkt ge
rechtvaardigd dat de bestuiving ofwel door stevig gebouwde of door zeer 
kleine insecten teweeggebracht moet worden.
Dyer en Hardy noemen als bestuivers van Hoodia’s de grote blauwe aas
vlieg; deze sterke brutale vlieg zal inderdaad zeker in staat zijn zich een 
weg tussen de haren door te banen. Zelf hebben we dit echter nooit kun
nen waarnemen. Op een zeker moment bloeide bij ons in de kas Caralluma 
burchardii met vele tientallen bloemen, die ijverig bezocht werden door 
blauwe aasvliegen. De tegelijkertijd bloeiende Hoodia currorii werd echter 
met geen enkel bezoek vereerd. Op zichzelf bewijst dit niets; er zijn meer 
soorten aasvliegen en de geur van de bloemen van C. burchardii kan wel 
aantrekkelijker zijn geweest dan die van H. currorii. Van een sterke aasgeur 
was bij laatstgenoemde overigens niet veel te bemerken, ondanks het feit 
dat er verscheidene bloemen openstonden.
Terug nu naar de bouw van de bloem. De corona (bijkroon) is van buitenaf 
niet zichtbaar. Slechts door het afsnijden van de corolla, direct onder de 
annulus, kunnen we het binnenste van de bloem te zien krijgen. De bui
tenste corona is komvormig (8-10 mm doorsnee) met 5 gespleten slippen 
en is donker paarsbruin van kleur. De eveneens donker gekleurde slippen 
van de binnenste corona liggen aan tegen de geslachtszuil en vlijen zich 
over de top; de punten ervan raken elkaar echter niet.
De plant zelf vormt door vertakking van de stammen op de lange duur een 
bossige struik met een maximum hoogte van 70 cm. In de cultuur blijven 
de stammen meestal veel korter; ze zijn veelribbig (13-20), blauwgroen 
van kleur en 6-8 cm dik. De ribben zijn tamelijk scherp en vrij dicht bezet 
met scherpe, doornachtige tanden.
Het verspreidingsgebied van H. currorii ligt in het zuidwestelijke kustgebied 
van Angola en het noordwestelijke deel van Namibië, over een afstand van 
meer dan 1000 km. Deze herkomst wijst er al op dat de cultuur vrij moei
lijk is. Het extreem hete en droge karakter van deze streken is vrijwel onmo
gelijk te imiteren in onze kassen en dit stelt de liefhebber voor vele proble
men. De planten zijn in de natuur blootgesteld aan felle zonbestraling, zeer 
hoge temperaturen en aan de bijna altijd aanwezige, sterk uitdrogende 
wind. De planten zijn gebouwd naar en bestand tegen deze uitzonderlijke
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Hoodia currorii

klimatologische omstandigheden. In dit verband is het misschien interes
sant te wijzen op het feit dat men binnenin planten die in dit gebied groei
den temperaturen heeft gemeten van ca. 48° C (een lichaamstemperatuur 
van iets meer dan 41 ° C is voor de mens al dodelijk). In het betreffende 
gebied is de regenval gering; het voor de planten benodigde vocht wordt 
vooral geleverd door mist uit zee en dauw. We zullen onze planten dus zo 
zonnig en warm mogelijk moeten kweken en in de groeiperiode slechts 
spaarzaam water geven. Daarentegen is het van groot belang op zonnige 
dagen te nevelen. Dit dient 's morgens vroeg te gebeuren, zowel 's zomers 
als 's winters. Tijdens de rustperiode (de wintermaanden) mag geen water 
op de potgrond gegeven worden. Voorts moet er voor gezorgd worden dat 
de planten steeds verse lucht toegevoegd krijgen, hetgeen bereikt kan wor
den door veel en langdurig te luchten. De luchtvochtigheid in de kas dient 
laag te zijn. Het sneuvelen van Hoodia's wordt meestal veroorzaakt door 
een teveel aan vocht in de potgrond en een tekort aan verse lucht. Een an
dere oorzaak kan zijn dat in de rusttijd de planten verdrogen. Dit laatste kan 
voorkomen worden door het eerder genoemde nevelen.
Als potgrond kan het beste een grof, gruisachtig, goed doorlatend grond- 
mengsel gebruikt worden, bijv. 1 deel klei, 3 delen humus bevattende 
grond en 4 delen zeer grof zand of fijn grind of steenslag.
Tot slot nog iets over de relatie van H. currorii met andere soorten. Dyer 
(1 969) wijst op de nauwe verwantschap met H. gibbosa en H. montana. 
"Als iemand de neiging zou hebben soorten bijeen te voegen zou het lo
gisch zijn de status van andere soorten kritisch te bezien, zoals H. gibbosa 
en H. montana, beide door Nel gebaseerd op planten die voorkomen bin
nen het verspreidingsgebied van H. currorii. "Dezelfde Dyer beschreef in 
1 966 H. currorii var. minor, die afwijkt door zijn kleinere postuur en door



vorm en afmeting van de bloemen. Veel kans dat u deze variëteit zult te
genkomen is er echter niet, want er is maar één exemplaar van gevonden.

Literatuur:
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Rotterdamseweg 88, 3331 AK Zwijndrecht 
Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge

Het M am m illaria
microcarpa-graham ii-sheldonii-com plex (1)

TH.M.W. NEUTELINGS

Als er een groep van cactussoorten bestaat die veel verwarring heeft ge
schapen, dan is dit in de titel genoemde complex er beslist eentje van. Er zijn 
zeker twee redenen voor. Ten eerste het enorm grote verspreidingsgebied, dat 
maar liefst over een achttal staten loopt: in de Verenigde Staten van Amerika 
de staten Texas, Nieuw Mexico, Arizona en Californië, in de Verenigde Staten 
van Mexico de staten Chihuahua, Sonora, Neder Californië en Sinaloa.
In zo'n onmetelijk verspreidingsgebied is het wel begrijpelijk dat van een plan- 
tesoort gemakkelijk meer in het oog springende, afwijkende vormen kunnen 
voorkomen. Een vorm van een plant wordt ook door ecologische en klimatolo
gische omstandigheden bepaald. Wat preciezer aangeduid: de hoogten van 
het landschap zijn vaak zeer verschillend, ook de grondsamenstelling, de jaar
lijkse hoeveelheid regen, het temperatuursbeeld enz. Zo is bijvoorbeeld het kli
maat in Zuidelijk Californië en in Arizona gematigder en vochtiger dan in de 
aangrenzende woestijngebieden van Sonora en Chihuahua.
Sinds de eerste beschrijving in 1 848 van Mammillaria microcarpa door En- 
gelmann zijn later nog vele andere soorten beschreven, die nadien uiteindelijk 
alle microcarpa's bleken te zijn. En nog komen die namen steeds voor, die we 
hier verderop de revue zullen laten passeren.
De andere hoofdoorzaak voor die verwarring ligt in oorsprong bij Engelmann 
zelf. In 1 848 gaf hij een korte beschrijving van microcarpa aan de hand van 
een tekening!!), waarop ondermeer ingetekend een rood besje van 3 mm 
lang, die hij van Emory toegezonden kreeg. De soortnaam microcarpa bete
kent: met kleine vrucht. Maar normaal gesproken vormt deze soort, tot 
25 mm lange, knotsvormige besvruchten. Het kan wel eens gebeuren dat de 
besvrucht van wat laat in het seizoen gebloeid hebbende bloemen zich slech
ter ontwikkelt, maar meestal zien we dat de bessen van laatbloeiers zich pas 
in het volgende seizoen toch normaal ontwikkelen. Overigens, bij geen van 
mijn microcarpa's zag ik ooit 'n kleine bes. In feite is de soortnaam dus mis
leidend, maar de spelregels rond de naamgeving van planten laten een wijzi
ging niet zo maar toe. Acht jaren later maakte Engelmann er Mammillaria gra- 
hamii van. In 1 923 zien we dat Britton en Rosé weer spreken van (Neo)mam- 
miiiaria microcarpa; in datzelfde jaar beschrijft dit duo ook nog (Neo)mammii- 
laria miiieri, waarvan later zal blijken dat het een synoniem is voor Mamm.mi- 
crocarpa\ Bödeker op zijn beurt gaat microcarpa als synoniem voor miiieri in 
1 933 weer afscheiden van grahamii.
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Het m et (....) gemerkte areaal is het verspreidingsgebied van Mammillaria microcarpa var. microcarpa (A ). Daarin be
vindt zich ook de groeiplaats van de vorm auricarpa (A l) .
het met (-.-.-) gemerkte areaal is het verspreidingsgebied van Mammillaria microcarpa var. grahamii {B). Het overlapt het 
verspreidingsgebied van M. microcarpa var. microcarpa. De vorm oliviae (B1) heeft daarin voornamelijk haar gebied en 
wel in zuidelijk Arizona en noordelijk Sonora.
Het m et (......) gemerkte gebied is het verspreidingsgebied van Mammillaria microcarpa var. sheldonii (C). In het noorde
lijk deel van haar areaal overlapt z ij dat van M. m icrocarpa var. microcarpa. C l is het verspreidingsgebied van de vorm 
gueldemannia; C2 van de vorm swinglei.

Vooral als een verspreidingsgebied bijzonder uitgestrekt is, dient men zeer 
voorzichtig te zijn met betrekking tot wetenschappelijke beschrijvingen. Sinds 
kort is een microcarpa-achtig exemplaar, geëtiketteerd als species de Baja Ca- 
lifornia in mijn bezit. De tuberkels staan wat losser, maar in alles lijkt het een 
echte microcarpavorm te zijn, voorkomend in Neder Californië, naar ik mag 
aannemen in het noordoostelijk deel ervan, wat een logische aansluiting op het 
bekende verspreidingsgebied is.
En wat is het standpunt van de meer moderne schrijvers? Benson, die nog
al behoudend is, is sinds 1 969  de mening toegedaan dat we van twee 
aparte soorten moeten spreken: Mamm. microcarpa en Mamm. grahamii. 
Een zienswijze die Hunt beslist niet deelt, juist omdat de groeiplaatsen van deze 
2 vormen elkaar over een groot gebied overlappen, met name in het zuidelijk 
deel van de staat Arizona (zie kaartje). In dit grote verspreidingsgebied komt in 
het zuidelijk deel ervan, nl. in het midden van de staat Sonora, nog een 
soort voor, door Bödeker beschreven als Mammillaria sheldonii, met als 
typevindplaats Hermosillo. Ook daar komen microcarpa-Momen voor. De 
schrijver Kuhn meent dat ook Mamm. sheldonii als synoniem voor 
microcarpa te moeten beschouwen. Prima, maar dan moet hij ook conse
quent zijn t.a.v. grahamii, maar dat is Kuhn niet!
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Ik heb mij in dit complex nader verdiept, toen ik merkte dat uit zaaisels en 
uit aankopen er onderling nogal eens afwijkingen voorkwamen, zowel in de 
bedoorning, in de bloemgrootte en -kleur, als in de vorm van het plante- 
lichaam. En dan word ik altijd wat "achterdochtig", zeker als men merkt 
dat er veel soorten plantennamen voor worden gebruikt. Uit eigen waarne
mingen in cultuuromstandigheden zijn ondanks kleinere afwijkingen in dit 
complex drie vrij duidelijke vormen in habitus waar te nemen:
A: de meer eivormige structuur;
B: de meer bolvormige structuur;
C: de meer zuilvormige structuur.
Het meest duidelijk zijn deze vormen waar te nemen in de leeftijd van 3-8 
jaar. De ei- en bolvormen worden meer zuilvormig op latere leeftijd, maar het 
verschil met C, de zuilvormige, blijft toch duidelijk waarneembaar.
Alle microcarpa's voldoen aan A, alle grahamii's aan B en alle sheldonii's 
aan C. Nu moeten we oppassen dat men dat begrip "a lle " niet te letterlijk 
en te absoluut neemt, immers levende organismen laten zich niet zo maar 
in hokjes duwen en twijfelgevallen doen zich af en toe echt wel voor. Laten 
we zeggen, u wilt als lezer deze drie namen als aparte soorten dan wel als 
aparte variëteiten erkennen. Dat staat voor mij dan niet vast. Want tussen
vormen ervan door kruising verkregen zijn alle weer tot nakomelingsschap 
in staat. In de natuurlijke groeistreken gebeurt dit ook.
Met opzet heb ik tot dusver niet gesproken over de plantenkenmerken van de
ze drie soorten. Want wat in de officiële beschrijvingen staat, wijkt vaak van
wege onvolledigheid zeer van elkaar af.
Te begrijpen is dit wel, want sinds 1 848 zijn er zoveel vormen in dat na
tuurlijk verspreidingsgebied van grote afmetingen aangetroffen, dat daar 
haast geen beginnen meer aan is. Niettemin wil ik als algemene kenmerken 
voor alle drie, dus voor microcarpa, grahamii en sheldonii, het volgende 
opsommen:
Plantelichaam: bol-, ei- tot zuilvormig, alleenstaand, later aan de voet sprui
tend; tuberkels: vrij hard, konisch cylindrisch; axillen: kaal, een heel enkele 
maal enige borstelharen; areolen: rond tot ovaal, weinig witte tot lichtbrui
ne wol, later kaal wordend; randdoorns: 10-30 stuks, spreidend, tot 12 
mm lang, recht, stijf, bruin, gelig tot wit; middendoorns: 1-3, -4 stuks, 2-3 
bovenste recht en korter, meestal even lang als de randdoorns en daarmee 
aanliggend, onderste meestal langer met een gebogen of omgebogen punt, 
indien niet gebogen dan beduidend korter; bloem: verschijnend uit axillen 
rond de top, violetroze van zeer licht tot donker, met of zonder helderwitte 
bloembladranden, vrij groot, 20-25 mm lang, 20-45 mm breed, meeldra- 
gen dieproze tot purperkleurig, helmhokjes geeloranje, stempellobben slank 
en lang, licht-, donker- of olijfgroen; vrucht: knotsvormig, tot 30 mm lang, 
geel tot scharlakenrood; zaad: zwart, glimmend.
Wetenschappelijk gezien mag men van een soort of van een variëteit spre
ken, indien vaststaat dat deze als een geïsoleerd voorkomende groep bin
nen het verspreidingsgebied voorkomt. Uit de tot onze beschikking staande 
literatuur blijkt evenwel zonneklaar dat alle drie de soorten, t.w. 
Mamm. grahamii, Mamm. microcarpa en Mamm. sheldonii delen van 
het verspreidingsgebied gemeenschappelijk hebben. Consequent zou 
men dus min of meer van één soort kunnen spreken. Wat sommige 
moderne schrijvers kennelijk doen. En deze definiëring geldt ook voor varië
teiten, zodat men logischerwijs noch grahamii noch sheldonii als echte va
riëteiten mag zien zoals zij naast en door elkaar groeien met onderlinge tus
senvormen als "toegift". Laten we hopen dat verder wetenschappelijk on-
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Foto 1: M. microcarpa var. microcarpa: De randdoorns zijn bruinig grijswit en dikker dan de witte doorns van de var. 
grahamii (zie foto 6). De gehaakte middendoorn is bij dit exemplaar ook robus ter dan die van g ra ha mii, hoewel er vor
men van deze soort zijn met dunnere middendoorn. De 1, meestal 2 bovenste middendoorns staan in een vlak met de 
straalvormig ingeplante randdoorns. De eivorm van het plantelichaam is redelijk goed waarneembaar. Dit exemplaar 
heeft witte bloemen met een roze middenstreep, welke naar de keel toe gezien intenser van tint wordt. Uit een zaaisel 
kreeg ik ook exemplaren met donkervioletroze bloemen, zie foto 2.

Foto 2: M. microcarpa var microcarpa: Dit exemplaar kenmerkt zich door een donker getinte bloem en met een lichter 
groen plantelichaam. Ook hier is de eivorm waar te nemen.

Foto 3: M. microcarpa var. microcarpa: Dit exemplaar is afkomstig uit Neder Californië. De perianthbladen zijn wat gro
ter en wat stomper.
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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 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 zonder Huilen: H. Leusink, Griftweg 15, 6745 XD Ede. De Klomp. Tel.: 08387-1794.

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 / 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 
I 35,-(for Great Britain £ 7,-).

VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
001 Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten. 3e Druk 1981. Prijs 

f 6,- per stuk. (Bij 10 of meer exemplaren f 4,50 per stuk).
002 Bewaarbanden voor Uw tijdschriften. (Een jaargang per band). Prijs f 16,- per stuk. (Bij 10 of meer 

stuks f 13,- per stuk).
003 Verenigingsspeld in broche-vorm. Prijs f 4,- per stuk. (Bij 20 of meer stuks f 3,50 per 

stuk).
004 Verenigingsspeld als steekspeld. Prijs I 4,- per stuk. (Bij 20 of meer stuks f 3,50 per stuk).
005 Affiche in vier-kleuren-druk voor veel doeleinden bruikbaar. Mag door de afdelingen doorverkocht 

worden voor f 2,50/stuk. Prijs / 1,- per stuk. (In verband met de hoge kosten van verzending en 
verpakking is de prijs dan ook exclusief).

006 Ansichtkaarten per set van 10 met afbeeldingen van succulenten. Prijs f 2,50. (Bij 10 sets of 
meer f 2,- per set). Mogen door de afdelingen doorverkocht worden.

Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het totaal bedrag op girorek. 3742400 van 
Succulenta afd. Verkoop, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.
U kunt volstaan met het vermelden van het aantal en de artikelnummers.
Eventuele informatie wordt U gaarne verstrekt door Frans Maessen, tel. 04752-1995.

N.B. Alle artikelen kunnen tegen vermelde gereduceerde prijzen ook afgehaald worden.

SUCCULENTARI UM
Na betaling van de toegangsprijs kunt U op de Flevohof, gelegen in Oostelijk Flevoland, het Succulentari- 
um en vele andere bezienswaardigheden bezoeken. De Flevohof is dagelijks geopend.
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EVENEMENTEN in 1983

19 maart : Ledenraadsvergadering te Ede
23 april : Cactusbeurs te Amstelveen
23/24 april : Vergadering Internoto
30 april : Friese cactusbeurs
30 april/1 mei : Beurs en tentoonstelling te Haarlem
11/15 mei : Internationaal cactus- en succulentensymposium te Brugge
12/15 mei ten toons te lling  Leuchtenbergia
12/14 mei : Cactustentoonstelling te Helmond
14 mei : Goudse Cactusbeurs
22 mei : Cactusbeurs te Zolder
28 mei : Algemene Vergadering te Ede
4 juni : Ruilbeurs af. Dordrecht te Zwijndrecht
10 sept. : Ruilbeurs van het Noorden

AFDELINGSNIEUWS

Afdeling Amsterdam
18 maart : Lezing door de Hr. Hovens over Brazilië. Samenkomst: de Rietwijker, 3e

Schinkelstraat 9, Amsterdam.

Afdeling Brabant-België
25 februari : Lezing door de heer Van Waas van de Nationale Plantentuin te Meise over 

vitrokultuur. Samenkomst: Hoger Rijks instituut voor Tuinbouw, 
de Bavaylei 118, Vilvoorde. Aanvang: 20.00 uur.

Afdeling Delfzijl e.o.
3 maart : Jaarlijkse feestavond in ” De Groene Weide” , Snelgersmastraat 15

te Appingedam.

Afdeling Dordrecht
3 maart : Lezing over hydrocultuur

Afdeling Eindhoven
7 maart : Lezing door de heer Zonneveld over Alpenplanten in de Balkan. Na de pau

ze: Sempervivums. Samenkomst: de Schalm, O.L. Vrouwedijk 31, Meerveld- 
hoven. Aanvang: 20.00 uur.

Afdeling Fryslan
8 maart : Lezing door de heer Hofstee. Samenkomst: Hotel Reitsma te Heerenveen.

Aanvang 19.30 uur.

Afdeling Groningen
17 maart : Plantenverkoop door de fa. Bos.

Afdeling Utrecht
14 maart : Lezing over cactussen.

Vereniging Grusonia
11 maart : Lezing door de heer Hoste over Euphorbiaceae. Samenkomst Zaal Vijver

hof, Kortrijkstraat, Tielt. Aanvang 20.00 uur.

2



Werkgroep Succulentenbescherming
De WSB vergadert op de volgende data:
dinsdag 1 maart en dindag 29 maart op het kontaktadres: Bekkerstraat 137, Utrecht (030- 
732313) en op woensdag 4 mei bij F. Triep, Joris v. Andringastr. 4, Amsterdam (020-847108). 
De vergaderingen beginnen om half acht. Iedereen die mee wil doen aan de WSB of er iets 
meer van wil weten nodigen we uit een vergadering te bezoeken.

Cactusbeurs cactusvrienden Limburg (B) te Zolder.
Ingevolge het enorme succes van de voorgaande jaren organiseert Cactusvrienden VZW op 
zondag 22 mei 1983 opnieuw een grote ruil- en verkoopdag van cactussen.
Deze ruil- en verkoopdag op 22 mei 1983 zal plaatsvinden in het Cultureel Centrum van Zol
der, Dekenstraat 40 te 3540 Zolder. De openings(-uren) zijn voorzien van 14.00 uur tot 18.00 
uur. De verkopers worden reeds toegelaten vanaf 13.00 uur.
Telefonische inlichtingen en reserveringen: (011) 27.16.12 of (011) 22.58.19.

Cactusbeurs te Leeuwarden
De afdeling Friesland organiseert haar landelijke cactusruilbeurs dit jaar weer in Restaurant 
Prins in de Frieslandhal, Leeuwarden. De datum is gesteld op 30 april (koninginnedag); op 
die dag wordt tevens het grote Mallemolenfeest gevierd, zodat we over gebrek aan be
langstelling zeker niet hoeven te klagen.
De beurs is voor iedereen open om tien uur ’s morgens.

De Frieslandhal is gemakkelijk te vinden: Zie kaartje.
Reserveren van standruimte: H. van Donge, Hunze 175, 9204 BL Drachten. Tel. 05120-19162. 
Tot ziens op koninginnedag in Leeuwarden.

Cactusbeurs te Haarlem
De afdeling Haarlem organiseert zaterdag 30 april en zondag 1 mei haar jaarlijkse beurs en 
tentoonstelling in de Stadskweektuin aan de Kleverlaan 9 te Haarlem (dichtbij het NS- 
station en Ripperdakazerne). De beurs zal zijn geopend van 10.00-16.00 uur. Voor het reserve
ren van tafels, die zonder kosten ter beschikking zullen worden gesteld, kunt U de heer H.J. 
Bertram bellen 023-342515.
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VIVOKA 1982

Zondag 4 december j.l. sloot "VIVOKA 1982” haar deuren, en hiermee behoorde deze zesde 
tentoonstelling van die naam weer tot het verleden.
Terugblikkend op de vele werkzaamheden die een dergelijk evenement nu eenmaal met zich 
mee brengt mogen we tevreden zijn en constateren dat deze moeite niet tevergeefs is ge
weest, het was zonder meer de beste tentoonstelling die we hebben meegemaakt.
De samenwerking met de twee overige organiserende verenigingen, een acquarium- en een 
vogelvereniging, was uitstekend, en ook de organisatie van het geheel verliep geheel vol
gens plan en zonder problemen.
Teneinde de zaak ook financieel rond te kunnen krijgen was ditmaal gekozen voor de ver
koop van loten ten bate van de tentoonstelling. Iedere vereniging had zich verplicht zorg te 
dragen voor de verkoop van minstens 1.000 loten a f 1,--: een niet geringe opgave, die overi
gens vlot verliep, zodat in totaal 4.500 loten werden verkocht. Voor geïnteresseerden volgt 
hier dan nog een tip voor deze vorm van verkoop. Doe dat liefst niet zelf maar schakel daar
voor wat kinderen in, zo in de leeftijdsgroep van een jaar of twaalf. Geef deze 10% van de 
opbrengst en ze verkopen ze voor U bij tientallen! Zelf met loten leuren ligt de meesten van 
ons niet, en na de zoveelste afwijking houd je het dan meestal wel voor gezien, terwijl het 
ons ook vaak aan tijd ontbreekt.
De tentoonstelling werd vrijdagavond 26 november geopend door de voorzitter van de 
Zeeuwse Culturele Raad, de heer Vader. Reeds tijdens het daaropvolgend weekend werd al 
duidelijk dat dit evenement een succes beloofde te worden; reeds 750 bezoekers!
Het totaal aantal bezoekers steeg tot ± 2.500, een aantal waarover ieder van ons meer dan 
tevreden was, en ons de moed gaf ook voor 1984 weer een degelijk evenement te organise
ren. De data hiervan zijn reeds vastgelegd, en aan het eind van het jaar gaan de voorberei
dende besprekingen hiervoor weer van start.
Ook financieel was het een succes; en in deze tijd is dat een rede te meer om er mee door te 
gaan, de afdeling kan zich hierdoor wat meer verloorloven zonder de bijdrage per lid te hoog 
op te moeten schroeven.
Op één ding wit ik hier dan toch nog even wijzen, en dat is dat ook hierbij weer is gebleken 
dat praktisch al het werk door slechts enkele goede liefhebbers moet worden gedaan: zowel 
wat het leveren van de benodigde planten voor de show betreft als de permanente aanwe
zigheid tijdens deze show, terwijl de afdeling Zeeland toch nog altijd zo’n 65 leden telt! Maar 
dat is in het hedendaagse verenigingsleven een bekend verschijnsel waarmee we moeten 
trachten te leven!
Allen die op de een of andere wijze aan het welslagen van deze tentoonstelling hebben mee
gewerkt wil ik tenslotte vanaf deze plaats nog danken voor hun belangeloze inzet, in de 
hoop dat we ook in de toekomst weer een beroep op hen mogen doen!

Middelburg, jan. 1983. P. Dekker

K e e s  en  M a r t in e  B o s UBINK c.v.
andere succulenten 
cactussen g e s p e c ia l is e e rd  in  cactussen

K a n a a lw e g  16,
1 7 4 9  C E  S C H O O R L D A M  

(W a rm en h u izen ) M ijnsherenweg 18-20 Telefoon 02977-26880
Te l.: 0 2 2 6 9  - 2 6 9 4 1433 AS Kudelstaart AALSMEER (Holland)

L ie fh eb be rs

zijn  d e  he le  w e e k  w e lkom !
Geopend: vrijdag van 13-17 uur 

zaterdag van 9-12 uur
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CLICHÉFONDS

Hieronder volgt een lijst van soorten van zaden uit de Zaadlijst van December, waarvan nog 
zaden voorradig zijn.
Van deze soorten kunt U nog porties bestellen. Van de soorten die f  0,60 (Bfrs 12) per portie 
kosten kunt U ook 5 porties van dezelfde soort bestellen voor t 2,00 (Bfrs 40). De soorten van 
f  2,00 blijven hetzelfde geprijsd, maar U kunt er wel meerdere porties van bestellen.
Voor Uw bestelling kunt U de te bestellen nummers, het aantal porties en de wijze van beta
ling aan mij toezenden. U kunt ook een bestellijst uit het December- of Januarinummer van 
Succulenta gebruiken.
Van de onderstaande soorten kunt U nog zaden bestellen.
De nummers: 4 t/m 6; 9, 10, 15 t/m 19; 21 t/m 41; 43 t/m 45; 47 t/m 51; 56 t/m 61; 121 t/m 123, 
125, 127, 129, 132 t/m 136, 139 t/m 143, 145 t/m 160, 166 t/m 178, 180 t/m 187, 189, 191, 193, 
195 t/m 197, 199 t/m 207, 210 t/m 215, 218 t/m 225, 227 t/m 245, 247, 249 t/m 261,263, 264, 266, 
268, 271, 273, 274, 276, 278, 281, 284 t/m 286, 288 t/m 290, 293 t/m 301, 303, 306 t/m 308, 310 
t/m 316, 318 t/m 325, 327 t/m 329, 331, 333 t/m 336, 338 t/m 344, 346 t/m 350, 352 t/m 355, 358, 
360 t/m 400, 402 t/m 406, 408, 409, 411 t/m 416, 418 t/m 426, 429 t/m 444, 446 t/m 456, 458 t/m 
472, 474, 476 t/m 486, 490, 492 t/m 505, 507, 509, 511 t/m 520, 523 t/m 546, 548 t/m 563, 567 t/m 
572, 574, 576, 577, 579 t/m 582, 587, 588, 590 t/m 597, 599 t/m 601, 603 t/m 608, 611, 612, 616 
t/m 619, 621.

De beheerder,
J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo

*
*

*

DER KAKTEENLADEN hobbybenodigdheden
Verzendhandel boeken
Nieuw uitgekomen januari 1983
Erik Haustein: Der Kosmos-Kakteenführer,
determineren, verzorgen en vermeerderen.
Meer dan 490 cacteeënsoorten in kleur,
320 blz., 494 kleurenfoto’s, 36 tekeningen Best.nr. 00 21 80 . . . .  DM
Uit Succulenta nr. 12 1982, Boekbespreking direct leverbaar!
Fleischer/Schütz: Kakteenpflege,
een handleiding Best. nr. 00 03 8 0 . . . .  DM
Korsch-Kakteenkalender 1983: Bloeiende
cacteeën Best. nr. 00 60 80 . . . . DM
K. Schumann/Blühende Kakteen, Afl. I - XV, 
heruitgave, gekleurd. Best. nr. 011780.
Afl. 1 en afl. 15 ieder DM 55,00 Afl. 1-3 zijn al verschenen
Afl. 2 t/m afl. 14 ieder DM 45,00 Afl. 4 verschijnt ca. april ’83
Nieuw uitgekomen februari 1983 Deel I reeds leverbaar DM 220,00(188,—)
Curt Backeberg: Die Cactaceae, Handbuch der Kakteenkunde, Deel II. Cereoideae 
(Austrocereinae), 722 blz., 696 gedeeltelijk in kleur, 72 tabellen, onveranderde herdruk 
van de eerste oplage in 1959, linnenband DM 235,-- (verlaagde prijs voor afnemers van 
het verzamelwerk ca. DM 198,-).
Een kleurenprospectus en inschrijfformulier liggen reeds voor U klaar.
Boeken leveren wij vanaf DM 30,- verzendkosten vrij tegen vooruitbetaling. Wij verzoeken U aan ons 
per postgiro in DM op ons Postchequekonto 2841 16-433 beim Postcheckamt Essen of met een inter
nationale postwissel aan ons gericht te betalen. U kunt ons ook een Eurocheque in DM gesteld stu
ren. Betaling per bank is niet mogelijk.
Vraag s.v.p. nog vandaag onze verzamelcatalogus Literatuur met ca. 100 titels aan.
Jörg Kopper Lockfinke 7 D-5600 Wuppertal 1 W-Duitsland

39,50

28,00

19,90
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INTERNOTO

Tijdens de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering te Steyl werd de heer Schosser als 
1e voorzitter herkozen. De plaats van de 2e voorzitter werd ingenomen door de heer H. Dopp 
(BRD), terwijl de eveneens vakante post van secretaris werd bezet door de heer N. Gerloff 
(BRD). Als penningmeester werd J. Theunissen herkozen.
De contributie wordt voor het jaar 1983 gehandhaafd op Fl. 26,40 (DM 24,-). Er werd voor
gesteld de volgende vergadering weer in België te organiseren, om ook de daar wonende le
den in de gelegenheid te stellen zonder al te lange reis een vergadering bij te wonen. Over 
deze bijeenkomst die op 23/24 april gehouden zal worden, zullen nog nadere mededelingen 
volgen.
De aanwezige leden sloten zich aan bij het voorstel om daadwerkelijke ondersteuning te ver
lenen aan de poging om in Frankfurt een "Schutzsammlung” aan te leggen. Dit zal gebeuren 
in de bekende "Palmengarten” en het geslacht Notocactus zal daar nadrukkelijk vertegen
woordigd zijn. De voorzitter zal als vertegenwoordiger van Internoto een plaats in het 
bestuurscollege krijgen.
Voorgesteld wordt om bij de volgende bijeenkomst een van de leden zijn verzameling in 
woord en beeld laten voorstellen, aandacht te besteden aan cultuurvragen (Noto’s zijn blijk
baar tóch niet zo gemakkelijk als steeds geschreven wordt!) de redakteur verslag te laten 

, uitbrengen van zijn reis naar Uruguay en de heer Prestlé te vragen zijn voordracht van Hout
halen (3LK) te herhalen.

HOVENS cactuskwekerij

Markt 10, 5973 NR Lottum Tel. 04763-1693
Lottum vindt U, E3 richting Venlo afslag Venray - 
Grubbenvorst - Lottum.

Spec. kwekerij voor hobbyisten en ver
zamelaars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek 
gratis toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe cul- 
tuurimporten voor de verkoop 
Geopend van maandag t/m zaterdag 
van 9-18 uur.

Cactussen
Aloes
Coniferen
Tillandsias
Uitzonderlijks boeken
Succulenten
Bromellas
Over diverse onderwerpen
Exotica
Kamerplanten
Epifyten

NATUUR & BOEK Elandstraat 58
2513 GT Den Haag tel. 070-64 6277

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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Tijdens de laatste plantenactie werden ongeveer 150 verschillende soorten en variëteiten 
van het geslacht Notocactus aangeboden. Daarbij waren ook diverse niet geel bloeiende 
soorten. In de laatste zaadlijst (november 1982) worden ongeveer 300 verschillende soorten, 
variëteiten en nummers door diverse leden aangeboden.
De vereniging is speciaal bedoeld voor degenen, die interesse hebben in het geslacht Noto
cactus. U kunt lid worden door storting van een eenmalig inschrijfgeld van f 11,- en de con
tributie voor 1983, f 26,40, op gironummer 2083226 t.n.v. Internoto te Oud-Gastel.
Wilt U geen lid worden, maar stelt U wel belang in ons tijdschrijft (driemaandelijks), dan 
kunt U jaargang 1 bestellen door storting van f 6,60, jaargang 2 en jaargang 3 door storting 
van elk f 17,60 op genoemd gironummer.
Mocht U het tijdschrift in abonnement willen ontvangen (U ontvangt dan GEEN andere publi
caties dan uitsluitend het tijdschrift) dan kan dat door storting van f 22,- op ons gironum
mer.

Sjef Theunissen

CACTUSSENTENTOONSTELLING JOCHUMHOF
De afd. Noord- & Midden-Limburg organiseert de jaarlijkse tentoonstelling over cactussen 
en vetplanten dit jaar van 12 t/m 15 mei.
De tentoonstelling krijgt een bijzonder accent, doordat de Jochumhof dit jaar zijn 50-jarig 
bestaan herdenkt.
In de komende maanden kunt U in dit blad nadere informatie lezen over deze tentoonstel
ling.

De secretaris, 
J.A. Schraets

VlM AKAS BV
T HET GROOTSTE KASSENCENTRUM VAN NOORD-HOLLAND

Pletering 1 - Postbus 6 - 1678 ZG OOSTWOUD - Tel: 02291-1325

HAAST U WANT ONZE AANBIEDING IS NOG MAAR TOT 28 februari GELDIG!
VEMAKAS BV geeft nog tot 28 februari 1983 10% korting op alle bodemverwarmde zaai- en stek- 
bakken, bodemverwarmingskabels met en zonder thermostaat.
Na 28 februari is het weer definitief afgelopen en de voorraad is nog maar hééééél klein. 
BEZOEK OOK ONZE STAND OP DE WEST-FRIESE FLORA TE BOVENKARSPEL.
WAAR WIJ EEN KEUR VAN KASSEN EN ACCESSOIRES HEBBEN STAAN!!
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Veri. Emmastraat 34,
Andelst.

Beste Mammillariavriend(in),

Binnen de algemene studiegroep van Succulenta is het idee geboren om een speciale werk
groep op te richten rond het geslacht Mammillaria en verwanten. Mij is gevraagd of ik een 
eerste bijeenkomst wilde organiseren om dit idee eens met zoveel mogelijk mammillaria- 
fans te bespreken.
Gaarne nodig ik U daarom uit voor zo’n bespreking op zaterdag 26 februari om 13.30 uur ten 
huize van de heer Rubingh, Valeriaanstraat 193 te Soest. Zij, die met de trein komen, nemen 
vanuit Utrecht de trein van 12.39 uur richting Baarn, uitstappen in Soest-zuid om 12.56 uur. 
Reizigers met de trein uit Baarn nemen de trein van 12.53 uur richting Utrecht, uitstappen 
Soest-zuid om 13.04 uur.
Vervoer van het station naar de Valeriaanstraat wordt geregeld met auto’s. Autoreizigers 
volgen in Soest de richting Industriegebied. Zij komen dan op de Koningsweg en de Valeri
aanstraat is hiervan een zijstraat.
Natuurlijk zijn er vele onderwerpen, die we in deze groep zouden kunnen bespreken. Ik heb 
er maar een paar bedacht:
- verzamelen van eerstbeschrijvingen
- onderzoek (zelf)fertiliteit
- groepen uit de Hunt-indeling bestuderen
- zaad- en plantenuitwisseling
- identificeren van onder ’sp.x’ gezaaide soorten
- op naam brengen van onbekende planten uit onze eigen verzamelingen.
Ik hoop, dat U nog meer onderwerpen meebrengt, dan kunnen we misschien een paar din
gen kiezen om mee te beginnen.
Maar laten we op deze eerste bijeenkomst niet alleen vergaderen, maar ook met elkaar na
der kennismaken en van gedachte wisselen. Met het oog hierop stel ik voor, dat iedereen 
enige onbekende planten uit eigen verzameling meebrengt. Bovendien wil ik de deelnemers 
vragen om planten uit de Mamm. polythele-groep mee te nemen. Dus: M. durispina, 
-kewensis, -obconella, -polythele, -kellerana, - tetracantha, -ingens en -dolichocentra.
We zullen dan ongetwijfeld voldoende stof tot praten hebben en zo van elkaar kunnen leren. 
Het programma ziet er dus globaal aldus uit:
13.30- 15.30 bespreking van het plan om tot een werkgroep te komen.
15.30- 17.30 naamgeving planten en vergelijking planten uit de Polythele-groep.
Ik hoop velen van U de 26ste februari te kunnen ontmoeten. Zoudt U i.v.m. de organisatie on
derstaand strookje even aan mij te willen opsturen?

Hartelijke groet, 
Herman Koningsveld

Ondergetekende:........................................................................

Adres:.........................................................................................  te : ....................................

- zal wel deelnemen aan de bijeenkomst op 26 februari in Soest.
- kan niet deelnemen aan de bijeenkomst op 26 februari in Soest, maar wil wel aan de werk

groep meedoen.

Gaarne een van deze twee mogelijkheden aankruisen.
Opsturen naar Herman Koningsveld. Adres: zie boven.

Handtekening:
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JAARVERSLAG 1982 AFD. GRONINGEN

Ook 1982 is voor onze afdeling een jaar geweest waarop met dankbaarheid kan worden te
ruggezien. Een jaar waarin enkele hoogtepunten te beleven waren. Het ledental bleef vrij 
constant. Een ledental waarvan ± 40% de ledenvergadering bezocht.
Zoals reeds enkele jaren konden we onze ledenvergaderingen, dank zij de welwillende mede
werking van het Hortusbestuur, iedere derde donderdag van de maand, in de bovenzaal van 
de Hortus houden. Wij zijn het Hortusbestuur dan ook zeker onze grote dank verschul
digd.
Ik wil onze activiteiten van 1982 even in chronologische volgorde doorlopen.
In januari een paar fijne uren bij het praatje en de plaatjes van de heer de Vos.
Februari stond in het teken van de Spaanse reis van de Dames Everts, van Veen en 
Bonefaas-Hoving. Verhalen die werden begeleid door dia’s, foto’s en echte Spaanse wijn. 
Maart. De zowat traditie geworden plantenverkoop door de fa. Bos uit Schoorldam.
In april weer de onderlinge ruilbeurs waar weer naar hartelust geruild en gekocht werd. 
Mei werd gekenmerkt door twee activiteiten en wel de gezamenlijke reis met de afdeling 
Delfzijl naar de Jochumhof te Steyl en de kwekerij van de fa. Hovens te Lottum en als twee
de het kasbezoek bij Mevr. Bonefaas-Hoving.
Juni zal door velen als een hoogtepunt worden beschouwd. Twee redenen hiervoor. Ten 
eerste de gezamenlijke dag doorgebracht met onze Duitse vrienden. Geweldig geslaagd en 
vanaf deze plaats hulde aan de organisatoren. Als tweede de avondwandeling door de Hor
tus o.l.v. de heer Verloop. Een wandeling die ons er weer eens op wees dat schoonheid van 
de natuur niet alleen in de tropen te vinden is.
Zeer geslaagd was dit jaar weer de grote ruilbeurs van het Noorden georganiseerd door de 
afdelingen Hoogeveen, Delfzijl en Groningen. Een ruilbeurs die gekenmerkt werd door een 
goed plantenaanbod en een hoog bezoekersaantal. Tevens in september als uitzondering 
een ledenvergadering op de zaterdagmiddag. Die middag werd verzorgd door de heer Noltee 
met een lezing over zijn reizen naar Kenia en Tanzania.
Oktober een boekbesprekingsavond en bespreking van de zaairesultaten.
De lezing van de heer Hofstee in november over mammillaria’s ligt nog vers in het geheugen. 
In het bijzonder bedankt het bestuur al die leden die ook het afgelopen jaar weer bijgedra
gen hebben d.m.v. de plant van de maand en het meebrengen van planten voor de verloting. 
En dan zal deze avond in december weer besluiten met de wens dat ook 1983 voor de afde
ling en haar leden een zeer voorspoedig en bloeirijk jaar mag worden.

De secretaris, 
W.M. de Boer

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.

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

W .-Duitsland LILIENSTR. 5
A anvulling p lan ten lijs t 1982/83

DM DM
Acantho lob iv ia  incuiensis 13,- 15,-

tegeleriana 12,- 18,-
Echinocereus grandis 10,- 15,-
Lob ivia backebergiana 7 ,- 12,-

long isp ina v. durisp ina 10,- 15,-
m uhriae 10,- 12,-
oxyalabastra 8 ,- 15,-
pen tland ii 8 ,- 12,-
schne ideriana 8 ,- 25,-

M atucana breviflo ra, com acephala 
m u ltico lo r,
yanganuensis hystrix 8 ,- 14,-
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Opgaven voor het aprilnummer moeten 
uiterlijk op 15 maart bij mevr. Smit zijn. Le
den van Succulenta hebben per jaar recht 
op één gratis advertentie in deze rubriek. Al
leen advertenties de liefhebberij betreffende 
worden opgenomen.

Te koop: 2 aluminium kasjes, in totaal 3x5 
m., compleet met tabletten, verwarming, 
enz. Vraagprijs f 1500,--. Mevr. Takes, v. Be- 
verningkstraat 140, Den Haag. Tel. 070- 
541207.

*
Ruilen: Aangeboden: Verkade album "Cac
tussen” , gevraagd "Lithops” van G.C. Nel 
of het Succulentenlexicon van Jacobsen. 
F. Vaartjes, T. Harkeswei 26, 8408 CG Lip
penhuizen. Tel. 05166-582.

*
Te koop: Aluminium hobby kasje. 2.20 m 
lang, 2.00 m breed, 2.00 m hoog. Zo goed als 
nieuw. Graag contact met liefhebbers om 
bepaalde soorten te ruilen of te kopen. 
Th.D. van der Schans, Vaartweg 18, 5106 NA 
Dongen. Tel. 01623-13182.

*

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
3945 BC Cothen - Groenewoudseweg 14
Sortimentslijst wordt na storting van f 1 
toegezonden. Girorekening 124223.

’s Zondags gesloten 
Postbus 12 - Tel. 03436-1267

VAN DER ADWERA
Tuincenter 
150 Reetse steenweg 
2630 Aartselaar (België)

Epiphyllum's, Asclepiac., Eohevaria, cactussen 
e.a. succulenten.
Boomkwekerijgewassen in groot sortiment.

Open alle dagen van de week.

y
M
/W>

Te koop: Ongeveer 100 vetplanten en cac
tussen en het complete Verkade album 
"Cactussen” , + een complete serie plaat
jes voor het album "Cactussen” . B. Koe- 
voets, Molendijk 111, 4671 BP Dinteloord. 
Tel. 01672-4081.

*
Contact gezocht: met liefhebbers van bol- 
cactussen, zaden en literatuur. Menashe 
Harman, 47, Bavly Street, Tel-Aviv 62920, Is
rael. Corresp. in Engels.

*  *  *
Marnix Moerman, Meidoornstraat 17, B 8000 Brugge, 

België.
Luk Danhieu, Bergomstraat 48, B 3170 Herselt, België. 
Islaya/Waernier Cactusel, Lotenhullestraat 94, B 9881 

Bellem, België.
Mevr. Tuil-Ubink, Ruitersveldweg 75, 8091 HT Wezep.
J.H. Caspers, Zwanenveld 61-45, 6538 PX Nijmegen.
Mevr. G. Kelderman-Tenten, Lark 32, 8446 PL Heerenveen. 
Mevr. C.C.M.W. Dongelmans, Bloemluststraat 1, 2242 VJ 

Wassenaar.
Frans Molenaar, Dorpsstraat 20, 2991 CD Barendrecht.
B. C.H. Schup, Reigerlaan 11, 2935 VL Ouderkerk a/d IJssel. 
R. Schils, Nonnehofstraat 23, B 8458 Koksyde, België. 
New Mexico Cactus Research, P.O.Box 787, 87002 Beien,

New Mexico, U.S.A.
J.G. van Leeuwen, Haverdreef 4, 3204 GD Spijkenisse.
H. Keyer, Woubruggestraat 35, 1059 VP Amsterdam 
Mevr. H.M. v/d Vlis, Laan v. Meerdervoort 207/II, 2517 BC 

Den Haag.
Rosenberger Cac. y succ., Leopoldsdorfer str. 59, A 1100, 

Wien, Österreich.
C. A.E. Rijkers, Molentiend 29, 5469 EJ Erp.

Zaden van cactussen 
en andere succulenten

Vraag de nieuwe lijst aan 
met meer dan
3000 soorten.

Wij wensen de liefhebbers
een gelukkig 1983

G. Köhres

Bahnstras.se 101 
D-6106 Erzhausen-Darmstadt
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CATALOGI
ONDERTROUWKAARTEN 
AFFICHES 
PERIODIEKEN 
KRANTEN 
TIJDSCHRIFTEN 
CONTRIBUTIEKAARTEN 
RECLAMEFOLDERS 
BRIEFPAPIER 
VISITEKAARTJES 
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REKENINGEN 
CONVOCATIEKAARTEN 
CIRCULAIRES 
KALENDERS 
LABELS 
FORMULIEREN 
ADRESKAARTJES 
PROGRAMMABOEKJES 

vraag vrijblijvend advies en offertes aan ENZ. ENZ. ENZ.

DRUKKERIJ VAN SPIJK B.V.
Simon Stevinstraat 9 (Industrieterrein Veegtes)

Tel. 077-16255*
Postbus 210 - 5900 AE VENLO

DE WERELD 
HANGT

VAN DRUKWERK 
AAN ELKAAR.
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Foto 4: M. microcarpa var microcarpa fa. auricarpa: Het wezenlijke kenmerk hier zijn de goudgelige haakvormige mid- 
dendoorns. Dit exemplaar heeft donker getinte bloemen.

Foto's van de 
schrijver

Foto 5: M. microcarpa var. microcarpa fa. auricarpa: Deze is uit hetzelfde zaaisel als de vorige. Alleen de bloem is veel 
lichter getint. Ook bij deze en de vorige is de eivorm te herkennen.

Foto 6: M. microcarpa var. grahamii: Dit is nog een jong, voor de eerste maal bloeiend exemplaar, waarbij de bolvorm 
nog het beste to t zijn recht komt. Het heeft nog maar 2 in plaats van 4 middendoorns. De afstaande die aan de punt is 
omgebogen, valt duidelijk waar te nemen. De tweede rechte staat verticaal te zamen met de randdoorns, maar hij valt 
toch op vanwege zijn bruine punt. Er zijn ook exemplaren met bijna wit gekleurde bloemen.



derzoek, zowel in het veld als in cultuur en lab, in de toekomst meer duide
lijkheid gaat verschaffen.
Toch wil de mens nu eenmaal graag onderscheiden en rangschikken, wat 
de onderlinge communicatie ten goede komt. Dat laatste wordt weer nega
tief beinvloed door de veelsoortige zienswijzen van specialisten. Conse
quent houd ik me aan één soort, de microcarpa, het geval A dat meestal 
een eivormigcylindrische plantelichaamsbouw heeft en als eerste, zij het 
gebrekkig, beschreven werd. De meer bolvormige beschouw ik gemakshal
ve als microcarpa var. grahamii en de meer zuilvormige als microcarpa 
var. sheidonii. Praktisch gesproken werkt dit onderscheid aardig. Of het 
wetenschappelijk juist is, dienen we maar af te wachten en dat kan nog 
lang duren.
Vaak leest men dat ook de mate van bedoorning een graadmeter is voor 
een onderscheid tussen deze drie varianten. Vergeet u dat maar. Zo zijn er 
microcapa var. microcarpa-exemplaren met dikke en dunne, gehaakte 
middendoorns.
De sheldonii-exempiaren, voor zover ik heb mogen vaststellen, hebben 
meestal kortere, gehaakte middendoorns, dun of dik, maar in de praktijk 
blijkt dat ook niet altijd op te gaan. Ook de bloem is een slechte graadme
ter. Om eens een voorbeeld te noemen, ik heb een sheidonii met lichtroze 
bloemen, waarvan de kleur geheel egaal is, dus zonder een duidelijke 
donkerder getinte middenstreep. Een andere sheidonii heeft brede, zuiver 
witte bloembladranden met een violetroze middenstreep waarvan de 
bloemdekblaadjes smaller, korter en zeer spits aan het uiteinde zijn. Weer 
een ander heeft lichtroze bloemdekblaadjes met een wat donkerder ge
kleurde middenstreep. Staan ze naast elkaar te bloeien, dan zal men op het 
eerste gezicht geneigd zijn drie verschillende soorten te onderkennen. 
Maar... er zijn nog veel meer namen in dit complex in omloop, zoals 
Mamm. alamensis, M. milleri, M. gueldemanniana, M. guirocobensis, M. 
pseudoalamensis, M. microcarpa var. auricarpa, M. oliviae, M. marnie- 
ra, M. swinglei, M. inaiae. We zullen deze hierna stuk voor stuk even 
bespreken.

Galmeidijk 49, 4 7 0 6  KL Roosendaal (slOt VOlgt)

Lezers schrijven

A.J. TIMMERMANS

In uw interessante artikel "Rosecactus kotschoubeyanus nader bekeken”  
(Succulenta, oktober 1982) maakt u een opmerking over enten welke 
door vele anderen ook gemaakt wordt, nl. dat een ent zich losgewrongen 
had van de entstam. Dit laatste berust op een vergissing. Wanneer ent en 
onderstam aaneen gegroeid zijn, laten zij nooit meer los. Als na verloop van 
enige tijd, soms kan dat wel een jaar of langer duren, blijkt dat beide onvol
doende aan elkaar gegroeid zijn, is altijd de oorzaak dat deze enting niet 
gelukt is. Er vormt zich aan beide zijden een laagje dode cellen, op dit plaatsen 
waar zij niet aan elkaar gegroeid zijn. Als er enkele puntjes vast gegroeid zijn 
kan alles er normaal uitzien, en de ent zelfs wat groeien. Enkele malen heb ik 
bij het later doorsnijden geconstateerd, dat de ent kamwortels had gevormd en 
deze zich een heel eind in de entstam hadden geboord. Dit ging natuurlijk ten 
koste van de entstam. Bij een goed gelukte enting blijven ent en entstam 
hun hele leven aaneen.
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Wat kunnen de oorzaken zijn van het mislukken van een enting?
Als eerste wil ik noemen, beide of een van beide was op het moment van 
het enten niet 100%  gezond, of gestoord in de groei.
Ook is het belangrijk dat beide snijvlakken fris op elkaar komen, en zo snel 
mogelijk onder druk worden gezet. Deze moet niet te zwaar maar zeker niet 
te licht zijn. Verder is het belangrijk dat zo veel mogelijk vaatbundels van 
beide planten kontakt hebben, zodat de wisselwerking tussen meristeem en 
wortels zich herstellen kan. De bij het doorsnijden heel gebleven cellen ste
ken hun stippels uit en verenigen zich gelijk met de eigen cellen. De be
schadigde cellen worden opgelost. Het verhaaltje dat een ent zijn entstam 
uitzuigt, wat bijv. gebeurt als de wortels van de ent in de onderstam drin
gen, is ook tot een mislukte enting terug te voeren.
p/a Brederodestraat 6 9 " ' ,  1054 VB Am sterdam

Naschrift: Roseocactussoorten laten zich meestal met succes enten, vanwege hun zeer suc
culente stammetjes. De vergroeiing van het ter discussie staande exemplaar, namelijk een om
gekeerde ent, was aanvankelijk 1 0 0 % . Echter na verloop van een aantal maanden ging de ent 
meer loszitten, omdat het snijvlak van de ent - in feite een onthoofde bovenkant! - nieuwe 
groeipunten gingen ontwikkelen. Wat normaal geënte exemplaren betreft, klopt het verhaal 
van de heer Timmermans. Op de laatste zeven regels is wel kritiek uit te oefenen.
Th.N.

Het Succulentarium
LUDWIG BERCHT

Zoals reeds aangekondigd in het gele inlegvel van het augustusnummer 
van vorig jaar, zou ik nog op het Succulentarium terugkomen. Die belofte 
wordt hier voor een deel ingelost. De geschiedenis van het Succulentarium, 
vanaf de oprichting tot begin 1981 , zal in een apart artikel verwerkt wor
den. Hier wil ik volstaan met de meest recente gegevens en de eerste in
drukken van de verzameling in zijn nieuwe omgeving.
Sinds de oprichting van het Succulentarium is de collectie gehuisvest ge
weest in kassen van het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgwas- 
sen (I.V .T .) te Wageningen. Velen van u zullen de collectie daar wel eens 
bezocht hebben. Bezoeken, waarvoor de heer W. Ruysch heel wat vrije za
terdagen heeft opgeofferd.
In het begin van 1 981 kreeg het bestuur van Succulenta te horen, dat het 
I.V .T . de collectie noodgedwongen moest afstoten. Bezuinigingsmaatrege
len, in combinatie met het niet tot de directe doelstellingen van het Instituut 
behoren van de verzameling, hebben tot dit besluit geleid. Het I.V.T. is 
te prijzen, dat zij in hun doen en laten met betrekking tot het vinden van 
een nieuw onderdak voor de collectie Succulenta vanaf het begin erbij heb
ben betrokken.
Van beide zijden zijn een aantal mogelijkheden onderzocht. Voorop stond 
hierbij te trachten de collectie als eenheid te behouden. Uiteindelijk werd in 
de Stichting Flevohof de instantie gevonden, die voldeed aan de gestelde 
eisen. In een bespreking op het I.V .T . ontvouwde de heer H. Eelderink, 
Hoofd Plantsoenendienst van de Flevohof, de plannen die zij in gedachten 
hadden. De rijping van deze plannen resulteerde in de huidige opzet van de 
cactuskas op de Flevohof.
Omstreeks Pasen 1 982 begon de verhuizing van de collectie van Wage
ningen naar de Flevohof. In een kas met een totale oppervlakte van 1 200
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m2 vonden zij hun nieuwe plaats. De kas is middels een halfhoge glazen 
wand verdeeld in tweeën. In het grootste gedeelte, zo'n 900 m2, staan de 
grotere exemplaren in de volle grond uitgepoot, waarbij zo veel mogelijk de 
planten van hetzelfde geslacht bij elkaar gezet zijn. Er tussendoor ligt een 
wandelpad en dit gedeelte is dan ook toegankelijk voor het publiek. Door 
de glazen wand heen kunnen zij ook zien wat daarachter staat. In deze 
ruimte staan alle kleinere planten zichtbaar opgesteld. Ook is daar een ge
deelte gereserveerd als werkruimte voor het verpotten en stekken. 
Donderdagmorgen 1 5 juli 1 982 was het dan zover. In aanwezigheid van 
vele genodigden droeg de heer C. Dorsman, directeur van het I.V.T., de 
collectie officeel over aan de Flevohof. In zijn toespraak ging hij in op de 
ontstaansgeschiedenis van het Succulentarium. De collectie omvat thans een 
5500 soorten en variëteiten, verdeeld over 250 geslachten en 18 families. 
De geslachten Conophytum, Haworthia en Lithops zijn hiervan volledig, 
volledig.
Namens Succulenta benadrukte onze voorzitter, de heer H. Rubingh, de 
betrokkenheid van onze vereniging met de collectie. Hier mag zeker geme
moreerd worden dat de grote kern van de verzameling bestaat uit planten 
geschonken door liefhebbers uit onze vereniging.
In de cactuskas bracht Mevrouw Boom, weduwe van de initiatiefnemer van 
het Succulentarium, Dr. B.K. Boom, een bord aan met een verklarende 
tekst voor de bezoekers. Daarmee stelde zij de collectie officieel open voor 
het publiek.
Als we thans terugzien op de eerste periode dat de planten op de Flevohof 
zijn, kan gezegd worden dat ze het geweldig doen. Vooral de planten in de

Mevr. Boom opent de cactuskas. Schuin achter haar de heer H. Eelderink van de Flevohof. (Foto: Persdienst Flevohof)



Een gedeelte van de magnifieke cactusverzameling in de cactuskas van de Flevohof.

volle grond is dat goed aan te zien. Het ziet er naar uit dat binnen niet al te 
lange tijd de grotere vetplanten elkaar staan te verdringen.
Gezien ook de zeer positieve contacten die zijn ontstaan tussen de Flevohof 
en Succulenta, waarbij ook de Werkgroep Botanische tuinen genoemd 
moet worden, mogen we verheugd zijn dat de collectie daar onderdak 
heeft gevonden. Dat de pure liefhebber nu entree moet betalen, is helaas 
niet anders. Echter voor die entreeprijs kan hij kennis nemen van een veel 
groter assortiment uit de flora dan alleen de succulenten.
Vele mensen, ook niet-liefhebbers, kunnen nu kennis maken met de plan
ten, die ons zo na aan het hart liggen. Zeker zal onze vereniging baat heb
ben bij het propagandistische effect van de collectie in deze opzet.
Ter informatie: De Flevohof is gelegen in Oostelijk Flevoland. In zowel de 
open lucht als in kassen en gebouwen stelt het de vele facetten van de 
plantenwereld ten toon. Zo zijn er ingerichte tuinen (bv. alpentuin, heide- 
tuin, Japanse tuin), kassen (bv. tropische kas, cactuskas), maar ook laat 
het de teelt zien van handelsgewassen. Daarnaast biedt het ruimte voor bij
zondere exposities. De Flevohof is gedurende het gehele jaar geopend.
Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen

Ervaringen met Frailea's

J. VAN DOOREN

Hoewel mijn specifieke belangstelling uitgaat naar het geslacht Astrophy- 
tum, heb ik toch ook enkele andere planten in mijn kasje staan. Tot die an
dere behoren ± 50 Frailea's, te verdelen in 7 è 8 verschillende (o.a. gra- 
cillima, cataphracta, pulcherrima, pygmaea en nog enkele). Een collega-
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liefhebber uit het dorp had deze gezaaid en enkele potjes heb ik overgeno
men en uitgeplant. Dat gebeurde in 1980. Ze groeien uitstekend en tot 
mijn grote verbazing hebben ze dit jaar, op een of twee na, allemaal ge
bloeid, sommige met 3 a 4 bloemen tegelijk. Ik moet erbij vertellen dat 
mijn kasje voorzien is van gewoon vensterglas en aan de binnenkant is daar 
nog eens noppenfolie tegen bevestigd. Deze was in eerste instantie be
doeld als isolatie tegen de kou, maar bleek ook uitstekend te zijn tegen ver
branding van de planten in de zomer. De temperatuur is er nu 's zomers 
55° C, zonder folie is het 65° C en dat is in mijn kasje blijkbaar teveel. 
Terug naar de Frailea's. Waarschijnlijk door de vaak beweerde - en evenzo- 
vele keren ontkende - verwantschap met de Astrophytum soort, heb ik de 
Frailea's (voorlopig) in mijn verzameling. Mijn aantal Astrophytums groeit 
echter gestadig en ik kan niet alles tegelijk houden.

Nou zegt Cullmann in zijn boek ''Cactussen'' en W. Haage in ''Het prakti
sche cactusboek'', dat Frailea's moeilijk bloeien. W. Haage gaat zelfs ver
der en zegt: ''Half beschaduwde plaats is geschikter dan felle zon, of
schoon ze die wel nodig hebben voor het openen van de bloemen” . Mijn 
ervaringen zijn dat deze beweringen niet helemaal juist zijn, althans mijn 
planten houden er zich niet aan. Ze stonden voortdurend in de felle zon 
(van 07.00  uur tot 20.00 uur) en ze kregen knoppen. Gedurende de tijd 
dat de knoppen zich ontwikkelen (5 tot 8 dagen) moeten ze inderdaad veel 
zon hebben, totdat ze een bepaalde grootte bereikt hebben. De kleur van 
de te verschijnen bloembladeren is nog net niet zichtbaar. Het is dan wel 
duidelijk dat de bloem doorbreken wil en dat ze niet omgezet wordt in een 
zaadbes. Als op dat moment de zon een of twee dagen minder fel is, of 
zelfs achter de wolken verdwijnt, betekent dat niet dat er een onderbreking 
in groei van de knop optreedt, want die gaat gewoon door.

De temperatuur is dan ± 35° C. De bloem gaat zelfs nog vrij ver open, zo
dat b.v. bij Frailea cataphracta de rode bloemhals goed zichtbaar is.
Voor mij betekent dit dat met name de opmerking van dhr. Haage m.b.t. 
de bloei niet opgaat voor alle Fraileasoorten. Ik krijg dan ook de neiging te 
denken dat ieder kasje of grotere kas zijn eigen atmosfeer kent, waarnaar 
de planten zich richten en waaraan je moeilijk stellingen of theorieën kunt 
ophangen.
Door het veelvuldig bloeien van de verschillende Frailea's was het mogelijk 
dit jaar te experimenteren. Mijn Fr. cataphracta heb ik dan ook bestoven 
met Astrophytum myriostigma. De zaadbes ervan heb ik geoogst, maar 
uitgezaaid heb ik nog niets. Dat is een activiteit voor zomer 1 983. Hopelijk 
hebben wij dan weer zo'n goede zomer. Al was het alleen maar voor de 
planten.
Resteert mij nog een vraag: Mij is bekend dat Frailea's bij niet-bloeien, toch 
overgaan tot bevruchting en tot zaadvorming. Wie kan mij meer hieromtrent 
vertellen?
Rijksweg 109 A, 6 2 4 7  AC  Gronsveld

Naschrift redactie:
Dit verschijnsel wordt cleistogamie genoemd. Dit betekent dat in de gesloten bloemknop zelf- 
bestuiving en bevruchting plaats vindt. Er ontstaan dan normale, kiemkrachtige zaden.
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Gerard Beets, Oosteinderweg 259, 1432 BT Aalsmeer

Kasverw arm ing en isolatie (1 )

D.P.A. KLAASSE

Welke mogelijkheden zijn er om een kas te verwarmen? Ik heb getracht het 
één en ander op een rijtje te zetten. Man kan gebruik maken van de volgen
de soorten warmtebronnen. A. Elektrische kachels (ventilator- en ribben
buiskachels) welke wel moeten voldoen aan de eisen die gesteld worden 
i.v.m. gebruik in een kas, want een kas is een permanent vochtige ruimte. 
B. Gaskachels, die op aardgas of eventueel op flessengas werken. Ook in 
gaskachels zijn er verschillende uitvoeringen, te weten gevelkachels en 
gaskachels met en zonder afvoer van verbrandingsgassen naar buiten. De
ze laatste kachels worden zonder meer op een geschikte plaats in de kas 
gezet. C Oliekachels en als laatste wil ik noemen: D Centrale verwarming. 
Maar laten we eens rustig kijken welke warmtebronnen gemakkelijk via een 
thermostaat zijn te regelen en wat de voor- en nadelen zijn, inclusief de 
vraag, wat het allemaal gaat kosten.
Als eerste komt elektriciteit, die zich door diverse soorten thermostaten 
zeer gemakkelijk en ook bijzonder nauwkeurig laat regelen, vervolgens 
komt gas (aard/flessengas) en als laatste olie. Daar komen de problemen, 
deze brandstof is nl. wel te regelen op bepaalde soorten oliebranders, maar 
lang niet op allemaal. Een aparte groep is de centrale verwarming, maar 
daar kom ik later op terug.
Laten we eerst de elektrische verwarming eens bekijken. We gaan uit van 
goedgekeurde apparaten (denk om de veiligheid). Deze zijn er in diverse 
uitvoeringen. Eerst wil ik noemen de ribbenbuiskachels. Deze geven stra- 
lingswarmte, met als nadeel dat alle warmte naar de nok van de kas trekt 
en daar staan onze planten niet.
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Dan is er de zgn. FAN-HEATER. Dit is een type met een verwarmingsele
ment waar een ventilator achter gebouwd is die de warmte de kas in 
blaast. De voordelen van beide typen zijn gelijk, schone warmte en makke
lijk te regelen. De ribbenbuiskachel heeft zoals gezegd een duidelijk nadeel: 
er gaat teveel warmte naar de nok van de kas. De ventilatorkachel heeft 
een groot voordeel: door de wervelende werking van de luchtstroom heeft 
er betere warmteverdeling plaats. Daardoor is het in de nok van de kas 
minder warm en zal het op de vloer minder koud zijn.

Nu de aanluitingsmogelijkheden van de elektrische verwarming maar eens 
bekijken. In de allereerste plaats moeten deze apparaten goed geaard in be
drijf gesteld worden en geheel volgens voorschrift worden geïnstalleerd. 
Toestellen tot een max. afname van 1 250 Watt per uur mogen gezekerd 
worden op een zekering van 10 Amp.', doch toestellen die méér afnemen, 
tot een max. van 3000 Watt per uur, MOETEN gezekerd worden met een 
zekering van 1 6 Amp. Zo men 2 toestellen van 3000 Watt op één voe- 
dingskabel zou wensen aan te sluiten, MOET u al minimaal 25 Amp. zeke
ren en natuurlijk dient de aanvoerkabel voorzien te zijn van een goed wer
kende aardleiding. Gebruik uitsluitend en alleen goed gekeurde kabel, nl. 
V.M.V.K. (k.a.s.). Dit is een type grondkabel met afscherming. Leg de ka
bel in uw tuin op diepte (voorschrift 60 cm), zodat u met het omspitten 
van de tuin de kabel absoluut niet kunt beschadigen. Doe de kabel daarom 
als extra beveiliging in een mantelpijp van P.V.C.-buis en doe ook een stuk 
mantelpijp rond de kabel waar deze de kas en de woning binnen gaat. 
Voordat men dus besluit om elektrisch te gaan verwarmen is het verstandig 
om uw elektricien te laten bekijken of het inderdaad wel mogelijk is om met 
gebruikmaking van uw huidige voedingsnet, verwarmingstoestellen aan te 
sluiten.

In dat geval zal menigeen gekonfronteerd worden met de mededeling dat 
er een aparte groep dient te worden aangelegd, die uitsluitend en alleen 
dienst doet om uw kas van elektra te voorzien. Elektrische verwarming is 
schoon, gemakkelijk instelbaar, gebruikt geen zuurstof, is gemakkelijk te 
plaatsen en eventueel te verplaatsen, gaat vanzelf aan en uit, is betrouw
baar voor diegenen onder u die in de wintermaanden enkele weken met va
kantie gaan. Het is voor zover het de te monteren toestellen betreft niet zo 
kostbaar in aanschaf, kortom het is een ideale verwarming, die door iede
reen te bedienen is. De brandstof in de vorm van stroom is echter wel een 
dure zaak, dus bezint eer gij begint en bestudeer a.u.b. de volgende richt
bedragen die ik hierbij als gemiddelde brandstofkosten opgeef. (Voor kas
sen met glas tot op de grond.) Voor een kas met een lengte van 2 m en 
een breedte van 2 m en voor een kas van 3 m lengte en 2 m breedte zijn 
de totaalkosten per jaar met een redelijk strenge winter, bij aankoop van 
f  0,15 kWh f  500 tot f  700. Indien er in de berekening voor een 
stookseizoen een normale winter wordt opgenomen, kunt u rekenen op een 
brandstofverbruik van plm. f  300 tot f  500 en als er een zgn. kwakkel- 
winter wordt opgenomen in de berekening, komt u op f  200 tot f  300. 
Nog even dit over kWh-prijs, die is eigenlijk veel duurder dan de opge
geven f  0,1 5 (als voorbeeld) want hierbij is geen rekening gehouden met 
de brandstoftoeslag die de elektriciteitsmaatschappij in rekening brengt. 
Ook is er geen rekening gehouden met dag/nacht tarief, dus een K/Wu 
overdag is aanmerkelijk duurder als een kWh gedurende de nachtelijke 
uren.
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Wel zijn er overdag ook enkele goedkope uren (goedkoop tarief overdag 
bestaat niet in het hele land). Het G.E.B. kan u hier verder over inlichten. 
Onderstaande tabel wil ik u eigenlijk niet onthouden. De prijzen hierin ge
noemd zijn gebaseerd op een kWh-prijs van f 0,17 ook weer zonder re
kening te houden met de brandstoftoeslag.
Kasafmeting voor 4° C min. voor 7° C min. 1 * & 2 '

kastemp. en kastemp. en Uitgegaan is 
en daarbij een en daarbij een hierbij dus 
verh. van 1 1° C verh. van 14° C van een buiten
boven de buiten- boven de buiten- temp. van min. 
omstandigheden omstandigheden —7° C.
( 1 * )  ( 2 * )

250 X 1 80 cm 1 800 W f 5,60 2290 W f 1 1 ,25
300 X 180 cm 2000 W f 6,60 2550 W f 13,15
250 X 250 cm 2000 W f 6,60 2550 W f 13,15
360 X 250 cm 2550 W f 8,40 3250 W f 16,80
500 X 250 cm 3150 W f 10,90 4000 W f 21,80
360 X 300 cm 3000 W f 10,00 3800 W f 20,00
560 X 300 cm 4000 W f 1 3,50 5090 W f 26,90

De bovengenoemde prijzen zijn bedoeld als kosten per week, die uiteraard 
globaal zijn. Uit de tabel blijkt verder wel dat de wat grotere kassen boven 
250 x 250 cm, eigenlijk niet meer verantwoord elektrisch zijn te verwar
men. Hiervoor zullen we dus moeten overstappen op een ander systeem, 
bijvoorbeeld gasverwarming.
Laten we beginnen met de zgn. gevelkachel.
Koop altijd een gevelkachel, die de benodigde lucht van buiten aanzuigt en 
die de verbrande gassen ook weer naar buiten afvoert. Als de installateur 
de kachel komt plaatsen en de mantel is van de kachel verwijderd vraagt u 
hem dan of hij de gehele binnenkant van de ommanteling, alsmede de on
derdelen die kunnen roesten wil bespuiten met blanke TECTYL. Immers de 
kachel is eigenlijk gemaakt om te branden in een droge en schone ruimte 
en niet in een vochtige kas, waar spinnen en insecten in kunnen kruipen. 
Dus verleng de levensduur door alle onderdelen zorgvuldig te tectyleren. 
Daar zult u op den duur beslist geen spijt van krijgen. Laat de gehele zo
mer, dus wanneer u niet behoeft te stoken de waakvlam branden, zodat 
zich in de binnenkant van de kachel geen condens kan ontwikkelen. Laat 
elke 1 4 dagen de modulerende thermostaat even funktioneren, zodat er 
niets kan gaan vastzitten, waardoor storingen zouden kunnen gaan optre
den. Laat bij voorkeur iemand de installatie maken, die ervaring met kasver
warming heeft, want èr is een groot verschil tussen huisverwarming en 
kasverwarming. Een nadeel van gevelkachels is dat de meeste warmte zich in 
de nok van de kas verzamelt, een plaats dus waar meestal geen planten 
staan. Als het koud is en u hard moet stoken dient u er ook rekening mee 
te houden dat u dicht bij de kachel geen planten meer kunt zetten, want die 
zouden veel te warm staan. Het lijkt met gevelkachels wel allemaal koek en 
ei, maar dat is het beslist niet, omdat de benodigde warmte zoals gezegd 
veelal op die plaats zit, waar u hem niet nodig heeft. Zet u nu een ventilator 
in de nok die zó sterk is, dat hij in staat is de nok-warmte naar beneden te 
blazen, dan staan alle planten (althans de bladeren) te wiebelen in de 
luchtstroom, met alle gevolgen van dien.
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Een betere oplossing is dan om een gewone gaskachel in de kas te plaat
sen, die volgens dezelfde regels als een gevelkachel geplaatst en onder
houden moet worden. Dit heeft enkele voordelen, maar ook een nadeel. 
Laten we eerst de voordelen eens bekijken: een betere warmteafgifte en 
verspreiding, en als u de afvoerpijp voor de verbrandingsgassen door de 
kas voert, benut u die warmte ook nog. Wel opletten hoe die afvoerpijp ge
plaatst wordt, in verband met de vorming van condenswater, dat niet in de 
pijp mag blijven staan. Zorg er dus voor dat u condenswater kunt aftappen. 
Het nadeel van deze kachel is dat u verse lucht van buiten moet aanvoeren 
om zeker te zijn van een goede verbranding.
Gastoestellen die zuurstofgebrek krijgen, hebben niet alleen een slechte 
verbranding (de vlam kan zelfs doven) maar zijn bovendien zeer gevaarlijk, 
(koolmonoxyde). Dit gevaar moet u niet onderschatten. Het beste doet u er 
aan, onder de kas door (onder de fundering) een ruime P.V.C.-buis te mon
teren, die vlak bij de brander uitkomt, zodat u verzekerd bent van een goe
de toevoer van verse lucht, en dus van een goede verbranding. Nogmaals, 
een slechte verbranding levert gegarandeerd koolmonoxyde op, en dat kan 
zeer gevaarlijk zijn.

Als laatste wil ik nog noemen de zgn. greenhouse-gas heaters. Deze zijn 
voor een succulentenkas niet geschikt, in verband met de afgifte van C02- 
Dat is voor bladplanten die in de groei zijn prima, want die nemen dat op, 
maar voor onze planten (die gedurende de wintermaanden merendeels in 
rust zijn) zeer ongeschikt. Ook de luchtvochtigheid zou buitensporig hoog 
worden. Bovendien geldt hier weer, dat er voor de verbranding ruim verse 
lucht in de kas moet worden toegevoerd en dat er ook geventileerd moet 
worden. M.a.w. warmte die er voor duur geld wordt ingebracht gaat er 
weer net zo vlot uit, zodat ik hier maar verder niet over zal uitwijden.
Als volgende bron van warmte wil ik dan noemen de centrale verwarming. 
Dit is, net als elektrische verwarming, een schone warmtebron die zeer 
goed te regelen is, zodat u de temperatuur goed in de hand kunt houden. 
Staat de kas niet te ver van de woning, dan is het heel goed mogelijk de 
verwarming te laten aftakken van de woningisolatie. Er moet dan wel op 
het volgende worden gelet.
Werkt uw cv-installatie met een zgn. kamerthermostaat, dan is het niet 
zonder meer mogelijk en wel om de volgende reden. Staat uw kamerther
mostaat op 20° dan slaat de verwarmingsketel af zodra deze temperatuur 
bereikt is. Dat wil dan echter niet zeggen dat uw kas ook op de gewenste 
temperatuur is, dat kan het nog best flink koud zijn. Dit zal meestal het ge
val zijn als u naar bed bent, want dan stoken we over het algemeen wel 5 
tot 1 0 graden minder warm dan overdag. Er is wel een oplossing voor dit 
probleem, maar dat kost extra geld en moeite, nl. een andere ketelther- 
mostaat en thermostaat-geregelde kranen op de radiatoren in de woning. 
Dit is zeker het overwegen waard. Een andere mogelijkheid is de kas een 
eigen systeem te geven, los van de cv-installatie in de woning. Dat is welis
waar niet de goedkoopste oplossing, maar zelf heb ik om verschillende re
denen wel voor dit systeem gekozen. Mocht u overgaan tot centrale ver
warming in uw kas, dan doet u er het beste aan te kiezen voor het buizen- 
systeem, dus zonder radiatoren; dit geeft nl. een betere warmteafgifte. Wat 
ook prima gaat is een combinatie van buizen en vloerconvectoren; dit 
systeem heb ik in mijn eigen kas toegepast.
Nogmaals, het is niet de goedkoopste manier, wel erg doeltreffend en be- 
drijfszeker.
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Als laatste verwarmingsbron noem ik nog de olieverwarming. Deze metho
de van verwarmen heb ik voor het laatst bewaard, omdat hij niet erg goed 
voldoet en nog al wat problemen geeft. Laat ik eerst maar de zgn. hete- 
luchtverwarming noemen, die meestal in grote kassen gebruikt wordt, en 
die dus niet van toepassing is voor onze hobbykassen. Ook hier weer een 
open verbranding met de verbrandingsgassen in de kas. Ook hier CO2 - 
vorming die in een succulentenkas niet gewenst is. Bij een minder goede 
verbranding van de olie zijn de problemen niet te overzien en zullen de 
planten dood gaan. Welke oliegestookte kachel komt dan wel in aanmer
king voor kasverwarming? Eigenlijk voor succulentenkassen niet één; 
d.w .z. met een beetje geluk en veel toezicht zijn er wel uitzonderingen, 
maar het blijft ''uitkijken en er bij blijven''. Laat ik eerst noemen de zgn. 
ALADDIN-kachels die in Engeland vrij veel gebruikt worden en ook hier le
verbaar zijn. Van de Aladdin-kachels zijn er twee uitvoeringen, nl. in de 
kleuren rood en blauw in de handel gebracht, onder de naam ECONOMY- 
HEATER, de één met een capaciteit van 800 Kcal. en de andere met een 
capaciteit van 1 390 Kcal. per uur. Aan deze kachels zijn leverbaar 2 stuks 
zgn. warmteverspreiders die er voor zorgen dat de geproduceerde warmte 
zo laag mogelijk in de kas wordt aangevoerd. Alle geproduceerde CO en 
CO2 blijft IN de kas en wordt dus NIET afgevoerd naar buiten. (Zie wat ik 
hierover eerder in dit artikel schreef). De kachel is voorzien van een inge
bouwde olietank waarin max. 4 '/2 Itr. olie gedaan kan worden. Deze in- 
houd is voldoende om bij de lage stand plm. 48 uur en bij de hoge stand 
24 uur te branden. Elke dag of om de andere dag moet u dus de olietank 
opnieuw vullen en dat is een ellende. Er bestaan controle-units, die een
maal in de olietank van de kachel ingebouwd, aangesloten kunnen worden 
op een vat van 200 Itr., waarna de dosering in de kacheltank automatisch 
verloopt. Maar om economische redenen worden deze control-units niet 
meer door de fabrikant gemaakt, dus blijft het sukkelen met de olietoevoer. 
De aanschafkosten van deze kachels zijn niet hoog, en de olieprijzen zijn nog 
te betalen. De stookkosten zijn voor een kleine kas in een matige winter 
plm. f  1 50 tot f  200 . Verder zijn deze kachels gemakkelijk te onderhou
den en de pitten zijn erg eenvoudig te vervangen en schoon te houden. Al
leen bij hevige koude zult u aan één zo'n kachel niet genoeg hebben, dus 
zult u met 2 kachels moeten verwarmen. Dan zijn er nog de oliegestookte 
kasverwarmingen met afvoer naar buiten, maar die hebben ook weer hun 
eigen problemen. Indien u echter alles goed schoon houdt, regelmatig on
derhoud pleegt, en alles goed installeert, dan werkt het wel, maar het blijft 
uitkijken.
Wallenburg 106 , Dordrecht (WOrdt Vervolgd)

B O EKB ESPR EKIN G

The Cacti of the United States and Canada door Lyman Benson. Uitgave van de Stan
dard University Press, Stanford, Calif. 9 4 3 05 ; 1982 . ISNB 0 -8047-0863-0 . Prijs $ 85,- 
In dit boek legt de auteur, emeritus professor in de botanie aan het Pomona college, Californië, 
50 jaar veld- en herbariumstudie neer. Veel nieuwbeschrijvingen en ombenoemingen zijn in de 
loop der jaren van zijn hand verschenen.
Het boek is verdeeld in twee delen: Deel I over biologie, taxonomie en ecologie, Deel II over de 
cactussen in het bijzonder.
Deel I bestaat uit 12 hoofdstukken, tezamen beslaand 228  pagina's. Behandeld worden de 
structuur van cactussen, hun fysiologie en chemie, taxonomie, het gebruikte indelingssysteem, 
veld- en herbariumstudie, geografische verspreiding en de omgeving waarin de cactussen 
voorkomen, het gebruik en de conservering van cactussen.
De taxonomische behandeling is niet het sterkste deel van het boek. Er wordt nauwelijks inge-
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gaan op classificaties gepubliceerd door anderen. Het in deel II gebruikte indelingssysteem 
wordt eigenlijk niet verantwoord, alleen dat hij het zelf een conservatieve indeling noemt. 
Deel II, 614  pagina's omvattend, bevat de beschrijvingen van de in de Verenigde Staten en 
Canada voorkomende 152 soorten, verdeeld over 18 families. Elke soort en variëteit wordt 
uitvoerig beschreven. In 65 tabellen worden de variëteiten met elkaar vergeleken, terwijl 1 35 
kaarten de vindplaatsen verduidelijken. Door 1 65 tekeningen en 977 voortreffelijke foto's, 
waarvan 1 94 in fraaie kleuren, krijgt men een uitstekende indruk van het uiterlijk van de plan
ten. In de tekst wordt geen verantwoording afgelegd voor ombenoemingen of combinaties. Zo 
worden alle zuilcactussen samengevat tot Cereus en bijvoorbeeld A. asterias ondergebracht 
bij Echinocactus.
Bij alle geslachten wordt een sleutel gegeven en bij veel geslachten worden verwante soorten 
van over de Mexicaanse grens vermeld. Voor de verantwoording van de namen en andere rele
vante literatuur is een uitvoerige (62 pagina's! documentatie opgenomen.
Het boek geeft een schat aan informatie over het uiterlijk van de planten en de belangrijkste li
teratuur die daarover is verschenen. Het is een magnifieke inventaris van de soorten die in de 
V .S . en Canada voorkomen.
Afgezien van het zwakkere eerste deel een zeer aanbevelenswaardig boek.
L. Bercht, M auritshof 124, 3 4 8 1  VN Harmelen

Curt Backeberg, Die Cactaceae, Band I, 638 bladzijden, 644 zwartwit- en 1 2 kleurenfo
to's, ingebonden, stijve kaft met losse geplastificeerde omslag, formaat 24Vi x 1 8 x 3 ,4  cm, 
ISBN 3-437-30380-5 , Gustav Fischer Verlag Stuttgart - New York, 1 982 . Het complete 
werk van Backeberg verschijnt in een ongewijzigde herdruk, in zes delen, waarvan het eerste 
nu verkrijgbaar is. De uitgeverij hoopt in december 1 984  het laatste deel op de markt te heb
ben.
Het eerste deel heeft de ondertitel: Einleitung und Beschreibung der Peireskioideae und Opun- 
tioideae. De indeling van dit boekwerk is als volgt. Na de gebruikelijke inleidingen wordt een 
hoofdstuk gewijd aan de wetenschappelijke en economische betekenis van de Cactaceae. Het 
volgende behandelt de classificatie-aspecten van deze plantenfamilie en het derde de cul- 
tuuraspecten ervan. Vervolgens komt de classificatie zelf en dan de determineertabellen per 
categorie met de bijbehorende geslachten en ondergeslachten van de gehele cactusfamilie. 
Vanaf bladzijde 1 01 volgt het beschrijvende gedeelte van alle planten, die horen tot de onder- 
familie Peireskioideae met de geslachten Peireskia, Rhodocactus en Maihuenia, en de onder- 
familie Oountioideae. met de aeslachten Quiabentia. Peireskiopsis, Austrocvlindropuntia, 
Pterocactus, Cylindropuntia, Grusonia, Marenpopuntia, Tephrocactus, Maihueniopsis, Cory- 
nopuntia, Micropuntia, Brasiliopuntia, Consolea, Opuntia, Nopalea en Tacinga.
De grote waarde, die Backeberg heeft gehad in 't bestuderen van de zo uitgebreide cactusfa
milie, behoeft geen betoog. Het feit alleen al dat zijn compleet werk in deze tijd een ongewij
zigde herdruk krijgt, tegen prijzen die wel erg hoog in onze oren klinken, onderstreept een en 
ander.
Aan de kwaliteit van druk van het originele materiaal is bijzondere aandacht besteed. Het pa
pier is halfmat, van degelijke kwaliteit, evenals de constructie van het boek. Geschikt om als 
een echt naslagwerk regelmatig te gebruiken.
Los gekocht in de (Duitse) boekhandel bedraagt de prijs van dit deel DM 2 20 . Schrijft men op 
de hele serie van 6 delen in, dan betaalt men ca. 1 5% minder. Jammer dat de prijs zo aan de 
hoge kant is, een kwaal van veel wetenschappelijke werken door de geringe oplaag.
Th.M .W . Neutelings, Galmeidi/k 4 9 , 4  706  KL Roosendaal
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In memoriam Joop van Keppel

Voor zeer velen van ons zal het een gro
te schok zijn geweest te.vernemen, dat 
Joop op zondag 1 3 februari is overle
den. Nadat hij in het voorjaar van 1 982 
een hartinfarct kreeg, is hij niet meer de 
oude geweest. Toch was het nog onver
wachts, toen hij in januari van dit jaar 
weer opgenomen moest worden. Zijn le
ven eindigde tenslotte na een operatie in 
het Leids Academisch Ziekenhuis. Voor 
zijn vrouw, kinderen, familieleden en 
vrienden is het een onherstelbaar ver
lies.
Joop's succulentenliefde begon met 
een rotscactus, die bij zijn moeder 
stond. Hij was toen zo'n 1 5 jaar oud.
Er kwamen allengs wat planten bij en vanzelfsprekend werden, toen hij 
trouwde, deze planten gehuisvest op de vensterbanken van zijn huis aan de 
Jonkerlaan in Wassenaar. Echter er moest een andere oplossing gevonden 
worden voor de huisvesting van de hobby, want verschillende planten ble
ven geregeld in de gordijnen hangen. Natuurlijk werd hij lid van Succulenta 
in 1951 en is dit sindsdien altijd gebleven.
In het begin van de jaren 50 werd er een plantenkas in de tuin gebouwd. 
Het welbekende kasje, waar wij hem zo vaak opzochten en waaruit nooit 
iemand met lege handen wegging. In aanvang was het een zeer gevarieer
de collectie. Allengs echter moesten er steeds meer planten het veld rui
men voor dat plantengeslacht, waardoor hij tenslotte internationale bekend
heid genoot, nl. Echeveria en aanverwante geslachten (Crassulaceae). Al
gemeen werd hij als autoriteit voor dit geslacht erkend en zijn naam werd in 
één adem genoemd met die van mensen als Prof. Charles H. Uhl, Dr. Reid 
Moran, beiden uit Amerika, Gordon Rowley uit Engeland, Dr. Jorge Meyran 
uit Mexico en zo kan ik nog lang doorgaan. Mensen, waar hij ook nauw 
contact mee onderhield, gegevens uitwisselde, planten ruilde. Ik heb ze 
niet geteld, maar als ik alleen de lijst van buitenlandse contacten bekeek, 
waren dit er naar schatting zo'n 70, verspreid over 17 landen. Voorwaar 
een respectabel aantal - en de correspondentie ging uitsluitend over de 
Echeveria 's.
Een groot aantal Echeveria's uit de cultuur, waarvan de achtergrond on
bekend was en die onder alle mogelijke fancynamen in omloop waren, 
heeft hij thuis kunnen brengen. Vaak door zelf de veronderstelde ouders 
opnieuw te kruisen, waardoor hij ook vaak voor verrassingen kwam te 
staan, doordat er planten ontstonden, die allang bekend waren, maar 
waarvoor andere ouders opgegeven waren.
Nieuwe soorten, gestuurd door zijn connecties, heeft hij beschreven en 
vastgelegd in ons tijdschrift en diverse buitenlandse tijdschriften. Nieuwe 
hybriden heeft hij ontwikkeld, die via het I.V.T. in Wageningen in samen
werking met Dr. B.K. Boom op hun merites getest werden voor eventuele 
opname in het nationale handelsassortiment. En dit volkomen belangeloos. 
Hij vond het veel te leuk iets in omloop te brengen, waar ook mensen bui
ten de vereniging, plezier aan konden beleven.
En of de tijd, die hij beschikbaar had van een oneindige elasticiteit was,
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vertaalde hij ook nog een tweetal boeken uit het Duits, en wel één van 
Prof. Werner Rauh, het bekende boekje Cactussen en Vetplanten en van R. 
Subik, Bloeiende Cactussen en andere Vetplanten. Hij bewerkte het boek 
van H. Herold: Het verzorgen en kweken van cactussen. Hij schreef, sa
men met journalist W. Koesen, het: Groot Cactus- en Vetplantenboek. Hij 
schreef alle hoofdstukken over succulenten in het losbladige werk Fleur. 
Hiernaast bewerkte of vertaalde hij nog een aantal boeken over tuinieren en 
tuinaanleg.
Hij was lang werkzaam in de redactiecommissie van ons maandblad. Hij 
was erevoorzitter van The Cactus and Succulent Society of Great Britain. 
Een hoogtepunt in zijn leven was zijn reis naar de Verenigde Staten enige 
jaren terug met zijn vrouw, waarbij hij diverse vindplaatsen van Echeveria's 
zelf heeft kunnen bezoeken.
Als we dit allemaal zo langs ons heen laten gaan zouden wij bijna verge
ten, dat Joop zijn eigenlijke werk niet zijn succulentenbobby was, maar een 
goed hoveniersbedrijf, dat hem dit allemaal mogelijk maakte. Maar ook dit 
werd als een hobby bedreven. Ik geloof wel, dat we dat kunnen zeggen, 
want als je ziet, wat een bergen werk, en niet alleen letterlijk, door hem 
verzet zijn en met wat voor inzet en liefde, zeker een hobby waardig! 
Enige functies, die hij bekleedde en die met zijn beroep te maken hadden: 
In de jaren 60 vice-voorzitter van Wassenaar van de Kon. Mij. voor Tuin
bouw en Plantkunde.
In de jaren 50, 60 en 70 bestuurslid Floralia.
22 jaar lang schreef hij regelmatig artikelen in het vakblad voor Bloemiste
rij, waarbij hij natuurlijk ook profijt had van zijn wetenschap uit de succu
lentenhobby.
Een beminnelijk mens voor zowel vriend als klant zijn we kwijt. Dergelijke 
mensen zijn toch al zo zeldzaam tegenwoordig. Maar als er op een bepaald 
moment om een voor ons onbekende reden toch een eind komt aan dit le
ven, kunnen we niets anders meer doen dan ons er bij neerleggen en toch 
dankbaar zijn met hetgeen hij in zijn leven heeft gedaan en bij tijd en wij
le teruggrijpen in het enorme oeuvre aan artikelen, die hij voor ons heeft 
vastgelegd.
Als persoonlijk vriend, zal ik hem erg missen.

Ben Schomper, Scheveningsebos 10, Zoetermeer

Het bestuur, de afdeling Leiden e.o. en de redactie wensen de 
familie van Keppel alle sterkte in deze moeilijke dagen.

* *
*
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Frithia pulchra Foto: A. de Graaf

M esem bryanthem aceae  (XXX)

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF
52 Frithia N.E. Brown
(ter ere van Frank Frith, een enthousiaste Zuidafrikaanse verzamelaar van succulenten).

Als men Frithia pulchra, de enige soort waaruit dit geslacht bestaat, be
kijkt, lijkt het alsof men een kleine versie van een Fenestraria voor zich 
heeft. Ondanks de grote gelijkenis die planten uit beide geslachten verto
nen, zijn ze uit biologisch oogpunt bezien zeer verschillend. Niet alleen de 
plaatsing van de bladeren ten opzichte van elkaar is verschillend, ook het 
oppervlak van het venstertje op de top van de bladeren is bij de twee 
geslachten niet eender. Glad bij Fenestraria, papilleus bij Frithia. Voorts 
zijn de wortels van Frithia niet draadvormig. Bij de koolzuurassimilatie 
wordt koolzuur door de chlorophylkorrels van de levende cel met behulp 
van het zonlicht gesplitst: uit koolstof worden met behulp van het opgeno
men water koolhydraten gevormd, terwijl de zuurstof vrijkomt. Het wortel
gestel van Frithia bestaat uit een hoofdwortel die tamelijk dik is en zich ver
takt in een aantal dunnere worteltjes. Het grote verschil ligt echter - als in 
zovele gevallen bij op elkaar gelijkende geslachten - in de bouw van de 
zaaddoos.
De ontdekker van Frithia pulchra, de hierboven al genoemde Frank Frith, 
vond de plant op een heuvel nabij Rustenberg, in de omgeving van Preto
ria. Op grote afstand dus van het verspreidingsgebied van Fenestraria. 
Toch tonen de beide geslachten ook in groeiwijze veel overeenkomst. Fri
thia pulchra groeit in de natuur eveneens vrijwel geheel verzonken in de 
grond; alleen de venstertjes steken net boven het grondoppervlak uit. Fri
thia heeft slechts 5-7 bladeren, Fenestraria veel meer.
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Bij ons is een kweekwijze waarbij de planten verzonken in de potgrond op
gepot worden niet mogelijk, om dezelfde redenen als bij Fenestraria. We 
potten Frithia pulchra dus ook zodanig op dat alleen de wortels zich in de 
grond bevinden. De potgrond moet zeer zanderig zijn, doch mag wat meer 
humus bevatten. De vegetatieperiode valt in de zomer en begint zo onge
veer in maart. De bloemen verschijnen in de nazomer tot in de herfst, 
's Winters moeten de planten droog gehouden worden. Standplaats in kas 
of verwarmde platte bak, zo licht mogelijk.

(wordt vervolgd)
Rotterdamseweg 88, 3331 Zwijndrecht 
Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge

H et geslacht Gym nocalycium  (II)

LUDWIG BERCHT

Serie I. Subserie A Uruguayenses Buxbaum

Kenmerk van de subserie: De zaden zijn 1 tot 2 mm groot. Het uiterlijk is 
klokvormig verwijdend met basaal hilum. De testa is matzwart met zeer 
kleine, vlakke wratjes. Het hilum is in het midden iets verzonken en heeft 
een zwammige randzoom. Een arillushuid is afwezig of slechts als rest121.

Soortnamen, die in deze serie thuishoren, zijn: G. artigas, G. guerkeanum, 
G. horstii, G. leeanum, G. melanocarpum, G. netrelianum, G. schroede- 
rianum en G. uruguayense.

De typeplant van deze serie I A is Gymnocalycium uruguayense (Arech.) 
Br. & R.131. De planten bezitten 1 2-1 4 ribben, welke door dwarsgroeven in 
zeskantige knobbels verdeeld zijn. Op de areolen staan 3-5 tot 2 cm lange, 
redelijk stijve, niet-afstaande dorens. De typevindplaats is Paso de los To
ros, Uruguay en het verspreidingsgebied beslaat grote delen van Uruguay. 
De soort is zeer variabel, vandaar dat men tegenwoordig van het 
Uruguayense-complex spreekt141. De vondsten van Schlosser151 onderstre
pen dit nogmaals. De bloemen binnen dit complex zijn meer of minder geel 
(groenachtig geel tot geelwit) of soms (iets) roze. Het vinden van afzonder
lijke groepen planten met roze bloemen door Schlosser rechtvaardigt zijns 
inziens de variëteitsbeschrijving door Ito van zulke planten, afkomstig uit 
importen van Fric.
Aan G. uruguayense wordt tegenwoordig synoniem gesteld Gymnocaly
cium artigas Herter161. Herter beschreef deze geelbloeiende plant, af
komstig uit de omgeving van Blanquillo in het Dept. Durazno, als aparte 
soort, omdat toen aangenomen werd dat G. uruguayense wit bloeide. 
Gymnocalycium guerkeanum (Heese) Br. & R.17) is eveneens een lid van 
het Uruguayensecomplex. Van de planten, die Heese gebruikte voor zijn 
nieuwbeschrijving, was de vindplaats niet bekend. Foutief is in elk geval de 
opgave Bolivia. Ritter181 veronderstelt dat G. guerkeanum uit het noordelij
ke verspreidingsgebied van G. uruguayense stamt en stelt hem te zamen met 
G. artigas synoniem aan G. uruguayense.
Als zelfstandige soort mag mogelijk wel aangemerkt worden Gymnocaly
cium leeanum (Hook.) Br. & R.191. Noch van deze soort noch van Gymno
calycium netrelianum (Monville) Br. & R.201 zijn typevindplaatsen opgege
ven. Backeberg bestempelde G. netrelianum als variëteit van G. leeanum 
en beschreef ook nog een var. brevispinum2' ]. Frank beschouwt G. netre-
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Hanum nog hooguit als een vorm van G. leeanum22). De groeiplaatsen van 
deze planten zijn gelegen in het zuiden van Uruguay, vooral de Prov. Mal- 
donado.
Schlosser en Schütz231 zijn het in zoverre met Frank eens, dat zij de planten 
afkomstig uit het zuiden, ook zien als een aparte soort. Zij veronderstellen 
dat deze soort Gymnocalycium hyptiacanthum (Lemaire) Br. & R.241 is en 
stellen G. netrelianum hieraan synoniem. De naam G. leeanum vinden zij 
te twijfelachtig. De planten die zij afbeelden, vertonen een redelijke gelijke
nis met de plant, die Frank als G. hyptiacanthum aanduidt251. Flelaas ver
melden zij niet het zaadtype van hun planten, terwijl Frank duidelijk aan
geeft dat zijn G. hyptiacanthum tot het Baldiana-zaadtype behoort. Zo ziet 
men weer dat een onvolledige beschrijving vele problemen kan oproepen. 
Uit het westen van Uruguay komen Gymnocalycium schroederianum Van 
Osten261 en Gymnocalycium melanocarpum (Arech.) Br. & R.271. Aan het 
doorzettingsvermogen van Buining281 en later Schlosser231 hebben wij te 
danken, dat de vindplaats van G. schroederianum - door Van Osten bij Nu- 
eve Mehlem aan de Rio Uruguay aangegeven - herontdekt werd. Interes
sant te vermelden is, dat deze plant op een leemmoerassige plaats dicht 
aan de rivier groeit. Volgens Arechavaleta groeit G. melanocarpum bij Pay- 
sandü en in deze omgeving vond Buining281 planten, die hij aanzag voor de
ze soort.
Eens te meer komt bij de beschouwing van het Uruguayense-complex de 
strijdvraag naar voren, waar een vorm overgaat in een variëteit en waar het 
onderscheid ligt tussen variëteit en soort. Aanbevelenswaardig is te lezen 
wat Ritter291 en Jeffrey301 hieromtrent geschreven hebben.
Het overbrengen van planten met een bepaald kenmerk naar onze cultuur- 
plaatsen, waar door ons planten met dezelfde (afwijkende) kenmerken 
kruisbestoven worden en waardoor dat afwijkende patroon - evenals door 
selectie - steeds sterker naar voren wordt geschoven, bemoeilijkt alleen 
nog maar meer het onderzoek naar de onderlinge verwantschappen. Lang
durige studie op de vindplaatsen, gecombineerd met uitgebreide zaad- en 
chromosomenonderzoek, zullen hierin een oplossing kunnen geven.
Na deze kleine uitwijding is er nog een belangrijk kenmerk van deze groep 
planten te noemen en wel het optreden van pseudohermafroditisme. Dat 
wil zeggen dat in één bloem of de stamper of de meeldraden niet volledig 
uitgegroeid zijn voor hun geslachtsfunctie.
Tenslotte moet nog één plant besproken worden. Bij Cacapava in de staat 
Rio Grande do Sul, Brazilië, vond Horst planten die Buining beschreef als 
Gymnocalycium horstii30al. Het zaad ervan deelde hij ten onrechte in bij de 
serie, Mostiana Buxbaum. Beoordeling van het zaad leert, dat het in deze 
subserie behoort. Interessant is dat deze soort ook neiging vertoont tot 
pseudohermaphrodisme. De door Buining beschreven Gymnocalycium 
horstii var. buenekeri30a’ is op grond van het totaal verschillende zaad ten 
opzichte van de typeplant verheven tot een eigen soort als Gymnocalycium 
buenekeri (Buining) Swales3161. Dit zaad behoort niet tot één der door Bux
baum opgestelde typen. Het blijft op het ogenblik, een interessante vraag 
hoe twee zo op elkaar gelijkende planten uit hetzelfde gebied (slechts 200 
km van elkaar) zulk verschillend zaad bezitten.
Tot slot de cultuur van deze planten. Gezien de groeiomstandigheden op de 
vindplaatsen, die meestal enigszins beschaduwd zijn, en de daar heersende 
wintertemperatuur, is het aan te bevelen de temperatuur in de winter op 
10 °C te houden en de planten af en toe iets water te geven. Enig scher
men tegen zeer felle zon in de zomer kan geen kwaad.
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Gymnocal. denudatum Gymnocal. denudatum var. paraguayense

W 0L

Gymnocal. schroederianum Gymnocal. megalothelos
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Gymnocalycium uruguayense Gymnocalycium artigas

Serie I. Subserie B Denudata Buxbaum
Kenmerk van de subserie: De bouw van de zaden komt overeen met die 
van de subserie A, echter het hilum is vlak en bezit geen zwammige rand- 
zoom.

Soortnamen, die in deze serie thuishoren, zijn: G. denudatum, G. fleische- 
rianum, G. megalothelos, G. ourselianum en G. paraguayense. 
Gymnocalycium denudatum (Link & Otto) Pfeiffer311 heeft zich vanaf het 
begin dat hij geïmporteerd werd, mogen koesteren in de aandacht van bij
na iedere cactusliefhebber. Over deze cactus, die door Pfeiffer als typeplant 
voor het geslacht Gymnocalycium werd gekozen en zijn vormen zijn vele 
pagina's volgeschreven. In 1 825 werd door Sellow vanuit Zuid-Brazilië een 
aantal planten naar Duitsland gestuurd, die enkele jaren later als Echino- 
cactus denudatus werden beschreven. Het is de plant met meestal 5 rib
ben, lichte dwarsgroeven die op latere leeftijd sterker naar voren komen, en 
5-8 typisch dicht tegen de plant aanliggende, kromme dorens per areool. 
De bloem is tamelijk slank, tot 5 cm lang en 7 cm breed. De bloemkleur is 
wit.
Alhoewel rond de eeuwisseling denudatum-vormen (of variëteiten) uit voor
al Paraguay geïmporteerd werden, stamden alle echte denudata langs ve
getatieve weg af van de oorspronkelijke zgn. "alter deutscher 
Denudatus"321. Hetgeen volgens mij impliceert, dat de typeplant zelfsteriel 
is. Daardoor is dan ook te verklaren, dat het een enorme sensatie was, 
toen Backeberg in 1 930 zaad aanbood van de echte denudatum, geïmpor
teerd uit Rio Grande do Sul. Ofschoon de daaruit gekweekte planten veel 
op de echte G. denudatum leken, bestonden er toch kleine verschillen. De
ze cactussen bezaten nauwelijks dwarsgroeven, meestal minder, aanlig
gende rechte dorens en grotere bloemen. Pazout heeft deze planten later 
beschreven als Gymnocalycium denudatum var. backebergii Pazout321.
De groeiplaatsen van G. denudatum en al zijn vormen (en variëteiten) ra
ken de noordelijke vindplaatsen van het Uruguayense-complex en strek
ken zich uit van Rio Grande do Sul, Noord-Uruguay, de staat Misiones in
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Argentinië tot in Zuid-Paraguay. Ritter331 betrekt de .typeplant op de vorm, 
welke voorkomt tussen Cazapave en Bage, Rio Grande do Sul. In het ge
bied oostelijk van Sant'Ana de Boa Vista, Rio Grande do Sul, trof hij plan
ten aan die grote gelijkenis vertoonden met de var. backebergii.
Een andere soort, afkomstig uit Paraguay, is Gymnocalycium fleischeria- 
num Backeberg341. Deze soort, die al in 1934 vermeld werd, is zo 
variabel35’, dat het nauwelijks mogelijk is er een sluitende soortbeschrijving 
van te geven. Bij een oppervlakkige beschouwing lijkt het plantelichaam 
enigszins op dat van G. denudatum . Het aantal dorens is echter meestal 
groter en zij liggen ook niet tegen het lichaam aan (aanliggende dorens ko
men echter ook voor). In tegenstelling tot de witte bloem van G. denuda
tum is de bloem van G. fleischerianum wit met een dieproze keel36’. In 
1 968 herontdekten Buining, Horst en Friedrich36’ en later ook anderen371 
deze soort bij Pirareta in Paraguay. Tot slot over G. fleischerianum nog dit. 
Ondanks dat G. fleischerianum in de Denudata-subserie is geplaatst, be
hoort het merendeel van het zaad dat onder die naam wordt aangeboden 
tot de Uruguayenses-subserie.
Nauw verwant met G. fleischerianum is een andere cactus uit Paraquay: 
Gymnocalycium paraguayense (Schumann) Schütz38-39’. Synoniem aan 
deze naam is G. denudatum var. paraguayense. In 1 969 herontdekt Frie
drich deze planten op de aangegeven vindplaatsen Chololó-i. Over de vraag 
of het een echte soort is of een variëteit laten de specialisten zich nog niet 
eenduidig uit.
Gymnocalycium megalothelos (Sencke ex Schumann) Br. & R.401 is in on
ze eeuw niet meer teruggevonden, maar is naar alle waarschijnlijkheid uit 
Paraguay afkomstig. De plant lijkt op G. denudatum, heeft circa 8 min of 
meer aanliggende dorens en soms een middendoorn. De bloemen zijn roze
achtig tot wit. Volgens Frank is de plant zelffertiel41 Moser oppert de mo
gelijkheid dat G. megalothelos een overgangsvorm is tussen G. denuda
tum en G. fleischerianum.
Tot de Denudata-subserie behoort mogelijk ook Gymnocalycium ourselia- 
num (Monville) Ito421, een plant waarvan de herkomst obscuur is. Schütz 
plaatste deze soort in zijn sectie Gymnocalycium. Zowel de plant als het 
zaad van de mij onder deze naam bekende exemplaren behoren in deze 
subserie thuis. Dat Schumann de naam synoniem plaatste met G. m ultiflo
rum behoeft geen probleem te zijn, daar het niet eenduidig is, wat hij onder 
deze laatste verstond.
De cultuur van de Denudata's is gelijk aan die der Uruguayenses.
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(wordt vervolgd)
M auritshof 124, 348 1  VN Harmelen

Voorjaar in het gebergte, 
de zijpaden van een cactusliefhebber

LOTHAR LÜHR

Mijn cactuskas is omgeven door een circa 50 m2 grote alpentuin. In ver
band hiermee onderhoud ik een goede relatie met vrienden van de flora van 
het hooggebergte. Zo besloten in mei 1 982 3 plantenliefhebbers en schrij
ver dezes, het planteleven in dat hooggebergte eens op de natuurlijke 
groeiplaatsen te bestuderen. En wel direct na het smelten van de sneeuw. 
Het doel van deze excursie was het Piringebergte, dat het zuidwestelijke 
deel van Bulgarije, niet ver van Griekenland, vormt. Voor de natuurliefheb
ber heeft dit gebergte allerlei aantrekkelijkheden. Naast een veelvormig en 
prachtig planten- en dierenleven biedt het, vanwege zijn vriendelijk aanblik
kende heuvelruggen en talrijke herderspaden, aan de voetreiziger gunstige 
mogelijkheden. De meeste bergtoppen (tot 2900 m boven de zeespiegel) 
zijn voor de goed toegeruste voetreiziger zónder enige bergbeklimmersuit- 
rusting te bereiken.
De eerste tocht voerde ons, uit de westelijke richting komend, allereerst 
door zondoorgloeide wijngaarden en langs gedeeltelijk kale, rotsige heu
vels. Hier en ook op de hogere gedeelten zagen we minder aantrekkelijke 
soorten Sedum en Euphorbia, waarvan van ieder geslacht slechts een 
soort tot op ca. 2000 m hoogte nog voorkwam. Naarmate de hoogte toe
nam, werd het struikgewas steeds dichter en ging tenslotte in een gesloten 
woudformatie over, waarin de grove den (Pinus silvestris) over sparren 
(Abies) en de beuk (Fagus) domineerde. Dit deel van het gebergte is ge
heel onbewoond. De wegen zijn slechts met terreinwagens te berijden, om
dat men voortdurend kleine beken moet oversteken en steenhopen moet 
passeren. In tegenstelling tot de Middeleuropese naaldwouden, waarop zij 
anders heel veel lijken, hebben de Bulgaarse wouden en rivierbeemden een 
zeer rijke plantenvegetatie.
Van een houthakkerskamp uit vertrekkend, bij Zagaza op een hoogte ± 
1 500 m, ondernamen we diverse uitstapjes in de omringende bergen. 
Reeds de weiden bij dat kamp waren a.h.w. bezaaid met allerlei botanische 
''edelstenen''. Primula veris ssp. veris en Viola lutea domineerden op de 
eerste plaats en kleurden menig stukje weide geheel geel. Honderden Scilla 
nivalis kleurden andere delen op hun beurt blauw. Slechts enkele meters
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van het kamp verwijderd ontdekten we een weide, waarin Primula veris 
ssp. veris samen met Dactylorhiza sambucina voorkwam. Bij deze, ook in 
Midden- en Noord-Europa voorkomende kleine aardorchidee, treft men zo
wel witgeel- als roodbloeiende exemplaren aan, naast elkaar, zonder over
gangsvormen (zie foto 2). Hier en daar vonden we ook exemplaren van Or
chis pallens en tevens enkele planten, die meer in de hogere regionen 
thuishoren en tot een verdere beklimming uitnodigden. Als wegwijzer fun
geerde de nog rijkelijk aanwezige sneeuw, die slechts weinige voort- 
gangsmogelijkheden bood. De route voerde ons langs een beekloop tot aan 
de boomgrens. Daarbij doorkruisten we rijke velden van Crocus veluchen- 
sis, die vooral aan de sneeuwrand de ongelooflijke groeikracht van de al
penvegetatie ten toon spreidden.
Het voorjaar deed verschillende aardorchideeën en het insectenetende bal- 
kanvetkruid (Pinguicula balcanica) ontluiken. Het alpenklokje (Soldanella 
montana) en de holle leeuwerikspoor (Corydalis cava) stonden al in volle 
bloei. Op ongeveer 2200 m hoogte ging het woud in kreupelhout over. 
Deze strook die in dit jaargetijde arm aan bloeiende planten is, bestaat uit 
Juniperus siberica en Pinus mugo. Het interessantste zijn de enkele exem
plaren van de pantserden (Pinus leucodermis), die nog enige honderden 
meters hoger aangetroffen wordt. Helaas zijn van deze fraaie soort slechts 
zeer zelden grote exemplaren te vinden, omdat ze door herders in het be
lang van de weidecultuur met opzet vernield worden. Over blijven slechts 
de bizarre stompen, die het landschap een wild, romantisch aandoend aan
zien geven. Aan bloeiende planten vonden we daar op deze hoogte alleen 
nog maar Crocus veluchensis.

Na dit ietwat teleurstellend resultaat van onze eerste beklimming besloten 
we meer de kalksteenformaties op te zoeken. Want net als in Midden- 
Europa zijn ook in dit hooggebergte de kalksteenformaties veel rijker aan 
bloeiende planten dan de oersteengedeelten. Na een lange voetmars ge
raakten we aan de voet van de Vichren (291 4 m), de hoogste berg van de 
Pirin. Het mooie brede dal aan de westzijde van de Vichren vertoont aan
vankelijk nog een oersteenkarakter, maar bij de rivierbedding werden al 
lichtend witte kalksteen en sporen van een alpenvegetatie aangetroffen. De 
eerste exemplaren waren Draba lasiocarpa (zie foto 6) en Saxifraga luteo- 
vifidis. Maar de meest voorkomende planten in het dal waren nog altijd Pri
mula veris, Hieracium en Ranunculus montanus, die veel plekken intens 
geel deden kleuren. Bijzonder bekoorlijk was de aanwezigheid van Plantago 
atrata (zie foto 4), de bergweegbree, en Ranunculus montanus, de berg- 
ranonkel. Op de verspreid liggende rotsen vond ik Saxifraga juniperifolia, 
Potentilla crantzii, Muscari species en andere, nog niet bloeiende planten. 
Daarvan was in het bijzonder Sempervivum zelebori (zie foto 5) interes
sant. Die stond niet zoals de halfsucculente Saxifraga's in rotsspleten, 
maar wel meestal in kleine, met mos begroeide kuiltjes in de kale rotsen. 
De bladpunten en het buitenste deel van de rozetten waren afgestorven en 
vormden zwarte ruimtes tussen de zeer compact staande rozetten.
Na de verkenning van het dal ontdekten we een sneeuwvrije helling in de 
nabijheid van de Vichren (zie foto 3). De weg omhoog voerde aanvankelijk 
door een enge kloof, waarin door de aanwezigheid van Pinus mugo haast 
niet op te schieten was. Met een bijna circusachtig aandoende behendig
heid diende deze hindernis genomen te worden. Maar vlug kwamen we op 
een vrije grasvlakte en daardoor op een betrekkelijk makkelijke helling. On
derweg vonden we steeds weer Sempervivum zelebori en S. montanum,
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1. Saxifrag oppositifolia, een halfsucculent

2. De orchidee Dactylorhiza sambucina, de rode en witgele vorm naast elkaar

alsmede Saxifraga luteoviridis. Sax. fernandi-coburgi, Sax. juniperifolia
e.a., die evenwel nog niet bloeiden. Als compensatie vonden we halverwe
ge enkele exemplaren van de voorjaarsgentiaan, Gentiana angulosa. Op 
ca. 2500 m hoogte maakte de grasvlakte plaats voor kalksteenslag en alpi
ne struiken. Op die hoogte leek de berg meer op een regelmatig beplante, 
terrasvormig aangelegde rotstuin, met minstens acht soorten zodevormen- 
de planten, waarvan maar een soort in volle bloei stond. En die vergoedde 
ons de erg moeizame klim. Het ging namelijk om een bijzonder grootbloe- 
mige vorm van Saxifraga oppositifolia (zie foto 1). De ca. 2 cm grote 
bloemen bedekten de kleine zoden compleet. Heel bekoorlijk zag dit er uit 
op die massieve kalkrotsen van de bergtop.
Het zou beslist de moeite waard zijn deze groeiplaats eens in het begin van 
de zomer te bezoeken, om dan de vele andere kostbaarheden van de 
geslachten Androsace, Saxifraga, Armeria, Draba en niet op de laatste 
plaats Silene acaulis, in bloei te zien.
Bij het verlaten van deze "rotstuin”  kozen we een ander pad en moesten
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MAART 1983

VERENIGINGSNIEUWS
"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van cac
tussen 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. Giro-rek.: 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.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Baarn. 
Alg. Bestuurslid: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD 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 lid
maatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland f 35,--, voor leden in 
België Bfrs. 625 en voor leden elders wonende f  45,--. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f 7,50/Bfrs. 135.

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 ver
schijnen.

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 zonder Huilen: H. Leusink, Griftweg 15, 6745 XD Ede. De Klomp. Tel.: 08387-1794.

HET BOEK "DISCOCACTUS” DOOR A.F.H. BUINING
Het boek omvat 224 pagina’s met 60 kleurenfoto’s, 84 zwart/wit fo to ’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 Bui
ningfonds, Rosmalen, onder vermelding van "Discoboek” .
De prijs van de Duitse versie is t 35,-- (für Deutschland DM 35,-); de Engelse versie kost eveneens f 35,- (for 
Great Britain £ 7,-).

VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
001 Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten. 3e Druk 1981. Prijs 

/  6,- per stuk. (Bij 10 of meer exemplaren f 4,50 per stuk).
002 Bewaarbanden voor Uw tijdschriften. (Een jaargang per band). Prijs f  16,-- per stuk. (Bij 10 of meer 

stuks f  13,- per stuk).
003 Verenigingsspeld in broche-vorm.
004 Verenigingsspeld als steekspeld. Prijs f 4,- per stuk. (Bij 20 of meer stuks f  3,50 per stuk).
005 Affiche in vier-kleuren-druk voor veel doeleinden bruikbaar. Mag door de afdelingen doorverkocht wor

den voor I 2,50/stuk. Prijs I 1,- per stuk. (In verband met de hoge kosten van verzending en verpakking 
is de prijs dan ook exclusief).

006 Ansichtkaarten per set van 10 met afbeeldingen van succulenten. Prijs f  2,50. (Bij 10 sets of meer 
f 2,- per set). Mogen door de afdelingen doorverkocht worden.

Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het totaal bedrag op girorek. 3742400 van 
Succulenta afd. Verkoop, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.
U kunt volstaan met het vermelden van het aantal en de artikelnummers.
Eventuele informatie wordt U gaarne verstrekt door Frans Maessen, tel. 04752-1995.

N.B. Alle artikelen kunnen tegen vermelde gereduceerde prijzen ook afgehaald worden.

SUCCU LENTARI UM
Na betaling van de toegangsprijs kunt U op de Flevohof, gelegen in Oostelijk Flevoland, het Succulentari- 
um en vele andere bezienswaardigheden bezoeken. De Flevohof is dagelijks geopend.
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RUILEN ZONDER HUILEN
U kunt nog meedoen! Geef U snel op. Zie voor verdere informatie het januari-nummer van Succulenta. 
Reacties vóór 1 april 1983 s.v.p. Doe mee en zegt het voort.

EVENEMENTEN in 1983

19 maart 
23 april 
23/24 april 
30 april 
30 april/1 mei 
11/15 mei 
12/15 mei 
12/14 mei 
14 mei 
22 mei 
28 mei 
4 juni 
10 sept.

Ledenraadsvergadering te Ede 
Cactusbeurs te Amstelveen 
Vergadering Internoto te Dieren 
Friese cactusbeurs 
Beurs en tentoonstelling te Haarlem
Internationaal cactus- en succulentensymposium te Brugge
Tentoonstelling Leuchtenbergia
Cactustentoonstelling te Helmond
Goudse Cactusbeurs
Cactusbeurs te Zolder
Algemene Vergadering te Ede
Ruilbeurs af. Dordrecht te Zwijndrecht
Ruilbeurs van het Noorden

Het Bestuur van Succulenta nodigt de leden uit voor het bijwonen van de jaarvergade
ring op 28 mei 1983 te houden in de Reehorst te Ede om 14.00 uur.

Wijziging afdelingssecretariaten

Afd. Amsterdam: de heer K. Zaunbrecher, Geerdinkhof 208, 1103 PX Amsterdam, tel.
020-953107.

Afd. Nijmegen: Mevr. J. van der Ven-Jongekrijg, Kruisstraat 80, 5373 BT Herpen, tel.
08867-2776.

Zaden van cactussen 
en andere succulenten

*

Vraag de nieuwe lijst aan 
met meer dan
3000 soorten.

G. Köhres
Bahnstrasse 101 

D-6106 Erzhausen-Darmstadt

2



JAAROVERZICHT LEDENADMINISTRATIE OVER 1982.

In 1982 inge-
Aantal ingeschreven leden op 1-1-’82 schreven 31-12-’82
Afdelingsleden 1.594 60 1.489
Verspreide leden 1.436 186 1.345
Belgische leden 310 60 317
Overige buitenlandse leden 182 18 183

Totaal 3.522 324 3.334

Afschrijvingen in 1982 wanbetalers op verzoek
Afdelingsleden 39 126
Verspreide leden 70 207
Belgische leden 39 14
Overige buitenlandse leden 12 5

Totaal 160 + 352 = 5 1 2

Dit geeft de toestand weer op 1 januari 1983, nadat alle mutaties per 1-1- '83 in het leden-
bestand waren verwerkt.
Het totaal aantal afgeschreven leden bedraagt 512, nieuw ingeschreven werden er 324, zo
dat we een verlies moeten constateren van 188 leden. Gelet op de tijdsomstandigheden ei
genlijk nog boven verwachting, aangezien we vorig jaar in totaal 256 leden moesten uitboe
ken. Het maandelijks aantal nieuwe inschrijvingen b lijft de laatste tijd opmerkelijk constant
en ligt rond de dertig.
Als gratis abonnement stond op 1-1 -’83 ingeschreven:
regelmatige adverteerders (bewijsnummers) 8
verenigingsbibliotheek 3
afdelings bibliotheken 24
archief vereniging 4
vaste medewerkers etc. 11
ruilabonnementen 16
Bericht werd ontvangen dat de volgende leden ons door overlijden zijn ontvallen in 1982: 
W. van Aalst, Schaarsbergenstraat 67 te Den Haag.
J.L. de Slegte, Utrechtsestraatweg 50 te Woerden.
A. de Munnink, de Keyzerstraat 39 te Zwolle.
Dr. C L. Harders, Wassenaarseweg 237 te Den Haag.
J.P. Koning, Grensstraat 15 te Beverwijk.
J.H. Cimmermans, Bourgognestraat 12 te Maastricht.
J. Nienhuis, Hoofdstraat 21 te Peize.
Fr. v.d. Langenbergh, Oelegem Steenweg 35 te Broechem (België)
L. de Jong, lependaal 42 te Rotterdam.
Mevr. C.C. Boon-Verberg, Vuurtorenweg 39 te De Cocksdorp.
P. Streevelaar, Statenweg 82a te Rotterdam.
Mevr. Jansen-de Regt, Torenhaan 27 te Heerle.

Het aantal wanbetalers is nog steeds te hoog, hopelijk kunnen daar in de toekomst maatre
gelen tegen worden genomen dat ze - evenals dit bij andere verenigingen het geval is - vroe
ger kunnen worden afgevoerd. De belangstelling vanuit België blijft bestaan, maar daar 
staat tegenover dat hun aantal wanbetalers ontstellend groot is.
Ondanks het teruglopende aantal leden b lijft de getalsverhouding tussen afdelingen en ver
spreid wonende leden eigenlijk ongewijzigd; aangezien de aansluiting bij een afdeling toch 
een extra band geeft, is dit te betreuren.
Ook de afdelingen zullen met een ledenverlies rekening moeten houden, de verslechterde 
economische toestand speelt hierin - gelet op de genoemde redenen bij de opzeggingen - 
een grote rol.
De datum waarop het maandblad verschijnt geeft redenen tot tevredenheid, al zou het pret
tig zijn mocht "Succulenta” vóór de 10e van de maand kunnen worden ontvangen, wat veel 
telefoontjes overbodig zou maken.
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De verhouding met zowel het dagelijks bestuur van onze vereniging als met Drukkerij Van 
Spijk en de Dienstverlenende Bedrijven I.A.N. te Venlo, de firma die zorg draagt voor verwer
king van de mutaties van de ledenadministratie en de verzending van ons maandblad, is uit
stekend.
Nog niet alle afdelingssecretariaten zijn overtuigd van het nut der jaarlijkse controle van 
hun ledenlijsten; mag ik hierbij nog eens aandringen op de wenselijkheid deze lijsten gecor
rigeerd terug te sturen?
Hopelijk blijf ik ook in het komende jaar in de gelegenheid dit werk voort te zetten en zou ik 
bijzonder erkentelijk zijn voor Uw aller steun.

P. Dekker
Middelburg, 31 december 1982

K e e s  en M a rt in e  B o s UBINK C.V.
a n d e re  s u c c u le n te n  
c a c tu s s e n g e s p e c i a l i s e e r d  i n  cactussen
Kanaalweg 16,
1749 CE SCHOORLDAM  
(Warmenhuizen) Mijnsherenweg 18-20 Telefoon 02977-26880
Tel.: 02269 - 2694 1433 AS Kudelstaart AALSMEER (Holland)

L ie fh e b b e r s

z ijn  d e  h e le  w e e k  w e lk o m !
Geopend: vrijdag van 13-17 uur 

zaterdag van 9-12 uur

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel hobbybenodigdheden

boeken

Kamerkasjes voor het uitzaaien van cactussen
Kamerkasje

Kamerkasje

Kamerkasje

Bio-groeilampen

Verwarmingsplaat

met dichte bodem en glasheldere afdekkap met be
luchting en bodemthermometer. 
grootte 60 x 40 x 20 cm 
grootte 80 x 25 x 20 cm
zeer stabiele uitvoering met dichte bodem, glashel
dere, stevige afdekkap met beluchtingsvoorziening 
en bodemthermometer. 
grootte 38 x 25 x 19 cm 
grootte 58 x 39 x 23 cm
met thermostatisch geregelde bodemwarmte (25°C- 
28°C), bewateringssysteem met 2 liter tank en be- 
luchtingsschuif (ruimte voor 60 vierkante potjes 
maat 6), compleet met bodemthermometer, snoer en 
stekker.
grootte 58 x 36 x 29 cm
Speciale verlichting voor alle kamerkasjes tot 80 cm 
lengte, 1000 Lux, 2 TL-buislampen van 15W/220V met 
reflector, metalen armatuur voor gemakkelijke 
opstelling, compleet met snoer en stekker.
47 x 29 cm voor verwarming van kamerkasjes 20W/ 
220V compleet met snoer en stekker.

DM 29,- 
DM 29,-

DM 23,- 
DM 49,-

DM 128,-

DM 99,- 

DM 48,-
Vele andere artikelen voor het zaaien van succulenten leverbaar. Vraag informatie aan. 
Alle prijzen minus 13% BTW, plus porto/verpakking tegen vooruitbetaling van de rekening.
Jörg Kopper • Lockfinke 7 D-5600 Wuppertal 1 - West-Duitsland
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AFDELINGSNIEUWS
Afdeling Amersfoort
28 maart : ruil- en verkoopavond. Samenkomst: Groen van Prinsterer MAVO, Verkeers

weg 51, Harderwijk. Aanvang: 19.45 uur.

Afdeling Amsterdam
18 maart : Lezing door de Hr. Hovens over Brazilië. Samenkomst: de Rietwijker, 3e

Schinkelstraat 9, Amsterdam.

Afdeling Brabant-België
25 maart : Lezing door de heer Van Waes over In vitro cultuur. Samenkomst: Hoger 

Rijksinstituut voor Tuinbouw, de Bavaylei 116, Vilvoorde.

Afdeling Delfzijl
7 april : Lezing. Samenkomst: Café-rest. De groene Weide, Snelgersmastraat 15,

Appingedam.

Afdeling Fryslan
12 april : Kwisavond met dia’s. Samenkomst. Hotel Reitsma, Heerenveen. Aanvang:

19.30 uur.

Afdeling Gouda
17 maart : Lezing door de heer Goossens. Samenkomst: Het Brandpunt, Turfmarkt 58,

Gouda. Aanvang: 20.00 uur

Afdeling Groningen
17 maart : Plantenverkoop door de fa. Bos.

Afdeling Hoeksche Waard
14 april : Lezing door de heer Beukelaers over Mijn stekelige vrienden. Samenkomst:

Landbouwschool, Rijksstraatweg 30, Klaaswaal.

Afdeling Leiden
17 maart : Lezing van de heer Janssen over Sri Lanka. Samenkomst: Petruskerk, Lam

menschansweg, Leiden. Aanvang: 20.00 uur.

Afdeling Utrecht
11 april : Lezing door de heer Alsemgeest over Cactussen in de USA.

Afdeling IJsselstreek
25 maart : Quiz door de heer Ter Brugge

Afdeling Zwolle
24 maart : Zaaiwedstrijd: Dia’s van eigen werk.

Vereniging Cactusflora
22 maart : Lezing door de heer Beukelaers. SamenKomst: Prov. Instituut voor Tuin- en

Landbouw, Mechelsevest, Leuven. Aanvang: 19.30 uur.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
3945 BC Cothen - Groenewoudseweg 14

Sortimentslijst wordt na storting van f 1 
toegezonden. Girorekening 124223.

’s Zondags gesloten 
Postbus 12 - Tel. 03436-1267

VAN DER ADWERA
Tuincenter
150 Reetse steenweg
2630 Aartselaar (België)

Epiphyllum's, Asclepiac., Echevaria, cactussen 
e.a. succulenten.
Boomkwekerijgewassen in groot sortiment.

Open alle dagen van de week.
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Vereniging Grusonia
8 april : Lezing door de heer Sterk over De ontwikkeling van de cactussen in al zijn

vormen. Samenkomst: zaal Don Bosco, Pastoriestraat, Torhout. Aanvang: 
20.00 uur.

Cactusvrienden Mol:
Open-deur weekend op 16 en 17 april 1983 bij:
Dams, Walter Atheneumstraat 28, 3970 Leopoldsburg, tel. 011/345349.
Vele Mammillaria’s en aanverwante soorten, ook andere.
Open-deur op 30 april en 1 mei 1983 bij:
De Locht, Frans en Maria, Raaftuinweg 15, 2380 Ravels, tel. 014/655810.

Tuinbouwtentoonstelling te Chiny (België).
De Tuinbouwkring van Chiny organiseert van 12 tot en met 16 augustus 1983 een internatio
nale tentoonstelling. De tuinbouw en de natuur zijn er de belangrijkste thema’s van. Deze 
tentoonstelling zal plaats hebben in de buitengewone installaties van de Rijks Technische 
Instituten van Izel en in het komplex van ultra-moderne serren.
Totale oppervlakte: 75.000 m*.

Tentoonstelling afdeling Zaanstreek.
Van 17 tot 28 maart houdt de afdeling Zaanstreek een tentoonstelling in de kas van de Gebr. 
Koelemeyer te Wormer.

Ruilbeurs te Zwijndrecht.
De ruilbeurs te Zwijndrecht, georganiseerd door de afdeling Dordrecht, zal worden gehouden 
op zaterdag 4 juni van 10 tot 16 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. 
Tafelhuur f 3,50 per meter. Toegang verder geheel gratis. Zaterdag 4 juni naar Zwijndrecht.

6



Cactustentoonstelling in ” ’t Speelhuis” te Helmond.
Op donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 mei organiseert de afd. Eindhoven een grote 
cactustentoonstelling in Helmond.
Ook ” ’t Speelhuis” zelf is een bezoek waard.
Daarnaast zullen nog verschillende andere verenigingen ü laten zien op welke interessante 
manieren vrije tijd te besteden is. Verdere mededelingen, tijden van openstelling e.a. volgen 
nog.

Cactusbeurs afd. Amsterdam, zaterdag 23 april te Amstelveen.
Op zaterdag 23 april houdt de afdeling Amsterdam voor de derde keer haar cactusbeurs. De 
beurs wordt gehouden in de overdekte ruimten van het winkelcentrum de Groenhof in 
Amstelveen zuid. Liefhebbers van cactussen en vetplanten zijn van harte welkom op deze 
beurs vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur. Om elk heel uur wordt er een loterij gehouden met fan
tastische prijzen.
In het winkelcentrum zijn ook horecafaciliteiten aanwezig. De kraampjes, waarop u uw waar 
kunt uitstallen, worden gratis door ons ter beschikking gesteld. Het is echter raadzaam om 
van tevoren een kraampje te reserveren, door contact op te nemen met mevr. C. Bouwman-v. 
Egmond, Cliffordweg 12, 3646 AG Waverveen, tel. 02972-1623.
Op het onderstaande kaartje kunt u de weg vinden naar het winkelcentrum. Het winkelcen
trum is ook per bus (lijn 65) vanaf het Centraal Station bereikbaar. De uitstaphalte heet dan 
de Groenhof.
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Cactusvrienden Hespengouw-Zuid Limburg.

10 Daagse cactus- en natuurreis door Duitsland en Centraal-Zwitserland.

Periode: van 18 to t 27 ju li 1983.
Programma:
• Botanische tuinen van ZURICH en HEIDELBERG.
- De kwekers: WESSNER, SCHAÜRIG, WELTER, THIELE, UEBELMANN, IWERT, ANDREAE.
- Bezienswaardigheden: PILATUSBERG, WATERVAL VAN DE RIJN, MAINAU (bloemenei- 

land), VIERWOUDSTEDENMEER, BODENMEER, PREHISTORISCH OPENLUCHT-MUSEUM 
(grootste van Europa), HET ODENWALD, DE LORELEI.

Wij bezoeken: COCHEM, BERNKASTEL, LANDAU, SCHAFFHAUSEN, LUZERN, ST.-GALLEN, 
BERGENZ, FRIEDRICHSHAFEN, HEILBRONN, MOSBACH, HEIDELBERG, ASCHAFFEN- 
BURG, HANAU.

Overnachting in standing-hotels.
Warm middag- en avondmaal.
Viersterren autocar (opstappen in de omgeving van de deelnemers).
Privé in ia tie f op verzoek van de deelnemers van de 13-daagse reis van 1981.
Prijs: Volwassenen: 15.500 frank

Kinderen - 12 jaar: 12.500 frank
Inlichtingen en uitgebreide docum entatie te bekomen bij Henri BERTON, W aterkuilstraat 27, 
3813 ZEPPEREN (tel. 011/676063).
Gelieve zegel voor antwoord niet te vergeten.

INTERNOTO

Alle belangstellenden zijn van harte welkom op de komende voorjaarsbijeenkom st van Inter
noto. Deze zal plaats vinden in de Stadthalle in Düren BRD (tussen Aken en Keulen), op za
terdag 23 april (vanaf 14.00 uur) en zondag 24 april (tot ca. 16.00 uur).
Het programma luidt:
zaterdag 23 april 14.00 uur: Opening, gevolgd door een dia-voordracht door de heer Kö- 

nigs (Krefeld).
15.00 uur: Die Gattung Notocactus, Dia-voordracht door de heer 

Prestlé (Veghel).
17.30 uur: Verslag over de werkzaamheden van Werkgroep 2b- 

Uebelmannianae. Met Dia’s.
Aansluitend: avondeten.

20.30 uur: Kultuurvragen en -problemen bij Notocactussen, voor
dracht met d ia ’s door de heer Hovens (Lottum), met gele
genheid to t discussie.

zondag 24 april 9.00 uur: Bezichtiging van de co llectie  Piltz. Deze verzameling is 
vooral zeer interessant voor liefhebbers van Gymnocaly- 
cium en Parodia!

11.00 uur: ledenvergadering INTERNOTO
12.30 uur: middagpauze
14.00 uur: Voordracht over Notocactussen?
16.00 uur: slu iting.

In het kader van de bijeenkomst 
aangeboden.

zullen ook planten (vooral Noto’s) te ruil o f te koop worden

U bent van harte welkom!

J. Theunissen
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VKC-KEURINGEN
Een van de commissies van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde (KMTP) is 
de Vaste Keurings Commissie (VKC).
De V.K.C. heeft tot doel, door middel van keuringen, het in cultuur zijnde sortiment en de 
teelt van siergewassen en andere gewassen in Nederland te verbeteren en de liefhebberij in 
het opkweken en het gebruik van deze gewassen aan te moedigen.
Het V.K.C. is onderverdeeld in 29 comité’s. Het comité voor succulenten bestaat uit de vol
gende personen:
W.J. Ruysch, Schoolstraat 38, Bennekom (voorzitter).
D. Smit, Hortus Botanicus V.U. Amsterdam.
M. Omzicht, Noorddammerweg 5, De Kwakel.
J.C. Grabijn, Aalsmeerderweg 250a, Aalsmeer.
A. Bongaards, Burg. Cramerlaan 94, De Lier.
G.M. Ubbink, Mijnsherenweg 18, Aalsmeer.
De keuring vindt plaats, iedere 2e dinsdag van de maand en wordt gehouden in de aula van 
het proefstation v.d. Bloemisterij, Linnaeuslaan 2a, Aalsmeer. Iedere liefhebber kan planten 
aanbieden voor de keuring. De avond tevoren van 18.00-21.00 uur of ’s morgens op de dag 
zelf van 8.00-10.30 uur. Van 11.00-12.00 uur worden de inzendingen door de V.K.C.- 
keurmeesters beoordeeld en van 12.00-15.00 uur kan een ieder de resultaten, die in de vorm 
van diploma’s worden uitgeschreven, bekijken.
Inzendingen kunnen geschieden ter bekroning, ter opnaamstelling of ter opluistering in de 
volgende categorieën:
Cat. 1, een tot vijf planten. Men moet deze planten minstens een jaar in het bezit hebben. 
Cat. 2, groepje, d.w.z. 10 of meer planten van een soort of gemengd in een bak.
Bovendien bestaat er de mogelijkheid, in te zenden voor een speciaal prijsvraag-programma. 
Voor succulenten is dit de keuring van 10 mei a.s.
Cat. 1, groep van 10 bloeiende cactussen.
Cat. 2, 5 stuks van 5 soorten of variaties van rotsplanten.

De waardering bestaat uit:
Diploma A voor liefhebbers 9 punten en hoger.
Diploma B voor liefhebbers 8,3 tot 8,9 punten.
Diploma C voor liefhebbers 7,6 tot 8,2 punten.
Diploma D voor liefhebbers 7,0 tot 7,5 punten.
Inzendingen van liefhebbers moeten voldoen aan de eisen van een professioneel gelijkwaar
dig niveau.
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.
Landelijke liefhebberskeuringen worden 2 keer per jaar gehouden.
Voor 1983: 10 en 11 juli te Bilthoven en 16 en 17 september te Asten-Someren.
Deze keuringen worden georganiseerd door de afdelingen van de K.M.T.P. ter plaatse. Infor
matie hier over kunt U vinden in het maandblad "Groei en Bloei” . Deelname moet 5 dagen 
van te voren worden aangemeld bij de secretaris van het V.K.C., dhr. G. de Wacht, Linnaeus
laan 2a, Aalsmeer. Tel. 02977-26151. Naast een bezoek aan de V.C.K.-keuringen kunt U gelijk 
van de gelegenheid gebruik maken om de kassen en de proefvelden van het Proefstation 
voor de Bloemisterij Aalsmeer, op hetzelfde adres te bezoeken.
Deze zijn iedere dinsdagmiddag van 14.00-17.00 uur geopend voor het publiek.
(Voor het uitzoeken van deze gegevens wordt mevr. C. Bouwman-v. Egmond uit Waverveen 
hartelijk bedankt.)

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VAN DE WERKGROEP SUCCULENTA 
VAN 30 EN 31 OKTOBER 1982.

Deze bijeenkomst was evenals die van 25 april j.l. (zie succulenta juli '82 blz. 161) een groot 
succes. Er werden de volgende punten behandeld:
1) Verslag van de Matucana werkgroep.
2) Verslag van de Uebelmannianae werkgroep.
3) De evolutie van de cactussen.
4) De steenwolcultuur door dhr. Hovens.
5) Tussentijdse rondvragen.
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Verslag van de Matucana werkgroep.
De werkgroep heeft zich met de volgende punten bezig gehouden:
1) Het samenstellen van een literatuurlijst.
2) Het achterhalen van alle namen m.b.t. Matucana. Welke namen zijn geldig gepubliceerd 

en waar? Welke zijn nomina nuda?
3) Het doen van waarnemingen aan zaden d.m.v. SEM foto’s en het maken van bloemdoor- 

sneden.
4) Het maken van dia’s van plant en bloem.
5) Het noteren van wie van de leden welke Matucana’s bezitten.
Na afloop van het verslag liet de werkgroep een dia serie zien van de vele soorten Matuca
na’s. Tijdens deze dia serie werd er door de voorzitter geopperd de tot nu toe verzamelde ge
gevens te publiceren, maar de werkgroep vond dit stadium nog veel te vroeg, omdat er nog 
te veel vraagtekens waren. Maar zij beloofden dit in de toekomst wel te doen.

Verslag van de Uebelmannianae werkgroep.
Deze werkgroep werkt in nauwe samenwerking met Internoto, daar de meeste deelnemers 
hiervan lid zijn. Zij zijn bezig met het samenstellen van een losbladig systeem (in de vorm 
van Krainz) waarin de beschrijving, aanmerkingen en foto’s van de natuur- en cultuurplant 
staat.

De evolutie van de cactussen.
Dhr. Rubingh liet ons aan de hand van vele dia’s de evolutie van de cactussen zien. 
laat zich aan de planten, van oorspronkelijk tot recent als volgt onderscheiden:

Deze

Echinocactus

Ferocactus

Hamatocactus
Thelocactus
Echinomastus
Ancistrocactus
Glandulicactus
Lepidocoryphanta
Neobesseya
Escobaria
Coryphanta

Bloemen in het centrum van de plant, vlak achter het areool. Bloem- 
buis met wol en haren.
Bloem uit korte groef achter het areool, en niet uit het centrum van 
de plant.
Als Ferocactus maar de bloembuis met schubben.
Als Ferocactus maar de bloembuis met schubben.
Als Ferocactus maar de bloembuis met schubben.
Als Ferocactus maar de bloembuis met schubben.
Met een V-vormige groef.
Met groef tot halverwege de tepel.
Met groef tot het axil.
Met groef tot het axil.
Met groef tot het axil.

De steenwolcultuur.
Dhr. Hovens liet aan de hand van dia materiaal zien hoe hij kweekte op de Canarische eilan
den. Hij maakt daar erg veel gebruik van steenwol, omdat hij hiermee goede resultaten be
haalt; weinig uitval, goed doorwortelde planten, nieuwe planten slaan makkelijk aan, etc. De 
voor deze cultuur te gebruiken steenwol mag niet waterafstotend zijn, zoals de steenwol die 
men in de bouw gebruikt, daar de goede water doorlaatbaarheid essentieel voor een goede 
groei is. De steenwol wordt door een laag plasticfolie afgedekt om de verdamping tegen te

HOVENS cactuskwekerij

Markt 10, 5973 NR Lottum Tel. 04763-1693
Lottum vindt U, E3 richting Venlo afslag Venray 
Grubbenvorst - Lottum.

Spec. kwekerij voor hobbyisten en ver
zamelaars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek 
gratis toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe cul- 
tuurimporten voor de verkoop 
Geopend van maandag t/m zaterdag 
van 9-18 uur.
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gaan. Hier overheen doet men gravel of fijne steentjes zodat er geen licht bij de steenwol 
kan komen, daar er anders alggroei kan optreden, die de groei van de planten negatief beïn
vloed. Het geheel wordt verwarmd door een verwarmingskabel die op ± 50 cm onderlinge 
afstand door het systeem loopt. Om de planten uit te planten snijdt men van de planten alle 
wortels weg, en laat de plant enige dagen drogen. Vervolgens maakt men een kleine ope- 
ning in de folie en plaatst men de plant hierin. Binnen enige dagen is de plant in de steen
wol gegroeid.

Tussentijdse rondvragen.
Tijdens de tussentijdse rondvragen kwamen o.a. de volgende punten naar voren: Men vroeg 
zich af in hoeverre het haalbaar was voor de studiegroep om een soort fotoboek met be
schrijvingen te maken. Dit werd als onbegonnen geacht, vooral vanwege het feit dat Krainz 
dit ook al begonnen was en dit werk nooit voltooid is. Een ander punt was de rotting. Men 
heeft er nogal veel last van en men weet niet hoe men dit moet tegengaan. Na veel gedis
cussieer bleek dat de oorzaak van rotting niet ligt in teveel water geven, maar in een gebrek 
aan zuurstof in de grond.
In de slotronde werden nog vele gegevens tussen de leden uitgewisseld. Er werd besloten 
de volgende vergadering tot één dag te beperken en die dag volledig te benutten voor de be
reikte resultaten van de werkgroepen. Die dag zal dan zondag 24 april 1983 worden. We ho
pen dan enige nieuwe gezichten te kunnen begroeten die belangstelling tonen om zich geza
menlijk met anderen te storten op het uitdiepen van enige geslachten.
Als laatste werd er nog besloten een Mammilaria werkgroep op te richten.

Paul Laney

Cactuskwekerij LAKERVELD

Lakerveld 89 Lexmond
(tussen Lexmond en Meerkerk)

Tel. 03474-1718

Nu het voorjaar aanbreekt hebben wij 
weer een zeer ruim assortiment aan 
cacteeën voor u klaar staan, en... 
natuurlijk tegen een redelijke prijs.

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 ts la n d  L IL IE N S T R . 5

A a n v u l l in g  p la n t e n l i js t  1 9 8 2 /8 3
D M D M

A c a n th o lo b iv ia  in c u ie n s is 1 3 , -  - 1 5 , -
te g e le r ia n a 1 2 ,-  - 1 8 ,-

E c h in o c e r e u s  g r a n d is 1 0 , -  - 1 5 , -
L o b iv ia  b a c k e b e r g ia n a 7 , -  - 1 2 , -

lo n g is p in a  v. d u r is p in a 1 0 , -  - 1 5 , -
m u h r ia e 1 0 , -  - 1 2 , -
o x y a la b a s t r a 8 , -  - 1 5 , -
p e n t la n d i i 8 , -  - 1 2 , -
s c h n e id e r ia n a 8 , -  - 2 5 , -

M a tu c a n a  b r e v i f lo r a ,  c o m a c e p h a la
m u lt ic o lo r ,
y a n g a n u e n s is  h y s t r ix 8 , -  - 1 4 , -

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.

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
Pypops Willy, Handboogstraat 22, B 2030 Antwerpen/Bel

gië.
Klein-Hoxe mevr. T., Minervalaan 4, 8021 EA Zwolle 
Lodder-Kuizenga mevr. H., Bachstraat 6, 5151 KK Drunen 
Piasse J.H., Riresstraat 2A, 4382 XM Vlissingen 
Ariens N.A.A., Schoutenstraat 8, 7451 AS Holten 
Smit K., Antillenweg 96, 8931 CB Leeuwarden 
Bourgonje W.K., Van Sytzemastraat 22, 8933 DW Leeuwar

den
Turenhout G.H.M., Boekhorstlaan 32, 2215 BD Voorhout 
Prins-’t Hart mevr. D„ J. Verhulstweg 38, 2081 EL Bloemen- 

daal
Buuren Ingrid van, Bartoklaan 30, 2253 CX Voorschoten 
Pierins Philip, Vredestraat 32, B 8310 Bruggen/België 
Pilbeam John, 51 Chelsfield Lane, BR54HG Orpington Kent 

England
I.J.G. p/a Openbare Bibliotheek, Postbus 80, 3500 AB 

Utrecht
Wiegers Arjen A.M., ’t Spiek 5, 9411 KX Beilen 
Biesmans-Vanhaeren Fam., Stationsstraat 28, B 3930 

Zelem/België
Joppe Cor, C.D. Tuinenburgstraat 320, 3078 GJ Rotterdam 
Calomme Mario, Limburgstraat 30, B 2020 Antwerpen/ 

België
Rey J., Ed Schilderinkstraat 16, 7002 JE Doetinchem 
Laeken Mare van, Jan Davidlei 43/3, B 2020 Antwerpen/ 

België
Koevoets J., Seringenstraat 15, 4711 LZ St. Willibrord 
Rooyen W.J. van, Burg. Steerstraat 12, 1474 MN Oosthui- 

zen
Geffen J. van, Gildenhof 15, 5282 SG Boxtel 
Westerbeek G., Icaruslaan 38, 5631 LC Eindhoven 
Kabiesz Zofia, P.O. Box 3645, 40-168 Katowice/Polen 
Bos H.E. v.d., Boomstede 197, 3608 AJ Maarssenbroek 
Leeuwen Mej. P M. van, Luitgardeweg 10, 1231 TA Loos- 

drecht
Wieskamp-Meulenkamp mevr., Europalaan 25, 7102 AB 

Winterswijk
Tuin D., Klaproosmeen 86, 3844 PK Harderwijk 
Renaud-Koiter Pien, 57 Rue Pasteur, 44570 

Trignac/Frankrijk
Volkers Chr., Deilsedijk 61, 4158 CE Deil 
Vanhaverbeke Geert, Peiskeshof 48, B 8790 Waregem/ 

België
Poel J., Groenedijk 12D, 3454 PC De Meern 
Stap mej. C. v.d., Heulweg 31, 2291 BW Wateringen

Cactussen
Aloes
Coniferen
Tlllandsias
Uitzonderlijks boeken
Succulenten
Bromellas
Over diverse onderwerpen
Exotica
Kamerplanten
Eplfyten

NATUUR & BOEK Elandstraat 58

Opgaven voor het meinummer moeten voor 
15 april bij mevr. Smit zijn. Leden van Suc
culenta hebben per jaar recht op één gratis 
advertentie in deze rubriek. Alleen adverten
ties de liefhebberij betreffende worden op
genomen.

Gevraagd: gedetailleerde informatie van me- 
deliefhebbers met ervaringen op dit gebied 
over platte bakken c.q. balkonkasjes b.v. 
evt. bouwtekeningen, gebruikte materialen, 
verwarming etc. Wiebe Bosma, Toppinga- 
heerd 31, 9737 TS Groningen.

Gevraagd:: een mannelijke plant van Eup
horbia globosa als stek of gewortelde plant 
tegen ruiling met een vrouwelijke plant of 
betaling. Onkosten worden vergoed. G.J. 
Zwanikken, Boxtelseweg 93, 5261 NC Vught. 
Tel.. 073-562837.

Gevraagd: plantjes en of zaad van Utahia 
(Pediocactus) pleblesiana, Navajoa fickeise- 
nii, Pilocanthus (Pediocactus) paradinei + 
alle Pediocactus en Sclerocactus soorten. 
Ook gewenst Ceropegia conrathii en caudex 
vormende planten vooral Othonna’s. Graag 
eerst prijsopgave. Frank Smedts, Fabiola- 
park 90, 2670 Puurs, België.

12



3. Een blik op het Piringebergte, met de enige sneeuwvrije helling

Foto's van de schrijver

5. Sempervivum zelebori op de kale rotsen

4. Plantago atrata midden in het smeltwater

6. Draba lasiocarpa in een beekbedding
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we vaststellen, dat het kalkgesteente op slechts enkele meters van de top 
verwijderd plotseling ophield. En daarmee de fantastische flora. Het evene
ment van die bloemenpracht, maar tevens de aanpassing van de alpen
planten aan de strengst mogelijke voorwaarden, geschapen door rotsen, 
vorst, wind en sterke zonnestraling, zijn voor de liefhebber ervan een groot
se ervaring. Nergens anders dan juist op de groeiplaatsen zelf krijgt men de 
beste cultuurwenken.
Hoewel ik een uitgesproken liefhebber van cactussen ben, zal ik zeker nog 
vaak de gelegenheid te baat nemen, om in het hooggebergte van de onge
repte natuur te genieten en de plantengroei aldaar te bestuderen en te ob
serveren.
Dorfstrasse 97, Lindenau, D.D.R.
Vertaling: Th. Neutelings/J. Defesche

Het Mammillaria
microcarpa-grahamii-sheldonii-complex (slot)

TH.M.W. NEUTELINGS

1. Mammillaria alamensis:
Deze soort werd door Craig in 1 945 beschreven. De typevindplaats ligt bij 
Alamos in de staat Sonora. Deze beschrijving is niet compleet, want zeer 
belangrijke gegevens, met name de bloem- en vruchtinformatie, ontbreken. 
Het is duidelijk een sheldonii-vorm met een laag aantal randdoorns (tot 9 
stuks) en met 1 middendoorn. De in Craigs Mammillaria handbook (blz. 
299) staande foto van een vrij jong exemplaar, waarvan men met de be
schrijving ook is uitgegaan, lijkt veel op een sheldonii, welke laatste 11-18 
randdoorns en 1-4 middendoorns kent. Bovendien, het is normaal dat een 
jong exemplaar per areool minder doorns telt dan een meer volwassen 
exemplaar. Tot dusver werd nadien nooit meer over deze variant gerept. 
Mogelijk, aldus Hunt, dat het ook M. swinglei kon voorstellen (zie 9).

2. Mammillaria m i Heri:
In de inleiding zagen we reeds dat Britton en Rosé deze beschreven. De ty
pevindplaats ligt bij de stad Phoenix in de staat Arizona. Nadien heeft Or- 
cutt deze plant op de genoemde vindplaats opgezocht en bestudeerd en 
zag het als een variëteit van M. grahamii. Hij heeft steviger middendoorns 
dan de grahamii, een argument dat tegenwoordig beslist niet meer overtui
gend is. Ik heb een microcarpavorm, waarvan de afstaande middendoorn 
net zo slank is als die van grahamii. Sinds 1 933 (Bödeker) staat vast dat 
milleri de normale Mamm. microcarpa var. microcarpa voorstelt.

3. Mammillaria gueidemanniana:
Dit type werd in 1941 door Backeberg beschreven. Het is aangetroffen 
bij... Alamos! (net als nr. 1), staat Sonora, en in noordoostelijk Sinaloa en 
zuidwestelijk Chihuahua.
Het is een zeer slanke vorm van sheldonii, die aan de voet overdadig 
spruit, wat ook mijn cultuurervaring is. Opgegeven wordt in de beschrij
ving: 1 middendoorn, 2 mm lang, recht. Men moet er op bedacht zijn dat 
de 2 of 3 andere middendoorns in dit gehele complex vaak schier onzicht
baar opgaan in de gespreid staande randdoorns, zodat het lijkt als was er 
één middendoorn. Mijn exemplaar heeft een korte middendoorn, die echter 
meestal wel een omgebogen punt kent (zie ook nr. 4). De afstaande mid-
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dendoorns van de spruiten op dit exemplaar zijn evenwel recht. Omdat het 
slanke uiterlijk en het sterk spruitende karakter zeer sterk opvalt in vergelij
king met de doorsnee sheldonii, lijkt het mij deze naam te behouden als 
een goed herkenbare vorm, dus voorlopig onder de naam M. microcarpa 
var. sheldonii forma gueldemanniana.

4. Mammillaria guirocobensis:
Deze werd ook door Craig in 1 945 beschreven, gevonden op de Rancho 
Guirocoba, in het district Alamos(l), staat Sonora. De afstaande midden- 
doorn van deze soort is vrij kort, óf -10 mm en gehaakt öf - 3 mm en 
recht. Als verspreidingsgebied geeft Graig op: zuidoostelijk Sonora, noord
oostelijk Sinaloa, zuidwestelijk Chihuahua! Enig beduidend verschil met M. 
gueldemanniana (zie nr. 3) is er niet te zien. Gezien de opgave van het 
verspreidingsgebied dat identiek is aan dat van gueldemanniana, kunnen 
we deze naam wel vergeten en vervangen door de onder 3 vermelde.

5. Mammillaria pseudoalamensis:
In 1 953 werd deze door Backeberg beschreven. Hij komt in hetzelfde are
aal voor als M. gueldemanniana (nr. 3). Een rechte middendoorn werd als 
een kenmerkend uiterlijk punt aangehouden. Verschillen van enige waarde 
tussen deze beide zijn niet waarneembaar. De voor onder nr. 4 gestelde 
conclusie zou ik ook voor deze soort hier handhaven. Ook Hunt verbindt 
deze met gueldemanniana.

6. Mammillaria microcarpa var. auricarpa:
Deze variëteit werd door Marshall beschreven. Als kenmerken geeft hij op 
de goudgelige kleur van de rijpe besvrucht en de idem gelige, omgebogen 
middendoorn, met als verspreidingsgebied Maricopa County, staat Arizona. 
Uit zaaisels van deze soort komen inderdaad weer uitsluitend exemplaren 
met deze kenmerken op. Wel is het mij opgevallen, dat de kleur van het 
plantelichaam en van de bloem onderling van exemplaren uit een zaaisel 
kunnen afwijken. Bij enkele exemplaren is de basis van de tuberkels diep- 
roodpaars. De bloemkleur varieert van zeer lichtroze tot diep violetroze. Ge
zien de vrij constante kenmerken van middendoorn en vruchtkleur noem ik 
deze soort voorlopig Mamm. microcarpa var. microcarpa forma auricarpa.

7. Mammillaria oliviae:
In 1 902 werd deze soort door Orcutt beschreven. Deze is aangetroffen 
in Arizona en in noordelijk Sonora en lijkt erg veel op Mamm. grahamii, 
welke ook in dezelfde streken voorkomt (zie ook de kaart). Het verschil met 
grahamii zou gelegen zijn in het feit dat de afstaande middendoorn kort is 
en niet een omgebogen punt kent. Maar er zijn exemplaren (ook in mijn be
zit) die op de plant alleen lange, gehaakte middendoorns hebben, of korte 
gehaakte middendoorns. Het is dan ook in die gevallen erg moeilijk enig 
verschil tussen beide vast te stellen. Benson ziet deze als een variëteit van 
grahamii en wordt nu door hem als Mamm. microcarpa var. oliviae beti
teld. Dit laatste is natuurlijk inconsequent, wanneer men deze variant in fei
te voor een variëteit van grahamii houdt. Beter lijkt me het onder de ge
geven omstandigheden te dopen als Mamm. microcarpa var. grahamii for
ma oliviae.
In de literatuur wordt gewag gemaakt van het feit dat oliviae gemakkelijker 
spruit dan grahamii. Dit klopt met mijn eigen waarnemingen in de kas. 
Maar laat ik er snel aan toevoegen dat onder cultuuromstandigheden moei-
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Foto 7: M. microcarpa var. grahamii fa. oliviae: De bloemen zijn wat kleiner en lichter van kleur dan bij de vorige. De 
meeste oliviae’s hebben rechte, kleinere af staande middendoorns zodra ze volwassen zijn. Dit exemplaar blijft alleen 
maar haakvormige aanmaken.

Foto 8: M. microcarpa var sheldonii: Het meer zuilvormige karak
ter van het plantelichaam komt hier en op de volgende foto goed 
tot uiting. De af staande middendoorn is hier vrij lang in vergelij
king met die van op foto 9 afgebeelde exemplaar.

Foto's van de schrijver

Foto 9: M. microcarpa var. sheldonii: Hier zijn de perianthbleden lichter en stomper dan bij het exemplaar op foto 8. Ook 
het aantal randdoorns is minder en de afstaande middendoorn korter.
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Foto 10: M. microcarpa var. sheldonii fa. gueldemanniana: Een vorm van sheldonii, die aanvankelijk als M. pseudoala- 
mensis was geëtiketteerd. Heeft sheldonii normaal 12-15 randdoorns, op de oudere areolen staan hier 8 randdoorns en 
1 korte recht middendoorn. Maar in de kop van de plant zien we dat de afstaande middendoorn beduidend langer wordt 
met een gebogen of soms al omgebogen punt. Rechtsonder is een groeiende vruchtbes, linksonder een uitgedroogde. 
Voor de scherpogenden onder ons, de stempel vertoont een kleine groeiafwijking: 2 stempellobben staan apart op een 
stijlverlengstuk. Grapje van de natuur, dat hier toevallig vereeuwigd werd. De bloem is dieper van tint dan die van foto’s 
8 en 9.

lijk spruitende exemplaren in het algemeen sneller en gemakkelijk zijsprui- 
ten aanmaken dan in de vrije natuur. Ook is het mij opgevallen dat grahamii 
1-2 middendoorns heeft, terwijl oliviae meestal 4 middendoorns kent. Al
leen met een loupe valt dit pas op, omdat alleen de afstaande direct opvalt 
en de overige in één vlak met de randdoorns liggen.
In mei 1 97 6 zocht Schwerin c.s. in zuidoostelijk Arizona naar Mamm. wil- 
coxii. In de buurt van Fort Bowie ontdekten zij Mamm. grahamii en 
Mamm. oliviae op dezelfde groeiplaats.

8. Mammillaria marniera:
Door Backeberg werd deze in 1952 beschreven, met groeiplaatsen in de 
staat Sonora gelegen. Maar zowel Buxbaum als Krainz en ook Hunt zien 
deze plant als een synoniem voor Mamm. oliviae, daar Backebergs be
schrijving op deze laatste precies van toepassing is.

9. Mammillaria swing lei:
Dit is het enige exemplaar uit de microcarpagroep, waarvan de axillen 
soms enige borstelharen vertonen, ofschoon ze vaak ook volledig ontbre
ken. Als typevindplaats is opgegeven de kuststreek bij Guaymas in de staat 
Sonora. Overigens lijkt het precies een sheldonii. De bloemen zijn wit tot 
lichtroze met een bruinige middenstreep.
De plant werd in 1 923 door Britton en Rosé beschreven. Terwille van de 
vermelde borstelharen in de axillen lijkt het mij interessant deze te noemen 
met de voorlopige benaming van Mamm. microcarpa var. sheldonii forma 
swing lei.
Maddams is de mening toegedaan dat de verschillen tussen sheldonii en 
swinglei dermate ontoereikend zijn om een scheiding tussen beide door te 
voeren. Zo ver wil ik nog niet gaan, al was het maar om communicatieve 
redenen.

10. Mammillaria inaiae:
Craig beschreef in 1 939 dit exemplaar dat hij noemde naar zijn vrouw Ina. 
Als typevindplaats is opgegeven de kust bij Guaymas, Sonora, dus dezelfde 
als voor Mamm. swinglei! Craig ziet als onderscheid dat de afstaande mid
dendoorn recht tot gebogen is, maar niet omgebogen als bij swinglei. Voor
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de rest wijkt deze soort in niets af van swinglei. Forster heeft op de ty- 
pevindplaats een grondig onderzoek verricht en komt tot de conclusie dat 
inaiae dezelfde is als swinglei. Ook andere soorten hebben zowel rechte 
als gebogen of omgebogen middendoorns, zoals we al eerder zagen, dus 
bepaald geen kenmerk om een aparte soort of variëteit te beschrijven. En 
dan hebben beide nog dezelfde typevindplaats! Hunt is het met Forster 
eens en ziet dit exemplaar als een rechdoornige vorm van sheldonii. En net 
als bij swinglei is soms in de axillen wat borstelhaar te constateren. Wat 
mij zeer verbaasd heeft is het feit dat Hunt in 1981 sheldonii tot de micro- 
ca/pagroep rekent en swinglei, met inaiae als synoniem tot de dioica- 
groep! Een argumentatie voor deze tegenstrijdigheid geeft hij niet op. Het 
dioicacomplex komt overwegend voor in Neder Californië en aanpalende ei
landjes en qua habitus is er een beduidend verschil met de soorten uit 
ons microcarpacomplex.

Samenvattend wil ik onderstaand nog een overzicht geven van alle 
soorten:

A.0 Mammillaria microcarpa var. micro ca rpa 
synoniem: Mammillaria milleri, zie 2

A . 1 Mammillaria microcarpa var. microcarpa forma auricarpa, zie 6
B. 0 Mammillaria microcarpa var. grahamii
B. 1 Mammillaria microcarpa var. grahamii forma oliviae, zie 7

synoniem: Mammillaria marniera, zie 8
C. 0 Mammillaria microcarpa var. sheldonii

synoniem: Mammillaria alamensis, zie 1 
C.1 Mammillaria microcarpa var. sheldonii forma gueldemanniana, 

zie 3
synoniem: Mammillaria guirocobensis, zie 4 

C.2 Mammillaria microcarpa var. sheldonii forma swinglei, zie 9 
synoniem: Mammillaria inaiae, zie 10.

Ongetwijfeld zal er nog meer studie aan dit complex gewijd dienen worden. 
Voor de verzamelaar blijft het een zeer fraaie groep van planten met oog- 
verrukkende bloemen. In cultuur zijn ze zeer redelijk goed te houden, of
schoon in de periode oktober-april ze erg gevoelig zijn voor vochtige voe
ten, hetgeen een spoedige aantasting en verrotting tot noodlottig gevolg 
heeft. Tijdens de winterperiode zelf moeten ze absoluut droog gehouden 
worden. Dan verdragen ze gemakkelijk lage temperaturen boven 0°C. In 
de periode mei-september verdragen zij tijdens warm, zonnig en droog 
weer gemakkelijk water; altijd van onderen toedienen. Als grondmengsel 
prefereer ik 1/3 deel leem of klei, 1/3 fijne potgrond en 1/3 deel kleine 
kleikorreltjes. Eind juni krijgen ze een bijmesting, opgelost in het regenwa
ter, hetgeen een gunstig effect heeft op het aantal bloemen, zeker als er 
sprake is van relatief veel zonneschijn.
Alle microrcarpavormen verlangen een zeer zonnige plek, maar zeker niet 
vlak onder glas, want dat kan het centrale groeipunt gemakkelijk beschadi
gen. Het gevolg hiervan is misvormde tuberkels en misvormde bedoorning. 
Het duurt jaren aleer een aldus aangetaste plant weer wat normaal gaat uit
zien. Ook zijn ze bijzonder geschikt om op de vensterbank op het zuiden of 
op het westen te kweken en zelfs in bloei te krijgen, naar ik ervaren heb. 
Het vermeerderen via zaaien gaat ook uitstekend. Binnen 3 tot 4 jaar zijn 
de zaailingen al bloeibaar. Verder zijn het geen snelle groeiers en nemen

62



derhalve weinig ruimte in. Enten is een totaal overbodige zaak. Wil men 
toch enten, gebruik dan bij voorkeur een korte, ca. 5-6 cm lange jusbertii- 
onderstam. Dan heeft men de minste kans op deformatie van het plante- 
lichaam.
Tenslotte nog dit. Sommige schrijvers rekenen het Mammillaria mazatla- 
nensis/occidentalis-comp\ex tot het microcarpa-complex. Natuurlijk, er 
bestaat een aanwijsbare verwantschap tussen beide. Of zelfs als een varië
teit of vorm van microcarpa. Dit gaat mij echt te ver. Want er zijn wezenlij
ke verschillen. Om er één te noemen: alle middendoorns staan duidelijk af. 
Mettertijd zullen wij deze ook zeer interessante groep, waarin ook nogal 
wat verwarring is, als onderwerp voor ons maandblad brengen.
We hopen de daarin geïnteresseerde lezer een overzichtelijk geheel gebo
den te hebben. Het accent ligt bepaald niet hoe u dan de planten in 
kwestie wilt (blijven) benamen, hoewel omwille van de communicatie tus
sen de liefhebbers onderling wat meer duidelijkheid zeker gewenst is. En 
ook is het aangenaam als men zaad- en plantaanbiedingen beter kan inter
preteren, zeker wat de synonieme naamgeving aangaat, waarvan de "busi
ness” , zelfs op ruibeurzen, zich bedient.
Mocht een lezer nog interessante ontdekkingen of wetenswaardigheden 
weten met betrekking tot dit microcarpacomplex, dan horen wij dit gaarne, 
zodat wij die eventueel in ons maandblad als aanvullende informatie aan ie
dereen kunnen doorgeven.

Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal
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Kasverwarming en isolatie ( 2 )

D.P.A. KLAASSE

Laat ik eerst eens beginnen met de mogelijke oorzaken te noemen van een 
niet funktioneren van een oliekachel:
Er kan vuil in het oliereservoir komen, waardoor de olie-niveauregelaar 
dienst weigert. Er kan condenswater op de bodem van het olievat liggen, 
waardoor er water in de branderpot komt. Als de vuldop bevroren is, kan er 
vacuüm gezogen worden in het olievat, zodat er géén olie komt. U kunt 
vergeten de olieleverancier te vragen het vat te vullen. De olie kan een te 
hoog koolwaterstof-gehalte krijgen, waardoor de luchtgaatjes in de bran
derpot dichtkoeken. Er kan gietwater of eventueel grond op de olieniveau- 
regelaar komen, waardoor weigeringen optreden. Op de bodem van de 
branderpot, daar waar de olie binnenkomt, slibt op den duur het olieaan-
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voerpijpje dicht, waardoor géén olie meer binnenkomt. Een oliekachel moet 
in een kasje minstens éénmaal per maand schoongemaakt worden. Zorg 
ook voor een goede toevoer van verse lucht, want een oliekachel moet 1 5 
m3 verse lucht aangevoerd krijgen om 1 I olie te verbranden. Dit zijn zo 
maar enkele redenen waardoor men moeilijkheden kan krijgen. En dan ver
volgens: de trekproblemen.
De trekonderbreker kan blijven hangen, waardoor roeting aan de orde van 
de dag is. Bij valwinden blaast de wind in de afvoerpijp, in plaats van af te 
zuigen.
Bij mistig weer is er praktisch helemaal géén natuurlijke trek met als resul
taat slecht branden. Bij draaiwinden en bij stormen treedt ongelijke trek op, 
met als resultaat weer een slechte verbranding, dus roet, roet en nog eens 
roet, en dan moet je de kas wel leeghalen en uitsoppen.
"W at is daar aan te doen?” , zult u zich nu afvragen. Wel dat is het volgen
de: Een elektrisch gevoede schoorsteenventilator op de afvoerpijp monte
ren, zodat u de kachel laat branden op een kunstmatige trek, die continu 
hetzelfde is, weer of geen weer. Dan bent u van het trekprobleem af, ten
minste zolang er stroom is. Want o wee als de stroom uitvalt, dan stikt de 
kachel en is de gehele kas vol met roetvlokjes. Maar ook dat probleem is op 
te lossen, nl. met een magneetklep. dit is een elektrisch gevoede magneet- 
klep met een ontspanningsschakelaar, die in de olieaanvoerleiding wordt 
gemonteerd. Zodra er een stroomstoring optreedt stopt de ventilator met 
draaien en de magneetklep sluit gelijktijdig de olietoevoer naar de brander 
geheel af. Voordeel: geen vervuilde kas, maar, altijd weer een maar, ook 
geen warmte meer, zodat de planten te koud komen te staan. Nu wordt 
het tijd om eens aan een simpel, maar doeltreffend waarschuwingssysteem 
te gaan denken. Het aanbrengen van een waarschuwingssysteem is altijd 
raadzaam, ongeacht hoe de kas wordt verwarmd. Monteer in de kas een 
thermostaat die is ingesteld op de absolute min. temperatuur die u toestaat 
voor uw planten. Laat nu via deze thermostaat een bel werken, die goed 
hoorbaar is. Monteer deze bel desnoods naast uw bed, want storingen tre
den meestal in de nachtelijke uren op. Laat het waarschuwingssysteem 
werken op batterijvoeding, dan bent u er van verzekerd, dat het allemaal 
goed zal funktioneren maar dan wel geregeld even controleren of de batte
rijen nog voldoende spanning leveren.
Tot besluit van dit onderdeel verwarming, nog een paar nadelen: De aan
schafkosten van een oliegestookte kasverwarming zijn hoog, doch het 
brandstofverbruik is natuurlijk lager dan met het gebruik van elektra. Een 
verder nadeel is de slechte regelbaarheid van een oliekachel. Hoog-laag 
gaat wel, maar daar blijft het bij. Olie is dus niet erg aantrekkelijk: veel na
delen, erg bewerkelijk, veel onderhoud etc. zodat ik hier verder maar niet 
op in zal gaan.

Algemeen
Of u nu met gas-, olie-, elektra- of centraal verwarmt, alle systemen heb
ben plus- en minpunten en u moet dus niet denken dat bijv. gas of elektra 
zaligmakend is, want dat is niet waar. Altijd zullen er weer problemen te
voorschijn komen, waar u niet op gerekend had. Altijd zullen de problemen 
komen als het zeer koud is, met de Kerstdagen of Nieuwjaarsdag, dus op 
de meest ongelegen momenten. Meestal in de nachtelijke uren wanneer u 
slaapt, gebeuren de ellendigste dingen en dan ontdekt u de volgende mor
gen pas dat alle werk van misschien vele jaren verloren is gegaan. Reke
ning houdend met verschillende factoren, kunt u wel stellen dat verschillen-
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Gerard Beets, Oosteinderweg 259, 1432 BT Aalsmeer

# # #

de verwarmingsmethoden qua betrouwbaarheid als volgt zijn te rangschik
ken:
1. De elektrische verwarming. 2. De centrale verwarming. 3. De gasver
warming. 4. De olieverwarming.

Tenslotte wil ik nog wat gegevens kwijt over de berekening van de hoeveel
heid warmte die u nodig hebt om uw kas te verwarmen. Voor deze bereke
ning is uitgegaan van een buitentemperatuur van -1 5° C onder vrij norma
le omstandigheden. D.w.z. met een zachte tot matige wind en dat is héél 
belangrijk, want zoals u mogelijk wel weet is een buitentemperatuur van - 
8° C met harde wind véél kouder dan een buitentemperatuur van -15° C. 
zonder wind. De te noemen binnentemperaturen zijn berekend op tablet- 
hoogte. Als u werkelijk de gevraagde temperatuur in de kas op de grond 
wilt hebben (met uitzondering van de fan-heaters, die de geproduceerde 
warmte over de grond aanvoeren) mag u er best nog 100 Kcal. per m2 
opstand bijtellen, dus denk er niet te licht over. Het gaat er toch om dat u 
goed gesteld bent bij extreem lage temperaturen??? Wilt u het in uw kas 
+ 4 tot + 6 0 C hebben, bij een buitentemperatuur van -15° C, dan moet u 
een warmtebron hebben die voor elke m2 opstand van uw kas 200 Kcal. 
per uur kan produceren. Hiermede is bedoeld de netto stookwaarde, d.w.z. 
het nuttig rendement. Voor + 8 tot + 1 2 °  C in de kas is nodig 250 Kcal. 
warmteproductie per m2 opstand. Met de opstand van uw kas wordt be
doeld: de oppervlakte van dakvlakken, zijgevels en de beide topgevels. Als 
de kas mogelijk met één der gevels tegen een muur is gebouwd, dan re-
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kent u die muur er maar rustig bij. Voor + 1 5 tot + 1 8 °  C is de benodigde 
produktie 300 Kcal. per m2 opstand en voor + 2 0  tot + 2 4 °  C 350 Kcal. 
per m2 opstand! Deze gegevens zijn afgeleid van verwarmingstoestellen die 
zgn. stralingswarmte produceren en stralingswarmte gaat omhoog en in de 
nok van de kas zitten waar geen planten staan. Hebt u echter een verwar
ming die hete lucht produceert rechtstreeks over de grond, dus via het 
looppad aangevoerd, dan mag u zo'n 50% minder Kcal. becijferen. 1000 
Watt levert 860 Kcal. per uur als het nuttig geproduceerd wordt en 1 I pe
troleum geeft bruto 8100 Kcal. Een kasje waaraan zo'n 20 m2 opstand zit 
en dat u in de winter op + 1 0 °  C zou wensen te houden, zou u dus kun
nen verwarmen met bijv. 1 oliekachel die een netto-capaciteit heeft van 
5000 Kcal. per uur of met 1 fan-heater van 3000 Watt afname (= een 
capaciteit van 2600 Kcal. per uur) of met 2 Aladdin broeikas-kachels. Dit 
alles als het extreem koud zou zijn en u géén voorzieningen zou hebben ge
troffen inzake koudewering.

(wordt vervolgd)
Wallenburg 106, Dordrecht

BO EKBESPREKING

The genus Rebutie 1 8 9 5 -1 9 8 1  door Brien Fearn en Leslie Pearcy. England 1 9 8 1 .
Engelse tekst. Formaat 1 8,4x1 2,4 cm; 80 pag. met 7 afb. in kleur en 20 in zwart/wit, 1 4 te
keningen en diagrammen en 4 areaalkaarten. Prijs: £ 1,85 incl. porto en verpakking.
Te verkrijgen bij Abbey Brook Cactus Nursery, Old Hackney Lane, Matlock, Derbyshire, Enge
land.
Deze uitgave is verschenen als Abbey Brook-boekje nr. 2 in een serie kleine, geïllustreerde zak
boekjes. (Als nr. 1 is verschenen: "5 0  choice Mammillarias"). Na een inleiding ter zake volgt 
behandeling van systematiek en nomenclatuur, geografische distributie, ziekten en ongedierte, 
alsmede de cultuur in de verzamelingen.
Twintig soorten worden uitvoerig, met afbeelding, voorgesteld. De verschillende lijsten met na
men en veldnummers (van Ritter, Rausch, Lau en Knize) zijn de moeite waard. Tenslotte wordt 
een bibliografie verstrekt. Elke cactusliefhebber, die wat meer over Rebutia's, Aylostera's, Me- 
diolobivia's en Digitorebutia's wil weten, kan dit boekje aanbevolen worden, temeer daar de 
prijs zeer billijk is.

Helmut Broogh, Am Beisenkamp 78, Wattenscheid, D-4630 Bochum 6 BRD

Vertaling: A.B. Pullen

T IJD S C H R IF T E N

Kaktusy jrg . 16  nr. 1 (19 8 0 ).
Melocactus uebelmannii (HU 1 82) wordt voorgesteld en vergeleken met M. longispinus (HU 
435). Riha en Subik geven vindplaatservaringen rond Thelocactus bueckii en Hajek rond 
Mammillaria napina Havlicek geeft de nieuwbeschrijving van Notocactus mammulosus var. 
brasiliensis. De soorten rond Parodia stuemeri worden beschouwd. Kortere artikelen over Lo- 
bivia backebergii var. wrightiana en Buiningia brevicylindrica

Kaktusy jrg . 16  nr. 2 (19 8 0 ).
In korte bijdragen worden voorgesteld en besproken Neobuxbaumia macrocephala. Mammil
laria mangnifica, Ferocactus schwarzii, Echinocereus viridiflorus en Eriocactus magnificus. 
Riha en Subik geven een overzicht van de vegetatie van de halfwoestijn van lehuacan. De se
rie over Parodia's wordt vervolgd met de spaarzaam bedoornde, zuilvormige soorten.
Kaktusy jrg . 1 6  nr. 3 (19 8 0 ).
Geopend wordt met Selenicereus pringlei. Riha vraagt aandacht voor succulente bromelia's 
zoals Tillandsia's, Dyckia en Hechtia. Habermann bespreekt Lophophora fric ii en wijst erop 
dat al lijkt de plant veel op L. wiHiamsii de chemische inhoudstoffen verschillend zijn. Het 
moeilijk kiemen van zaden van RodontiopHa atacamensis komt aan de orde. Stuchlik be
schrijft zijn werkwijze met wortelstimulantia. De serie over Parodia's wordt voortgezet met 
soorten die niet al eerder besproken groepen passen. Kortere artikelen over Gymnocalycium
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achirasense, Mammillaria maqnimamma en Meiocactus matanzanus. Aardig is een artikel
tje over een serie Boliviaanse postzegels met afbeeldingen van cactussen waarvan de onder
schriften volkomen onjuist zijn.
Kaktusy jrg . 16  nr. 4  (1 9 8 0 ).
Geopend wordt met een artikeltje over Conophytum praegratum. Dvorak beschouwt het 
geslacht Weingartia. Hij komt tot de conclusie dat het geslacht in twee groepen verdeeld kan 
worden, waarvan de groep rond W. neocumingii zeer dicht bij Sulcorebutia staat. Schütz 
bespreekt Sulcorebutia rauschii, waarna Riha en Subik beschrijven hoe zij in de Tomelin Cany- 
on Echeveria laui en Mammillaria huitzilopochtli vonden. In de 9e aflevering over Parodia ko
men merendeels nog niet beschreven soorten aan de orde. Riha gaat in op Meiocactus uebel- 
mannii en het door Buining uitgesproken vermoeden dat dit Vaupels M. ernestii is. Haber- 
mann verhaalt de identificatie van de peyotl als zijnde L. williamsii. Korte stukjes over Denmo- 
za rhodacantha en Ferocactus robustus.

Kaktusy jrg . 16  nr. 5 (19 8 0 ).
Schütz schildert de geschiedenis van Copiapoa cinerea en geeft cultuuraanwijzingen. Riha en 
Subik gaan in op het geslacht Echeveria en op de cultuur van enkele soorten. Jelinek besluit 
zijn serie over Parodia's met soorten die niet in vormengroepen passen en met planten die nog 
slechts een veldnummer dragen. Kortere artikelen over Turbinicarpus roseiflorus, Sulcorebu
tia oenantha en Cleistocactus grossei.
Kaktusy jrg . 1 6  nr. 6  (19 8 0 ).
Geopend wordt met een kleurenfoto en beschouwing van Gymnocalcycium carminanthum  
Riha beschouwt Buinings opvattingen omtrent Discocactus heptacanthus en D. ferricola. Ri
ha en Subik vermelden dat de als Thelocactus ehrenbergii afgebeelde plant in Backeberg (p. 
2820I niet deze is maar een roodbloeiende variëteit van T. leucacanthus. Havlicek vergelijkt 
Notocactus neoarechavaletai en N. kovaricii en maakt als conclusie de nieuwe combinatie N. 
neoarechavaletai var. kovaricii. Schütz gaat in op het zaaien onder kunstlicht. Korte artikelen 
over Mitrocereus fulviceps, Trichocereus schickendantzii en bloeiende Echinopsissen uit de 
verzameling van wijlen Z. Fleischer.
Kaktusy jrg . 17  nr. 1 (19 8 1 ).
De eerste pagina's zijn gewijd aan Gymnocalycium sutterianum, nauw verwant met G. sigeli- 
anum maar afwijkend vanwege de rode keel van de bloem. Gymnocactus HK 33 7  wordt na
der bekeken en verondersteld dat het een vorm van G. viereckii is. Op grond van de bloem, 
vrucht en zaad brengen John en Riha de soorten Gymnocactus horripitus, gielsdorfianus, 
knuthianus, saueri, viereckii en ysabelae onder in het geslacht Turbinicarpus en emenderen 
de diagnose van het geslacht Gymnocactus met G. beguinii als typeplant. Riha en Subik be
schouwen de variëteiten van Thelocactus conothele Havlicek geeft een vergelijkingstabel 
voor de Braziliaanse Wigginsia's: leprosorum, longispina en langsdorffii en benoemt ze om 
tot Notocactus. Riha geeft zijn indrukken weer van de Melocactus-vegetatie aan de Venezo
laanse kust. Discocactus horsti wordt besproken, vooral de cultuur. Korte artikelen over Echi- 
nopsis Haaku-jo en Rebutia pseudodeminuta f. rubrifilamentosa.
Kaktusy jrg . 17  nr. 2 (19 8 1 ).
Stuchlik breek een lans voor het overeind houden van het geslacht Eriocactus, aldus Ritter on
dersteunend. Het is een karakteristieke groep van planten zonder overgangen naar het geslacht 
Notocactus. Riha geeft zijn indrukken weer van de cactusflora tussen Higuerta en Cumana 
aan de Venezolaanse kust. Naast de beschouwing der verschillende cactussen vindt hij de 
meest opmerkelijke bevinding het enorme verschil in uiterlijk tussen de op open plaatsen en de 
in de bossen groeiende exemplaren van Meiocactus caesius. Riha en Subik geven de beschrij
ving van Neolloydia grandiflora var. robusta, echter zonder latijnse diagnose, dus het blijft 
een nom. prov. De planten zijn_2 è 3 keer zo groot als de var. grandiflora. John en Riha geven 
een emendering van het geslacht Escobaria. Ze verdelen het geslacht onder in de subgenera 
Primibaria, Ortegocactus, Neobesseya, Pseudocorypbantha, Escobaria en Protomammilla- 
ria, alle voorzien van een Latijnse diagnose. Schütz bespreekt de historie van Lobivia pentlan- 
dii. Kortere artikelen over Pyrrhocactus wagenknechtii, Borzicactus aureispina Voorheen Hil- 
dewintera) en Escobaria henricksonii.

Kaktusy jrg . 1 7 nr. 3 (19 8 1 ).
Riha bespreekt de uit Venezuela afkomstige Meiocactus caesius en aansluitend bespreekt 
Stuchlik de tot het geslacht Eriocactus gerekende soorten. Schütz stelt Gymnocalycium aita- 
graciense voor, een plant door Bozsing in 1 979 gevonden bij Alta Gracia (Cordoba). Riha ver
volgt zijn indrukken uit Venezuela en wel de flora tussen de steden Barcelona en Cumana. Het 
zijn voornamelijk Pilosocerei en Subpilocerei en een Meiocactus, waarschijnlijk M. lobelii 
John en Riha ronden hun verhandeling over Escobaria af met het opnoemen der soorten die 
thuishoren in vier ondergeslachten. De levenswijze van Heterodera cacti (het cactuscystenaal
tje) wordt geschilderd. Afgesloten wordt met Astrophytum myriostigma var. strongylogo- 
num
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K aktusy jrg . 1 7 nr. 4  (1981).
Riha vervolgt zijn cactusindrukken uit Venezuela. Fencl bespreekt de cactussoorten die groeien 
rond de Mexicaanse stad Albuquerque. Naast een artikel over het enten op Eriocereus jusber- 
t i i zijn er kortere artikelen over Ariocarpus Hoydii, M am m illaria seideliana, een cristaat van 
Uebelmannia bu in ing ii en Opuntia rafinesquiei.

C a cta ce a s  y Su cu len tas M exican as jrg. 26  nr. 3 (1981)
In een artikel, gegrond op 5 veldstudies, bespreekt Hartmann de Mesembryanthemaceae en 
hun aanpassingen aan de natuurlijke omstandigheden in zuidelijk Afrika. Ze gaat in op de cor
relatie tussen de regentijd en de distributie. Aan de hand van enkele soorten (Mitrophyllum, 
Delosperma, Erepsia, Fenestraria, Cephalophyllum en Odontophorusl laat ze specifieke aan
passingen zien van planten aan het klimaat. Medina Cota beschrijft de fysische karakteristieken 
van de zuidelijke hellingen van de Siërra de Pachuca, Hidalgo (Mex.). Hij onderscheidt 9 vege- 
tatietypen. Hij vermeldt 14 families en 64 soorten succulenten die in dat gebied voorkomen. 
Leuenberger vervolgt met de publicatielijst van Buxbaum betreffende publicaties in relatie met 
Mexicaanse cactussen.
C a c ta c e a s  y S u ccu le n ta s  M exican as jrg . 26  nr. 4  (1981)
Hartmann rondt haar artikel over de levensaanpassingen van planten in de aride streken van 
zuidelijk Afrika af. Ze komt tot de conclusie dat zelfs in een homogene omgeving de planten 
verschillende mechanismen ontwikkeld hebben om te overleven. Ook in deze aflevering geeft 
ze weer vele voorbeelden. Mitich geeft een beschrijving van het Saguaroland. Enige historische 
feiten naast een botanische inhoudsbeschouwing van het gebied worden gegeven. In een serie 
over op cactussen parasiterende insekten belichten Brailovsky en Sanchez het in Mexico in
heemse geslacht Chelinidea met zijn 5 soorten. Deze insekten komen voor op Opuntia- 
species. De natuurlijke gesteldheid en klimaat van de staat Tlaxcala worden gegeven. Doordat 
veel grond in cultuur is gebracht is het aantal succulente species gering (ongeveer 1 3 cactus
soorten en iets meer andere succulenten).

C .A .L . Bercht, M auritshof 124, 3 4 8 1  VN Harmelen

Internoto 3 (4): 83- 1 1 2 , 1 9 8 2
W. Abraham bericht over het gebruik van mineraal substraat bij het zaaien van cactussen. R. 
Weser vult aan de hand van nieuwe vondsten sinds 1 967 de gegevens van F. Buxbaum over 
de aanwezigheid van de arillushuid bij zaden van Notocactussen aan. Het artikel wordt begeleid 
van een zaadfoto in kleur. De gegevens over N. curvispinus  Ritt. worden middels een foto en 
tekeningen aangevuld door A. Brederoo en J .  Theunissen. Enkele vondsten, speciaal S 21 8/1, 
van Hugo Schlosser worden in woord en beeld voorgesteld door W. Abraham. H. Schlosser 
weerlegt de kritiek van K.H. Prestlé met betrekking tot N. ferrugineus. Vanuit de redactie 
wordt gevraagd om goed, contrastrijk fotomateriaal om de ter beschikking staande ruimte zo 
goed mogelijk te benutten. G. Milkuhn stelt de juistheid van Eriocactus am plicostatus, vol
gens hem niet meer dan een vorm van E. schumannianus, ter discussie. N. Gerloff belicht het 
belang van het terugsturen der planteninventarisatielijsten voor het werk van de diverse werk
groepen. S. Theunissen geeft een verdere aanvulling op zijn brochure Notocactus-2. Het num
mer bevat tenslotte nog de inhoudsopgave voor de eerste 3 jaargangen.
S je f Theunissen, Vierschaarstraat 23 , 4 7 5 1  RR Oud-Gaste!

De voorpagina is gemaakt door Carla Wolters. Deze plaat is als poster 
te verkrijgen bij de afdeling verkoop. (Zie het gele vel onder verkoop 
verenigingsartikelen).
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M esem bryanthem aceae (XXXI) 

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF 

53 G ibbaeum  (Haw.) N.E. Brown
(naar het Latijn gibba = bochel of bult)

Adrian Hardy Haworth (1 7 6 8 -1 8 3 3 ), de toonaangevende Engelse plant
kundige uit het eerste deel van de 1 9de eeuw, beschreef in 1821 de sec
tie Gibbosa van het toenmalige verzamelgeslacht Mesembryanthemum. 
Deze sectie omvatte de soorten M. gibbosum, M. luteoviride, M. perviri
de en M. pubescens. Bij zijn beschrijving van de sectie vermeldde Haworth 
al dat deze groep van 4 planten een goed afzonderlijk geslacht zou vormen 
en hij stelde voor het geslacht de naam Gibbaeum  te geven. Het duurde 
echter nog 1 00  jaar voordat de eveneens vermaarde Engelse plantkundige 
Dr. N.E. Brown het geslacht geldig beschreef. Hij voegde er nog enkele an
dere soorten aan toe en latere auteurs deden dit eveneens. Momenteel zijn 
er volgens Herre en Jacobsen 22 soorten met nog een aantal vormen en 
variëteiten. In de monografie van het geslacht van de hand van Prof. G.C. 
Nel, "The Gibbaeum Handbook" worden evenwel slechts 1 7 echte soor
ten genoemd. In het midden latend wie van de heren het bij het rechte eind 
had (ze zijn helaas alle drie reeds overleden), een feit is dat Gibbaeum  een 
betrekkelijk klein geslacht is van bijzonder mooie plantjes. Ze leveren in de 
cultuur vrijwel geen moeilijkheden op, vooropgesteld dat we de planten een 
lichte, zonnige standplaats kunnen geven. Zelfs binnenshuis, voor een zon- 
De contouren van de plantelichamen:
(Zie blz. 71)

bloemkleur

1. G. luteoviride bleekrood ( = gibbosum vlgs. Nel)
2. G. esterhuyseniae roze (niet genoemd door Nel)
3. G. gibbosum magenta tot purperachtig
4. G. pilosulum violet-rood
5. G. cryptopodium roze
6. G. pubescens violet-rood
7. G. shandii roodachtig
8. G. geminum magenta
9. G. angulipes purperachtig

10. G. dispar violet-rood
1 1. G. album wit (forma roseum: roze)
12. G. veiutinum roze
13. G. haagei witachtig
14. G. sch wantesii zuiver w it
15. G. pachypodium roze tot roodachtig
16. G. petrense roodachtig
17. G. tischleri violet-rood (niet genoemd door Nel)
18. G. heathii w it tot crèmekleurig, dikwijls roze verbloei 

end
19. G. heathii v. elevatum idem (wordt niet erkend door Nel)
20. G. biackburniae bleek roze (=  heathii vlgs. Nel)
21. G. com ptonii purperachtig (=  heathii vlgs. Nel)
22. G. lu ckho ffii roze (=  heathii vlgs. Nel)
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nig venster zijn ze goed te kweken. De potgrond moet naast humusachtige 
bestanddelen ook klei bevatten; de helft van het grondmengsel dient uit 
grof zand of steenslag te bestaan. Als we over de groeiperiode gaan spre
ken wordt het moeilijker. Het is lastig om precies aan te geven welke soor
ten in het voorjaar, in de zomer, in de herfst of in de winter groeien. Dat 
verschilt per soort. Een redelijk advies is de planten regelmatig goed in de 
gaten te houden. Meestal geven zij zelf aan wanneer hun groeiperiode be
gint door het verschijnen van nieuwgroei. Op dat moment moeten de plan
ten ook water krijgen. In het begin heel weinig en later in het groeiseizoen 
iets meer, doch steeds matig. Bij wintergroeiende planten dienen we er 
vanzelfsprekend voor te zorgen dat de temperatuur niet te laag is. Een mini
mumtemperatuur van 15°C is gewenst. De bloeitijd valt bij Gibbaeums 
vóór of aan het begin van de vegetatieperiode. Uitbundige bloeiers zijn het 
evenwel niet en bij vele soorten zult u bovendien lang moeten wachten 
voordat zij bloeirijp zijn. Daar komt dan nog bij dat de najaar/wintergroeiers 
te weinig zonlicht en warmte krijgen om goed te kunnen bloeien. De 
bloemkleuren variëren van wit via roze en lichtrood tot donkerviolet. De 
verschijningsvorm van de diverse soorten is nogal uiteenlopend. Vrijwel alle 
soorten hebben gemeen de zogenaamde anisofyllie, dat is de ongelijkheid 
in grootte van de twee bladeren van eenzelfde bladpaar. Dit is een ver
schijnsel dat bij meer geslachten van de Mesembryanthemaceae voorkomt 
(bijvoorbeeld Glottrphyllum).
Voor de bepaling van de soortnamen kan men uitgaan van de sleutel, in 
het eerder genoemde "The Gibbaeum Handbook". Hoewel deze sleutel 
gebaseerd is op de uiterlijke kenmerken van de planten en niet op de 
bloem- en/of zaaddoosbouw, is het toch niet zo eenvoudig om aan de hand 
ervan de planten te determineren. Wellicht gemakkelijker is dit met behulp 
van de tekeningen, ontleend aan Jacobsen, "A  Handbook of Succulent 
Plants", deel III. De contouren der plantelichamen van de verschillende 
soorten zijn op ongeveer ware grootte weergegeven.
Achtereenvolgens zijn afgebeeld: (zie blz. 70 en 71).

De planten uit het geslacht Gibbaeum groeien na verloop van jaren uit tot 
mooie compacte zoden of tot min of meer losse struikjes, al naar gelang de 
soort.
Het verspreidingsgebied van het geslacht ligt in het zuiden van de Kaappro
vincie in Zuid-Afrika en wel voornamelijk in de Kleine Karoo.

Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge 
Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht

H et geslacht G ym nocalycium  (III)

LUDWIG BERCHT

Serie II. Baldiana Buxbaum

Kenmerk van de serie: De zaden zijn potvormig tot soms iets scheef eivor
mig met basaal hilum, grootte 1 tot 1,5 mm. De testa is matzwart met klei- 
zonder randzoom. De arillushuid is sterk ontwikkeld en in meerdere of min
dere mate aanwezig.
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Foto 3

Foto 1:
Gymnocalycium gibbosum  
var. schlumbergeri

Foto 2:
Gymnocalycium baldianum  
var. venturianum

Foto 3 :
Gymnocalycium calochlorum

Foto's van de schrijver
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Gymnocal. sutterianum
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Opengaande knop van een gibbosumvorm

De verschillen tussen de series II en III zijn naar mijn mening te gering om 
serie III afzonderlijk te beschouwen. Serie III Lafaldenses is derhalve door 
mij opgenomen in deze serie.

Soortnamen, die in deze serie thuishoren, zijn: G. albispinum, G. andreae, 
G. baldianum, G. borthii, G. brachypetalum, G. bruchii, G. calochlorum, 
G. capillaense, G. chubutense, G. deeszianum, G. gibbosum, G. hyptia- 
canthum, G. leptanthum, G. platense, G. sigelianum, G. striglianum, 
G. sutterianum en G. uebelmannianum.
De typeplant van deze serie is Gymnocalycium baldianum (Speg.) 
Speg.431. Deze alom bekende plant met zijn prachtige bloedrode bloemen is 
afkomstig uit het zuidoostelijke deel van de Argentijnse provincie Catamar- 
ca met als typevindplaats de Siërra de Ancasti. Synoniem aan G. baldia
num worden gesteld441 Gymnocalycium venturianum Fric ex Backeberg451 
en Gymnocalycium sanguiniflorum  (Werd.) Werd.46’. In een artikel, waar
bij tevens een stukje geschiedenis opgehaald wordt, wijst Till471 op de ver
schillen tussen deze drie planten o.a. wordt G. venturianum aanmerkelijk 
groter dan G. baldianum.
Nauw verwant met G. baldianum is Gymnocalycium andreae (Bödeker) 
Backeberg48'. Deze sterk van onder spruitende soort bloeit met diepgele 
bloemen. Als typeplaats geeft Bödeker aan de Siërra de Cordoba en wel de 
Pampa de la Esquina bij de Cerro Los Gigantes op 1 500-2000 m hoogte. 
Van G. andreae zijn twee variëteiten beschreven: de in alle opzichten for-
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sere Gymnocalycium andreae var. grandiflorum  Krainz et Andreae491 en 
de var. svecianum Pazout501. Daar van beide variëteiten geen natuurlijke 
vindplaatsen bekend zijn, is het nog de vraag of dit echte variëteiten zijn.
In het berggebied van de Siërra de Velasco in de provincie La Rioja is de 
vindplaats gelegen van een derde verwante soort, Gymnocalycium uebel- 
mannianum Rausch511. De plant, welke het veldnummer WR 141 draagt, 
werd oorspronkelijk bekend als de witbloeiende baldianum. De bloemkleur 
is vuilgelig met een roze keel.
De Siërra de Ambato in het zuidoosten van de provincie Catamarca is de 
vindplaats van Gymnocalycium leptanthum (Speg.) Speg.521. Alhoewel 
Haage531 een andere mening is toegedaan, is G. leptanthum een plant met 
een witte bloem, die een extreem nauwe en lange bloembuis heeft. Rausch 
heeft deze soort weer teruggevonden (WR 225). Ik denk dat velen onder 
ons deze planten bezitten onder de naam G. platense, waarmee hij moge
lijk het uiterlijk gemeen heeft maar waarvan de bloemvorm afwijkend is. In 
de oorspronkelijke beschrijving wordt G. leptanthum  door Spegazzini als 
variëteit van G. platense beschreven, hetgeen al kan wijzen op een op el
kaar gelijkend uiterlijk. Daarbij zou de naam leptanthum de uitzonderlijk 
lange en slanke bloem accentueren in tegenstelling tot de dan normale 
bloem van G. platense.

Gymnocalycium platense (Speg.) Br. & R.54’ is volgens Spegazzini af
komstig uit de bergen in het zuiden van de provincie Buenos Aires. 
Schumann551 stelde de naam zonder opmerkingen synoniem met G. gibbo
sum. Heden ten dage is niet meer te zeggen, welke plant Spegazzini exact 
onder de naam G. platense beschreven heeft. In elk geval kon Schumann 
in 1 898 G. leptanthum  nog niet kennen en heeft hij niets uitzonderlijks op
gemerkt aan de toen als G. platense bekend zijnde planten.

Een plant waarvan ook de groeiplaats niet bekend is, is Gymnocalycium 
hyptiacanthum  (Lemaire) Br. & R.241). Ofschoon al in 1839 door Lemaire 
beschreven, kunnen Britton en Rosé er in 1 923 nog niets zinnigs over zeg
gen. In Krainz, Die Kakteen251 wordt de soort middels foto's en uitvoerige 
beschrijving vastgelegd. In de Siërra Curamalal heeft D. van Vliet planten 
gevonden, die onder de naam G. schatzlianum nom. prov. hun weg naar 
de liefhebbers hebben gevonden. Piltz heeft in de Siërra de la Ventana (ook 
in de prov. Buenos Aires) dezelfde soort gevonden (P 93). Gezien het uiter
lijk en de bloem van deze planten is het goed mogelijk dat ze tot dezelfde 
vormenkring behoren als G. hyptiacanthum  en misschien hoort G. platen
se daar ook wel bij. In elk geval, het laatste woord zal er nog lang niet over 
gezegd zijn gezien de sterk tegengestelde beweringen in de literatuur (zie 
ook onder subserie Uruguayenses).
G. schatzlianum wordt gerekend tot het gibbosum-complex, een groep 
van planten met een enorm verspreidingsgebied in Argentinië. Het totale 
verspreidingsgebied van dit complex beslaat een groot deel van Patagonië, 
de prov. Pampa en Buenos Aires tot zelfs in de prov. Mendoza en San Luis. 
Gymnocalycium gibbosum (Haworth) Pfeiffer561 werd al in 1812 beschre
ven en is daarmee de oudste in Europa bekende Gymno. Waar de planten 
groeiden die ten grondslag liggen aan de soortbeschrijving, is niet bekend. 
In de Abra de la Ventana ontdekte Piltz planten (P 94), die volgens hem 
zeer goed met de typeplanten overeenkomen. Echter, enkele ervan ver
toonden grote gelijkenis met wat wij kennen als de var. nobile. Door de 
grote variabiliteit over het totale verspreidingsgebied zijn in vroeger tijd vele
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planten als aparte soort of variëteit beschreven, meestal zonder opgave van 
de vindplaats. Het heeft geen zin hier alle beschreven variëteiten op te 
sommen. Ik volsta met diegene, die thans als aparte variëteit erkenning vin
den. Gymnocalycium gibbosum var. schlumbergeri (Schumann) Ito551 is 
volgens Weber afkomstig van het vasteland tegenover Isla Leones (prov. 
Comodoro Rivadavia). De var. nigrum Backeberg571 heeft zijn natuurlijke 
groeiplaats aan de oevers van de Rio Colorado. Gymnocalycium chubu- 
tense (Speg.) Speg.581, ook bekend als G. gibbosum var. chubutense, is 
afkomstig van de oevers van de Rio Chubut en werd door Spegazzini in 
1 902 oorspronkelijk als variëteit van gibbosum beschreven. Bij Carmen de 
Patagones aan de Rio Negro komt een variëteit van gibbosum voor die be
schreven is als Gymnocalycium brachypetalum Speg.591. Tot de verwant
schap van G. gibbosum behoren ook twee recente vondsten. Bij Quines in 
de prov. San Luis vond Borth planten die beschreven zijn als Gymnocalyci
um borthii Koop60'. Jeggle61’ beschreef onder de naam Gymnocalycium 
striglianum planten die Rausch in de provincie Mendoza gevonden had.

Een derde groep van planten, die tot de Baldiana-serie behoren, zijn G. ca- 
pillaense en zijn verwanten. De door Schick621 uit een zending planten, ver
zameld door Sigel in de omgeving van Capilla del Monte (Siërra Chica, 
prov. Cordoba), beschreven soorten, te weten Gymnocalycium sigelianum 
(Schick) Berger, Gymnocalycium sutterianum (Schick) Berger en Gymno
calycium capillaense (Schick) Backeberg, behoren tot één vormengroep63’. 
De plant met 3 dorens werd sigelianum genoemd, die met 5 dorens sutte
rianum en die met 7 dorens capillaense. De bloemen zijn wit tot bleekroze 
met meestal een roze middenstreep in de bladeren.

Tot de vormenkring van G. capillaense moet waarschijnlijk ook Gymnoca
lycium deeszianum Doelz64’ gerekend worden. De typeplanten zijn af
komstig uit een zending planten aan De Laet in 1 930 onder de naam G. si
gelianum. Nauw verwant aan G. capillaense - de naam die gezien de 
plaats van herkomst te verkiezen is boven de andere twee - is Gymnocaly
cium calochlorum (Boedeker) Ito651 en zijn al of niet terechte var. prolife- 
rum. Zowel de door Bödeker beschreven calochlorum als de van Backe- 
bergs hand verschenen proliferum waren afkomstig uit dezelfde zending 
importplanten zonder opgave van de natuurlijke vindplaats. Uit latere expe
dities van o.a. Rausch en Piltz weten we dat deze planten thuishoren in de 
hooggelegen dalen tussen de Siërra Grande en de Siërra Chica in de prov. 
Cordoba.

Verwant aan G. calochlorum maar met een duidelijke afwijkende bloem is 
Gymnocalycium bruchii (Speg.) Hosseus661, ook bekend als Gymnocalyci
um lafaldense Vaupel67’. Over welke naam de voorkeur geniet leze men 
Krainz, Die Kakteen onder G. bruchii. De soort is door Oehme opgesplitst 
in vele vormen68'69’, terwijl ook Backeberg er nog enkele aan toevoegde. 
De planten met hun meer of minder roze bloemen komen uit de Siërra La 
Falda, prov. Cordoba. Een mogelijk van G. bruchii af te zonderen plant is 
Gymnocalycium albispinum Backeberg701, een plant waarvan de bedoor- 
ning duidelijk afwijkend is. Bozsing heeft deze soort recentelijk teruggevon
den.

De cultuur van al deze planten brengt weinig problemen met zich mee. Ze 
moeten koel en droog overwinterd worden, terwijl ze in de zomer rijkelijk wa-
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ter believen. Volle zon is nodig voor de ontwikkeling van de typische vorm en 
kleur.

Literatuur:
43. C. Spegazzini, Cact. Plat. Tent. 1905, p. 505
44. G. Frank in Krainz, Die Kakteen onder G. baldianum
45. C. Backeberg, Kaktus ABC 1935, p. 296
46. E. Werdermann, M. der DKG 1932, p. 194
47. H. Till, K.u.a.S. 1 972 , p. 238
48. Fr. Bödeker, M. der DKG 1930, p. 210
49. H Krainz en W. Andreae in Krainz, Die Kakteen 1957
50. F. Pazout, Kaktusy 1960, p. 132
51. W. Rausch, Succulenta 1972, p. 62
52. C. Spegazzini, Cact. Plat. Tent. 1905, p. 504
53. W. Haage, K.u.a.S. 1967, p. 169
54. C. Spegazzini, Contr. Fl. Vent. 1896, p. 28
55. K. Schumann, Gesamtbeschreibung der Kakteen 1898, p. 408
56. A H. Haworth, Syn. PI. Succ. 1812, p. 173
57. C. Backeberg, Die Cactaceae III, p. 1755
58 C. Spegazzini, C. Nuev. Not. Cactol. 1925, p. 57
59. C. Spegazzini, C. Nuev. Not. Cactol. 1925, p. 55
60. H. Koop, K.u.a.S. 1976, p. 25
61. W. Jeggle, K.u.a.S. 1973, p. 267
62. C. Schick, Moellers Deutsche Gartnerztg 1923, p. 201
63. G. Frank in Krainz, Die Kakteen onder G. capillaense 
64 B. Dölz, Kakteenkunde 1943, p. 54
65. Fr Bödeker, M. der DKG 1932, p. 260
66. C. Spegazzini, Brev. Not. Cactol. 1923, p. 15
67. F. Vaupel, Z. f. Sukkulentenk. 1924, p. 192
68. A.F.H. Buining, Succulenta 1954, p. 17 
69 W. Simon, K.u.a.S. 1973, p. 184
70. C. Backeberg, Kaktus-ABC 1935, p. 285 en 416

(wordt vervolgd)
M auritshof 124, 3481  VN Hermeten

Op reis in Brazilië

B. BRAAMHAAR

Voor velen is het tegenwoordig mogelijk een kijkje te nemen in de landen 
waar onze vriend de cactus groeit. Met enig overleg en het opbouwen van 
relaties is het ook mogelijk die gebieden te bezoeken, waar men als nor
maal toerist niet komt. Gedurende mijn eerste reis door N.O. Brazilië in ja
nuari 1 977 ontmoette ik een aantal studenten uit Belo Horizonte. Met één 
van hen, Eni Lima, ontstond een vriendschap die mij twee jaar later in staat 
stelde om een tweede reis naar Brazilië te maken, nu naar de omgeving 
van Belo Horizonte, Diamantina en Victoria. Door deze vriendschap zou ik 
dan ook kunnen beschikken over zijn hulp, zijn auto (een onontbeerlijk ver
voermiddel in dit land met zijn immense afstanden) en zijn kennis van het 
Engels en Portugees, de laatste de landstaal.
In januari 1979 was het dan zover. De vlucht naar Rio de Janeiro verliep 
volgens plan. Aldaar werd geboekt voor Belo Horizonte en om 2 uur 
's middags zag ik Rio langzaam onder mij verdwijnen en vlogen we over 
een bergachtig, tropisch-groen landschap. Onwillekeurig komt de gedachte 
bij je op om door het raampje naar buiten te kijken of er reeds het feno
meen ''cactus'' te zien is. Maar niks hoor. Geduld is een schone zaak. 
Een uurtje later landde de B 7 27 op het vliegveldje van Belo Horizonte bij 
een heerlijk temperatuurtje van 25° C, terwijl in ons land één van de 
strengste winters sinds lange tijd de bewoners vele koude rillingen bezorg
de. Eén telefoontje was voldoende om afgehaald te worden met een Brazi-
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lia, een Volkswagen die in het land zelf wordt gefabriceerd en die de ko
mende drie weken ons vervoermiddel zou zijn. De ontvangst in de familie
kring van Eni was bijzonder hartelijk.
De eerste week werd besteed aan de verkenning van Belo Horizonte en 
omgeving. Belo Horizonte, gelegen op een hoogte van 800 m, doet heu
velachtig aan met wat kleinere bergtoppen in de verdere omgeving. De be
groeiing wordt gevormd door groenblijvende struiken, gras, palmen, bana
nen en andere tropische planten. Door de wat hogere ligging is de tempe
ratuur er aangenaam warm, terwijl in hun winter, ondanks de ligging in de 
tropische zone, 's nachts het nulpunt heel dicht wordt benaderd.
Hoe we ook zochten, in de stad en naaste omgeving was geen in het wild 
groeiende cactus te bekennen. Wel enkele aangeplante soorten, gelijkend 
op Hylocereus, Agaven en zeer mooi vertakte Euphorbia's van enkele me
ters hoog, in goed aangelegde tuinen.
Ongeveer een week na mijn aankomst in Belo gingen we gedrieën op weg, 
op zoek naar cactussen. We reden tot Curvelo; daar splitst de weg zich, 
één richting Brasilia, de andere richting Diamantina, ons doel. De omgeving 
veranderde nu ook enigszins. Er kwam meer hoger geboomte bij, sommige 
met brede kronen en geel bloeiend gelijk Mimosa. Ook ziet men enorme 
aanplant van Eucalyptus-bomen. Verderop werden hogere bergruggen 
zichtbaar, grillig gevormd, maar ook vrijstaande ronde toppen, sommige 
kaal, andere begroeid. Door de stijging naar 1 200 m was er een duidelijk 
voelbare temperatuursdaling van enkele graden in vergelijking met Belo Ho
rizonte.
In het voorbijrijden ontdekten we op een helling, bestaande uit ruwe, grilli
ge rotsblokken, fel rood bloeiende planten. De wagen werd geparkeerd en 
al klauterend bereikten we deze planten. Het waren kokervormige planten, 
waaruit trosvormige scharlakenrode bloemen hingen. Volgens mij is het 
een species uit het geslacht Billbergia*, een geslacht dat behoort tot de 
Familie der Bromeliaceae. Groeiend tussen zwarte rotsen boden zij een bij
zonder contrastrijke aanblik, nog verhoogd door de afwisseling met geel 
bloeiende planten en cereusachtige cactussen van 50 è 60 cm hoogte, al
les in een met zon overgoten landschap.
Na deze eerste verheugende kennismaking met cactussen in hun natuurlij
ke omgeving en het maken van enkele foto's reden we in een opperbeste 
stemming door naar het stadje Diamantina.
Diamantina was vroeger het slavendomein van de Portugezen; vele voor
werpen in het plaatselijk museum herinneren aan deze tijd. Naast siervoor
werpen en martelwerktuigen is het pronkstuk een geheel gouden kroon, 
bezet met 1 9 diamanten, kristallen en robijnen. Het stadje zelf, liggend op 
een bergrug, is uitgegroeid tot een plaats met zo'n 1 5 .000 inwoners. Het 
bezit keurig gerestaureerde gebouwen uit de slaventijd en enkele leuke ho
telletjes, waar het goed eten is tegen een lage prijs. Eén van deze hotelle
tjes werd onze verblijfplaats voor de eerstkomende dagen.
De eigenaar van ons hotel bleek een goed kenner van de streek te zijn en 
behalve vindplaatsen van mineralen en kristallen wist hij ook cactussen te 
staan. Na het toevoegen van enkele Nederlandse munten aan zijn verzame
ling bleek hij bereid ons de weg te wijzen.
De volgende morgen reden we gevieren naar het noorden. Enkele kilome
ters buiten Diamantina verlieten we de verharde weg en doken een lager 
gelegen gebied in via een ''w eg '' die meer geschikt was voor een jeep dan 
voor een personenauto. We kwamen terecht in een stenig, heuvelachtig 
landschap, waar gras en struiken afgewisseld werden met rotspartijen. Hier
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Billbergia species

80



APRIL 1983

VERENIGINGSNIEUWS
"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van cac
tussen 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. Giro-rek.: 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.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Baarn. 
Alg. Bestuurslid: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD 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 lid
maatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland t 35,--, voor leden in 
België Bfrs. 625 en voor leden elders wonende f 45,--. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f  7,50/Bfrs. 135.

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 ver
schijnen.

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 zonder Huilen: H. Leusink, Griftweg 15, 6745 XD Ede. De Klomp. Tel.: 08387-1794.

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 Bui
ningfonds, 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,-).

VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
001 Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten. 3e Druk 1981. Prijs 

f  6,-- per stuk. (Bij 10 of meer exemplaren f 4,50 per stuk).
002 Bewaarbanden voor Uw tijdschriften. (Een jaargang per band). Prijs f  16,-- per stuk. (Bij 10 of meer 

stuks f  13,-- per stuk).
003 Verenigingsspeld in broche-vorm.
004 Verenigingsspeld als steekspeld. Prijs f  4,-- per stuk. (Bij 20 of meer stuks f  3,50 per stuk).
005 Affiche in vier-kleuren-druk voor veel doeleinden bruikbaar. Mag door de afdelingen doorverkocht wor

den voor f  2,50/stuk. Prijs f  1,-- per stuk. (In verband met de hoge kosten van verzending en verpakking 
is de prijs dan ook exclusief).

006 Ansichtkaarten per set van 10 met afbeeldingen van succulenten. Prijs f  2,50. (Bij 10 sets of meer 
f  2,-- per set). Mogen door de afdelingen doorverkocht worden.

Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het totaal bedrag op girorek. 3742400 van 
Succulenta afd. Verkoop, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.
U kunt volstaan met het vermelden van het aantal en de artikelnummers.
Eventuele informatie wordt U gaarne verstrekt door Frans Maessen, tel. 04752-1995.
N.B. Alle artikelen kunnen tegen vermelde gereduceerde prijzen ook afgehaald worden.

SUCCULENTARIUM
Na betaling van de toegangsprijs kunt U op de Flevohof, gelegen in Oostelijk Flevoland, het Succulentari- 
um en vele andere bezienswaardigheden bezoeken. De Flevohof is dagelijks geopend.
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EVENEMENTEN

23 april 
23/24 april 
30 april 
30 april/1 mei 
11/15 mei 
12/15 mei 
12/15 mei 
12/14 mei 
14/17 mei 
14 mei 
22 mei 
28 mei 
28/29 mei 
4 juni
27 augustus 
10 september 
16 oktober

Cactusbeurs te Amstelveen
Vergadering Internoto
Friese Csctusbeurs
Beurs en tentoonstelling te Haarlem
Internationale Cactus- en Succulentensymposium te Brugge
Tentoonstelling te Tilburg
Tentoonstelling teWijnegem
Cactustentoonstelling te Helmond
Tentoonstelling in de Jochum-hof
Goudse cactusbeurs
Cactusbeurs te Zolder
Algemene Ledenvergadering te Ede
Tentoonstelling Leuchtenbergia
Ruilbeurs te Zwijndrecht
Ruilbeurs te Zutphen
Ruilbeurs van het Noorden
Ruilbeurs Cactusflora

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op zaterdag 28 mei 1983 zal de Algemene Ledenvergadering plaats vinden. Plaats: De 
Reehorst te Ede (nabij het station). Tijd: 14.00 uur.

Agenda
1. Opening door de voorzitter, de Hr. Rubingh
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 1982 (gepubl. Succ. juni 1982)
3. Correspondentie cq mededelingen van het secretariaat
4. Jaarverslag secretaris
5. Financieel verslag 1982 (zal gepubliceerd worden in mei-nummer)
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Begroting 1983. Contributie 1984 (eveneens in mei-nummer)
8. Bestuursverkiezingen
9. Verslagen Instellingen etc.

a. Maandblad
b. Ledenadministratie (zie maart-nummer)
c. Bibliotheek (dit nummer)
d. Diatheek (dit nummer)
e. Ruilen zonder Huilen (zie december-nummer)
f. Clichéfonds
g. Buiningfonds

10. Propaganda
Het propaganda-filmpje zal ondermeer vertoond worden

11. Rondvraag
12. Datum en plaats volgende vergadering
13. Sluiting
Zie ook de verkorte notulen van de Ledenraadsvergadering in dit nummer.

L. Brecht, secr.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

S U K K U L E N T E N T U IN A. N. BULTHUIS EN CO.
FAM . V A N  D O N K E L A A R 3945 BC Cothen - Groenewoudseweg 14
L a a n t je  1 W e rk e n d a m  te l .  0 1 8 3 5 -1 4 3 0 Sortimentslijst wordt na storting van f 1
Weet U dat wij het gehele jaar door toegezonden. Girorekening 124223.
zaad verkopen? Vraagt gratis zaadlijst. ’s Zondags gesloten

Postbus 12 - Tel. 03436-1267
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VERKORTE NOTULEN VAN DE LEDENRAADSVERGADERING VAN 19 MAART 1983

1. De Heer Ven Keppel wordt herdacht
2. De plannen voor een informatieblad(boekje) t.b.v. secretariaten wordt verder 

uitgewerkt.
3. Men gaat accoord met de kandidaatstélling van de Hr. Koningsveld als opvolger van de 

Hr. Rubingh en de herkandidering van de Heren Bercht, Jamin en Maessen. Er zijn 
geen tegenkandidaten.

4. Een nieuw rooster van aftreden van bestuursleden zal ontworpen worden.
5. De balans 1982 en de begroting 1983 vinden instemming.
6. Op de A.L. zal voorgesteld worden de contributie 1984 te handhaven op f 35,-- voor 

Nederlandse en Belgische leden en f 45,-- voor elders wonende leden.
7. Een nieuwe redactiestructuur wordt uiteengezet (is nog niet definitief). Een aantal 

rubrieksmedewerkers zullen aangezocht worden.
8. Het geheel herziene Boekje van Korevaar zal hoogstwaarschijnlijk dit jaar 

gereedkomen.
9. Er wordt gezocht naar mogelijkheden de betrokkenheid van de leden met Succulenta 

te vergroten.
10. Ten behoeve van beurzen, tentoonstellingen, etc. zullen gratis affiches ter beschikking 

gesteld worden.
11. De volgende vergadering is vastgesteld op 22 oktober 1983 om 11.00 uur.

L. Bercht, secr.

Wijziging afdelingssecretariaten
Afdeling Amersfoort: Mevr. A.M. Jongkind-Cramer, Stationslaan 101, 3844 GC Harderwijk. 
Tel.: 03410-16075.
Afdeling Gooi-en Eemland: Hr. B. Meijering, Dopperstraat 92, 3752 JH Bunschoten. Tel.: 
03499-5730.
Afdeling Kennemerland: Mevr. M. Post-Olthof, Sparrenstraat 3, 1971 NN IJmuiden. Tel.' 
02550-13097.

JAARVERSLAG DIATHEEK 1982

De werkzaamheden t.b.v. de diatheek zijn uiteraard in 1982 voortgezet.
Dankzij de belangeloze schenking van de volgende leden is het diabestand iets toe
genomen: Van Alsemgeest, Everdingen; Beemster, Breda; de Haan, Boxtel; Ruysch, 
Bennekom; Tuyn, Assendelft en Vrenken, Volkel. Al deze schenkers: hartelijk dank.
In totaal zijn 9 aanvragen verzorgd.
De gereserveerde gelden zijn niet aangesproken.

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

HOVENS cactuskwekerij

Markt 10, 5973 NR Lottum Tel. 04763-1693
Lottum vindt U, E3 richting Venlo afslag Venray 
Grubbenvorst - Lottum.

Spec. kwekerij voor hobbyisten en ver
zamelaars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek 
gratis toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe cul- 
tuurimporten voor de verkoop 
Geopend van maandag t/m zaterdag 
van 9-18 uur.
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BIBLIOTHEEK SUCCULENTA JAARVERSLAG 1982

In 1982 zijn bijna 100 pakjes met een totaal van 220 boeken en tijdschriften verzonden. 
Bijna 70 lezers maakten gebruik van de bibliotheek, waaronder 37 leden in 1982 voor het 
6@rst
In 1982 zijn 2 nieuwe boeken gekocht, terwijl de Hogeschool van Gent één nieuw af
studeerwerk met als onderwerp vetplanten aan de bibliotheek schonk.
Tijdschriften zijn aangevuld met enkele nieuwe, waaronder 7 jaarboeken van Excelsa; 
terwijl de meeste andere aangevuld werden met de lopende jaargangen.
Op een in Succulenta opgenomen vraag om ontbrekende nummers van oude jaargangen 
van enkele tijdschriften te verkrijgen, is slechts één reactie ontvangen. Hiervan is 
overigens dankbaar gebruik gemaakt om het Engelse Mammillaria tijdschrift weer compleet 
te maken.
Eind 1982 is een totaal nieuwe catalogus samengesteld. Een nieuwe indeling is aan
gehouden, bevattende:
- normale boekwerken
- boekwerken, welke onder speciale voorwaarden geleend kunnen worden, zoals de 

standaard-werken van Britton en Rosé.
- woordenboeken en wetenschappelijke literatuur
- tijdschriften.

J.C.A. Magnin, bibliothecaris Succulenta
PROGRAMMA CACTUS & SUCCULENTENSYMPOSIUM CACTACEAE BRUGENSIS TER 
GELEGENHEID VAN HAAR 5-JARIG BESTAAN. BRUGGE - ’T LEERHUYS, GROENINGE 
35 - VAN 11 TOT EN MET 15 MEI

Woensdag 11 mei 1983:
- 20.00 uur: Opening van het Symposium & Cactus- Succulenten- en Orchideeëntentoon

stelling, door de voorzitster R. Moeyaert; gevolgd door een receptie aan
geboden door Cactaceae Brugensis.

- 21.00 uur: Openingsdiavoordracht door de Heer E. Haugg, Altmuhldorf, BRD.  ̂ Lid
Hoofdbestuur DKG, met als onderwerp: "Kaktussen op hun standoord” . De 
Heer Haugg is één der meest bereisde cactusliefhebbers en een uitmuntend 
fotograaf. Projectie in overvloeiing, beelden 6 x 6 en kleinbeeld en op 2 
schermen.

Donderdag 12 mei 1983:
- Tentoonstelling geopend van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 20 uur.
- 15.00 uur: Uitgang van de wereldvermaarde H. Bloedprocessie.
- 19.30 uur: Diavoordracht door de Heer A. Frohlich, Luzern, Zwitserland, Oud Voorzitter

van de SKG. Met "Mijn Verzameling” toont hij ons enige mooie dia’s uit zijn 
nog mooiere verzameling, opgebouwd en onderhouden met de beroemde 
Zwitserse precisie.

Vrijdag 13 mei 1983:
- Tentoonstelling geopend van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 19 uur.
- 16.30 uur: "Gymnocalyciums” door Jacques Lambert, Passendal, België, Cactaceae

Brugensis. Hij is gekend als de grootste specialist in dit geslacht in België 
en heeft inzake een zeer grote veldervaring.

- 20.00 uur: Gezellig samenzijn in Restaurant Zandwegemolen, Oude Oostendesteënweg
Brugge, met mogelijkheid tot facultatieve eetgelegenheid.

Zaterdag 14 mei 1983:
- Tentoonstelling geopend van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 20 uur.
- 15.00 uur: H.J. Klein, Troisdorf, BRD, stelt ons zijn laatste Mexico-reis voor onder de

titel "Sonora & Baja California” . Hij is de Mexico-kenner bij uitstek en weet 
als geen ander daarover zijn publiek te boeien. Uitzonderlijke opnamen 6x 6 .

- 19.30 uur: Frau E. Haugg, Altmuhldorf, BRD, met ’Tillandsia’s in Kuituur en op stand
oord” . Enige mooie beelden in overvloeiing!
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Zondag 15 mei 1983:
- Tentoonstelling geopend van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 20 uur.
- 11.00 uur: F. Falco, Marseille, France, bestuurslid APSA & CAPSA, met "Peru" zijn ge

liefkoosd reisdoel. Hij leidt ons doorheen dit prachtig land met zijn enige op
namen en "zijn zuiderse commentaar” .

- 15.00 uur: De Heer Hovens, Lottum, Nederland, welbekend kweker en cactusliefhebber
met ”Op ontdekking in Brazilië” . Actief medewerker "Arbeitskreis Brazilien” .

- 18.00 uur: Slotvoordracht door Dr. P. Rosenberger, Langenfeld, BRD. "Met de beste
beelden uit zijn verzameling, der laatste jaren” , wil de Onder-voorzitter van de 
3 LK en fervent aanhanger van Cactaceae Brugensis, dit symposium op een 
waardige wijze besluiten!

Algemene infomatie:
- Tijdens de openingsuren van de tentoonstelling is de verkoopbeurs van Cactussen, Suc

culenten, Tillandsia’s en Orchideeën bestendig toegankelijk.
- Hotelreservatie kan steeds gebeuren via de Dienst voor Toerisme, Markt, 8000 Brugge 

(ook voor de kust!)
- Mits afspraak met de organisatoren:

- geleid stadsbezoek aan Brugge (gids)
- boottochten op de Brugse reien
- bezoek aan kwekerijen en verzamelingen
- eetgelegenheid tegen democratische prijzen.

Contactadres:
Etienne Lanssens, Secretaris Cactaceae Brugensis, Bruggesteenweg 98, 8080 Ruiselede. 
Telefoon 051/688858.

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel

Kamerkasje met thermostaatgeregelde 
bodemverwarming en controlelampje, 10 
cm diep dicht bodemoppervlak en zeer 
stevige (4 mm) glasheldere afdekkap met 
twee beluchtingsschuiven.
Compleet met plantbak (18x8x7 cm), 2 
zaaibakken (22x16x6 cm), 7 stabiele vier
kante potten (7x7x8 cm) en een bodem- 
thermometer. Grootte 41x32x25 cm.
DM 110,--, incl. snoer en stekker.

Vraagt nog heden onze gratis folder Aussaat '83 met verdere nuttige toebehoren en 
onze literatuurlijst aan.

Alle prijzen minus 13% BTW plus porto/verpakking; levering tegen vooruitbetaling na 
toezending van de rekening.

Jörg Kopper Lockfinke 7 D-5600 Wuppertal 1 W-Duitsland

hobbybenodigdheden 
boeken

Top aanbod!!!
Bakverwarming van aluminium voor ver
warming van zaaibakken, pikeerbakken, 
kamerkasjes, etc.
Grootte 20x30 cm; 12W/220V compleet met 
snoer en stekker.
SLECHTS DM 29,-
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WERKGROEP MAMMILLARIA VAN START! EN HOE...

Op 26 februari was het dan zover. Rond half twee hadden zich 19 Mammillaria-fans ver
zameld in de prachtige kas van de heer Rubingh in Soest. Nog 9 anderen hadden zich voor 
de Werkgroep aangemeld, maar die konden deze eerste keer niet komen. Het duurde niet 
lang of geanimeerde discussies brandden los. Het is altijd weer verwonderlijk te zien hoe 
snel je aan elkaar gewend bent met wat planten in je hand én natuurlijk met een lekker 
kopje koffie van mevrouw Rubingh erbij. In de kas van onze gastheer ben je trouwens in 
dagen nog niet uitgekeken. Fantastisch! Na een uurtje rondkijken bespraken we de mee
gebrachte planten uit de groep van Mamm. polythele. Juist doordat iedereen een aantal 
planten uit deze groep had meegebracht was de bespreking heel nuttig. Ineens zie je 
dezelfde naam bij een heel andere plant staat en dan is het natuurlijk zaak om te proberen 
enige orde in de chaos te scheppen. Zo’n eerste keer b lijft dat nog bij wat kleine stapjes, 
maar de plannen om met zoiets verder te gaan kregen later op de middag al wat vaster 
vorm.
Vervolgens werden de meegebrachte, onbekende planten aan een zeer geslaagd onderzoek 
onderworpen. We zagen zowaar kans om van verschillende planten ofwel de naam ofwel 
de groep waarin ze thuishoren vast te stellen. Dit 'determineren’ b lijft dan ook een vast 
punt bij volgende bijeenkomsten van de Werkgroep.
Inmiddels wat het bijna vier uur geworden en met enige tegenzin verlieten we de kas om 
ons in de huiskamer van de fam. Rubingh af te vragen hoe onze mammillaria-werkgroep er 
in de toekomst moet gaan uitzien. Hierbij kwam een viertal zaken aan de orde.
1. Eerst inventariseerden we alle ideeën van de aanwezigen. Nou, daar kwam wat los. 

Teveel om op te noemen en daarom slechts een greep: het determineren van planten, 
die onder een species-naam of -nummer in ons bezit zijn; standplaatsenlijsten maken; 
uitgebreide beschrijvingen maken bij de fo to ’s uit het boek van Pilbeam; in de Flevohof 
een referentie-verzameling opbouwen; onderlinge briefwisseling.
U ziet grote en kleine plannen bloeiden op en het was ons allen duidelijk, dat er veel 
leuks te doen viel én dat deze Werkgroep geen meelopers kan gebruiken, maar alleen 
mee-doéners.

2. Bij deze ideeën-inzameling kwam ook de vraag aan de orde of men lid van Succulenta 
zou moeten zijn om aan de Werkgroep Mammillaria mee te kunnen doen. We waren het 
er allemaal over eens, dat de Werkgroep niet met subsidies van Succulenta zou moeten 
werken, maar geheel zichzelf zou moeten bedruipen. Ook was iedereen het ermee eens, 
dat in dat geval iedere actieve mammillaria-fan met de werkgroep moet kunnen 
meedoen.

3. Toen moest er natuurlijk ook een soort bestuurtje - eigenlijk een veel te groot woord - 
worden gevormd. Er werd afgesproken, dat Herman Koningsveld voorlopig voorzitter 
zal zijn en dat Gerard van Huffel de taak van secretaris/penningmeester op zich zal 
nemen. Zij kregen meteen een paar taken in hun maag gesplitst: een stukje maken voor 
Succulenta; een verslag schrijven van de eerste bijeenkomst en een ledenlijst maken 
voor de Werkgroep en een begroting opstellen voor de eerstkomende periode.

Planten en Cactussenhandel

PLANTENHANDEL A. H. Abels. A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

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

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

Singel-Bloemmarkt t/o 494-49G. 
Amsterdam. Tel.: 020-227441.

Singel-Bloemmarkt t /o  528 (Geelvink- 
steeg), Amsterdam. Tel.: na 18.00 uur 
020-101641.
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4. Inmiddels is het al ongeveer vijf uur en België en Groningen liggen ook niet om de 
hoek. Daarom werd besloten om een afspraak voor een volgende bijeenkomst te maken 
en daar verder te praten. Op zaterdag 18 juni komen we bijeen bij de Heer Leusink in 
De Klomp. We beginnen om tien uur ’s morgens.
Programma: - Vergelijken van meegebrachte planten van vier soorten: M. parkinsonii, 

M. candida, M. discolor en M. marksiana.
- leder neemt een lijst mee van planten die in zijn/haar bezit zijn.
- Plannen bespreken.
- Begroting behandelen.
- Onbekende planten meenemen en bespreken.

Tegen half zes keerden we huiswaarts. Ik dacht dat de start goed was geweest. Nu komt 
het erop aan om de Werkgroep Mammillaria een bruisend leven te laten leiden. Wilt U 
alsnog meedoen? In het februarinummer van Succulenta zat een opgavestrookje.
H. Koningsveld, Verl. Emmastraat 34, Andelst.

Cactussen
Al 068
Coniferen
Tlllandsias
Uitzonderlijke boeken
Succulenten
Bromellas
Over diverse onderwerpen
Exotica
Kamerplanten
Eplfyten

NATUUR & BOEK Elandstraat 58

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

Liefhebbers
zijn de hele week welkom!

UBINK C.V.
gespecialiseerd in cactussen

Mijnsherenweg 18-20 Telefoon 02977-26880 
1433 AS Kudelstaart AALSMEER (Holland)

Geopend: vrijdag van 13-17 uur 
zaterdag van 9-12 uur

Cactuskwekerij LAKERVELD

Lakerveld 89 Lexmond
(tussen Lexmond en Meerkerk)

Tel. 03474-1718
De bloeitijd begint al weer aardig op 
gang te komen bij Cactuskwekerij 
Lakerveld.
Kom ook eens gauw langs en geniet 
van de vele soorten met hun prachtig 
bloemen.

VAN DER AUWERA
Tuincenter
150 Reetse steenweg
2630 Aartselaar (België)

Epiphyllum's, Asclepiac., Echevaria, cactussen 
e.a. succulenten.
Boomkwekerijgewassen in groot sortiment.

Open alle dagen van de week.

Arbeitskreis für
Mammilarien Freunde

Lijst van soortnamen en synoniemen van 
Mammillaria’s.
Opgesteld door de heer Shurly.
Vierde speciaaluitgave van de AfM met circa 
150 pag. incl. 30 foto's. Toezending na beta
ling van DM 18,-- op Postscheckkonto Saar- 
brücken. Konto nr. 300 00-669 (blz. 590 100 
66) of DM 42,-- (incl. kleurenafdrukken).
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AFDELINGSNIEUWS

Op donderdag 3 maart was er een samenkomst van de afdeling Gooi- en Eemland te 
Hilversum (zoals die er elke eerste donderdag van de maand is).
Tijdens deze samenkomst werd het feit, dat dhr. Rubingh met ingang van de maand maart 
1958 voorzitter werd van de afdeling Gooi- en Eemland, herdacht met een cadeau namens 
de afdeling en bloemen voor zijn vrouw, altijd zeer gastvrij, namens de studieclub.
Het ging 25 jaar geleden niet zo goed met Gooi- en Eemland (geringe opkomst) en men 
hoopte door dhr. Rubingh als voorzitter aan te trekken hierin verbetering te brengen, het
geen met en dankzij hem zeker wel gelukt is.
Dhr. Rubingh werd geprezen om zijn inzet, zowel binnen de afdeling als binnen 
Succulenta (o.a. opzetten studieclubs). Na de pauze volgde er, zoals elke maand, een 
verloting, waarvoor de leden steeds belangeloos planten beschikbaar stellen, gevolgd 
door een diavoorstelling door dhr. Rubingh.

Afdeling Delfzijl
5 mei : Dhr. Hofstee over Parodia’s en onderlinge plantenverkoop. Samenkomst: Res

taurant De Groene Weide, Snelgersmastraat 15, Appingedam.

Afdeling Dordrecht
28 april : Lezing door Dhr. Baan over Coryphanta en Quiz door Dhr. Slingerland.

Afdeling Fryslan
10 mei : Het maken van foto’s en dia’s in uw kas. Samenkomst: Hotel Reitsma, Heeren- 

veen. Aanvang: 19.30 uur.

Afdeling Gooi- en Eemland
5 mei : Lezing met dia’s over vindplaatsen van cactussen in Mexico door Dhr. Rakers.

Samenkomst in de Goede Herderkerk, Simon Stevinweg 146 (ingang Lieve de 
Keylaan) te Hilversum.

Afdeling Gouda
21 april : Algemene praat-en tevens ruilavond.
19 mei : Lezing door Dhr. Neutelings over Mammillaria en andere Mexicaanse geslachten 

Samenkomst: Het Brandpunt, Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur.

Afdelingen Groningen
21 april : Onderlinge ruilavond.

Afdeling Den Helder en Omstreken ,
14 mei : Excursie

Afdeling Hoeksche Waard
19 mei : lezing door Dhr. Magnin over vetplanten. Samenkomst: Landbouwschool, Rijks

straatweg 30, Klaaswaal.

Afdeling Leiden
21 april : Lezing door Dhr. Hovens.
19 mei : Feestavond t.g.v. 6-jarig bestaan. Samenkomst: Petruskerk, Lammenschans

weg, Leiden. Aanvang: 20.00 uur.

Afdeling Nijmegen
2 mei : Interne ruilbeurs en voorlichting over enten.

Afdeling Rijn- en Delfland
21 april : Algemene lezing door Dhr. Buter. Samenkomst: Kleindierencentrum, ingang 

Zuiderpark, Den Haag.
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Afdeling Utrecht
9 mei : Ruilavond.

Afdeling West-Friesland
26 april : Quiz over onze planten, gemaakt door de tam. Bach. Samenkomst en kasje 

kijken bij de tam. Bach, Sperwer 24, St. Pancras.
16 mei : Bijeenkomst bij de tam. Herenius, Simon Koopmanstraat 230, te Wervershoof.

Kasje kijken bij tam. Herenius en bij tam. Dekker. Dia's en praatje van Dhr. 
Herenius.

Afdeling IJssestreek
29 april : Lezing door Dhr. Van de Wouw over vetplanten (te Zutphen).

Afdeling Zwolle
28 april : Lezing door Dhr. Noltee over één zijner reizen.

Vereniging Cactusflora
23 april : Lezing van de Hr. Rosiers over zijn verzameling. Samenkomst: Prov. Instituut 

voor Tuin- en Landbouw, Mechelsevest, Leuven. Aanvang: 19.30 uur.

Vereniging Grusonia
13 mei : Reisverslag Brazilië 1982 door de Heren Vandecaveye en Keirse. Deel I. Samen

komst: Zaal Vijverhof, Kortrijkstraat, Tielt. Aanvang: 20.00 uur.

AFDELING DEN HELDER EN OMSTREKEN

Succulenta, de vereniging voor liefhebbers van cactussen en vetplanten, afdeling Den 
Helder en omstreken houdt van vrijdag 10 juni 1983 t/m  12 juni 1983, een tentoonstelling 
in de kleine Gemeentekassen van Den Helder, Soembastraat 83, Den Helder. (Centrum, 5 
min. lopen van station N.S.)
Tevens bestaat de mogelijkheid om de grote Gemeentekassen, waaronder de Tropenkas, 
te bezichtigen.
Openstelling: vrijdag 10 ju n i'83 van 14 - 22 uur 

zaterdag 11 juni '83 van 14-22 uur 
zondag 12 ju n i'83 van 11 -18 uur 

Toegang is gratis.
De tentoongestelde planten komen uit de verzameling van onze eigen leden. Tijdens de 
tentoonstelling kunnen kleine planten tegen een billijke prijs gekocht worden. Tevens 
worden doorlopend dia’s vertoond uit de diatheek van de eigen leden.
We hebben getracht, door de datum in juni vast te stellen, zoveel mogelijk bloeiende 
planten te kunnen tonen. Bovendien biedt Den Helder als stad en omgeving zoveel meer... 
Den Helder heeft nog frisse lucht, we hebben: een Marinehaven, Marine-Museum, een 
Reddingsmuseum, de veerboot naar het prachtige eiland Texel, met zeer goede boot- 
verbinding. Den Helder heeft duinen, strand, bovendien is het een fijne stad om te 
winkelen met veel terrasjes om een verfrissing te gebruiken. Kortom, de moeite waard om 
deze tentoonstelling te bezoeken. Inlichtingen worden graag verstrekt door Mevr. J. v.d. 
Schoor-Abbenes, secr. afd. Den Helder en omstr., Landmetersweg 41, 1785 HA Den 
Helder. Tel. 02230-31815.

^r.2-
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TENTOONSTELLING TE HELMOND

In mei organiseert "Succulenta, afdeling Eindhoven” in het ontmoetingscentrum ” ’t 
SPEELHUIS", Markt 99 in Helmond, een CACTUS-SHOW.
Dit ontmoetingscentrum is in het centrum van Helmond gebouwd, ontworpen door 
architect Piet Blom. Het is een spel van lijnen en vlakken, een aaneenschakeling van 37 
kubussen op palen.
Medewerking aan onze show wordt verleend door:

De Ned. Orchideeënvereniging kring N.O. Brabant 
De Amateur fotografen vereniging Helmond 
De Zuid-Ned. Bonzaivereniging

Openingstijden: Donderdag 12 mei van 15.00 uur - 21.00 uur
vrijdag 13 mei van 11.00 uur - 21.00 uur
zaterdag 14 mei van 11.00 uur - 21.00 uur

U bent van harte welkom.

CACTUSBEURS TE HAARLEM
De afdeling Haarlem organiseert zaterdag 30 april en zondag 1 mei haar jaarlijkse beurs en 
tentoonstelling in de Stadskweektuin aan de Kleverlaan 9 te Haarlem (dichtbij het NS- 
station en Ripperdakazerne). De beurs zal zijn geopend van 10.00-16.00 uur. Voor het 
reserveren van tafels, die zonder kosten ter beschikking zullen worden gesteld, kunt U de 
heer H.J. Bertram bellen 023-342515.

CACTUSBEURS CACTUSVRIENDEN LIMBURG (B) TE ZOLDER
Ingevolge het enorme succes van de voorgaande jaren organiseert Cactusvrienden VZW op 
zondag 22 mei 1983 opnieuw een grote ruil- en verkoopdag van cactussen.
Deze ruil- en verkoopdag op 22 mei 1983 zal plaatsvinden in het Cultureel Centrum van 
Zolder, Dekenstraat 40 te 3540 Zolder. De openings(-uren) zijn voorzien van 14.00 uur tot 
18.00 uur. De verkopers worden reeds toegelaten vanaf 13.00 uur.
Telefonische inlichtingen en reservaties: 011-271612 of 011-225819.

CACTUSBEURS TE LEEUWARDEN
De afdeling Friesland organiseert haar landelijke cactusruilbeurs dit jaar weer in Restau
rant Prins in de Frieslandhal, Leeuwarden. De datum is gesteld op 30 april (koninginne
dag); op die dag wordt tevens het grote Mallemolenfeest gevierd, zodat we over gebrek 
aan belangstelling zeker niet hoeven te klagen.
De beurs is voor iedereen open om tien uur ’s morgens. De Frieslandhal is gemakkelijk te 
vinden: Zie kaartje febr. nummer.
Reserveren van standruimte: H. van Donge, Hunze 175, 9204 BL Drachten. Tel. 05120- 
19162. Tot ziens op koninginnedag in Leeuwarden.

CACTUSBEURS TE GOUDA

De afdeling Gouda organiseert op zaterdag 14 mei de traditionele Goudse Cactusbeurs. 
Ook deze keer wordt de beurs 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 10.00 uur. Er bestaat tot 15.30 uur de 
gelegenheid om planten te ruilen, kopen of verkopen. Het verkopen van natuurimporten 
wordt door ons niet toegestaan!
Voor het uitstallen van uw planten heeft eenieder 1,50 meter tafellengte gratis ter 
beschikking. Tegen betaling van f 10,-- kan nogmaals over maximaal 1,50 meter beschikt 
worden.
Een fraaie plantententoonstelling zal worden opgesteld. Tevens is er een uitgebreide foto- 
expositie te bewonderen van postzegels met succulenten.
Wij hopen dan ook op uw komst naar Gouda te mogen rekenen om er gezamenlijk een 
prettige sfeervolle beurs van te kunnen maken.
Tot ziens op 14 mei!
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TENTOONSTELLING TE TILBURG

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Succulenta afd. Tilburg organiseert deze 
afdeling een tentoonstelling op 12, 13, 14 en 15 mei in de Plantenkas Janssen Geurts BV, 
Stappegoorweg 227, Tilburg.

TENTOONSTELLING LEUCHTENBERGIA

Het ligt in de bedoeling van het bestuur van Leuchtenbergia, voor elke liefhebber alsook 
voor de leek, een aantrekkelijk geheel op te bouwen. Naast planten, samengebracht door 
de leden van de vereniging, zal plaats gelaten worden voor enkele belangrijke aspecten van 
onze hobby, namelijk: het zaaien, verspenen en enten met demonstratie. Onontbeerlijk 
achten wij daarbij ook de literatuur en de voorstelling van ons tijdschrift. Ten slotte is er 
een zaad- en plantenverkoop voor liefhebbersprijzen.
Deze tentoonstelling gaat door op: zaterdag 28 en zondag 29 mei 1983, telkens van 9.00 tot 
20.00 uur, in het Dienstencentrum, Schoolstraat 44 te Schilde. Inkom gratis, er is een 
ruime parking.

TENTOONSTELLING CACTUSWEELDE AFD. TURNHOUT

Cactusweelde Turnhout organiseert een tentoonstelling op 7 en 8 mei in het Lokaal 
Amicitia, Grote Markt 33, Turnhout. Op 21-23 mei houden de volgende leden opendeur
dagen: F. Moeskops, Steenbokkerslaan 21, Turnhout; F. Cuypers, Fonteinstraat 18, 
Turnhout; L. van Tuiden, Meibloemstraat 10, Turnhout; M. Huygoerts, Oosthovensteen- 
weg 39, Turnhout.
Afdelingen die in clubverband willen komen, gaarne een afspraak maken met M. 
Huygoerts, tel. België 014-418735.

Gezocht: Werdermann: Blühende Kakteen; 
Rauh: Peruanische Kakteenveg. en andere 
literatuur. Tevens liefhebbers die planten 
en literatuur met liefhebbers in de DDR 
willen ruilen. Aanbiedingen en informatie: 
Albert Hofman, Brugstraat 13, 6811 MB 
Arnhem. Tel. 085-512832.

Opgaven voor het meinummer moeten 
uiterlijk op 15 april 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: 2 jaargangen Succulenta (81-82). 
Gevraagd: diverse soorten bolcactussen. 
Onkosten worden vergoed. Hans de Jong, 
Twiskelaan 44, 1566 TL Assendelft. Tel. 
02987-3200.

Te koop: serrekas 2 x 2 m met dak en 
louvreraam. Electrisch vorstvrij te houden 
met minder dan 500 Kwh per seizoen. Vaste 
prijs f 500,--. Nico Vermeulen, Kapelieweg 
7, 3945 LA Cothen. Tel. 03409-1856.

Te koop: 350 cactussen in potten en 14 
bakjes met verschillende soorten. Tevens 
een hardhouten kas van 3 x 3 m. G.P. v.d. 
Ploeg, Molenweg 17, 9922 PB Westeremde. 
Tel. 05965-806.

Te koop: 40.000 plastic potten, 5 cm O è 
2 ct. H. v.d. Loo, Gr. Kruisstraat 83, 6591 
GH Gennep. Tel. 08851-3149.

Te koop gevraagd: plant of zaailingen van 
Melocactus florschuetzianus. Aanbiedin
gen: G.W. de Haan, Krikkelaan 14, 3527 XN 
Utrecht. Tel. 030-933074.
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NIEUWE LEDEN
Berg v.d., Elsweg 7, 3847 LB Hlerden 
Gameren A. van, Schenkeldijk 36, 3291 EK Strijen

Kok A., Bunnerweg 2 9497 PK Donderen 
Offeren P. van, Meentweg 16, 9756 AN Glimmen 
Verloop C.M., Bolhuissteeg 5, 9751 NR Haren 
Limpens-Goossens Mevr., Laar 7, 6363 ET Wijnandsrade 
Eist Gilbert van der, Kerselarenlaan 170, B 1200 Brussel 

België
Werkhoven H., Healsbeamwei 1,9133 DP Anjum 
Bakker R., Wilderinksplein 15, 7555 DV Hengelo 
Bosman Ludwig, Anjerstraat 10, B 9308 Hofstade/ 

België
Breemen A v/d, Huygensstraat 22, 7471 XT Goor 
Brons Dhr., Kleverstrasse 101, D 4150 Krefeld-Huls/ 

BRD
Suel G., Eikenlaan 48, 1561 CE Krommenie 
Vermeer B., Kennedyweg 74, 6708 NB Wageningen 
Ruijter J. de, Lange Zuiderweg 102, 3781 PL Voorthuizen 
Maranus Mevr. G., Koudekerkseweg 118, 4335 HD 

Middelburg
Munter Mevr. A.J. de, Brouwerstraat 90, 2231 HT Rijns- 

burg
Lambeets Jean-Marie, Lange Wanne 271257, D 3492 

Brakel/BRD
Seebregt P.A.M., Past. Konijnstraat 31, 1616 BV Hoog- 

karspel
Velden D. v/d, De Grote Weer 150, 1383 BT Weesp 
Kjempee B/Nord Kakt. Seis., Stordalvej 4 /  Lovel 8800 

Vi borg/Dan mark
Droog A.J., IJsseldijk 221, 2921 BC Krimpen a/d IJssel

Wanie Josef A., Zeltendorferweg 4, D 8493 Kotzting/ 
BRD

Houthoofd Andrè, Puitstraat 6, B 8690 Moorslede/ 
België

Hofman A.W., Brugstraat 13, 6811 MB Arnhem 
Carpels Alfred, Willem Tellstraat 45, B 8370 Blanken

berge/België
Spengen A. van, Hoefweg 202, 2665 LE Bleiswijk 
Kolijn J.C., Breehorn 94, 8223 CS Lelystad 
Eshuis Mevr., Galjoen 30-10, 8243 LD Lelystad

karlhe inz 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 its la n d  L IL IE N S T R . 5 u
Aanvulling piantenlijst 1982/83

D M D M
C e p h a lo c e r e u s  s e n i l is 9 0 , -
C o p ia p o a  h u m i l is 8 , - 1 8 , -
E c h in o c a c tu s  p a lm e r i 4 0 , -
E s p o s to a  m e la n o s te le  v a r. in e r m is 6 0 , -
F e r o c a c tu s  p e n in s u la e 2 0 , - 4 0 , -
H a a g e o c e re u s  tu r b id u s 4 5 , - 5 5 , -
S u b m a tu c a n a  in te r te x ta 2 0 , -

O n z e  n ie u w e  p ia n t e n l i j s t  v e r s c h i jn t n  M e i!

JOCHUM

TEGELEN
organiseert in samenwerking met

Succulenta, afd. Noord- en Midden Limburg

een groot cactusevenement met
demonstraties 

voorlichting 
film  
dia ’s

van 14 t/m 17 mei 1983
dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur
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vonden we Cipocereus minensis, waarvan er enkele prijkten met blauwe 
zaadbessen. De reis werd in een slakkegang vervolgd, totdat de veldweg 
opeens geblokkeerd werd door water. Door de grote regenval had een ri
viertje een zijtak gevormd, die ons nu in een bruisende vaart de doortocht 
versperde. Te voet, springend van steen op steen, werd de overkant ge
haald.

Hoe we ook zochten, de beloofde bolcactussen (Disco's) waren niet te vin
den. Wel zagen we grote hoeveelheden kleine witte bloempjes, zittend op 
een dun, lang stengeltje, welke geverfd in allerlei kleuren als droogbloemen 
in de stad te koop worden aangeboden. De plant is rozetvormig en lijkt op 
een Sempervivum. Na enkele uren gezworven te hebben in dit stukje onge
repte natuur met zijn fraai gekleurde bloemen besloten we terug te gaan. 
De volgende dag reden we een wat noordelijker gelegen weg in, weer met 
behulp van onze gids, de hoteleigenaar. Het gedeelte, waar we nu in te
recht kwamen, verschilde opmerkelijk met dat van de vorige dag. Na zo'n 
drie kwartier door een vlakte, matig begroeid met kleine struikjes en een 
lange grassoort, gereden te hebben kwamen we in een heuvelachtig ter
rein, waar steile rotspartijen steeds meer de overhand kregen. Opeens kon
den we niet meer verder en keken in een dal, waaruit donkere gladde rots
wanden omhoog rezen. Te voet volgden we een pad omlaag tussen de 
rotswanden door. Nu bleek, dat de rotsen begroeid waren met Bromelia's, 
waaronder twee of drie soorten Tillandsia'a. Een bijzonder mooie, zilver
grijs behaarde Tillandsia vertoonde al haar aanlokkelijkheden, maar de af
stand was voldoende groot om grijpgrage handen te ontlopen. De telelens 
was het enige middel om haar te benaderen.
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Cactussen waren hier niet te ontdekken. Echter, de bijzonder mooie be
groeiing, afwisselend overheerst door Tillandsia's en roodgerande Billber- 
gia's, gaf ons een gevoel van grote tevredenheid. Helaas, een naderend 
onweer noopte ons voortijdig naar het hotel terug te keren.
De hooi :,it het de volgende dag droog zou zijn, werd maar ten dele ver
vuld. Donkere wolken bij een temperatuur van 14° C was het weerbeeld 
en dat nog wel hartje zomer. Om 9 uur stapten we in onze Brazilia, ditmaal 
zonder de hoteleigenaar. We reden nu nog noordelijker. Spoedig verdween 
het laatste stukje asfalt en kwamen we terecht op een verharde weg die 
door de vele regen veel van zijn vorm verloren had en meer op een zeef 
met grote gaten leek. We passeerden een grillig stukje natuur. Donkerrode 
rotsen met uitzonderlijke vormen boeiden ons oog en een lichte fantasie 
was voldoende om hier allerlei mystieke figuren in te herkennen.
Na een 1 0 km gereden te hebben besloten we eens een kijkje in de omge
ving te nemen! Deze bestond nog steeds uit de al eerder vermelde rode 
gesteenten. Behalve de reeds bekende Cipocereus minensis konden we 
geen cactussen vinden.
Alhoewel het weer niet zo best was en het ook weer begon te regenen 
besloten we toch maar dit uitstapje voort te zetten, mede omdat het onze 
laatste dag was. Na nog eens een half uur rijden kwamen we op een vlak
ker gedeelte, waar de grond lichter van kleur was en meer kwartszand be
vatte. Uit vroegere gesprekken met de heer Buining wist ik dat de meeste 
Disco's in kwartszand groeien.

Toevallig ontmoetten we hier een eenzame wandelaar met zijn hond, die 
later de eigenaar bleek te zijn van het terrein waar we ons nu bevonden. 
Na een kort gesprekje begreep hij wat de bedoeling was en gaf aan dat op 
geringe afstand deze planten te vinden waren. En inderdaad, op nog geen 
50 m van de weg zag ik mijn eerste Discocactus in 't  vrije veld en nog wel 
in knop. Ondanks de regen moest er gefotografeerd worden, waarbij onze 
man zo bereidwillig was de paraplu boven mijn fototoestel te houden. Bij 
het aanschouwen van deze prachtstukken vergeet men zichzelf en de door
weekte toestand waarin we weldra verkeerden was niet bij machte om on
ze gevoelens van geluk en vreugde te onderdrukken. Door de vele plassen 
moesten we ons beperken tot het naast de weg gelegen terrein. Op een 
stuk van ongeveer 1000 m2 vonden we 15 Disco's waaronder enkele 
mooie gave exemplaren met een diameter van 1 5 cm, een cephalium van 
5 cm en bloemknoppen. Enkele jongere exemplaren zonder cephalium ont
dekten we ook, sommige ervan bijna geheel teruggetrokken in de aarde. 
Kleine plantjes waren niet te vinden.
Volgens de beschrijvingen moeten deze planten behoren tot Discocactus 
placentiformis, waaraan de naam D. tricornis synoniem schijnt te zijn. De
ze Disco, die nogal variabel in verschijningsvorm is, moet in tegenstelling 
met de meeste andere soorten veel meer vocht en koude kunnen verdra
gen, want de temperatuur was echt niet hoog, terwijl de regen gedurende 
enkele maanden in flinke hoeveelheden naar beneden was gekomen. In de 
maanden mei tot september kan op deze hoogte van 1 1 00 a 1 200 m de 
temperatuur soms tot dicht bij het nulpunt dalen.
Verheugd en tevreden waren we over deze vondsten en vooral de ontmoe
ting met de eenzame wandelaar had het mogelijk gemaakt deze natte don
kere dag in een zonnige te veranderen. We wierpen nog een laatste blik op 
ons Discoveld en besloten in een ander jaar, als de regengoden wat minder 
ruim in hun voorraden zouden zitten, terug te keren om dieper het veld in
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te trekken en op zoek te gaan naar andere verschijningsvormen cq. variëtei
ten. Tijdens onze terugtocht naar Diamantina vonden we nog Pseudopilo- 
cereus werdermannianus var. diamantinensis, een mooie bruinbedoornde 
cactus. Deze schijnt ook met witte bedoorning voor te komen, zoals later 
bleek uit een gesprek met Pierre Braun uit Keulen, die ook de omgeving 
van Diamantina heeft verkend.
Na een zeer voldane dag arriveerden we 's avonds om 9 uur in ons hotel.

Het geslacht Billbergia komt voor in Noord- en Zuid-Brazilië. De ongeveer 60  soorten die tot nu toe bekend zijn, behoren tot 
de aardbromelia's en vormen vaak grote groepen. Een aantal wordt als kamerplant gekweekt.

J .M . de B ru yns tra a t 101 , G oor

Wat denkt U van (38)

Mammillaria pilispina J A. Purpus 

Th.M.W. NEUTELINGS

Met deze soort heb ik jarenlang geen raad geweten, niet zozeer omdat 
hij in cultuur moeilijkheden verschafte, integendeel, de naam was het 
onderwerp van een jarenlange puzzel. Ik weet nog goed hoe ik aan mijn 
eerste exemplaar van deze Mammillariasoort gekomen ben. Na een zakelij
ke lunchpauze in Tilburg, in maart 1973, liep ik door een drukke win
kelstraat. En op de stoep in een bak voor een bloemenwinkel trof ik dat 
exemplaar aan, als eenling tussen de gebruikelijke rhodantha's, gymno's, 
noto's e.d. Het bloeide met een paar aantrekkelijke, crèmekleurige bloe
metjes. Destijds zat ik in de beginfase van mijn cactushobby, noch docu
mentatiemateriaal noch kennis van zaken stonden tot mijn beschikking. 
Achteraf bleek dat ik niet de enige ben, die met de naamgeving gesukkeld 
heeft, zij het om andere redenen. Daar kom ik direct nog op terug.
Dit alleraardigste plantje is bijzonder geschikt voor de beginner. Op de 
vensterbank komt het ook gemakkelijk in bloei. Het is een langzame groei
er, die op de duur moet gaan spruiten. Mijn oudste exemplaar heeft daarin 
nog geen zin. De witte randdoorns zijn zeer fijn en dun, net haren. Het aan
tal per areool kan zeer variabel zijn, van 1 0 tot 30 stuks, met een wisselen
de lengte tot ca. 12 mm. Daarnaast zijn er 5-9 randdoorns, tot 10 mm 
lang, naaldvormig, gelig van kleur met meestal een donkerdere, bruine tip. 
In de axillen komt wat witte wol met enige witte borstelharen voor. Reeds 
vroeg in het seizoen, ja soms zelfs in december/januari, worden de talrijke 
bloemknopjes in een krans om de schedel tussen de tuberkels al zichtbaar. 
In maart/april bloeien de bloemen. Deze worden tot 1 5 mm lang en tot 1 0 
mm breed, zijn crèmekleurig, met een paarsrode middenstreep en met 
soms een zwakke roze schijn op de bloemdekbladen. De vruchtbessen zijn 
licht roodoranje. Deze bloemen lijken ontzettend veel op die van Mammilla
ria prolifera. Onze soort behoort dan ook tot de reeks Protiferae (=  de 
spruitvormers), hoewel het spruiten niet direct een in het ooglopende eigen
schap is.
De soortnaam betekent: met haarvormige doorns. Deze plant werd in 
1912 door Purpus beschreven, echter zonder de bloem- en zaadkenmer- 
ken. En deze niet volledige beschrijving heeft nadien tot verwarring geleid.

83



Detailopname m et bloemen van Mamm. pilispina

Foto's van de schrijver

Mamm. pilispina, een echte voorjaarsbloeier
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In 1 949 beschreef Shurly deze plant als Mammillaria sanluisensis en Bac- 
keberg in 1950 als Mammillaria subtilis. Ongeveer twee jaar geleden zag 
ik een duidelijke zwartwitfoto in de Journal of the Mammillaria Society 
staan, met daarbij een uitgebreide beschrijving van de plant. Na vele jaren 
kon ik eindelijk mijn exemplaar van een naam voorzien: subtilis. J. Bleek 
had in die tijd namelijk deze plant aangetroffen in het verspreidingsgebied 
dat Purpus destijds opgaf, t.w. ten noorden van San Luis Potosi. En ook 
Shurly, vandaar de naam sanluisensis.. Het is Hunt geweest, die tot de 
vaststelling kwam, dat het hier om de pilispina van Purpus ging.
De oudste en derhalve de enig geldende naam voor deze Mammillariasoort. 
Speciale kweekaanwijzingen behoef ik voor dit gemakkelijk te houden plant
je niet te geven. Als het maar op tijd in het groeiseizoen water toegediend 
krijgt en niet op de warmste plek in kas of op vensterbank wordt weggezet. 
Gelukkig wordt dit plantje de laatste tijd wat meer aangeboden, het ver
dient alleszins een plaats in onze verzameling.

Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal

Kasverwarming en isolatie (slot)

D.P.A. KLAASSE

Zou u echter de fundering van uw kas aanaarden, door er van turfmolm 
een talud tegen aan te zetten, zodat de vorst niet binnen kan komen (werkt 
alleen zolang de turfmolm droog blijft, beter is van tempex een isolatie aan 
te brengen) dan mag u de genoemde, wat ruim genomen getallen met 
25% reduceren. Zou u de moed op kunnen brengen om plasticfolie correct 
te spannen aan de binnenkant van de kas, voorzover het staande werk be
treft, dan mag u nogmaals 20% reduktie toe gaan passen. Het geheel is 
erg afhankelijk van de standplaats van een kas, van de weersomstandighe
den, van uw woonplaats etc. Daarom is het zéér moeilijk om voor ieder on
der u exact de juiste produkties in een tabel neer te leggen. Onthoud echter 
één ding: een kas verwarmen is moeilijker dan u denkt.
Van verwarmen zijn we bijna ongemerkt aangeland bij isoleren. Ik geloof 
wel, dat iedereen er van doordrongen is dat isoleren echt nodig is en dat 
het absoluut ontoelaatbaar is de kostbare energie te verspillen.
Het scheelt ook flink in de rekening van het G.E.B. want goed isoleren 
bespaart op uw afrekening, m.a.w. het geld blijft in de knip. Maar als u iso
leert, doe het dan zo goed mogelijk. Zomaar een paar vellen plasticfolie uit 
het losse handje ergens tegenaan heeft geen zin en in dat geval kunt u het 
maar beter laten. Er zijn een paar materialen waar u prima mee kunt isole
ren, nl. plasticfolie en het zgn. noppenfolie. Het laatste is in twee uitvoerin
gen te koop, één soort met noppen op folie en één soort met noppen tus
sen twee lagen folie. Beide zijn prima te gebruiken, alleen met de noppen 
op folie, moet u er op letten dat de noppen naar het glas gekeerd worden. 
Isoleert u de kas aan de binnenzijde dan moet de gladde kant van het folie 
naar binnen gekeerd zijn. Isoleert u de kas aan de buitenkant, dan moet het 
folie dus naar buiten gekeerd zijn. De allerbeste methode om uw kas te iso
leren is, aan de buitenzijde van de kas noppenfolie aan te brengen (denk er 
wel aan dat u echt alle naden goed dichtplakt) en binnen in de kas ge
woon glad folie. U heeft dan geen direct koude-neerslag op uw kas (vooral 
bij metalen kassen van belang) en binnen tussen glas en folie bevindt zich
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een stilstaande luchtlaag. Daarom is het zaak, alle naden heel goed met 
plakband dicht te plakken.
Een houten kas is erg gemakkelijk aan de buitenzijde te isoleren, 
bevestigings-problemen zijn er niet. Bij metalen kassen is dit moeilijker ge
zien de soms wel erg smalle glasroeden. Een metalen kas kan echter wel 
aan de binnenzijde goed geïsoleerd worden, daar er steeds meer mogelijk
heden zijn om het folie aan de binnenzijde te bevestigen.
Nogmaals, neem even de tijd om het te doen, het loont echt. Als het folie 
in de staande wanden en het dak is aangebracht is het ook erg de moeite 
waard de nok van de kas te verlagen. Maak de nok zo laag dat u nog rede
lijk goed rechtop kunt staan. In de nok staan toch geen planten, dus alle 
warmte die daarheen gaat is verloren warmte.
Bezitters van een houten kas zouden indien ze de kosten niet te hoog vin
den, kunnen denken aan dubbel glas, dat zonder problemen is aan te bren
gen. Voor de metalen kassen is er ook een oplossing in de handel, nl. ther- 
moplaat. Nu is over thermoplaat het laatste woord nog niet gesproken en 
geschreven. Er zijn nogal wat twijfels over, met name over de helderheid. 
Het is nog niet bekend of die na verloop van jaren achteruit gaat of dat de 
helderheid redelijk constant blijft. Eén ding is wel al duidelijk, nl. de prijs. 
Deze is circa 3 maal zo hoog als van glas. Ik heb een opgave van f  45 tot 
f  50 per m2, afhankelijk van op maat maken. Als pluspunten kan het vol
gende gelden:
1. Enorme brandstofbesparing vanwege de 30-40%  betere isolerende ei

genschappen t.o.v. enkel glas.
2. Buitengewone grote trek-, druk- en slagvastheid (bij laboratoriumproe

ven trad bij 1 2 m valhoogte van een stalen kogel van 2,3 kg geen breuk 
op). Dus geen breuk- of verwondingsgevaar!

3. Goede infrarood-eigenschappen.
4. Grote lichttransmissie: lichtdoorlaatbaarheid 82-85%  (bij glas 95%, 

noppenfolie circa 85% en bij transparant plasticfolie circa 90%).
5. Lange levensduur: het materiaal is samengesteld uit polycarbonaat, 

waarmede reeds jarenlange ervaringen zijn opgedaan. Er wordt een le
vensduur van min. 10 jaar verwacht.

6. Uiterst gering gewicht: plm. 1 200 gram per m2.
7. Prima te verwerken: het materiaal kan goed gezaagd, geboord en ge

schroefd worden.
8. Goed schoon te houden met veel water waaraan eventueel een niet 

schurend of alkalisch schoonmaakmiddel is toegevoegd.
9. Geringe uitzetting: 1 tot 2 mm per m.

Thermoplaat heeft een dikte van 4 Vi mm terwijl de dwarsribben ook op 
deze afstand voorkomen.
Tot besluit wil ik nog een paar raadgevingen aan u kwijt met betrekking tot 
de veiligheid in uw kas. Gebruik alleen apparaten met randaarde en instal
leer uitsluitend en alleen druipwaterdichte verlichtingsornamenten, met 
gebruikmaking van druipwaterdichte wandcontactdozen en schakelaars. Bij 
gebruik van grondverwarmingskabels op 220 V altijd een zgn. netschei- 
dingstransformator installeren, alsmede een aardlekschakelaar. Gebruik 
onder geen voorwaarde kabels die uitwendig beschadigd zijn. Gooi die lie
ver weg, veiligheid boven alles, want 220 V is nog steeds dodelijk. Ge
bruik voor stroomvoorziening in uw kas de daarvoor goed gekeurde kabel, 
nl. V.M.V.K.-kabel en absoluut geen dun plastic-snoer. Hebt u een metalen 
kas, dan is het zeker niet onverstandig deze goed te aarden. Dit geldt voor-

86



al als u met plasticfolie aan het isoleren bent, want dan wil er nog wel eens 
statische elektriciteit optreden en dat kan erg hinderlijk zijn, zeker als men 
er gevoelig voor is.
Geraadpleegde lectuur voor dit artikel:
Publikaties Graafland kassenbouw Vleuten, Vemakas BV Oostwoud (n-H).

Walenburg 106, Dordrecht

Gerard Beets, Oosteinderweg 359, 1432 BT Aalsmeer

Pepsine, als stimulans bij zaadontkieming

JOHN DE WAEL

Sulcorebutiazaden worden door de liefhebber als weinig kiemkrachtig erva
ren. De opkomst van Sulcorebutiazaad ligt aanzienlijk lager dan bij de 
meeste andere soorten. Alhoewel ik niet bepaald een Sulcorebutia- 
liefhebber ben, maar geïntrigeerd door de recalcitrante ontkieming ervan, 
ondernam ik dit jaar enkele experimenten om na te gaan of, door een speci
fieke behandeling van het zaad, een beter kiemresultaat kon verkregen wor
den. Het invriezen van het zaad en de invloed van een pepsinebehandeling 
werden uitgetest in een aantal verschillende combinaties. Pepsine is een ei- 
witsplitsend enzym (=  organische stof met de eigenschap scheikundige 
omzettingen te versnellen) in het maagsap dat eiwitten afbreekt. Het idee 
van de pepsinebehandeling ontleende ik aan D. Herbel, die in zijn boek "A l
les über Kakteen", deze behandeling aanprijst om een beter kiemresultaat 
bij Tephrocactussen te krijgen. Persoonlijk had ik met de behandeling op 
Tephrocactussen geen succes. Pepsine kan in poedervorm (wit) in de apo
theek betrokken worden en dient in water opgelost te worden, wat lang-

87



zaam en moeizaam verloopt. Voor de toegepaste behandeling werd een 
oplossing gebruikt met een pepsinegehalte van 20%, waarin de zaden ge
durende nagenoeg 42 uren te weken werden gelegd. Voor het uitvoeren 
van de testen werden twee porties van elk 1 000 zaden aangekocht: één 
bij De Herdt (Sulcorebutia arenacea)-, deze bleek na zorgvuldig tellen 
1090 zaden te bevatten. Een tweede bij Köhres (Sulcorebutia menesesii 
FR 775); hier bevatte de portie 1030 zaden. Na ontvangst werden de za
den in een onverwarmde kamer bij een temperatuur van + 9° C bewaard. 
Per soort werden 7 verschillende behandelingen uitgetest, het aantal zaden 
van elke soort werd dus in 7 porties verdeeld, hierna genummerd (1), (2), 
(3), enz. Op 22 februari werd een gedeelte van de zaden ingevroren tot — 
20° C en dit tot 20 maart, de datum waarop gezaaid werd. De porties die 
vóór invriezen een pepsinebehandeling ondergingen, werden eveneens 
droog ingevroren. Van beide zaadsoorten werd één van de ingevroren por
ties, zonder overgang, in een vooraf tot ± 55° C verwarmde oven ge
plaatst gedurende een half uur, met het oog op een maximaal shock-effekt. 
Onmiddellijk na de "shock" werd alles gezaaid.

Sulcorebutia-zaaitest 1982
Zaden in gevroren : 2 2  februar i  1 9 8 2  - -  peps inebehande l ing :  4 0  a 4 2

-  peps inegehalte : 2 0 %
uren

SULCOREBUTIA ARENACEA: 1 0 9 0  ZADEN - GEZAAID: 2 0  M A A R T 1 9 8 2

Aantal zaden Toegepaste behandeling Resultaten per: O pkom st

PEPS. — 2 0 ° C  PEPS. + 55 0 C 2 6 /3 3 1 /3  5 /4 1 1 /4 %

(1) 1 5 0  z. ____ ____  ____ — 1 7 3 8 4 2 4 4 2 9 , 3 0

(2) 1 5 0  z. — X — 2 7 4 7 4 7 4 7 3 1 , 3 0

(3) 1 9 0  z. — X X 41 5 6 5 6 5 6 2 9 , 5 0

(4) 1 5 0  z. — X — 3 6 5 0 5 6 5 7 3 8 , 0 0

(5) 1 5 0  z. X X — 1 5 7 7 4 , 7 0

(6) 1 5 0  z. — -  X X — 3 2 4 8 4 8 5 0 3 3 , 3 0

(7) 1 5 0  z. X X X — 1 3 2 3 2 6 2 7 1 8 , 0 0

SULCOREBUTIA MENESESII FR 7 7 5 :
1 0 3 0  ZADEN -  GEZAAID: 2 0  maart 1 9 8 2

Aantal zaden Toegepaste behandeling Resultaten per: O pkom st

PEPS. — 2 0 ° C  PEPS. + 55 0 C 2 6 /3 3 1 /3  5 /4 1 1 /4 %

(1 ) 1 5 0  z. ____ ----  ---- — 9 2 6 2 6 2 8 1 8 , 7 0

(2) 1 5 0  z. — X — 3 2 4 7 4 8 5 2 3 4 , 7 0

(3) 1 3 0  z. — X X 3 7 5 6 5 7 5 7 4 3 , 8 0

(4) 1 5 0  z. — X — 3 4 5 6 5 8 6 0 4 0 , 0 0

(5) 1 5 0  z. X X — 9 1 4 1 5 1 5 1 0 , 0 0

(6) 1 5 0  z. — X X — 3 8 5 4 5 9 6 2 4 1 , 3 0

(7) 1 5 0  z. X X X — 3 5 5 6 4 , 0 0

Kom m entaar bij de verkregen resultaten
Behandeling (1): de niet behandelde zaden geven voor elke soort een ver
schillend resultaat, gaande van zeer matig (Sulcorebutia menesesii. 
18,70% ) tot bevredigend (Sulcorebutia arenacea. 29,30% ). 
Behandeling (2): in beide gevallen wordt een (merkelijk) beter resultaat ge
noteerd.
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Behandeling (3): het maximaal "shock-effekt" bij Sulcorebutia arenacea, 
in vergelijking met de niet behandelde zaden, levert geen beter resultaat 
op. Bij Sulcorebutia menesesii, daarentegen, is het verschil opmerkelijk 
(van 18,70%  tot 43,80% ). Een verklaring zou kunnen zijn dat de zaden 
van Sulcorebutia menesesii heel wat fijner zijn dan deze van Sulcorebutia 
arenacea. Moeten deze laatste langer de oven in?
Behandeling (4): de met pepsine behandelde zaden (zonder invriezen) ge
ven voor beide soorten een merkelijk beter resultaat dan onbehandelde za
den (van + 8,70%  bij Sulcorebutia arenacea, tot + 21,30%  bij Sulco
rebutia menesesii).
Behandeling (5): de vóór het invriezen met pepsine behandelde zaden ge
ven bar slechte resultaten. Oorzaak zou kunnen zijn in het te lang laten 
inweken (42 uren) van de zaden, waardoor de met het preparaat gevulde 
en daarna ingevroren kern, door uitzetting, schade heeft ondervonden. 
Behandeling (6): bij deze test ondergingen de zaden de hierboven beschre
ven pepsinebehandeling; bovendien werd het zaaisel met de pepsineoplos- 
sing overgoten. De resultaten zijn vergelijkbaar met deze verkregen bij de 
eenvoudige pepsinebehandeling.
Behandeling (7): zoals uit proef (5) reeds is gebleken, heeft de pepsinebe
handeling, toegepast vóór het invriezen, een nadelig effekt.

Algemene beschouwingen
— Een interessante combinatie, nl. — / — 20° C / PEPS. / — , werd we

gens gebrek aan zaden niet uitgetest.
— Voor deze testen werd afgezien van elk schimmelwerend of ander (che

misch) middel dat de kiemkracht eventueel zou hebben kunnen afrem
men.

— Een intensieve kontrole van de temperatuur bracht aan het licht dat de 
zaden best tot ontkieming kwamen bij een temperatuur van minimum + 
27° C tot maximum + 32° C. 's Nachts liep het kwik tot -r- 1 5° C. terug.

Besluit
Aangezien de diverse behandelingen slechts voor twee soorten werden uit
getest, was vooraf reeds duidelijk dat geen algemeen besluit kon getrokken 
worden, te meer dat de niet behandelde zaden van deze twee soorten 
reeds een vrij groot verschil in kiemkracht vertoonden. Wij mogen nochtans 
stellen dat de bekomen resultaten richtingaangevend zijn voor verder on
derzoek. Het "shock-effekt”  als gevolg van het invriezen van het zaad, dat 
overigens kan gemaximaliseerd worden door ontdooiing op hogere tempe
ratuur, schijnt de kiemkracht te bevorderen. De pepsinebehandeling, waar 
het mij vooral om te doen was, geeft het beste gemiddelde resultaat. Een 
uitgebreider onderzoek met een groter aantal soorten kan zeker nuttig zijn 
voor de behandelingen (1), (2), (3) en (4). Ook de cumuleerbaarheid van 
de positieve resultaten kan verder onderzocht worden. Wie vervolledigt het 
onderzoek of bezorgt mij de nodige zaden (min. 500 per soort)? Van de 
personen die reeds (meer) ondervinding hebben met pepsine, zou ik graag 
hun bevindingen ontvangen. Al met al stoelt onze hobby op een empirische 
wetenschap.

Spennaartstraat 38, 2921 Nieuwenrode, België
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T IJD S C H R IF T E N

Cactusvrienden jrg . 21 nr. 1 0  (19 8 1 )
Beschreven worden Olea, Mammillaria zeilmanniana en Gymnocalycium anisitsii. Lanssens 
gaat verder met zijn verhaal over hydrocultuur, terwijl ook de cultuuraanwijzingen voor begin
ners en de bestrijding van ziekten en insekten voortgezet worden.

Cactusvrienden jrg . 21 nr. 11 (19 8 1 )
Besprekingen van Neobuxbaumia polylopha en Notocactus uebelmannianus. Een artikel over 
de cactusflora van Arizona. De series over hydrocultuur, cultuuraanwijzingen voor beginners 
en bestrijding van insekten en ziekten gaan verder.

Cactusvrienden jrg . 21 nr. 12  (1 9 8 1 )
Lanssens besluit zijn serie artikelen over cactussen op hydrocultuur. De cultuuraanwijzingen 
voor beginners en de bestrijding van insekten en ziektes worden vervolgd. Toegelicht worden 
Aylostera kupperiana, Hoodia gordonii en het geslacht Lobivia.

Cactusvrienden jrg . 2 2  nr. 1 (1 9 8 2 )
Een tiental rampen in de vorm van ziektes van onze planten worden belicht. Korte beschrijvin
gen worden gegeven van Mammillaria bocasana var. plumosa. Sulcorebutia rauschii, Mam
millaria aureilanata en Selenicereus gr a n d it lorus. De verzorging van vetplanten komt aan de 
orde. In een artikel over alkaloïden in cactussen wordt een algemeen gehouden inleiding over 
deze plantenbasen gegeven.

Cactusvrienden ira. 2 2  nr. 2 (1 9 8 2 )
Korte aandacht krijgen Chamaecereus silvestrii, Echeveria zahnii, Cylindropuntia bigelown en 
Pelecyphora pseudopectinata. Een ziekte bij Pachypodium wordt behandeld evenals ziektes 
en plagen bij andere planten. Het artikel over cactusalkaloïden wordt afgerond. Interessant om 
te lezen blijven de "babbeltjes met de beginneling", waarin vele gewone praktische wenken.

C actaceae brugensis jrg . 4  nr. 3 (1 9 8 2 )
Enkele woorden worden gewijd aan Frailea's. Fenestraria aurantiaca wordt uitvoeriger 
besproken, evenals Wilcoxia tuberosa. Lau is toe aan zijn 1 3e aflevering uit zijn cactusdag
boek.

C actaceae brugensis jrg . 4  nr. 4  (1 9 8 2 )
Lanssens verhaalt van zijn reis naar Mexico. Lau is toe aan zijn 1 4e aflevering uit zijn Zuidame- 
rikaanse cactusdagboek, dat gaat over de cactussen van Peru. Beschrijvingen van Euphorbia 
obesa en Coryphantha vivipara. Besloten wordt met een lijst van KK-nrs (Parodia s).

C actaceae brugensis jrg  4  nr. 5 (1 9 8 2 )
Lanssens vervolgt zijn Mexicaanse belevenissen, terwijl Lau in zijn 1 5e aflevering enkele LAU- 
nrs uit Peru voorstelt. Beschrijvingen van Echinocereus pectinatus var. castaneus en een 
Epiphyllum-bybóde "De Laet".

C actaceae brugensis jrg . 4  nr. 6  (1 9 8 2 )
Lanssens komt in zijn Mexicaanse reisverslag o.a. in de omgeving van Zacatecas. Besproken 
worden Echinocereus pentalophus en Agave utahensis.

C actaceae brugensis jrg . 4  nr. 7 (19 8 2 )
Beschrijvingen van Mammillaria theresae en Adenium obesum ssp. multiflorum. Deel uit 
Lau's Zuidamerikaanse cactusdagboek over Submatucana's. Vervolg van KK-nrs (Parodia en 
Philippicereus).

C actaceae brugensis jrg . 4  nr. 8 /9  (19 8 2 )
Enkele woorden over het geslacht Hatiora Beschrijvingen van N. haselbergii en Brachystelma 
barberae Lanssens vertelt over zijn belevenissen in Mexico. Lau gaat in de 1 8e aflevering van 
zijn cactusdagboek verder met zijn vondsten in Peru. Besloten wordt met de voortzetting der 
KK-nrs.

C actaceae brugensis jrg . 4  nr. 10  (1 9 8 2 )
Deel 1 9 van Lau's cactusdagboek beschrijvende Melocactus fortalezensis en Oroya bor- 
chersii. Vervolg van Lanssens' belevenissen in Mexico. Beschrijvingen van Roseocactus kot- 
schoubeyanus, Orbea variegata en Islaya KK-nummers van Pygmaeocereus tot en met Re- 
butia
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Cactaceaa brugensis jrg . 4  nr. 11 (19 8 2 ).
Lanssens vervolgt zijn reisverslag door Mexico evenals Lau het zijne door Zuid-Amerika. Be
schouwingen over Mammillopsis senilis, Argyroderma roseum en de vorm delaetii.

C actaceaa brugensis jrg . 4  nr. 12 (19 8 2 ).
Aan bod komen Lophophora williamsii, een mysticus onder de cactussen, Astrophytum ca- 
pricorne en zijn variëteiten en Stape/ia wi/maniae.

C actusflora 1 9 8 2  nr. 4
Laenen beschrijft het geslacht Turbinicarpus en het kweken van deze planten. Verzorging van 
de succulenten in april en mei.

C actusflora 1 9 8 2  nr. 6
Roziers beschouwt het geslacht Rhipsaiis, het uiterlijk en de kweekwijze. Verzorging van suc
culenten in juni en juli.

C actusflora jrg. 7 oktobar 1 9 8 2
Laenen beschrijft de bouw van de cactusbloem. Verzorging in de maanden oktober en novem
ber. Korte notities over Cotyledon, Mammillaria pettersonii, Parodia aureispina en Pelecyp- 
hora aselliformis.

C actusflora jrg. 7 nov. 1 9 8 2 .
Een kort stukje over Lithops Het geslacht Echinocereus wordt belicht en een begin wordt ge- 
maak met de bespreking van de familie der Asclepiadaceae.

C actusflora jrg . 7 dac. 1 9 8 2 .
Korte bespreking van het geslacht Senecio. In dit decembernummer wordt aandacht besteed 
aan de kerstcactussen: soorten, hybriden en verzorging. De serie over de Asclepiadaceae 
wordt voortgezet met voornamelijk de vermeerdering en de cultuur. Verzorging van succulen
ten in december en januari.
Grusonia jrg . 22 nr. 4  (1 9 8 2 )
Bespreking van Haworthia maughanii. Verder veel nuttige tips bij het verpotten en de pro
bleemstelling waarom de zeldzamen zeldzaam zijn.

Grusonia jrg . 22  nr. 5 (1 9 8 2 )
In de serie monotypische geslachten komen aan de orde Morawetzia doelziana, Facheiroa 
ulei, Coloradoa mesaeverdae, Utahia sileri en Navajoa fickeisenii.

Grusonia jrg . 22  nr. 6  (19 8 2 )
Een in memoriam Gregoire Lepeer, erelid van Grusonia. Plant van de maand is Hertrichoce- 
reus beneckei. Verder een artikel over het bestrijden van ziektes en een artikel over het nut 
van enten.

Grusonia jrg 22  nr. 7 (19 8 2 )
Plant van de maand is Normanbokea valdeziana. Een overzicht wordt gegeven van de in vori
ge afleveringen behandelde 20 monotypische geslachten.

Grusonia jrg . 22  nr. 9 (19 8 2 )
Besproken wordt Rebutia krainziana Verklaring van namen van enkele cactusgeslachten.

Grusonia jrg . 2 2  nr. 10  (1 9 8 2 )
Bespreking van het geslacht Astrophytum  en zijn soorten.

Grusonia jrg . 22  nr. 11 (1 9 8 2 ).
Besproken wordt het geslacht Neoporteria. Plant van de maand is Crassula cv. "Morgan's 
beauty". Een in memoriam Maurice Boens, bijna 22 jaar bestuurslid van Grusonia.

Grusonia jrg . 22  nr. 12 (1 9 8 2 ).
Bespreking van het geslacht Opuntia en aanverwante geslachten, waaronder natuurlijk Gruso
nia. Verder artikeltjes over Mammillaria matudae en Neoiobivia.

Lauchtenbergia jrg . 3 nr. 7 (19 8 2 )
Het openingsartikel behandelt Discocactus en in 't bijzonder D. horstii. Van Hoofstadt en Tho
mas vervolgen hun reisverslag door Mexico uit 1979. De verzorging in de maand september 
en de bouw van een cactuszaadje vullen het laatste deel. Tussendoor lezen we nog dat er in 
België weer een nieuwe cactusvereniging is opgestaan: Islaya.

Lauchtenbergia jrg . 3 nr. 8  (1 9 8 2 )
Het artikel over zaadvormen krijgt een vervolg met de bespreking en afbeelding van in totaal
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60 vormen. Van Hoofstadt en Thomas vervolgen hun Mexicaanse belevenissen; hierin is veel 
wetenswaardigs te lezen.
In het kort worden voorgesteld Gymnocalycium cardenasianum en Opuntia clavarioides.

Leuchtenbergia jrg . 3 nr. 9  (1 9 8 2 ).
Van Hoofstadt en Thomas vervolgen hun belevenissen in Mexico. Liekens gaat nogmaals in op 
het geslacht Discocactus. Na een vrij algemene beschrijving van het geslacht belicht hij diep
gaand D. placentiformis. Korte bespreking van Notocactussen en N. buiningii. Uitvoerig 
wordt ingegaan op het hoe en wat van verspenen.

Leuchtenbergia jrg . 3 nr. 1 0  (1 9 8 2 ).
Liekens beschouwt Neochilenia mitis, inclusief de literatuur erover. Roziers gaat in op de in
vloed van licht op cactussen en beziet de toepassing van kunstlicht. Het geslacht Rebutia 
wordt beschreven en in 't bijzonder R. xanthocarpa var. salmonea Simon doet een boekje 
open over de naamgeving van het geslacht Rebutia. De voordracht van Keirse "De Bloemen- 
wals”  is samengevat door Hofkens. Van Hoofstadt en Thomas vermelden hun bevindingen 
van maandag 16-7-79 in Mexico.
L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen

Informationsbriaf Z .A .G .M ., (8)f 3 . 1982
B. Hofmann wijdt een in memoriam aan de overleden Harald Topel, die tijdens zijn leven zich 
intensief met het geslacht Mammillaria bezig hield en zeer interessante bijdragen voor dit tijd
schrift leverde. Th. Linze geeft een planteportret van Mamm. pennispinosa var. nazasensis 
H. Topel brengt zijn 14e aflevering over de kleinbloemige, haakdoornige Mammillaria's. Th. 
Linzen geeft een uitgebreide beschouwing over de interessante reeks der Lasiacanthae. B. 
Hoffmann maakt gewag van een Mamm. elegans, welke als een epifiet, in een Cuajioteboom 
groeit.
Kakteen Sukkulentan, 17  (1). 1 9 8 2
E. Herzog behandelt Lobivia tegeleriana en haar variëteiten uitvoerig, inclusief twee mooie 
kleurenfoto's. De botanische tuin en het daarbij gevestigde succulentarium in Greifswald krijgt 
alle aandacht van S. Brehme. G. Fritz doet uit de doeken, waarom Brandts meeste beschrijvin
gen van Weingartia's naar zijn mening waardeloos en overbodig zijn. Een 4-tal mooie kleuren
platen van Sulcorebutia markusii verfraaien deze bijdrage.

Kakteen Sukkulenten , 17  (2). 1 9 8 2
R. Haun besteedt weer uitgebreid aandacht aan het geslacht Rebutia en besteedt er een b-tal 
kleurenfoto's aan. F. Burkhardt doet uit de doeken, met de jeugd als doelgroep, hoe hij zich 
met cactussen bezig houdt. G. Mettée maakt de lezer deelgenoot van zijn kweekervaringen 
met epifytische cactussen. J. Ettelt koos de cultuur van Roseocactus kotschoubeyanus als 
onderwerp. G. Schlütter heeft het over een in de cultuur ontstane mutatie, t.w. Rebutia per
mutata var. gokrausei Daarvan is een goede kleurenfoto afgebeeld.
Cactus &  Succulent Journal (U .S .), 5 4  (5). 1 9 8 2
R. Lozano en W Reid bezochten de groeiplaats van Echinocereus triglochidiatus var. gona- 
canthus, in het White Sand National Monument. M. Kimnach brengt de nieuwbeschrijving van 
Sedum versadense var. villadioides U. Eggli vertelt over zijn verblijf in Colombia en de daar 
voorkomende succulenten. De cactushandel aan banden, volgens de "Lacey A ct", is het on
derwerp van F. Campbell. J. Lavranos geeft de nieuwbeschrijving van Echidnopsis mariae, ge
vonden in Kenya. B. Moulis verhaalt over een toevallige hybride tussen Ferocactus acantho- 
des en Leuchtenbergia principis. Van het geslacht Conophytum  behandelt R. Rawe de sectie 
Ovigera uitgebreid. M. Hawkes schrijft over hybridisering bij cactussen. Een wetenschappelijk 
artikel over de fytochemie van Opuntia van B. Meyer en J. McHaughlin.
Th. Neutelings, Galmeidi/k 49, 4 706 KL Roosendaal

Rectificatie: In Succulenta no 2, 1 983, p. 34 moet onder "Lezers schrij
ven" in regel acht "op  dit plaatsen" veranderd worden in "op die plaat
sen". In regel elf moet kam in kamwortels worden doorgestreept.
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Problem en bij de cultuur van  
Stapelia-achtigen (Stapelieae) (1)

P. DEKKER

Alle Stapelia-achtigen behoren tot de familie der Asclepiadaceae, en om
vatten onder andere de volgende geslachten: Caralluma, Tavaresia (ook 
wel Decabelone genoemd), Duvalia, Echidnopsis, Huernia, Hoodia, Pia- 
ranthus, Stapelia en Trichocaulon.
Minder bekend zijn de volgende geslachten die we enkel bij gevorderde en 
gespecialiseerde liefhebbers tegenkomen: Stultitia, Stapelianthus, Pseu- 
dolithos, Huerniopsis, Edithcolea en Hoodiopsis
De meeste liefhebbers hebben van deze geslachten over het algemeen 
slechts enkele planten, en ik dacht dat onbekendheid met de aparte 
schoonheid van de bloemen hieraan schuldig was. Een ander aspect 
dat zeker niet minder meetelt, is de vrij moeilijke cultuur van deze planten; 
hierbij vergeleken zijn cactussen vrijwel probleemloos. Niet dat ik nu zoveel 
ervaring heb met deze Stapelia-achtigen, maar sinds ik me heb aangesloten 
bij de W.A.N. (Werkgroep Asclepiadaceae Nederland), en daarbij vrij veel 
kontakten heb met liefhebbers uit Nederland en België, die zich eveneens 
met deze plantengroep bezig houden, ben ik de zaak eens wat intensiever 
gaan bekijken.
In de loop van de laatste jaren heb ik vrij veel geëxperimenteerd en uitge
probeerd en zo toch wel een vrij goed beeld gekregen van de mogelijkhe
den, maar ook van de moeilijkheden bij de cultuur van deze planten. Overi
gens moet u van mij geen wetenschappelijke beschouwing of uitgebreide 
theoretische verhandeling verwachten. Ik wil me liever beperken tot wat 
praktische ervaringen en aanwijzingen, waarmee ieder die besluit zich eens 
aan het kweken van deze planten te wagen, zijn voordeel kan doen. Ik wil 
daarbij wel even wijzen op het gezegde dat vele wegen naar Rome leiden, 
en dat hetgeen ik hier vertel beslist het Evangelie niet is, maar enkel beoogt 
een leidraad te zijn bij deze cultuur die boordevol problemen zit.
De meeste Stapelia-achtigen bloeien bij ons in de zomer of nazomer, terwijl 
de vruchten ervan over het algemeen pas in het daaropvolgend jaar tot rij
ping komen. De vruchten zijn van een afwijkende vorm vergeleken bij die 
van cactussen en ontwikkelen zich als ronde, vrij harde en lange peulen, 
die veel zaden kunnen bevatten. Zijn ze rijp dan springen ze open en zien 
we een menigte platte, bruine of zwarte zaden, alle voorzien van vrucht- 
pluis.
In de vrije natuur worden deze dan door de wind verspreid en kunnen zich 
op een plaats, waar genoeg warmte en vochtigheid is te vinden om te ont
kiemen, tot nieuwe planten ontwikkelen. Deze ontkieming kan soms al bin
nen 24 uur plaats vinden.
Omdat deze zaden in het land van herkomst vaak een zeer lange droog'te- 
periode moeten doorstaan, kunnen ze jarenlang hun kiemkracht behouden. 
Toch valt de cultuur van deze planten niet tegen, al blijven er natuurlijk al
tijd problemen!
Eén van deze problemen is bijvoorbeeld het stekken van een Hoodia, 
Tavaresia of Trichocaulon, want dat kan wel eens een jaar in beslag ne
men en in de meeste gevallen wil dat helemaal niet lukken. Wil men hier
mee succes hebben dan moeten de omstandigheden voor wat licht en 
warmte betreft wel optimaal zijn.
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Het zaaien levert over het algemeen weinig problemen op; goed zaad ont
kiemt vrij vlot en de jonge zaailingen groeien bij een goede verzorging voor
spoedig. Ze zullen dat ook wel bijven doen, maar ik wil voor één ding toch 
wel even waarschuwen: zaait u in potjes en maakt u hierbij gebruik van de 
bekende plastic zakjes om de benodigde gespannen lucht te krijgen, laat 
dat zakje er dan niet langer om zitten dan tot de meeste zaden gekiemd 
zijn. Dit als voorzorgsmaatregel tegen verliezen door schimmels , smeul of 
zwartrot, want daar zijn deze kleine plantjes uiterst gevoelig voor. Geeft 
daarom zo vlug mogelijk frisse lucht en houdt ze matig vochtig dan zullen 
ze u echt geen al te grote last bezorgen.
Het stekken van deze planten is een hoofdstuk apart. In de schaarse lectuur 
over de Stapelia-achtigen leest men enkel dat ze, na goed gedroogd te zijn, 
dienen te worden opgepot in een zandig en droog substraat. Dan maar 
wachten tot ze wortels hebben gevormd en pas daarna voorzichtig wat gie
ten. Nou, ik heb met het stekken geëxperimenteerd. Eerst in gewone grond 
met weinig resultaat, soms na enkele maanden eens een worteltje, meestal 
niets. Ze gaan dan wel niet dood, maar er zit geen groei of bloei in en ze 
blijven maar kwijnen. Toen geprobeerd met lava, aangezien dit substraat zo 
goed voldeed bij het stekken van Peireskiopsis Maar niet voor de Stapelia- 
achtigen. Ze vormden hierop helemaal geen wortels, ik zou haast zeggen 
nog minder geschikt dan gewone grond. Toen op vermiculiet, perliet, 
panslag enz., maar de resultaten bleven bedroevend.
Tot ik op een gegeven moment een paar Jiffy-schijfjes tegenkwam en het 
in mijn hoofd haalde om die eens te proberen. Dat ging overigens wel te
gen alle regels in, want had ik tot nog toe steeds op droge grond of een 
droog substraat gestekt, nu werden die schijfjes door middel van heet wa
ter kletsnat gemaakt en na afkoeling daarop de stekken gelegd.
Binnen veertien dagen hadden ze praktisch allemaal een prachtig wortel
gestel en groeiden dat het een lust was om te zien, ongelofelijk gewoon! 
Teneinde deze wortels niet te beschadigen heb ik de hele plant met wortel- 
kluit opgenomen en opgepot in een vrij grove grondsoort, en deze meteen 
voorzien van wat koemestkorrels. Ze zijn goed door blijven groeien, de 
meeste hebben al gebloeid en ze blijven het prachtig doen; wat dat betreft 
mag ik zeker tevreden zijn.
Alleen die erg moeilijke soorten die praktisch niet te bewortelen zijn, o.a. 
Tavaresia, Hoodia en Trichocaulon kan men waarschijnlijk toch maar be
ter door zaaien vermeerderen, mits men aan zaden kan komen, want kom 
je zaden van een Hoodia nog wel eens een enkele keer tegen in een zaad
lijst, die van Tavaresia en Trichocaulon zoek je tevergeefs.
Deze soorten kunnen echter wel goed worden vermeerderd door middel 
van enten. Meest wordt geënt op de knolletjes van Ceropegia woodii, wat 
mij persoonlijk nu niet zo erg kan bekoren; ze moeten dan namelijk een 
groeipunt houden en ik vind die slierten van een Ceropegia aan de Stapelia
achtige planten nu niet bepaald fraai staan. Je blijft daar altijd wel op de 
een of andere manier achter haken, met alle gevolgen van dien: of je 
neemt de hele plant mee, of het potje valt om en er breken weer een paar 
knoppen af van planten, die je nu net zo graag eens had willen zien bloei
en. Vanaf het begin ben ik dus uit gaan kijken naar andere mogelijkheden 
en kwam daarbij vanzelfsprekend in de eerste plaats op de fors groeiende 
Stapelia's, temeer daar deze niet al te veel problemen met zich mee bren
gen in de cultuur en ten tweede heel wat minder vatbaar zijn voor de aan
tasting door zwartrot dan de meeste van deze planten.
Ze hebben evenwel toch ook wat nadelen: evenals bij de entingen op een
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Caralluma

Caralluma

europaea

knol van een Ceropegia kan het soms meer dan een jaar duren eer de groei 
van het entstuk begint. Daarbij hebben ze maar een beperkte levensduur; 
zoals men weet breidt de Stapelia-achtige zich naar buiten uit en sterft het 
middenste gedeelte van de plant af, dus daar moeten we bij een enting op 
dit soort stammen terdege rekening mee houden.
Het liefst ent ik nog op de stammetjes van enkele forsgroeiende soorten 
van Echidnopsis, o.a. Echidnopsis obscura. Hiermee heb ik tot nog toe 
wel de beste resultaten; ze nemen elk entstuk willig aan, groeien praktisch 
altijd meteen goed door en blijven dat ook verder normaal doen. Vooral
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Hoodia's doen het er prima op; wat Trichocaulon betreft weet ik dat eigen
lijk niet, want de enkele die ik bezit zijn op een knol van Ceropegia woodii 
geënt.
Dat enten is overigens niet moeilijk, het enige verschil met enting op een 
cactus is, dat men op de knolletjes van een Ceropegia tevergeefs naar een 
vaatbundelring zoekt. Een voordeel is verder wel het ontbreken van dorens!

St. P ie te rs traa t 27, 4 3 3 1  ET M idde lbu rg  (W O rd t V6l*VOlQCl)

Melocactus arcuatispinus Brederoo et Eerkens species nova
ex ann. A.F.H. Buining

A.J. BREDEROO

(Latijn: arcuatus = boogvormig, spina = doorn met boogvormige doorns)

Corpus solitarium griseo- subcaeruleo- viride 1 9-20 cm diametitur, sine cepha- 
lio 1 1 -1 2 cm altum est radicibus longis ramosis; cephalium ca 8 cm diametitur, 
2 cm et plus altum est, lana alba, praecipue in medio, et saetis brevibus subru
bris praecipue praeter marginem instructum est.
Costae 1 0-1 2 directe decurrunt, in basi plantae 3,5-4 cm latae, media in parte 
2,3-2 ,5 latae et ca 3 cm altae sunt, inter areolas fortius securiformiter altatae. 
Areolae rotundae, 7-8 mm diametientes, primo lana maxime suggrisea, post 
magis tomentosa instructae et postremo nudae; in costa ca 2 cm inter se dis
tant, ad 6 areolae pro costa.
Spinae primo subrubrae ad perrubrae, post suggriseae acumine obscuriore; 
marginales 7 (-8), una oblique deorsum versa ad 3 cm longa et acumine in cor
pus curvato, post par unus oblique deorsum in latera 26-27 mm longus, deinde 
par unus ad libram in latera 21-22 mm longus, postremo par unus oblique sur
sum in latera versus 1 7-1 9 mm longus; summa in areola 1 -2 spinulae adventi
ciae quarum una interdum ut marginalis est et ad 1 6 mm longa est, adventiciae 
3-5 mm longae sunt; una centralis ad perpendiculum distat vel oblique sursum 
directa est, arcuatus acumine longo obscuriore.
Flores ca 20 mm longi sunt, tubus 5 mm diametitur, apertus flos 9 mm latus 
est, tubulosus, nudus, carmineus, sursum obscurior; pericarpellum 4 mm lon
gum et 3,5 mm latum est, cordatum, nudum, constrictione a receptaculo sepa
ratum; receptaculum 1 3 mm longum et 4 mm latum nudum est et aliquibus 
squamulis quae 1-3 mm longae, 0 ,3 -1 ,5  mm latae, supremae in acumen desi
nunt, instructum; folia perianthii transeuntia 5-6 mm longa sunt, 1-1,5 mm la
ta, lanceolata, carnosa, carminea, margine undato; folia exteriora 5-6 mm lon
ga sunt, 1,5-1,8 mm lata, lanceolata, carminea, acumine rotundato, a basi us
que ad mediam partem carnosa, a media parte usque ad acumen praeter ner
vum medialem tantum carnosa sunt, margine irregulariter undato; interiora 5-6
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mm longa, latitudo maxima supra mediam partem 1,4 mm est, in basim acute 
desinentia, lanceolata, tenuissima, carminea, margine irregulariter undato; ca
mera nectarea 3 mm longa et 3 mm lata est, pelviformis, glandulae nectareae 
parietales sunt; pistillum 12 mm longum est, 0 ,5 mm diametiens, album, stig
matibus 41 mm longis et flavis; stamina primaria et secundaria inter se non dis
tinguuntur, in 7 coronis, infima 3,2 mm longa sunt et in pistillum directa sunt, 
suprema 2 mm longa sunt, ad parietem receptaculi adiacentia, filamenta vittae- 
formia perspicue alba sunt; antherae 0,5-0 ,7  mm longae flavae filo tenui cum 
filamentis coniunctae sunt; caverna seminifera 2 mm longa et 1,6 mm lata est, 
cordata.
Fructus inverse clavatus 1 6 mm longus, 4 mm latus, aliquo applanatus, nitide 
roseus est.
Semen galeriforme 1,2-1,4 mm longum et 1-1,3 mm latum est; testa nitide ni
gra loculis oblongis, curvatis ad irregulariter rotundis, fere planis instructa est; a 
tergo pecten bene discerni potest; hilum basale ovale demersum est et textura 
subochrea repletum; micropyle et umbilicus ambo plus minusve pelviformiter 
dermersi hilo continentur; embryo ovatum est, perispermium deest, cotyledones 
vix discerni possunt.
Habitat ad Tiguara-Buraco d'Ayua, Bahia, Brasilia in altitudine 7 50 m in monti
bus.
Holotypus in Herbario Rheno-Traiecti, Hollandia sub nr. HU424.

Plant enkel, grijs-blauwachtig-groen, 19-20 cm diameter, 11-12 cm 
hoog, met lange vertakte wortels; cephalium ca 8 cm diameter, 2 cm 
hoog en hoger, met witte wol die in het midden overheerst en met korte, 
lichtrode borstels, vooral langs de rand. Ribben 10-12, verticaal verlo
pend, aan de basis der plant 3,5-4 cm breed, halverwege naar de top 2,3- 
2,5 cm breed, ca 3 cm hoog, tussen de areolen vrij krachtig bijlvormig ver
hoogd. Areolen rond, 7-8 mm diameter, eerst met zeer lichtgrijze wol, la
ter meer viltig en ten slotte kaal, ca 2 cm van elkaar op de rib, ca 6 areolen 
per rib. Dorens eerst licht tot soms iets donkerrood, later lichtgrijs met don
ker puntje; randdorens 7(-8) 1 schuin naar beneden gericht, tot 3 cm lang 
met naar de plant gebogen punt, dan 1 paar schuin naar beneden zijwaarts 
gericht, 26-27 mm lang, dan 1 paar zijwaarts horizontaal gericht, 21-22 
mm lang, dan 1 paar schuin naar boven zijwaarts gericht, 1 7-1 9 mm lang, 
boven in het areool 1-2 bijdorentjes, waarvan 1 soms als normale doren 
optreedt en tot 1 6 mm lang is, de bijdorentjes 3-5 mm lang; 1 middendo
ren loodrecht of schuin naar boven gericht, afstaand, gebogen, met vrij 
lange donkere punt. Bloem ca. 20 mm lang, bloembuis 5 mm diam., geo
pende bloem 9 mm breed, buisvormig, kaal, karmijnrood, naar boven toe 
donkerder, pericarpellum 4 mm lang, 3,5 mm breed, hartvormig, kaal, 
door een insnoering van het receptaculum gescheiden, receptaculum 1 3 
mm lang, 4 mm breed, kaal, met enkele kleine schubjes bedekt, 1-3 mm 
lang, 0 ,3-1,5 mm breed, de bovenste spits toelopend. Overgangsblade- 
ren 5-6 mm lang, 1-1,5 mm breed, lancetvormig, vlezig, bladrand ge
golfd, karmijnrood; buitenste perianthbladeren 5-6 mm lang, 1,5-1,8 
mm breed, lancetvormig met afgeronde top, aan de basis vlezig tot halver
wege, hoger alleen langs de middennerf, bladrand onregelmatig gegolfd, 
karmijnrood; binnenste perianthbladeren 5-6 mm lang, grootste breedte 
boven het midden, 1,4 mm, naar de basis spits toelopend, lancetvormig, 
bladrand onregelmatig gegolfd, vliesdun, karmijnrood; nektarkamer 3 mm 
lang, 3 mm breed, komvormig, nektarklieren wandstandig. Stamper 12 
mm lang, 'A mm diameter, wit; stempels 4, 1 mm lang, geel, meeldraden 
geen onderscheid in primaire en secundaire meeldraden, in ca 7 kransen, 
de onderste 3, 2 mm lang, naar de stamper gericht, de bovenste 2 mm 
lang, tegen de receptaculumwand aanliggend, helmdraden lintvormig, 
doorschijnend wit, helmknopjes 0,5-0,7 mm lang, geel, door een dun 
draadje aan de helmdraad verbonden; zaadholte 2 mm lang, 1,6 mm
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breed, hartvormig, vrucht omgekeerd knotsvormig, 1 6 mm lang, 4 mm 
breed, iets afgeplat, glanzend roze, zaden mutsvormig, 1,2-1 ,4 mm lang, 
1-1,3 mm breed, testa glanzend zwart, samengesteld uit langwerpige ge
bogen tot onregelmatig ronde vrijwel platte vlakjes, aan de rugzijde een 
goed waarneembare kam, hilum basaal, ovaal, verdiept, opgevuld met 
lichtokerkleurig weefsel, micropyle en funiculus omvattend, beide min of 
meer komvormig verdiept, embryo eivormig, perisperm ontbreekt, cotylen 
nauwelijks zichtbaar.
Standplaats: bij Tiguara, Buraco d'Ayua, Bahia-Brazilië
Deze Melocactus werd op 28-6-1 974 door Buining en Horst op 750 m
hoogte in de bergen bij Tiguara gevonden.
Het holotype is onder no. HU 424 gedeponeerd in het Herbarium van de 
Universiteit van Utrecht.
Ecologische en geografische aantekeningen ontbreken in de dagboekaante
keningen van Buining.
Vanaf deze plaats wil ik de heer G. Eerkens, woonachtig in Suriname, har
telijk danken voor het ter beschikking stellen van levend materiaal, waar
door het tot stand komen van deze nieuwe soortbeschrijving ten zeerste 
werd vergemakkelijkt.
Gillis Steltmanstraat 38, 1067 NP Amsterdam 
Latijnse diagnose: J. Theunissen

G ym nocalycium  (IV)

LUDWIG BERCHT

Serie IV, Mostiana Buxbaum
Kenmerken van de serie: De zaden zijn (iets scheef) komvormig met een 
basaal hilum, ongeveer 1 mm lang. De testa is donkerbruin tot matzwart 
met kogelvormige, enigszins afgestompte knobbeltjes. Het hilum is smal, 
verdiept, soms iets gebogen en bezit een geprononceerde, zwammige, w it
achtige randzoom. Geen arillushuid.
Soorten, die in deze serie thuishoren, zijn: G. ambatoense, G. bicolor, G. 
carminanthum, G. ferrarii, G. glaucum, G. grandiflorum, G. guancbinen- 
se, G. hossei, G. hybopleurum, G. mazanense, G. mostii, G. nidulans, 
G. nigriareolatum, G. oenanthemum, G. ritterianum, G. tobuscbianum, 
G. valnicekianum en G. weissianum.
Alhoewel men uit de kenmerken van de serie zou kunnen concluderen, dat 
dit een duidelijk afgebakende groep van cactussen is, is het tegendeel ech
ter waar. Er is een groot verschil tussen de zaden van verschillende soor
ten, waarbij overgangen naar andere series voorkomen. Persoonlijk zie ik 
de Mostiana-serie als een soort vergaarbak.
Uiterlijk hebben de meeste soorten wel iets gemeenschappelijks. De 
meeste bezitten een zware bedoorning, welke bij sommige zelfs zo wild en 
fors is dat er variëteiten beschreven zijn als ferocior en ferox.
De typeplant van de serie is natuurlijk Gymnocalycium mostii (Gürke) Br. & 
R. 71). Op de areolen staan (7)9-1 1 randdoorns en 1 middendoorn, waar
van de punt omhooggebogen is. De bloemen zijn vrij groot, ongeveer 8 cm 
in diameter en zalmroze van kleur met een donkerder keel. Gymnocalyci
um kurtzianum, eveneens door Gürke in 1 906 beschreven, is volgens 
Hosseus slechts een variëteit van G. mostii. Recente veldonderzoeken be
vestigen dit. De dorens ervan zijn iets langer en de bloemkleur is lichter. De
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Gymnoca/. m ostii Gymnocal. valnicekianum

Gymnocal. carminanthum Gymnocal. m ostii var. kurtzianum

Foto: F. Strigi

planten zijn afkomstig uit de Siërra Chica in de provincie Cordoba. Mogelijk 
is Gymnocalycium grandiflorum Backeberg72) nauw verwant met G. 
mostii.
Uit hetzelfde gebied en wel uit de omgeving van de stad Capilla del Monte 
komt Gymnocalycium valnicekianum Jajo73); waaraan synoniem zijn 
Gymnocalycium immemoratum Cast. & Lelong74) en Gymnocalycium 
tobuschianum Schick^ 5).
Over het ontstaan der synoniemie kan men te rade bij Buining^ö), 
Backeberg77) of Piltz7 8). Piltz laat in zijn uitvoerig artikel zien dat de soort
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zeer variabel is met van 1 tot 8 middendorens, waardoor alle beschreven 
variëteiten opgeheven kunnen worden. Zowel gezien de plaats van her
komst als de vorm van de bloem is de soort verwant met G. mostii.
Een door Piltz aan G. valnicekianum verwant gestelde soort is Gymnocaly- 
cium bicolor Schuetz79). De planten vertonen, vooral als ze bevochtigd 
zijn, een prachtige bedoorning, waarvan een aantal hoornkleurig zijn en de 
andere bruin. Volgens Piltz^o) wordt deze soort aangetroffen bij Cruz del 
Eje, Prov. Cordoba.
De Siërra de Ambato, Prov. Catamarca, is de vindplaats van een recentelijk 
beschreven soort, Gymnocalycium carminanthum Borth en Koop80) Be
ziet men het uiterlijk van de plant en zijn karmijnrode bloemen, dan denkt 
men onwillekeurig aan twee andere roodbloeiers: G. oenanthemum en G. 
tillianum. Gymnocalycium oenanthemum werd in 1934 door 
Backebergöl) beschreven aan de hand van planten die hij had ontvangen 
uit Argentinië. Als vermoedelijke vindplaats vermeldde hij de provincie Men- 
doza. Nadien zijn hiermee identieke planten niet meer teruggevonden. Rit- 
ter meende de soort teruggevonden te hebben en gaf deze zijn veldnum- 
mer FR437. Van Vliet82)( die samen met Rausch, de auteur van G. tillia
num (zie daarvoor onder Pileisperma), op de vindplaats van G. tillianum 
was, veronderstelde dat FR437 deze plant is. Anderen zijn het met deze 
bevindingen eens83) Echter, ook Rausch dacht eerst G. oenanthemum 
gevonden te hebben en eigenlijk wordt de soort enkel afgescheiden op ba
sis van de zaadvorm. Zou het echter niet kunnen zijn, dat G. carminan
thum, G. oenanthemum en G. tillianum, alle drie afkomstig uit de Siërra 
de Ambato, vormen of variëteiten ziin van één en dezelfde soort?
Uit hetzelfde gebergte, de Siërra de Ambato, komt een andere recent be
schreven plant: Gymnocalycium ambatoense Piltz84) De planten werden 
aangetroffen tussen Concepción en Chumbicha. Het zaad van de planten 
door Piltz voorzien van de veldnummers P22 en P29 laten hetzelfde beeld 
zien als de hiervoor genoemde soorten. Een deel van het zaad is het nor
male Mostiana-type, maar vooral P29 helt sterk over naar het Pileisperma- 
type.
Het grensgebied van Catamarca en La Rioja herbergt de groeiplaatsen van 
planten, die tot de groep rond G. mazanense behoren. Een belangrijk ken
merk van deze verwantschapsgroep zijn de min of meer rode meeldraden 
en antheren. De nieuwbeschrijvingen van vele van deze planten en hun 
vormen zijn van de hand van Curt Backeberg. In 1 932 verscheen de be
schrijving van Gymnocalycium mazanense Backeberg85) De planten wa
ren afkomstig uit zendingen vanuit de Siërra de Mazan, Prov. La Rioja. 
Aansluitend beschreef hij nog de variëteiten brevifiorum  en ferox, beide 
eveneens afkomstig uit hetzelfde gebied. Gymnocalycium mucidum Oeh- 
me zou synoniem zijn met het type, terwijl Bödeker verklaarde dat zijn 
Gymnocalycium rhodantherum synoniem is met Backebergs var brevifio
rum
Een dicht bij G. mazanense staande plant beschreef Backeberg als Gym
nocalycium weissianum86\ waarbij hij ook nog twee variëteiten opstelde. 
Als standplaats noemde hij de omgeving van Mazan. De planten zijn forser 
dan G. mazanense. Gymnocalycium nidulans Backeberg87) waarvan de 
auteur slechts opgaf: afkomstig uit het gebied bij Mazan, behoort eveneens 
tot de groep rond G. mazanense en komt voor bij de Senor de la Péna, La 
Rioja. De planten bezitten meer ribben dan G. mazanense. 
Gymnocalycium ferrarii Rausch88) met zijn roze bloemen is eveneens een 
vertegenwoordiger van de Mazanense-groep en afkomstig uit de omgeving 
van Santa Teresa, prov. Catamarca. Ook Gymnocalycium guanchinense
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G. nigriareolatum

Foto's van 
de schrijver

G. hybopleurum

Schuetz89) hoort in de Mazanense-groep. De soort werd beschreven aan 
de hand van uit zaad opgekweekte planten. Volgens Ritter komt de soort 
voor in zuidwestelijk Catamarca; gezien de naam zou men hem meer bij 
Guanchin in de prov. La Rioja verwachten.
In de Siërra de Famatina, omgeving Famatina op een hoogte van 3000 m, 
vonden Ritter en Rausch planten die eerst aangezien werden voor G. guan- 
chinense. Na grondige studie werden ze als een aparte soort beschouwd 
en door Rausch beschreven als Gymnocalycium ritterianum^O) Afgezien 
van de iets lichtere bloem vertoont de beschrijving veel gelijkenis met de in 
1 929 beschreven Gymnocalycium hossei (Flaage jr.) Berger91). Zaad, 
dat Lembcke indertijd oogstte in de buurt van Famatina, gaven planten die 
volgens W. Haage zeer sterk leken op G. /70sse/92). |n importen met de 
nummers B62 en B59a herkende Haage93) zjjn echte G. hossei Toch po
neer ik de gedachte dat G. ritterianum  synoniem is aan G. hossei.
Ten zuidoosten van Tinogasta, in zuidwestelijk Catamarca, vond Ritter 
planten, die hij beschreef als Gymnocalycium glaucum94). De soort, door 
Piltz eveneens gevonden95)i js verwant aan G. mazanense.
Een zeer bekende naam die ook in deze serie thuishoort, is Gymnocalyci
um hybopleurum (Schumann) Backeberg96) Schumann beschreef met 
één regeltje een plant als Echinocactus multiflorus var. hybopleurus, wel-
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ke variëteitsnaam Backeberg terecht tot een soort verhief. Echter, welke 
vorm Schumann voor ogen had en wat Backeberg tot soort verheven heeft, 
is eigenlijk niet meer te achterhalen. Alhoewel Backeberg als groeiplaats de 
provincie Cordoba aangaf, stammen de meeste huidige planten uit de berg
gebieden tussen Andalgala en Hualfin, prov. Catamarca. Koop97) geeft 
een soort doorsneebeschrijving van wat tegenwoordig als G. hybopleurum 
aangemerkt wordt. Het zijn planten met een krachtige bedoorning en een 
korte bloem. De soort is zeer variabel, zodat enkele vormen als aparte va
riëteit beschreven zijn (voor G. pugionacanthum: zie onder Sagliones).

Ver van de vindplaatsen in Catamarca en wel aan de andere kant van de 
Salinas Grandes bij Serrezuela in de provincie Cordoba heeft Knol|98) plan
ten gevonden (WO 92) die eveneens in de groep rond G. hybopleurum 
schijnen te behoren.
In de Cuesta de Portezuelo, Prov. Catamarca, groeit Gymnocalycium nigri- 
areolatum Backeberg99) Zoals zijn naam al zegt, bezit de plant zwarte 
areolen, hetgeen duidelijk is waar te nemen op de standplaatsen 1 00). Ech
ter, in de cultuur zijn de nieuwe areolen geelviltig en worden ook niet meer 
zwart. Volgens Backeberg is Gymnocalycium curvispinum Fric synoniem 
aan zijn G. nigriareolatum.
Tot slot de cultuur. Deze planten zijn gemakkelijk in de cultuur. Ze moeten 
zoveel mogelijk licht krijgen. In de winter koel en droog houden.
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VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
001 Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten. 3e Druk 1981. Prijs 

f 6,-- per stuk. (Bij 10 of meer exemplaren f 4,50 per stuk).
002 Bewaarbanden voor Uw tijdschriften. (Een jaargang per band). Prijs f 16,- per stuk. (Bij 10 of meer 

stuks f 13,- per stuk).
003 Verenigingsspeld in broche-vorm.
004 Verenigingsspeld als steekspeid. Prijs f 4,- per stuk. (Bij 20 of meer stuks f 3,50 per stuk).
005 Affiche in vier-kleuren-druk voor veel doeleinden bruikbaar. Mag door de afdelingen doorverkocht wor

den voor f 2,50/stuk. Prijs 1 1,- per stuk. (In verband met de hoge kosten van verzending en verpakking 
is de prijs dan ook exclusief).

006 Ansichtkaarten per set van 10 met afbeeldingen van succulenten. Prijs f 2,50. (Bij 10 sets of meer 
f 2,- per set). Mogen door de afdelingen doorverkocht worden.

Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het totaal bedrag op girorek. 3742400 van 
Succulenta afd. Verkoop, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.
U kunt volstaan met het vermelden van het aantal en de artikelnummers.
Eventuele informatie wordt U gaarne verstrekt door Frans Maessen, tel. 04752-1995.
N.B. Alle artikelen kunnen tegen vermelde gereduceerde prijzen ook afgehaald worden.

SUCCULENTARIUM
Na betaling van de toegangsprijs kunt U op de Flevohof, gelegen in Oostelijk Flevoland, het Succulentari- 
um en vele andere bezienswaardigheden bezoeken. De Flevohof is dagelijks geopend.
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EVENEMENTEN in 1983

14/17 mei 
22 mei 
28 mei 
28/29 mei 
4 juni 
18 juni 
27 augustus 
10 september 
16 oktober

Tentoonstelling in de Jochum Hof 
Cactusbeurs te Zolder 
Algemene Ledenvergadering te Ede 
Tentoonstelling Leuchtenbergia 
Ruilbeurs te Zwijndrecht 
Ruilbeurs Grusonia te Torhout 
Ruilbeurs te Zutphen 
Ruilbeurs van het Noorden 
Ruilbeurs Cactusflora

Wijziging afdelingssecretariaten

Afd. Eindhoven: Hr. J. Boogers, Anna Paulownalaan 46, 5583 BG Waalre-Aalst.

UITTREKSEL UIT DE JAARVERSLAGEN VAN DE AFDELINGEN OVER 1982

Van de volgende afdelingen werden jaarverslagen ontvangen. Het aantal leden per 1 januari 
1983 wordt tussen haakjes opgegeven.
Amersfoort (42), Arnhem (35), Brabant-België (20), Delfzijl (30), Den Helder (39), Dordrecht 
(29), Eindhoven (77), Fryslèn (46), Gouda (45), Gooi-en Eemland (39), Groningen (43), Haarlem, 
Hoeksche Waard, Kennemerland (45), Noord en Midden Limburg (95), Nijmegen (49), Rijn- en 
Delfland (98), IJsselstreek (72), Zaanstreek (99), Zeeland (70), Zwolle (46).
Met beurzen en tentoonstellingen waren de volgende afdelingen actief: Groningen/Delfzijl en 
Hoogeveen, Dordrecht, Gooi- en Eemland, Noord en Midden Limburg, Gouda (had ook een 
stand op de Geraniummarkt), Haarlem, Den Helder, Frieslan, Nijmegen, IJsselstreek en Zee
land.
Afdelingsblaadjes hebben de afdelingen Eindhoven, Gouda, Frieslan, IJsselstreek, 
Zaanstreek.
In 1982 werden veel excursies gemaakt. O.a. naar: Kwekerij de Herdt, Kwekerij Hovens, Kwe
kerij Bongaards, Kwekerij Edelman, Kwekerij van Donkelaar, Kwekerij Lakerveld. Verder naar 
de Plantentuin in Meise, de Jochum Hof, Kew and Wisley Gardens, Beurs in Osnabrück, de 
Hortus in Haren, het Zuiderpark in Den Haag en de Hortus in Leiden.
Voordrachten werden gehouden door de eigen leden alsmede door de heren Bercht, Beyers- 
bergen, Beukelaers, Bongaards, Bos, van Donkelaar, van Genotte, Goossens, de Groot, v.d. 
Hoeven, Hoey Smith, Hoste, Hovens, Janssen, Lau, Liekens, de Looze, Lanssens en Meyer- 
nich, Noltee, Rubingh, Sterk, Triep en De Vries.
Verder werden weer zaaidemonstratiës gehouden, alsmede zaaiwedstrijden, boekbesprekin
gen, determineren, verlotingen, fotografie, kasje kijken, ruilavonden, plant van de maand 
bespreken, gezamenlijke materiaalinkoop, enz.

HOVENS cactuskwekerij

Markt 10, 5973 NR Lottum Tel. 04763-1693
Lottum vindt U, E3 richting Venlo afslag Venray 
Grubbenvorst - Lottum.

Spec. kwekerij voor hobbyisten en ver
zamelaars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek 
gratis toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe cul- 
tuurimporten voor de verkoop 
Geopend van maandag t/m zaterdag 
van 9-18 uur.
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Fotografie heeft in 1982 duidelijk meer aandacht gekregen dan tevoren.
De afdelingsbibliotheken kregen weer de nodige aandacht, hoewel over het algemeen wat 
minder nieuwe boeken werden aangeschaft.
De ledentallen van de afdelingen laten slechts een geringe daling zien, waaruit we kunnen 
opmaken, dat het deelnemen aan afdelingsactiviteiten dusdanig bindt, dat men graag lid 
blijft.

J.M. Smit-Reesink

AFDELINGSNIEUWS 

Afdeling Achterhoek
19 mei : Lezing over Opuntia en Tephrocactus
16 juni : Lezing over Crassula en Astrophytum

Samenkomst: Vormingscentrum, Goudenregenstraat 1, Lichtenvoorde. Aanvang: 
20.00 uur

Afdeling Amsterdam
17 juni : de Heren Meerstadt en Bregman vertellen over hun reis naar Columbia, Peru en

Ecuador. Samenkomst: de Rietwijker, 3e Schinkelstraat 9, Amsterdam.

Afdeling Arnhem
9 juni : Enige leden houden een praatje over een bepaald geslacht. Keuring zaaiwedstrijd, 

entdemonstratie.

Afdeling Delfzijl
2 juni : Lezing door dHr. van Steensel. Samenkomst: Restaurant De groene Weide, Snel- 

gersmastraat 15, Appingedam.

Afd. Dordrecht
2 juni : Lezing door de Werkgroep Succulenten Bescherming.

Afd. Eindhoven
6 juni : Lezing door dHr Bongaards over Cactuskwekerijen in Zuid-Afrika. Samenkomst: 

De Schalm, O.L. Vrouwedijk 31, Meerveldhoven. Aanvang: 20.00 uur.

Afdeling Fryslan
14 juni : Bingo-avond. Samenkomst: Hotel Reitsma, Heerenveen. Aanvang: 19.30 uur.

Afdeling Gouda
19 mei : Lezing door dHr Neutelings over Mammillaria en andere Mexicaanse geslachten. 

Samenkomst: Het Brandpunt, Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur

Afdeling Groningen
19 mei : Lezing door de Werkgroep Succulenten Bescherming en discussie.

Afdeling Hoeksche Waard
19 mei : Lezing dHr Magnin over vetplanten 
9 juni : Quiz en Ruilbeurs.

Samenkomst: Landbouwschool, Rijksstraatweg 30, Klaaswaal.

Afdeling Leiden
19 mei : Feestavond t.g.v. 6-jarig bestaan.
16 juni : Het fotograferen van planten van dichtbij, instructie.

Samenkomst: Zaal Petruskerk, Lammenschansweg, Leiden. Aanvang: 20.00 uur.

Afdeling Nijmegen
6 juni : Lezing door dHr Beukelaers.

3



Afdeling Rijn- en Delfland
26 mei : Buitenexcursie door het Zuiderpark o.l.v. dHr van Zijp. Start bij het Kleindieren

centrum, Ingang Zuiderpark, Den Haag.

Afdeling Utrecht
13 juni : Lezing.

Afdeling West-Friesland
10 mei : Bijeenkomst bij de Fam. Herenius, Simon Koopmanstraat 230, Wervershoof.
15 juni : Bijeenkomst bij de Fam. de Wit, Zwaagdijk. Informatieavond over probleemcac- 

tussen in Uw verzameling.

Afdeling IJsselstreek
27 mei : te Goor, Lezing door dHr Lanssens over hydrocultuur.

Afdeling Zwolle
26 mei : Quiz en Bingo.

Afdeling Zaanstreek
27 mei : Lezing door de heer Hovens met als onderwerp: Groei en bloei in de volle grond. 
24 juni : Lezing door Arnold Meerstad en Rob Bregman over hun reis naar Columbia, Peru

en Ecuador.

Vereniging Cactusflora
24 mei : Voorjaarsruilbeurs.
14 juni : Bezoek aan de tuinen van het Instituur o.l.v. dHr Wijnants. Samenkomst: Prov. In

stituut voor Tuin- en Landbouw, Mechelsevest, Leuven. Aanvang: 19.30 uur.

Vereniging Grusonia
10 juni : Reisverslag Brazilië deel II. Samenkomst: zaal Don Bosco, Pastoriestraat, Tor

hout. Aanvang: 20.00 uur.

Vereniging Lophophora
13 juni : Enten door dHr Beukelaers.

Zaden van cactussen 
en andere succulenten

*
Vraag de nieuwe lijst aan 

met meer dan
3000 soorten.

G. Köhies
Bahnstrasse 101 

D-6106 Erzhausen-Darm stadt

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
3945 BC Cothen - G roenewoudseweg 14

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

’s Zondags gesloten 
Postbus 12 - Tel. 03436-1267

VAN der AUWERA
Tuincenter 
150 Reetse steenweg 
2630 Aartselaar (België) 
Tel.: 3.88759.03

Epiphyllum's, Asclepiac., Echevaria, cactussen 
e.a. succulenten.
Boomkwekerijgewassen in groot sortiment.

Open alle dagen van de week.

M
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RUILBEURS TE ZWIJNDRECHT

De ruilbeurs te Zwijndrecht, georganiseerd door de afdeling Dordrecht, zal worden gehouden 
op zaterdag 4 juni van 10 tot 16 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. 
Tafelhuur f 3,50 per meter. Toegang verder geheel gratis. Zaterdag 4 juni naar Zwijndrecht.

TENTOONSTELLING TE DEN HELDER

Succulenta, de vereniging voor liefhebbers van cactussen en vetplanten, afdeling Den Hel
der en omstreken houdt van vrijdag 10 juni 1983 t/m 12 juni 1983, een tentoonstelling in de 
kleine Gemeentekassen van Den Helder, Soembastraat 83, Den Helder. (Centrum, 5 min. lo
pen van station N.S.)
Tevens bestaat de mogelijkheid om de grote Gemeentekassen, waaronder de Tropenkas, te 
bezichtingen.
Openstelling: vrijdag 10 juni 1983 van 14 - 22 uur

zaterdag 11 juni 1983 van 14 - 22 uur
zondag 12 juni 1983 van 11 - 18 uur

Toegang is gratis.

CACTUSBEURS CACTUSVRIENDEN LIMBURG (B) TE ZOLDER

Ingevolge het enorme succes van de voorgaande jaren organiseert Cactusvrienden VZW op 
zondag 22 mei 1983 opnieuw een grote ruil- en verkoopdag van cactussen.
Deze ruil- en verkoopdag op 22 mei 1983 zal plaatsvinden in het Cultureel Centrum van Zol
der, Dekenstraat 40 te 3540 Zolder. De openings(-uren) zijn voorzien van 14.00 uur tot 18.00 
uur. De verkopers worden reeds toegelaten vanaf 13.00 uur.
Telefonische inlichtingen en reservaties: 011-271612 of 011-225819.

I
TENTOONSTELLING LEUCHTENBERGIA

Het ligt in de bedoeling van het bestuur van Leuchtenbergia, voor elke liefhebber alsook 
voor de leek, een aantrekkelijk geheel op te bouwen. Naast planten, samengebracht door de 
leden van de vereniging, zal plaats gelaten worden voor enkele belangrijke aspecten van 
onze hobby, namelijk: het zaaien, verspenen en enten met demonstratie. Onontbeerlijk ach
ten wij daarbij ook de literatuur en de voorstelling van ons tijdschrift. Ten slotte is er een 
zaad-en plantenverkoop voor liefhebbersprijzen.
Deze tentoonstelling gaat door op: zaterdag 28 en zondag 29 mei 1983, telkens van 9.00 tot 
20.00 uur, in het Dienstencentrum, Schoolstraat 44 te Schilde. Inkom gratis, er is een ruime 
parking.

RUIL- EN VERKOOPBEURS GRUSONIA

Op zaterdag 18 juni 1983 organiseert Grusonia haar voorjaarsruil- en verkoopbeurs in zaal 
Don Bosco, Pastoriestraat te Torhout (B). De toegang tot de beurs is vrij.
Op zondag 3 juli houdt Grusonia een open-deur dag, waarbij 10 leden hun kassen openstel
len voor publiek. Deze leden wonen o.a. in Brugge, Oostende en Roeselaere. Voor geïnteres
seerden kunt U voor verdere informatie terecht bij dHr Bercht.

Open-deur dag
op 28 en 29 mei stelt Rudi Winkelmans, Vekenstraat 37, 2260 Nijlen (B) van 14.00 tot 17.00 
uur zijn kas open voor publiek.
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PROGRAMMA VAN DE 3-LANDEN KONFERENTIE 24 - 25 SEPTEMBER 1983
"Domein Hengelhoef”  te HOUTHALEN, België.

Zaterdag 24 september
14.00 uur Ontvangst der deelnemers, afhalen van sleutels.

Studiegroepen:
15.30 uur ” De rasterelectromicroscoop als hulp in de cactusliefhebberij”  door de Hr. 

W. v. Maele uit België.
16.00 uur "Energiebesparing in de kas” door de Hr. G. Uil uit Nederland.
18.00-19.00 uur AVONDETEN
19.00 uur VOORDRACHTEN met dia’s door:

Prof. Dr. Werner Rauh, President I.O.S. uit Heidelberg 
Marcel Kroenlein, Dir. van de Jardin Exotique uit Monaco met de beste beel
den van zijn laatste expeditie.

Daarna Gezellig samenzijn in de bar.
Vanaf 15 uur PERMANENTE RUIL- EN VERKOOP-BEURS voor de deelnemers aan het 

weekend, op het overdekte terras van de Bar. Er zijn ook enkele kwekers aan
wezig, naast de vele liefhebbers met hun eigen ruil- en verkoop-planten.

Zondag 25 september
8.00-9.00 uur ONTBIJT
9.00 uur Gelegenheid tot bijwonen R.K. Mis.
10.00 uur VOORDRACHT met dia’s door Dr. J.M. Chalet, Zwitserland: ” De tropische

cactussen van Brazilië” .
11.00 uur Afhalen van de prijzen van de gratis TOMBOLA, in de zaal van de cactus

beurs.
12.00 uur MIDDAGMAAL.
13.30 uur Slot van de RUIL- EN VERKOOP-BEURS.

De kosten van deelname aan het gehele weekend bedragen, inclusief 3 maaltijden, 1 over
nachting en gratis lot voor tombola voor:
VOLWASSENEN Studio 2 pers. f 67,50, toeslag f 6,50, alleen zaterdag f 25,00, alleen zondag 
f 34,50.
KINDEREN tot 12 j. weekend f 40,00, alleen zaterdag f 9,00, alleen zondag / 18,00; tot 6 j. 
weekend f 27,00, alleen zaterdag f 8,00, alleen zondag f 12,50.

Attentie: Alle gasten worden ondergebracht in de Hengelhoef. Geef U tijdig op, daar het aan
tal beperkt is.
Inschrijven tot 30 juli a.s. bij: J. v.d. Ven-v. Gerwen, St. Janstraat 51, 5507 NB Oerle, tel. 
04905-1207.

Betaling s.v.p. tijdig op postrekening 1111923 op bovenstaand adres, onder vermelding 
"deelname........personen 3LK” .
Hebt U nog plaats over in uw auto? Neem dan iemand mee!

Planten en Cactussenhandel

PLANTENHANDEL A. H. Abels.
A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

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

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

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

Singel-Bloemmarkt t/o  528 (Geelvink- 
steeg), Amsterdam. Tel.: na 18.00 uur 
020-101641.
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Ad 6. Clichéfonds:
Kas, girosaldo f 16.892
Zaad (kostprijs) 2.100
Verpakkingsmat., Drukwerk 5.201
Schrijfmachine 1.506
Voorverkopen  668

f  25.031
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Ad 7. Buiningfonds:
Voorraad Discoboeken (3027) f 3T.784
Voorbereidingskosten "Korevaar” 901
Giro, kas 298
Vorderingen 838
Nog te betalen kosten - 2.306
Fondsvermogen - 20.605

f  10.910

Ad 10. Voorziening bibliotheek:
Uitgaven: boeken f  545

porto 444
verzekering 94

f 1.083
Ten laste van voorziening 83
Exploitatierekening, regel 19 f  1.000
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SUKKULENTENTUIN

FAM. VAN DONKELAAR
Laantje 1 Werkendam tel. 01835-1430

Bij een plant hoort een naam. Die vindt 
U bij ons! U bent van harte welkom. 
Succulentaleden altijd 20% korting op 
planten uit onze cactusverkoopkas.

Cactussen
Al 0 6 3
Coniferen
Tillandsias
Uitzonderlijke boeken
Succulenten
Bromellas
Over diverse onderwerpen
Exotica
Kamerplanten
Eplfyten

NATUUR & BOEK Elandstraat 58

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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Opbrengsten Begroting Begroting
1982 1982 W/V 1983

12. Contributie (3431) f 121.030 f 123.000 f V 1.970 f 117.900
13. Netto opbrengst verkopen 4.087 1.000 w 3.087 2.000
14. Inschrijfgeld (228) 1.710 1.000 w 710 1.200
15. Advertenties 9.026 8.000 w 1.026 8.000
16. Clichéfonds 7.899 10.000 V 2.101 8.000
17. Interest 7.356 4.000 w 3.356 4.000

f 151.108 f 147.000 f w 4.108 f 141.100

Uitgaven
18. Tijdschrift / 127.986 f 140.000 f W 12.014 f 130.000
19. Bibliotheek 1.000 1.000 - 1.000
20. Porto 2.953 5.000 W 2.047 4.000
21. Drukwerk 248 1.000 W 752 500
22. Vergader- en reiskosten 4.432 5.000 W 568 5.000
23. Propaganda 3.327 3.000 V 327 3.500
24. Diatheek - 200 W 200 100
25. Vergoeding sprekers 334 400 W 66 500
26. Diverse kosten 520 1.000 W 480 1.000
27. Batig( + ), nadelig(—) saldo f + 10.308 /  -  9.600 f + 19.908 f —  4.000

f 151.108 f 147.000 f w 4.108 f 141.100

Ad 20. Porto:
Secretaris f 376
Ledenadministratie 2.209
Penningmeester 199

/ 2.784
Bankkosten f 169

f 2.953

Ad. 22. Vergader- en reiskosten:
Dagelijks bestuur f 2.716
Ledenraad f 1.716

f 4.432

UBINK C.V.

gespecialiseerd in cactussen

Mijnsherenweg 18-20 Telefoon 02977-26880 
1433 AS Kudelstaart AALSMEER (Holland)

Geopend: vrijdag van 13-17 uur 
zaterdag van 9-12 uur

Ad 26. Diverse kosten:
Handleiding nieuwe leden f 428
Overige kosten 742
Koersverschillen vreemde valuta 472
Voordelige waarderings 
verschillen effecten - f 1.122

f 520

Arbeitskreis für
Mammillarien Freunde

Lijst van soortnamen en synoniemen van 
Mammillaria’s.
Opgesteld door de heer Shurly.
Vierde speciaaluitgave van de AfM met circa 
150 pag. incl. 30 foto ’s. Toezending na beta
ling van DM 18,- op Postscheckkonto Saar- 
briicken. Konto nr. 300 00-669 (blz. 590 100 
66) of DM 42,-- (incl. kleurenafdrukken).
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Opgaven voor het julinummer moeten voor 
15 juni bij mevr. Smit zijn. Leden van Succu
lenta hebben per jaar recht op één gratis 
advertentie in deze rubriek. Alleen adverten
ties de liefhebberij betreffende worden op
genomen.

sterk in deze genera zijn geïnteresseerd 
kunnen mij altijd op bijgaand adres contac
teren. Wim Vanmaele, Hanestraat 145, 9360 
Buggenhout, België.

Gevraagd: de volgende Succulenta’s 1971 
Mei, 1972 Juni, 1973 Febr. t/m Mei en de 
jaargangen 1974 t/m 1977, verder alle moge
lijke informatie en boeken betreffende de 
geslachten Gymnocalycium en Weingartia 
mag ook Engels of Duits zijn. Onkosten en 
porto worden door mij vergoed. Reacties en 
prijsopgaven aan R. Wondergem, Vluchten- 
burgstraat 9, 4337 JM Middelburg. Tel. 
01180-15301 na 17.00 uur.

Gevraagd: wie kan mij tegen vergoeding aan 
stekjes of planten Van de WITTE Zygocac- 
tus en/of Albuca unifoliata helpen? Eventu
eel ruilen tegen Zygocactus hybr. Aanbie
dingen met prijs aan: H.G. Figge, Hilverts- 
weg 115, Hilversum. Tel. 035-42003, na 18 
uur.

Gevraagd:: het tijdschrift The National Cac
tus & Succulent Journal No. 1-1981. On
kosten worden vergoed. D. Maasdam-Heuff, 
Haarlemmertrekvaart 34, 2343 JC Oegst- 
geest.

Gevraagd: jonge planten van Fockea crispa, 
Dioscorea (Testudinaria) elephantipes, Ja- 
tropha berlandieri, Jatropha texensis, Ke- 
dostris africana. Onkosten worden vergoed. 
Dankier Luk, Bergansestraat 48, 3170 Her- 
selt, België.

Gevraagd: soortechte Conophytum zaden. 
Wie kan mij helpen aan adressen van zaad- 
handelaren en verzamelaars die zich specia
liseren in Conophytums. Alle brieven wor
den beantwoord en postzegels vergoed met 
Int. Reply Coupons. Mr. Herman Kortink, 28 
Akatarawa Road Upper-Hutt, Nieuw Zee
land.

Gevraagd: documentatie en stekken van de 
volgende soorten: Epiphyllum, epiphyllop- 
sis, chiapsis, phyllocactus, rhipsalis, rhipsa- 
lidopsis, nopalxochia, wittia. Verzoeke eerst 
even te bellen. P. Tingen, Oostersingel 19a, 
9401 JZ Assen. Tel. 05920-12234.

Gevraagd: ik zoek plantjes (scheuten of 
stekken) van volgende genera: Sulcorebutia, 
Rebutia, Aylostera, Mediolobivia en Wein
gartia. Eveneens ben ik op zoek naar door
nen, zaden en literatuur van de hierboven 
vermelde genera. Personen, die eveneens

Te koop gevraagd: een ouder exemplaar van 
Opuntia-bergeriana (bloeibaar). Mevr. G. Ho- 
vingh, Scheepswerfstraat 42, 9501 NR 
Stadskanaal. Tel. 05990-48510.

Aangeboden: vele soorten cactussen tegen 
hobby-prijzen. Alles uit eigen hobby- 
kwekerij. J. Speijcken, Maasstraat 12, 
Broekhuizenvorst. Tel. 04763-1762. Broekhui
zen vindt U 16 km ten noorden van Venlo.
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DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel
Direct leverbaar:
Backeberg, Curt: DIE CACTACEAE, 
HANDBUCH DER KAKTEENKUNDE, 
deel II Cereoideae (Austrocereinae), 722 
p., 696 deels kleurenafb., 72 tab.; onver
anderde herdruk van de eerste druk van 
1959. Linnenband met beschermomslag, 
DM 235,-- (voordeelprijs voor afnemers 
van het verzamelwerk DM 198,-).
Zie ook de bespreking in dit tijdschrift!!! 
Een 6 p. kleurenprospectus en inschrijf- 
form. liggen voor U klaar!!

hobbybenodigdheden 
boeken

Verder leverbaar:
HAAGE/KAKTEEN VON A-Z, DM 85,-; 
ANDERSOHN/KAKTEEN U.A. SUKKU- 
LENTEN, 500 Kleurenfoto's. DM 46,-; 
BRITT. & ROSE/THE CACTACEAE, 
DM 128,-; PILBEAM/MAMMILLARIA, A 
COLLECTORS GUIDE, DM 83,~; SCHA- 
FER/NOTOCACTUS, DM 24,-; en nog vele 
andere titels op aanvraag.

Jörg Kopper Lockfinke 7 D-5600 Wuppertal 1 W-Duitsland

OPEN DAG BIJ
KWEKERIJ WILLEMSEN

Op de eerste zaterdag van juni (4 juni) 
is onze kaktuskwekerij 

van 9 uur tot 16 uur geopend!
Alle kaktusliefhebbers 
zijn van harte welkom!

A.Th. Willemsen - Lentsestraat 37 
Lent bij Nijmegen

karlhe inz uhlig - k a k te e n 5
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 ts la n d  L IL IE N S T R . 5 ü

D M
Aanvulling p lan ten lijs t 1982/83

D M
C e p h a lo c e r e u s  s e n i l is 9 0 , -
C o p ia p o a  h u m il is 8 , -  - 1 8 , -
E c h in o c a c tu s  p a lm e r i 4 0 , -
E s p o s to a  m e la n o s te le  v a r .  in e r m is 6 0 , -
F e r o c a c tu s  p e n in s u la e 2 0 , -  - 4 0 , -
H a a g e o c e re u s  tu r b id u s 4 5 , -  - 5 5 , -
S u b m a tu c a n a  in te r te x ta 2 0 , -

O n z e  n ie u w e  p la n t e n l i j s t  v e r s c h i jn t  in  M e i

10



De noodzaak to t bescherm ing van cactussen (1)

H.A. HARRINGTON

Enkele jaren geleden werd ik met een schokkend beeld geconfronteerd dat 
me sindsdien heeft bezig gehouden. Vanuit Lafayette in Louisiana, waar ik 
woon en predikant ben, was ik naar Odessa in Texas gereisd. Daar ont
moette ik mijn zwager Dr. Dale Curry, Vanuit Odessa maakten we samen 
een fotosafari naar de 'Big Bend'. We volgden de wandelroute door Marfa 
en Presidio langs de weg 'Texas 170' en gingen het Big Bend Nationaal 
Park binnen.
In het stadje Lajitas stopten we voor een verfrissing. Nadat we de versna
pering op hadden wandelden we toevallig achter de winkel langs. Daar la
gen ze: ontelbare stapels ontwortelde cactussen van elke soort die binnen 
een straal van 1 60 kilometer voorkomt. Het waren er duizenden, in slordig 
gesorteerde stapels. Op elke stapel stond de prijs. Prachtig! Ik kan Epithe- 
lantha micromeris kopen voor een kwartje, klusters voor 60 cent. En er 
stond ook een bordje "groothandelsprijzen per duizend” .
De stapels varieerden in grootte van de inhoud van een grote aardappel
mand tot hopen van meer dan manshoog, ongeveer zo hoog als de uit
stalling van blikjes tomatenketchup in de plaatselijke supermarkt.
Na het tanken moesten de auto's achter de winkel om rijden. Het plaveisel 
was glad door de pulp van platgereden cactussen.
Ik was geschokt; verdoofd door ontsteltenis en woede. Ik wilde de winkel 
binnenstormen en een verklaring eisen, maar de aanblik van de mensen die 
er rondhingen en op de grond spuwden, bracht ons op andere gedachten 
en we vertrokken.
Op de hoofdweg naar Terlingua en Study Butte vloog mijn bloeddruk op
nieuw omhoog. Bij elke winkel en elk benzinestation langs de weg lagen 
hopen cactussen. Opgepotte exemplaren stonden aan de voorkant. Overal 
bevatten de hopen een mengeling van dode, verdroogde, rotte en bloeien
de planten.
Via Texas 1 1 8 reden we naar het noorden richting Alpine. Ook daar kwa
men we langs verkooppunten van cactussen. Enkele daarvan waren slechts 
stands langs de weg. Het beeld was telkens gelijk: grote aantallen planten, 
lang geleden uitgegraven, hetzij verdroogd, hetzij rottend of in een poging 
tot bloeien. Telkens kwam je de alledaagse namen tegen waaronder ze 
werden verkocht: 'sneeuwknopen' (Epithelantha), 'duivelskoppen' (Echi- 
nocactus texensis en E. horizonthalonius), 'regenboog van Texas' (Echi- 
nocereus spec.), 'tepelcactus' (Mammillaria spec.), 'levende rots' (Ario- 
carpus), enz.
Op een avond verbleven we in een kleine villa ver van de platgetreden pa
den. In de schemering slenterden we achter de villa langs een greppel en 
stuitten opnieuw op karkassen van totaal verrotte cactussen, lang geleden 
verzameld maar kennelijk niet verkocht. Het antwoord op mijn vraag aan de 
bedrijfsleider was voorspelbaar: ” 0, die verdomde dingen verkopen is een 
manier om wat bij te verdienen. Trouwens er zijn er zo veel van...”
We verlieten het nationale park voor wat betreft dat groeiseizoen. We had
den er fascinerende foto's van gewone en zeldzame planten aan overge
houden. Ook hadden we in schokkende beelden vastgelegd hoe de mens 
de natuurlijke rijkdom vernietigt. Terwijl we richting Odessa reden herinner
de ik me wat ik jaren geleden in de schapenstreek van Texas had gezien: 
Langs de weg hingen grote vogels aan het prikkeldraad. Ik stopte en zag
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dat het 'steenarenden' waren. Ze verkeerden in verschillende stadia van 
ontbinding; sommigen pas geschoten, van andere waren alleen de poten 
over. Het waren er 51 ! Ik maakte er een dia van, die verloren is gegaan. 
Bij Fort Stockton tankten we. Een oude gammele vrachtwagen vol cactus
sen reed langs ons naar het noorden.

Pasen 1 979 ging ik opnieuw naar Odessa en vervolgens met Dr. Dale Cur
ry naar het Big Bend Nationaal Park, in de hoop de belangrijkste bloeitijd te 
treffen. In de Glass-bergen rustten we en bewonderden de glinsterende 
glochiden van Opuntia tunicata die voorkeur heeft voor een plaatsje onder 
de Ceders.
Ten zuiden van Marathon verbleven we ongeveer een uur in het groeige- 
bied van Echinocereus davisii, Escobaria nelliae en Escobaria hesteri. Al
le drie deze prachtige soorten zijn nagenoeg uitgeroeid door het verzamelen 
ervan. We zijn blij dat de in oppervlakte zeer kleine groeigebieden bij de 
meesten nog onbekend zijn.
We reden verder zuidelijk door een weidegebied. Aan beide zijden van de 
weg zagen we scharlaken heuveltjes. Het waren klusters Echinocereus 
triglochidiatus var. octacanthus. Sommige klusters hadden een doorsnee 
van ongeveer 1,20 m en waren vlammend scharlakenrood. Prachtig.

We reden het nationaal park binnen langs heuvelglooiingen bedekt met 
purperen bloemen van Echinocereus stramineus. We hoopten niet op
nieuw getuige te worden van het systematisch verwijderen van de planten 
uit die streek, zoals we tijdens de vorige reis hadden gezien.
Na innemen van water bij het hoofdkantoor van het park reden we over de 
weg Texas 118 naar het westelijk deel van het park. Toen we bij het 
eerste benzinestation stopten werd onze hoop de bodem ingeslagen. Naast 
het smeerolierek lag een hoop planten van 3,5 m doorsnede en 1,2 m 
hoog. Verderop langs de weg werden we geconfronteerd met de meest 
walgelijke aanblik tot dan toe: Achter een benzinestation (tevens kruidenier) 
lagen enorme ladingen verzamelde planten, pas uitgegraven en in bloei. Er 
lagen genoeg planten om een zandwagen mee te vullen, gesorteerd in 1 2 
hopen van elk 6 tot 9 meter lang, anderhalve tot 3 meter breed en onge
veer een meter hoog.
We wandelden tussen de stapels door, maakten ruwe tellingen en determi
neerden de soorten, terwijl de eigenaar van de winkel ons toesnauwde om
dat we achter het gebouw waren. Een opkomende storm paste precies bij 
de situatie. Misschien was het alleen maar een boze droom die door de 
wind weggeblazen zou worden. Misschien zou, wat we nu zagen, niet 
waar blijken. Maar dat was helaas niet zo.
Dichtbij stond een vrachtwagen geparkeerd met duizenden exemplaren van 
Mammillaria po tts ii! Bovenop de lading lag een hooivork waarmee de plan
ten waren opgeladen.
Terwijl we langs deze botanische slachting liepen waren we sprakeloos. 
We voelden ons verschrikkelijk machteloos.
Een paar kilometer verderop verlieten we de verharde weg en maakten 
dankbaar gebruik van de onafhankelijke aandrijving van de wielen van de 
auto. We klommen en klauterden langzaam naar het zuiden naar de Rio 
Grande, over kalkstenen richels, hellingen en vlakten waarva.n we vroeger 
hadden gezien dat ze prachtige cactuspopulaties bevatten. We wilden de 
streek heel-graag in bloei zien, maar we realiseerden ons snel dat er iets 
niet in orde was. Naarmate we verder schokten werd het landschap als-
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maar leger en dor. Er was geen enkele bedoornde plant te zien. Zelfs de 
plekken waar je vroeger niet door kon komen waren nu volledig leegge-
âa -̂ (wordt vervolgd)

Vertaald uit Cactus & Succulent Journal (U .S.) Vol. 52, 1980, p. 224
Vertaling: Nico Vermeulen

Is het Mammillaria mazatlanensis/occidentalis-complex 
wel zo complex?
Th.M.W. NEUTELINGS

Je zou haast geneigd zijn te denken van wel, getuige de nodige vragen van 
liefhebbers: "W at is het verschil tussen die beiden...", of "Heeft de één 
haakdoorns en de ander juist niet", enz. Dit onderwerp interesseerde mij 
ook zowel dank zij de literatuur, alsook dank zij het kweken en bekijken van 
diverse exemplaren. Ik dacht de in de titel vervatte vraag met een "neen" 
te mogen beantwoorden. Hetgeen verderop uit de doeken gedaan zal wor
den.
Maar eerst wil ik literatuur, een beetje historie op een zo kort mogelijke ma
nier behandelen. Daarna een verslag geven van eigen waarnemingen in de 
kas en daarna proberen, met behulp van wat fotomateriaal, enkele conclu
sies te trekken. Ik stel met nadruk "proberen” . Net als vele anderen mis ik 
ondermeer de mogelijkheid van het onontbeerlijke veldwerk, plus heb ik 
niet de nodige kennis op specifieke, wetenschappelijke punten. Maar on
danks die 'missers' is er toch nog het nodige te zeggen, zelfs door een 
leek.
1. De naam Mammillaria mazatlanensis duikt al op in 1 896 als een ca- 
taloognaam in een plantenlijst van Rebut. In het eerste jaar van onze eeuw 
geeft Schumann een beschrijving, die in 1 905 door Gürke met een echte 
Latijnse diagnose wordt afgerond. Als typevindplaats wordt opgegeven het 
gebied met rotsige heuvels bij de plaats Mazatlan, in de staat Sinaloa. De 
soortnaam is van deze plaatsnaam afgeleid. Het verspreidingsgebied loopt 
langs de kuststrook van de staten Sonora en Sinaloa, langs de Golf van Ca- 
lifornië. Het is een kleine plant, maximaal 1 2 cm hoog en 4 cm <b, behoor
lijk spruitend. Het aantal randdoorns is meestal 13, soms 15, het aantal 
middendoorns 3-4, een enkele maal wat meer. De onderste middendoorn 
kan gebogen of zelfs omgebogen aan de punt zijn, wat vaak ook met de 
term "gehaakt" wordt aangeduid, een germanisme in mijn ogen. De axil- 
len (oksels tussen de tuberkels) zijn meestal kaal, soms zit er wat witte wol. 
De schitterende karmijnrode tot violetroze bloemen tonen erg groot op dit 
relatief kleine cactusje, tot ca. 45 mm é. De hoogte is 3-5 mm, de bloem- 
buis is zeer kort. Onbegrijpelijk is het dan ook dat sommige schrijvers spre
ken van 30-40 mm hoogte! Zoals te vinden is bij auteurs zoals Backeberg, 
Haage, Pilbeam. In Craigs standaardboek staat het zeer correct. Het kan 
zijn dat die andere schrijvers mogelijk gedacht hebben dat met die 3-4 mm 
zeker cm bedoeld zou zijn. Maar een serieuze literatuurstudie en/of eigen 
waarneming had hen voor zo'n conclusie kunnen behoeden. De meeldra
den zijn karmijnrood, de helmhokjes geel, de stijl roze, de grote stempellob- 
ben, 6 mm lang en meestal 8 in aantal, zijn lichtgroen. De zaadbes wordt 
tot ca. 20 mm lang, is knotsvormig, geelrood tot rood. Het zaad is zwart 
en glimmend. Als we zo'n beschrijving bekijken, dan zien we dat deze veel 
gemeen heeft met die voor Mammillaria microcarpa (zie Succulenta
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Foto 1: M. mazatlanensis var. mazatlanensis. Dit is een exemplaar met niet gehaakte middendoorns.

Foto 's 
van de 
schrijver

Foto 2: M. mazatlanensis var. mazatlanensis fa. patonii. Duidelijk is te zien 
punt is omgebogen. Bij de spruiten is dat nog niet te zien.

dat uit elk areool een middendoorn aan de

Foto 3: M. mazatlanensis var. occidentalis. Dit exemplaar kent alleen maar rechte middendoorns. De perianthbladen zijn 
breder en korter dan bij het type-exemp/aar. Duidelijk zijn in de axillen de wol en borstelharen zichtbaar. De jongste mid
dendoorns vertonen de neiging een gebogen punt te vormen.
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Foto 4: Links de ontluikende bloem van een mazatlanensis, rechts 2 openspringende bloemen van de var. occidentalis. 
Van de eerstgenoemde is de bloem beduidend langer en daardoor in geheel geopende toestand breder.

1983, nrs 2 en 3). Dat klopt, want beide soorten hebben bepaalde ver
wantschap.
2. In 1 945 beschrijft Craig in zijn standaardwerk een Mammillaria ma
zatlanensis var. monacentra, welke hij te zamen met Hilton 9 jaar daar
voor in het deltagebied van de Yaquirivier aantrof. Zoals deze variëteits- 
naam al aanduidt: met één middendoorn. Deze plant is een grote onbeken
de gebleven. Volgens Hunt hadden beide heren een Mammillaria yaquen- 
sis te pakken, die toevallig over rechte middendoorns beschikte. Maar als 
wij figuur 219 op bladzijde 242 van Craigs Mammillaria Handbook goed 
bekijken, dan zijn er toch ook nog gebogen punten aan de middendoorns te 
zien. Voorts beschrijft hij deze variëteit zonder ooit de bloem ervan gezien 
en beschreven te hebben! Deze naam vergeten we maar rustig.
3. In 1 907 is er sprake van een Mammillaria littoralis, waarachter de 
naam Brandegee gezet is. De eigenlijke informatiebron schijnt niet te 
bestaan en is tot dusver niet boven water gekomen. De deskundigen ver
moeden dat het om een haakvormige editie van Mammillaria mazatlanen
sis gaat. Dus littoralis beschouwen we als een synoniem voor mazatlanen
sis.
4. Dan hebben we Mammillaria patonii. Daar is ook al wat mee "afge- 
rommeld” . In 1 931 noemt Bravo Neomammillaria patonii (naar een zeke
re heer Carlos Patoni), met als voornaamste kenmerken: 4 middendoorns 
waarvan 1 met licht omgebogen punt, 13-15 randdoorns, purperkleurige 
bloem. De typevindplaats zijn de Eilanden-van-de-drie-Maria's, vlak voor de 
kust van de staat Nayarit, dat ook als verspreidingsgebied wordt aange
duid. Deze staat grenst in het noorden aan de staat Sinaloa. Bödeker be
schouwde Mammillaria patonii in 1 933 ook als een soort. Craig maakte in 
1 945 er een variëteit van nl. Mammillaria occidentalis var. patonii. Maar, 
zoals we straks zullen zien, is patonii niet meer of minder dan een vorm 
van mazatlanensis, wat ook als mening door de meer moderne schrijvers 
naar voren wordt gebracht. Sommigen van hen stoppen deze benaming in 
de synoniemenpot van mazatlanensis. Zover kan men niet gaan,’ maar niet 
omdat de naam patonii nog zo vaak in de handel en onder de liefhebbers 
circuleert. Zolang het niet vaststaat of deze vorm op zichzelf, ongemengd 
met andere mazatlanensisvormen, op de groeiplaats(en) voorkomt, kan 
men deze vorm minstens een individueel bestaansrecht geven als Mammil
laria mazatlanensis forma patonii.
5. Een ander produkt van Craig in 1 945 is Mammillaria occidentalis var. 
sinalensis. Hij beschreef deze variëteit zonder de bloemkenmerken op te 
geven. Aantal randdoorns 10-12, 5-8 mm lang, met 1 gehaakte midden
doorn, 8-10 mm lang. Wat die middendoorn aangaat, lijkt mij de opgave
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te summier. Ik tel 4 stuks, waarvan de langste (=  de gehaakte) max. 13 
mm wordt.
Backeberg begreep in zijn tijd al dat het minder met occidentalis te maken 
had en maakte er Mammillaria patonii var. sinalensis van. Overigens, deze 
variëteitsnaam is afgeleid van de staat Sinaloa, waarin het in de Arroyo de 
Ibarra, bij de plaats Rosario werd aangetroffen.
Net als patonii wordt in deze tijd deze vorm het liefst doodgezwegen, hoe
wel hij, nog meer dan patonii, zich uiterlijk op een karakteristieke wijze van 
mazatlanensis onderscheidt. Wat ik graag in de laatste regel voor patonii 
stelde, ten aanzien van deze vorm, is de voorlopige naamgeving Mammilla
ria mazatlanensis var. mazatlanensis forma sinalensis. (N.B.: Men leest 
ook wel eens de naam "sinaloensis").
6. Mammillaria occidentalis is voor 't eerst door Britton en Rosé in 
1923 beschreven: 10 cm hoog, randdoorns ca. 12 stuks, 4 of 5 rood
bruine middendoorns, waarvan één langer met omgebogen punt, smalle 
bloem, 1 0 mm hoog, roze, vrucht vermoedelijk rood. De typevindplaats lag 
bij Manzanillo in de staat Colima, in 1 890 daar aangetroffen. Het versprei
dingsgebied zijn de kuststreken van de staten Colima, Nayarit en Sinaloa, 
dus het meest zuidelijke van de mazatlanensisvormen. Er zijn ook exempla
ren van occidentalis die overwegend rechte middendoorns kennen, dan wel 
een mengvorm hebben. Datzelfde verschijnsel zien we ook bij mazatlanen
sis. Tegenwoordig is de tendens om occidentalis als een variëteit van ma
zatlanensis te zien, in welk idee ik mezelf ook vinden kan, juist omdat de 
verschillen vrij minimaal zijn en de natuurlijke groeiplaatsen aansluitend zijn. 
Van een overlappen heb ik nergens iets gelezen. Ik wil niet zover gaan als 
Kuhn, die in 1 980 stelt dat occidentalis en patonii slechts gehaaktdoornige 
vormen zijn van mazatlanensis. Hij kon geen kenmerken vaststellen die een 
onderverdeling naar soort of zelfs naar variëteit kan billijken. Dat is toch wel 
een beetje de "botte bijl" hanteren, zeker als zoiets niet nader gemotiveerd 
wordt. Persoonlijk houd ik het op Mammillaria mazatlanensis var. occi
dentalis.

Al geruime tijd volg ik de hele mazatlanensisgroep en op grond daarvan kon 
ik het navolgende staatje opmaken, (zie blz. 112/11 3)

In de vergelijkingstabel heb ik nagelaten de afmetingen van de roodgekleur
de bessen te geven. Per plant zelf zijn er al afwijkingen en ik oordeel het als 
niet juist daarvan gemiddelden te geven. Voorts moet men er bedacht op 
zijn, dat het om cultuurplanten op eigen wortel gaat. Deze zijn in een kas 
nu eenmaal gevrijwaard, op zonlicht na, van alle directe weersinvloeden. 
Vervolgens is de hoeveelheid zon op onze noorderbreedte gemiddeld be
duidend minder en de ideale natuurlijke bodemgesteldheid is haast niet na 
te bootsen. Bovendien zijn het kustbewoners, met de grote kans dat de 
luchtvochtigheid ertoe bijdraagt om tijdens de drogere periodes deze cac
tustype toch van vocht te voorzien, waarbij de bedoorning als vochtvan- 
gers dienst doet.
Maar ondanks dat alles is een dergelijk overzicht toch nog altijd interessant 
genoeg. Want zo zijn nietbloeiende occidentalisexemp\arer\ van de mazat- 
lanensisvormen te onderscheiden door de zeer duidelijke aanwezigheid van 
stijve borstelharen in de axillen. De middendoorn met een omgebogen punt 
is bepaald geen maatstaf. Dat blijkt wel uit de tabel. Het tweede onder
scheid kunnen we vaststellen, zodra de planten hun bloemen gaan voort-



brengen. De doorsnee van de occidentalisbloem is ongeveer 50% van de 
doorsneemaat van de mazatlanensisbloem.
Hieronder geven we nog een overzicht van het hele mazatlanensiscomplex:

A.O. Mammillaria mazatlanensis var. mazatlanensis (zie 1)
synoniem: Mammillaria littoralis (zie 3)

IMammillaria mazatlanensis var. monacentra = 
Mammillaria yaquensis, zie 2)

A.O. 1 Mammillaria mazatlanensis var. mazatlanensis forma patonii 
(zie 4)
synoniem: Mammillaria patonii

Mammillaria occidentalis var. patonii 
A.O.2 Mammillaria mazatlanensis var. mazatlanensis

forma sinalensis (zie 5)
synoniem: Mammillaria occidentalis var. sinalensis 

Mammillaria patonii var. sin alen sis 
A.1 Mammillaria mazatlanensis var. occidentalis

synoniem: Mammillaria occidentalis.

Tenslotte de verzorging. Deze prachtig bloeiende exemplaren doen het 
goed in de kas "en ook op de vensterbank. Tijdens de maanden oktober tot 
en met april gieten we niet. Hooguit nevelt men wat tijdens zonnige, war
me dagen in maart/april. Tijdens de winterse rustperiode houden we ze in 
de kas absoluut droog. In een verwarmde kamer geven we 1 4-daags een 
paar druppels water van onderen. Maar overwintering binnenshuis in een 
niet verwarmd vertrek is idealer, bij vorst wel boven 0° C te houden. Tem
peraturen tot even boven het vriespunt worden onder droge omstandighe
den goed verdragen. In de periode mei-september willen ze echt wel wat 
water hebben, als het om warm en bestendig weer gaat. Staan ze nat en 
het weer slaat om, dan is er een grote kans op (hals)wortelrot. Hoewel ze 
veel zonlicht verlangen, moet men ze niet vlak achter of onder glas plaat
sen. Dat kan het groeipunt en daardoor de kop verminken. De bloei valt in 
de zomermaanden. Prima gaat het vermeerderen via zaaien. Na 4 jaar kun
nen ze al bloeien. Gezien hét sterk spruitend karakter is het ook mogelijk 
om stekken te nemen, die men met een scherp zuiver mes direct op de 
aanhechting met de hoofdas afsnijdt. Dit doet men bij voorkeur in juni of ju
li, zodat de steklingen een behoorlijk ontwikkeld wortelgestel hebben, alvo
rens het rustseizoen begint. Na enkele dagen is het snijvlakje droog en kan 
men de stekken laten bewortelen op een lichte, maar niet zonnige plaats. 
Het enten is overbodig. Als grond gebruik ik een goed doorlatend mengsel 
van potgrond met zand, leem of klei en kleine gebakken kleikorrels. Al met 
al een complex dat voor de liefhebbers alleszins de moeite waard is!

Geraadpleegde litteratuur:
Backeberg, C., Kakteenlexikon, repr. 1976 
Britton, N. & Rose, J., The cactaceae, vol. IV. 1923 
Craig, R , The Mammillaria handbook, repr. 1973 
Haage, W., Kakteen von A bis Z. 1982
Hunt, D., Review of Mammillaria in current usage, J. M S. 12(4). 1972 
Hunt, D., Revised classified list of the genus Mammillaria, C.S.J. G.B. 43(2 /3)
Kuhn, E., Zur Kenntnis der Gattung Mammillaria, Reihe Ancistracanthae, K.S. 15(2). 1980 
Pilbeam, J., Mammillaria a collector's guide. 1981
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V erg e lijk in g s tab e l op g rond  van eigen  cu ltu u rexem p la ren
(de opgegeven waardes zijn gemiddelden)

Mamm. occidentalis Mamm. mazatlanensis
overwegend rechte 
middendoorns

PLANTE-
LICHAAM
doorsnee
hoogte

lichtgroen
spruitend
2 '/2 cm
9 cm

idem
sterk spruitend
2 '/2 cm
8 cm

AXILLEN 8-10  grauwwitte, stijve 
borstelharen, 3-5 mm 
lang, met donkere punt, met 
wat lichtbruine wol op aan- 
hechtingspunt

kaal

RANDDOORNS
aantal 13-15 11-13
max. lengte 8 mm 6 mm
kleur grijswit met donkere 

punt
w it met donkere punt, 
later violetachtig 
grijs

stand stralend, stijf, recht idem

MIDDENDOORNS
aantal 4 4-5
max. lengte 1 1 mm 1 0 mm
kleur donkerbruin violetdonkerbruin
stand afstaand, recht, 

onderste meestal recht, 
soms met gebogen of 
omgebogen punt

afstaand, recht

BLOEM
doorsnee 20 -25  mm ca. 40  mm
kleur binnen dieproze met witroze diepvioletroze, aan
zijde bloemdekbladranden randen iets lichter, 

een paar onderste bl. 
dekbladbladen met 
witte rand

vorm bloem- 
dekblad

breed, vrij stomp smal, spitse punt

stempel vlak boven helmhokjes enige mm boven helm
uitstekend, stijl niet hokjes uitstekend,

stempel-
zichtbaar roze stijl

lobben 8, lichtgroen 8, olijfgroen
meeldraden roze, met goudgele 

helmhokjes
idem



Vergelijkingstabel op grond van eigen cultuurexemplaren
(de opgegeven waardes zijn gemiddelden)

Ma mm. mazatlanensis
overwegend gehaakte 
middendoorns

Ma mm. mazatlanensis 
patonii-M orm

Mamm. mazatlanensis 
sinalensis-\i orm

licht tot vuilgroen 
sterk spruitend
3 cm
6 cm

frisgroen tot vuilgroen 
zeer sterk spruitend
2 ' / 2  cm
6 cm

idem
zeer sterk spruitend
3 ' / 2  cm
8 cm

kaal weinig witte wol weinig witte wol

1 1-13, soms 1 4
7 mm
grijswit met donkere 
punt

1 1-13, soms 1 4
7 mm
wit, later grijswit, 
met donkere punt

11-13
7 mm
idem

idem idem idem

4-6
1 1 mm
roodvioletachtig 
bovenste recht, af
staand
onderste altijd met 
omgebogen punt, bij 
spruiten aanvankelijk 
recht

3-4
1 0 mm
rooddonkerbruin
idem

idem

4
1 3 mm 
violetgrijs
idem, maar bovenste 
soms met een wat 
gebogen punt 
idem

idem
idem

idem
idem

idem
idem

idem idem idem

idem idem idem

idem
idem

idem
idem

idem
idem
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Lezers schrijven

A.B. PULLEN

In het artikel over Fenestraria (Noltee en de Graaf, Succulenta 1 983-1) 
staat op blz. 4 de volgende zinsnede:
"Bij de koolzuurassimilatie wordt koolzuur door de chlorophylkorrels van de 
levende cel met behulp van het zonlicht gesplitst; uit koolstof worden met 
behulp van het opgenomen water koolhydraten gevormd, terwijl de 
zuurstof vrijkomt".
Deze voorstelling van zaken is biologisch pertinent onjuist!
Niet het koolzuur (C02) wordt gesplitst, maar het water. De vrijkomende 
zuurstof (02) is dan afkomstig van het water (H20), niet van het C02!
Dit is zelfs éénvoudig aan te tonen, wanneer men planten water toedient 
met het radio-actieve zuurstofisotoop O18.
In de vrijkomende zuurstof is deze O18 dan ook weer terug te vinden. Wat 
er wel gebeurt is, dat het chlorophyl door opname van lichtquanten in 
"aangeslagen toestand", d.i. een hoger energieniveau gebracht wordt. 
Deze energie wordt gebruikt om het water te splitsen in zijn elementen wa
terstof en zuurstof. De zuurstof komt vrij; de waterstof wordt gebonden aan 
zgn. waterstofdragers (o.a. NAD en NADP).
Later wordt deze waterstof gebruikt om het C02 te reduceren, waarbij uit
eindelijk via een groot aantal enzymsystemen (Calvin-cyclus) glucose 
(C6H120 6) wordt gevormd.
Dit proces is in elk goed (leer)boek tegenwoordig te vinden. Nu kan men 
aanvoeren, dat dit wat ingewikkeld is voor een blad als Succulenta, maar ik 
ben van mening, dat als men dit wel in een artikel verwerkt, dat ook biolo
gisch correct moet gebeuren.
Het overigens meestal prima schrijversduo Noltee en de Graaf heeft hier 
duidelijk een steekje laten vallen.
Maar, zoals bekend, ook de grote Homerus faalde wel eens...
Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

Cartoon

Gerard Beets, Oostereinderweg 359, 1432 BT Aalsmeer



Friedrich Ritter* 85 jaar

H. BROOGH

Op 9 mei 1 983 is de bekende cactuszoeker 85 jaar geworden. Zeven jaar 
geleden keerde hij, na een leven van tientallen jaren naar cactussen zoeken 
in Zuid-Amerika, naar Duitsland terug. Zonder hulp van anderen gaf hij in 
eigen beheer en op eigen risico zijn werk "4 0  Jahre Abenteuerleben und 
die wilde Weisheit" uit. Daarna volgde zijn vierdelig werk "Kakteen in Süd- 
amerika", zonder twijfel het belangrijkste en meest omvangrijke werk, dat 
ooit over dit onderwerp gepubliceerd werd. Twee jaar geleden verplaatste 
Friedrich Ritter zijn domicilie naar het eiland Tenerife. Daar woont hij sinds
dien teruggetrokken en is bezig een nieuw boek te schrijven. Ditmaal niet 
over cactussen, maar over zijn eigen levensbeschouwelijke ideeën. Daar
mede gaat een lang gekoesterde wens in vervulling: dit heeft hij al zijn hal
ve leven lang willen doen. Kort geleden schreef hij mij: "...de  afzondering, 
die ik hier heb gevonden, zou ik in Duitsland zeker niet gekend hebben Da
gelijks maak ik voor mijn conditie een duurloop van een Vi uur, bergop, 
bergaf. Ik heb geen tijd voor gezellig rondlummelen". Nooit tevoren heeft 
iemand, zoals F. Ritter, met zijn talloze nieuwe vondsten, bekend_ehder de 
FR-nummers, de cactusliefhebberij zo verrijkt als hij gedaan heeft. Dit heeft 
decennia van zijn leven gekost. Dikwijls heeft hij daarbij zijn leven en ge
zondheid op het spel gezet. Friedrich Ritter heeft bij zijn verjaardag een ge
lukwens verdiend. Daarbij gaan onze goede wensen voor het welslagen 
van zijn nieuwe werk. Moge dit zijn werkzaam leven nog bekronen.

• Friedrich Ritter is Vice-President van de "National Cactus and Succulent Society" en erelid 
van de "Deutsche Kakteen Gesellschaft".

Am Beisenkamp 78, D-4630 Bochum

Vertaling: A.B. Pullen

Maakt U ook gebruik van de bibliotheek? 

Denkt U aan de diatheek?



BOEKBESPREKING

Curt Backeberg, Die Cactaceae, Band II, 804 bladzijden, 768 afbeeldingen waarvan en
kele in kleur, groene stijve kaft met losse oranjekleurige geplastificeerde omslag, formaat 
24M>x1 8x4 cm, ISBN 3-437 -30381 -3 , Gustav Fischer Verlag, Stuttgart - New York, 1 983. 
(Zie ook Succulenta nr. 1, 1 983, blz. 44, waarin deel I besproken werd).
In dit tweede deel komt de gehele onderfamilie Cereoideae, die weer is onderverdeeld in tribus 
Hylocereeae en tribus Cereeae aan de orde. Daarin worden alle planten, tot en met 1 962 be
kend, beschreven. Voor de tribus Hylocereeae zijn dat de geslachten:
Rhipsalis, Lepismium, Acanthorhipsalis, Pseudorhipsalis, Hatiora, Erythrorhipsalis, Rhipsa- 
lidopsis, Epihyllanthus, Pseudozygocactus, Epiphyllopsis, Schlumbergia, Zygocactus, 
Cryptocereus, Marniera, Lobeira, Epiphyllum, Eccremocactus, Pseudonopalxochia, No- 
palxochia, Chiapasia, Disocactus, Bonifazia, W/ttia, Strophocactus, Deamia, Werckleoce- 
reus, Selenicereus, Mediocactus, Weberocactus, Wilmattea, Hylocereus en Aporocactus. 
Onder de tweede tribus, t.w. Cereeae, behandelt de schrijver alle planten, die thuishoren tot 
de geslachten:
Pfeiffera, Mila, Corryocactus, Erdisia, Neoraimondia, Neocardenasia, Diploperianthium, Ar- 
matocereus, Brachycereus, Jasminocereus, Stetsonia, Browningia, Gymnocereus, Azureo- 
cereus, CHstanthocereus, Loxanthocereus, Bolivicereus, Borzicactus, Seticereus, Floresia, 
Cleistocactus, Oreocereus, Morawetzia, Denmoza, Arequipa, Submatucana, Matucana, 
Samaipaticereus, Philippicereus, Setiechinopsis, Trichocereus, Roseocereus, Eutychnia, 
Rauhocereus, Haageocereus, Pygmaeocereus, Weberbauerocereus, Echinopsis, Leucoste- 
le, Helianthocereus, Chamaecereus en Pseudolobivia.
Een lange rij van geslachtsnamen, maar de geïnteresseerde lezer zal met deze inventarisatie 
gebaat zijn.
Zoals we al bij deel I schreven, een dergelijk werk blijkt nog steeds van onschatbare waarde. 
Deze tweede aflevering is van prima kwaliteit. Wat de meeste zwartwitfoto's betreft, daarbij 
moet men niet uit het oog verliezen dat het vaak om tientallen jaren oud materiaal gaat. Toch 
kan het meeste illustratiemateriaal de toets der kritiek doorstaan.
Als los boek gekocht in de (Duitse) boekhandel is de prijs voor dit deel DM 235,00. Bij in
schrijving op de hele serie, die straks uit in totaal zes delen bestaat, bedraagt de prijs voor dit 
deel DM 1 9 8 ,- ,  een korting dus van 1 5,7% . De in ons maandblad adverterende Duitse fir
ma's kunnen de belangstellende lezer alle verdere inlichtingen verschaffen. Zover ons bekend, 
berekenen zij geen verzend- en verpakkingskosten.

Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal

De Leidse Hortus, een botanische erfenis door W.K.H. Karstens en Herman Kleibrink.
Uitgave Waanders, Zwolle 1982, 191 blz., talrijke foto's. Prijs f  57 ,50. ISBN
9070072920 .
De oud-hoogleraar-directeur van de Leidse Hortus, prof. Karstens beschrijft de ontwikkeling 
van de oudste Hortus van ons land, vanaf de eerste inrichting tot nu toe. Behalve de geschie
denis, geeft het boek een beeld van de tegenwoordige Hortus, inclusief de Clusiustuin, een re
constructie van de Leidse Hortus in zijn oudste vorm, die van 1 594. Herman Kleibrink maakte 
de schitterende foto's, waarvan vele in kleur, waarmee de rondgang in deze Hortus wordt geïl
lustreerd. Alles bij elkaar een schitterend ve.rzorgd boek, de bijna 400 jaar oude Hortus te Lei
den waardig.

J. Defesche
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G y m n o c a ly c iu m  (V)

LUDWIG BERCHT

Serie V Pileisperma nom. prov. sensu Frank.
Kenmerk van de serie: De zaden zijn hoedvormig of halfbolvormig met een 
breed, basaal hilum. Grootte ongeveer 1 mm. De testa is mat bruinzwart 
met kleine ronde knobbeltjes. Het hilum is breder dan de zaaddiameter en 
heeft een brede randzoom die het hilupnmidden niet dekt. Geen arillushuid. 
Tot deze serie behoort tot nu to'e .slechts één naam: Gymnocalycium tiiiia- 
num Rausch1011. Over deze fraaib’edoornde en prachtig roodbloeiende plant 
is al veel gezegd in de vorige aflevering onder Mostiana. De soort komt, zo
als reeds aangehaald, uit de Siërra de Ambato in de provincie Catamarca. 
Ze groeien op een hoogte van zo'n 3000 m.

Serie VI Chiquitana Buxbaum.
Kenmerk van de serie: De zaden zijn verlengd eivormig met een basaal hi
lum. De hilumzoom kan kraagvormig verwijd zijn. De testa is glanzend 
bruinzwart met grote ronde knobbeltjes. Het hilum is basaal, iets verdiept, 
ovaal en zonder randzoom. Geen arillushuid.
De serie bestaat tot nu toe uit twee soorten: G. chiquitanum en G. paedi- 
ophilum.
In 1961 vond Pater Hammerschmid (zonder " t " )  in de heuvels bij het 
dorpje Natividad even ten zuiden van San José, Dept. Santa Cruz, Bolivia, 
planten met een lichtgroen lichaam en grote, roze bloemen. Cardenas1021 
beschreef in 1 963 deze planten als Gymnocalycium chiquitanum Ham
merschmid had ook planten naar Europa verzonden, welke door Backeberg 
beschreven werden als Gymnocalycium hammerschmidii' ' Daar Carde
nas' publicatie eerder verscheen, is de laatste naam dus synoniem te stel
len aan G. chiquitanum '04'.
In 1 977 beschreef Schütz1061 planten die opgekweekt werden uit zaad FR 
1177.  Het nomen provisorium van Ritter voor deze soort (G. paedio- 
phiium ) werd waarschijnlijk onbewust verschreven tot Gymnocalycium 
paediophylum In zijn levenswerk geeft Ritter zijn eigen beschrijving van de 
soort1061. De plant spruit rijkelijk aan de basis vandaar Ritters naam: hou
dend van kinderen. Ritter vond deze planten op de Cerro Leon, Dept. Bo- 
queron, Paraguay.
Beide soorten zijn enigszins gevoelig voor kou. Temperaturen onder 1 0°C - 
zeker voor langere tijd - dient men te vermijden. In de zomer veel water ge
ven.

Serie VII Castellanosiana Buxbaum.
Subserie A: De zaden zijn scheef eivormig met scheef basaal hilum. Groot
te ongeveer 1 mm. De testa is glanzend bruinzwart met gladde, vlakke, 
moeilijk herkenbare cellen, waarop een konisch, hoogglanzend doornknob- 
beltje. Het hilum is ovaal met vooral bij de micropyle een zwammige rand
zoom. Geen arillushuid.
Subserie B: Als bij de subserie A, echter het hilum is langgerekter en meer 
sublateraal. De doornknobbeltjes zijn kleiner. De randzoom is meer aanwe
zig-
Tot deze serie behoren twee namen: G. bozsingianum en G. castellanosii. 
Gymnocalycium castellanosii is een soort die Backeberg1 beschreef aan 
de hand van importplanten van Stümer. Hij kon geen standplaats opgeven.



G ym noca lyc ium
caste llanos ii

G ym noca lyc ium  
ch iqu itanum

Uit recentere expedities is bekend geworden dat G. castellanosii voorkomt 
in de Siërra de Malanzan in het zuiden van de provincie La Rioja. Binnen de 
door Piltz gevonden populaties1081 komen beide zaadvormen voor: de noor
delijke meer type A, de zuidelijke type B.
Grenzend aan het zuidelijke verspreidingsgebied van G. castellanosii en wel 
bij Chepes Viejo (Prov. La Rioja) is de vindplaats van Gymnocalycium boz- 
singianum Schuetz1091. Een Duitse vertaling aan de nieuwbeschrijving geeft 
Antesberger110'. De oorspronkelijke, aan de beschrijving ten grondslag' lig-

1 1 9



H e t zaad type  
b eh oo rt b ij 
serie  VII.

G ym nocal. fe ro c io r nom . p ro v . Fo to  F. S tr ig l

gende planten zijn gevonden door Fechser. Zaad ervan kwam in de handel 
als G. spec. Chep. V. In latere jaren hebben zowel Bozsing als Piltz de soort 
op de standplaats naverzameld.
De cultuur van deze op matige hoogte groeiende soorten is gelijk aan die 
der Mostiana-groep.

Literatuur:
101. W. Rausch, K.u.a.S 1970, p. 66
102. M. Cardenas, Cactus (Fr.) 1963, p. 95
103. C. Backeberg, Descr. Cact. Nov. III 1963, p. 7
104. G. Frank, K.u.a.S. 1966, p. 1 67/Succulenta 1966, p 164
105. B. Schütz, Kaktusy 1977, p. 100
106. F Ritter, Kakteen in Südamerika Band 1, p. 269 (1979)
107. C. Backeberg, Kaktus ABC 1935, p. 287
108. J. Piltz, Feldnummerliste
109. B Schütz, Kaktusy 1977, p. 124
110. H. Antesberger, K.u.a.S. 1982, p. 142

(wordt vervolgd)

M esem bryanthem aceae (XXXII)

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

54. Glottiphyllum (tongblad)

Tot de meest vreemde planten uit de toch al uitzonderlijke familie der Me- 
sems behoren de planten van het geslacht Glottiphyllum Niet zozeer om
dat zij moeilijk te kweken zijn of omdat zij niet gemakkelijk zouden bloeien. 
Integendeel, Glottiphyllums groeien en bloeien "om te scheuren". Dit dan 
in letterlijke zin, speciaal met betrekking tot het groeien. Als u de planten 
op een verkeerde wijze behandelt, dat wil zeggen te veel water geeft op het 
verkeerde tijdstip, dan groeien zij uit tot wanstaltige, groene, zeer waterige, 
slappe, wild uitstoelende planten die op een kwaad moment gewoon open
barsten. Deze waterige, slappe exemplaren zijn heel moeilijk de winter door 
te krijgen, vooral als u ze te koud houdt. Ze kunnen dan in een ontstellend 
korte periode volledig verslijmen. De enige manier om dergelijke planten

1 20



G lo ttip h y llu m  fragrans Fo to : A. de G raaf

toch nog van een gewisse dood te redden is: ze volledig droog en bij een 
temperatuur van tenminste 1 5° C overwinteren. Hopelijk overleven ze zo
doende de winter tot de volgende groeiperiode. Deze verkeerd gekweekte 
planten dient u echter geen water te geven voordat de oude bladeren ver
schrompeld zijn en zich nieuwe bladeren gevormd hebben. Ook dan nog 
dient men zeer voorzichtig te zijn met water geven. Laat ze maar rustig 
droog staan, al was het de gehele zomer!
Dit was dan de behandeling van verkeerd gekweekte planten.
De juiste behandeling van Glottiphyllums is in wezen erg gemakkelijk. U 
moet de planten gewoon verwaarlozen.
De groeiperiode is slechts zéér kort en valt in het voorjaar, zo omstreeks 
april als de natuur wat milder wordt. Dan hebben (goed gekweekte) planten 
gedurende 1 of 2 weken water nodig en wel zoveel dat de planten zich 
kunnen volzuigen, niet meer en niet minder. Na deze periode mogen de

Glottiphyllum neilii

Foto: A. de Graaf



planten geen druppel water meer krijgen. Dit houdt u consequent vol tot in 
de nazomer, tot zo ongeveer augustus/september. Laat u zich niet verlei
den gedurende de zomer toch water te geven. Het resultaat zal zijn zoals 
beschreven in de aanvang van dit artikel.
In augustus of iets later bloeien de planten en dan hebben ze weer wat wa
ter nodig om met dit water de noodzakelijke voedingsstoffen op te kunnen 
nemen. Daardoor vormen ze een reserve aan voedsel om de winter door te 
komen. Na de bloei volstrekt geen water meer geven tot het volgend voor
jaar.
U zult dan zien dat de planten mooi gedrongen blijven en als de zomer 
maar zonnig genoeg is geweest, zullen vele planten uit dit geslacht prach
tig glanzend, helder tot donkergroen en zelfs paarsachtig blauw gekleurd 
zijn. Het natuurlijke uiterlijk van Glottiphyllums. Een plaatsje bovenin de 
kas is de beste standplaats. Zij ontvangen dan een maximale hoeveelheid 
licht en zon. Bovendien blijven ze droger doordat ze niet per abuis toch, te
gelijk met andere planten, water krijgen.

Over de samenstelling van de potgrond lopen de meningen nogal uiteen. 
Meestal wordt geadviseerd een mengsel samen te stellen van 2 delen grof 
zand en 1 deel klei. Een mengsel dat ook goede resultaten geeft bevat 3 
delen steensplit of zeer grof zand, 2 delen fijngewreven klei en 1 deel goe
de potgrond. Het voornaamste is evenwel dat de potgrond goed doorlatend 
is, zodat overtollig water snel afgevoerd wordt.
Het verspreidingsgebied van Glottiphyllums ligt in het zuiden van de Kaap
provincie in Zuid-Afrika.
Het geslacht omvat 58 soorten. Het is echter moeilijk om aan goede soor
ten te komen. Glottiphyllums hybridiseren heel gemakkelijk en uit zaad, 
dat regelmatig wordt aangeboden, ontwikkelen zich meestal kruisingen. 
Het op naam brengen levert dan ook veel moeilijkheden op. Het zaaien op 
zichzelf gaat heel gemakkelijk. De opkomst is redelijk tot zeer goed. De 
groei van de zaailingen is eveneens voorspoedig en na een jaar hebt u al 
aardige plantjes, die zich na dat eerste jaar zonder problemen laten voort
kweken op de eerder omschreven wijze.
Van de 58 beschreven soorten en variëteiten zijn er niet zo bar veel in cul
tuur. De bloemkleur is overwegend geel.
Als voornaamste noemen we: G.angustum met groene bladeren en een 
bloemdiameter van 6 cm; G.carnosum, grasgroen, bloem 6 V2 cm é; 
G. fragrans, donkergroen, bloem 8-10 cm ó, geurend; G.grandiflorum, 
lichtgroen, bloem, zoals de naam al zegt, zeer groot, tot 1 2 cm é; G.ja- 
cobsenianum, donker grijsgroen, eveneens met grote, tot 10  cm ê, 
bloem; G.linguiforme, glanzend groen met 7 cm grote, goudgele bloemen. 
U kunt welhaast als vaststaand aannemen dat er geen echte G.linguiforme 
in de collecties voorkomen. Met deze plant is bewust of onbewust zoveel 
gekruisd dat geen enkele plant nog aan de beschrijving voldoet; G.neilii, 
één van de mooiste soorten; indien hij goed gekweekt is heeft deze plant 
dof grijsgroene tot roodbruine bladeren, bloemen tot 10 cm ©; G. nelii, 
korte, dicht opeen gedrongen bladeren die prachtig donkerpaars-groen kun
nen verkleuren bij een zonnige standplaats, bloem wat aan de kleine kant 
voor Glottiphyllums, 4 cm ó; G.oligocarpum met korte, sterk afgeronde, 
fluweelachtige bladeren van een witachtige, grijsgroene kleur. Het is net of 
de bladeren een beetje stoffig zijn, bloem ca. 6 cm d; G.parvifolium, een 
niet zo interessante soort met donkergroene, vrij spitse, rechtop staande 
bladeren, bloem 8 cm ó; G.regium, lichtgroene bladeren en vrij kleine bloe-



men, ca. 5 cm ó; G.semicylindricum, glanzende helder groene bladeren, 
half cylindervormig, bloemen 4 cm é, goudgeel.

Finlandplein 5, 3 24 4  AE Nieuwe Tonge (W OfC lt V e r v o lg d )
Rotterdamseweg 88, 33 3 2  A K  Zw ijndrecht

Schlosser-veldnum m ers

HUGO SCHLOSSER

Hoe vreemd het ook mag klinken, er zijn Schlosser-veldnummers gepubli
ceerd die niet van mij stammen. Ze zijn zonder mijn voorkennis en ook zon
der dat ik erover geraadpleegd werd gepubliceerd. Ik geef toe dat de man 
in kwestie met goede bedoelingen handelde, maar de daardoor ontstane 
verwarring neemt nu vormen aan, die een verificatie vereisen. Ik wil ook 
graag toegeven, dat ik een grote fout maakte door zo lang te zwijgen. Ve
len zullen zeggen: te lang. Ik hoop dat men er begrip voor heeft, dat ik met 
de bewuste verzamelaar een verhouding had die ik als vriendschap inter
preteerde. Ik wilde hem dus niet voor het hoofd stoten. Steeds meer echter 
vraagt men mij om informatie en zo blijft er mij niets anders over dan dui
delijkheid te scheppen. Wie verdere details verlangt mag mij rustig schrij
ven. Zakelijke vragen worden graag op zakelijke wijze beantwoord. Omdat 
het in dit kader te ver zou voeren om elk nummer apart te bespreken be
perk ik mij tot de volgende verklaring. De op Notocactussen betrekking 
hebbende nummers 1 50- t/m 1 60 en 2 1 0 t/m momenteel 221 heb ik zelf 
opgesteld. Zij zijn dus authentiek en in bepaalde gevallen ook door een met 
dat nummer strokende beschrijving van namen voorzien. De nummers 1 66 
t/m 209 stammen niet van mij en vanwege de aangehaalde redenen, steu
nen zij niet op mijn veldonderzoek. Ik geef er de voorkeur aan ze niet te ge
bruiken, want bij deze nummers ontbreekt de basis voor een werkelijk veld- 
nummer. Alle andere nummers en ook de in niet door mij ondertekende pu
blicaties of op enige andere wijze gebruikte "nomina provisoria" zijn der
halve niet acceptabel. Van de nummers Schl. 210, 211 en 212 zijn vol
gens informaties die ik ontving zaden en misschien ook planten in omloop 
gebracht die niets met mijn nummers van doen hebben. Zelf heb ik deze 
nummers niet in omloop gebracht. Alleen van Schl. 211 = Notocactus 
ferrugineus Schl. kwam authentieke nateelt in handen van zeer weinige, 
mij goed bekende personen.
Camino Régulo 450 0 , 124 / 15 Montevideo, Uruguay 

Vertaling: J. Theunissen

BO EK B ES PR E KI NG
Plantenfotografie Aribert Jung/Paul Parey Verlag, Berli|n-Munchen, 1982 Formaat: 
23,5x1 6 cm, met 1 56 pagina s en 99 afbeeldingen, waarvan 25 op 8 platen in vierkleuren
druk en 1 1 tabellen. Stevige kaft, vierkleurig, geplastificeerd. Duitse taal. Prijs: DM 49,-,
Vele plantenliefhebbers fotograferen hun "schatten" In eigen of andermans collectie. Zij doen 
dat vaak met grote geestdrift en vragen zich soms af, hoe men het nog perfecter doen kan. 
Het is vaak moeilijk uit de vele mogelijkheden in de praktijk de goede te kiezen. Vele problemen 
blijven onopgelost. Het hier besproken werkje biedt zowel de beroepsfotograaf alsook de geïn
teresseerde amateur vele antwoorden op vragen en hulp bij problemen uit de praktijk in woord 
en beeld. De praktische tips zijn systematisch gerangschikt en gemakkelijk te begrijpen. Aan de 
orde komen: cameratypen en hun gebruik, accessoires, het maken van standplaatsopnamen, 
macro- en microfotografie, materiaalkennis en laboratoriumtechniek. Er wordt hier, naar mijn 
mening, zoveel geboden, dat er nauwelijks vragen meer over zullen blijven, De auteur is zelf 
een ervaren praktijkman, die zijn kennis ook goed kan uitdragen,
Helmut Broogh, am Beisenkamp 78, D 4 6 3 0  Bochum. Vertaling: A B Pullen



De levende steen... de edelsteen uit Coahuila

E. LANSSENS

De levende steen, Ariocarpus furfuraceus, lijkt zodanig op de rotsen waar 
de plant tussengroeit dat ze zich als het ware vereenzelvigt met haar omge
ving. Men staat op de plant te trappen zonder dat men het merkt; door hun 
harde weefsel ondervinden deze planten er geen schade van. Ware het niet 
geweest door een klapperslang, die ik in haar middagdutje stoorde, dan 
had ik deze prachtige cristaat niet gevonden.
Het lichaam van een normale volwassen plant heeft een diameter van ca. 
1 0 cm, het is vlak tot licht gebogen. De tuberkels staan spiraalsgewijs, zijn 
grijs-groen, van boven en onder iets samengedrukt met een vereelt en 
wrattig oppervlak en naar het uiteinde toe scherp, in de nieuwgroei spits en 
aan de rugzijde gegroefd. De areolen op de tuberkeluiteinden zijn heel klein 
en kaal. De grote bietachtige peenwortel bevat Alkaloid, dit is een farmako- 
logische stof met een physiologische werking, die te vergelijken is met 
Meskaline, dat voorkomt bij het geslacht Lophophora. In september-okto- 
ber verliest de plant zijn natuurlijke camouflage en dan verschijnen uit de 
wollige schedel 1 tot 3 witte tot roze bloemen tegelijk die 3 a 4 cm lang 
zijn en een diameter hebben van 4 a 5 cm. A. furfuraceus is een dag- 
bloeier. De bloemen ontsluiten zich 's morgens omstreeks 9 uur om 
's avonds rond 1 6 uur weer te sluiten. Wanneer het weer meezit kunnen 
we dagen van de bloemenpracht genieten. De vruchten verschijnen pas het 
volgende seizoen, ze zijn sappig en bevatten zwarte zaden.
Op eigen wortel is het een traaggroeiende, moeilijke plant. Uit zaad is A. 
furfuraceus te kweken mits men het piepkleine zaailingetje ent op Peires- 
kia, later kan men deze dan overenten op een definitieve onderstam. Een

Cristaatvorm van Ariocarpus furfuraceus Foto: A. Pullen



nadeel is, dat planten die zo gekweekt zijn wel bloeiwillig zijn maar ze ver
liezen hun oorspronkelijk uiterlijk. Op eigen wortel wenst deze plant een 
grondmengsel dat zeer doorlatend en kalkhoudend is. Een pH-waarde van 
7 tot 8 is ideaal. Aan de hand van grondmonsters die ik op verschillende 
standplaatsen nam, kon een gemiddelde pH-waarde van 7,7 vastgesteld 
worden. Met het volgende grondmengsel heb ik tot op heden geen proble
men gehad: 1/3 geklopte potscherven, 1/3 kwarts met een korrel van 1 a 
3 mm en 1/3 leemgrond.
Daardoor meng ik een weinig zeewierkalk en houtas; ook voeg ik wat 
houtskool erbij. Deze planten vragen een zeer zonnige standplaats, liefst 
dicht bij het glas, vensterbankkultuur is voor ongeënte planten rampzalig. 
Alleen in de groeiperiode, van eind augustus tot begin oktober verlangen ze 
water; buiten deze periode water geven is hetzelfde als de plant vermoor
den.
De bizarre groei, de prachtige bloei, zelfs op een tijdstip dat er in onze kak- 
tusserre weinig of geen bloei is, geeft deze "levende steen" een heel apar
te charme.
Ariocarpus furfuraceus is de meest preciese weerspiegeling van het land- 
schap waarin deze planten groeien.

Bruggesteenweg 98, 8 0 8 0  Ruiselede, België

De noodzaak to t bescherm ing van cactussen (slot)

H.A.HARRINGTON

Toen we over een heuveltop kwamen stuitten we op een wonderlijk pano
rama. Voor ons lag de oogst van een dag cactusroof. De Mexicaan, die de 
planten had verzameld, sorteerde soort bij soort. Nadat wij hem hadden 
overtuigd dat we niet van de vreemdelingendienst noch van de douane wa
ren, vertelde hij ons dat hij 1 2 cent kreeg voor elke cactus, ongeacht het 
formaat, die hij bij de winkels langs de weg bracht. De winkels op hun 
beurt verkochten ze aan particulieren of aan grote cactushandelaren. De 
oogst van een dag wérk was verbazingwekkend groot. Hij had vele hecta
ren volledig ontdaan van cactussen. Die werden aan het eind van elke dag 
in dozen en manden gestopt en per ezel naar een centraal distributiepunt 
bij de doorgaande weg gebracht. De volgende dag zou hij opnieuw de uit
gestrekte halfwoestijn in trekken en leeghalen vanaf het punt waar hij de 
vorige dag was opgehouden. In dat tempo kan een enkele plunderaar in 
slechts enkele weken 25 vierkante kilometer natuur leeghalen.
We hobbelden terug naar de weg Texas 1 70. Onderweg zeiden we weinig 
tegen elkaar. Wat viel er ook te zeggen? We waren verdoofd door wat we 
inmiddels hadden gezien. Verdere tochten en uitstapjes leverden ons het
zelfde beeld. Waar vroeger overvloedig cactussen voorkwamen waren ze 
nu verdwenen. Tot Anguila Mesa en verder: hetzelfde verhaal - leegge
haald. Ten noorden van de hoofdweg in de richting van de Mariposa-mij- 
nen en hun omgeving: hetzelfde liedje.
De bekoring die cactussen en andere succulenten op de Amerikanen uitoe
fenen roeit de planten onder onze neus uit. Bij Terlingua waren nog maar 
enkele geïsoleerde exemplaren te vinden van Echinocereus erectocentrus 
var. pallidus. De soort was zo goed als verdwenen.



Enkele kilometers verder kwam het tot een climax. Wat was Lajitas ver
anderd! Eens niet meer dan een stip op de kaart hield de plaats er nu een 
motel, vliegveldje en eigen bestuur op na. Een bord prees het aan als Ame- 
rika's toekomstige vakantieland.
De kleine winkel was er evenwel nog en erachter vonden we het expeditie- 
punt van waaruit de meeste cactussen werden afgevoerd. Er lagen duizen
den cactussen, opgehoopt en in dozen verpakt, klaar voor transport. Mexi
caanse jongetjes met zware schoenen en handschoenen stampten en prop
ten de planten in grote kartonnen dozen.
De winkelier vertelde ons dat er elk ogenblik een vrachtwagen kon komen 
om de planten op te halen. Dat gebeurde twee maal per dag. Toen de wa
gen arriveerde laadden de jongens de dozen en zakken in. Met nauwelijks 
ingehouden woede probeerde ik inlichtingen uit de chauffeur los te peute
ren over de bestemming van de planten. Scheldend kreeg ik te horen dat ik 
mijn neus niet in andermans zaken moest steken. Hij was snel vertrokken. 
Het besef dat dit schouwspel zich binnen enkele dagen nog vele malen zou 
herhalen en telkens daarna opnieuw de hele zomer en herfst door, maakte 
ons misselijk. Alleen al het aantal planten dat werd afgevoerd betekende 
volgens mij een fundamentele schending van de natuur.
Ondanks dat onze tocht bevredigend en opwindend was geweest (we trof
fen de piek van het bloeiseizoen) knaagde frustatie over wat we gezien 
hadden aan me. Er zijn overal in het Zuidwesten eindeloze vlakten met 
leegte. Het is ondoenlijk om in de gaten te houden wie het gebied betreedt 
of verlaat. Hele vrachtladingen planten worden dagelijks het gebied uit 
gesleept zonder dat ze worden gezien.
Die herfst deed ik, thuis in Lafayette, inkopen in de supermarkt. Tot mijn 
ontsteltenis zag ik bij de plantenafdeling schappen vol opgepotte cactus
sen. Het waren allemaal exemplaren van Echinocereus dasyacanthus. Er 
stond een bordje bij met "vrolijke Texaanse stekelvarkens". In de kruin van 
de meeste planten zaten teddybeer-ogen gestoken. Kleine stropdassen wa
ren rond de voet gebonden. In sommige planten had men kunstbloemen 
gestoken, de pinnen diep in het plantevlees. Dat moest de indruk wekken 
dat ze in bloei stonden.
Ik vroeg naar de bedrijfsleider en die vertelde mij dat de cactussen als war
me broodjes over de toonbank gingen. Hij had zijn bestelling voor het ko
mend jaar verdubbeld. Ze stonden te koop voor f 1 2,— per stuk.
We moeten eenvoudigweg zorgen dat er controle komt anders sterven er, 
voordat we het in de gaten hebben, soorten uit. De cactusrage heeft zijn 
piek nog niet bereikt en de algemene begeerte naar de planten die "door 
verwaarlozing bloeien" zal de komende jaren nog toenemen.
Volgens mij moeten we potentiële kopers van succulenten van de ernst van 
de situatie doordringen. Kopers van natuurexemplaren zouden zich ervan 
moeten overtuigen waar de planten vandaan komen en of de handelaar be
trouwbaar is. Wanneer kopers van succulenten eenvoudigweg weigeren 
om planten te kopen waarvan de verkoper niet hard kan maken dat ze 
rechtmatig zijn geoogst, het voortbestaan van de soort niet bedreigen of uit 
zaad zijn opgekweekt, zouden we een eerste stap zetten om tot een moge
lijke oplossing te komen.
Overigens zou een handelaar die niet aan deze norm kan voldoen beter een 
ander beroep kunnen kiezen.
Tenslotte: Door iedere import die we kopen zullen stropers de natuur van 
Zuid-Texas afschuimen op zoek naar meer. Zo simpel ligt dat. Of we het nu 
hebben over Texas of over de Mexicaanse plateaus.



Het zal tijd kosten om een verandering te bewerkstelligen maar het moet 
gebeuren. We worden nu uitgedaagd de kostbare natuurlijke rijkdommen te 
beschermen.
Vertaald uit Cactus & Succulent Journal (U.S.) Vol. 52, 1980, p. 224 

Vertaling: Nico Vermeulen

Problemen bij de cultuur van 
Stapelia-achtigen (Stapelieae) (2)

P. DEKKER

Wat de beste grond is voor deze planten kan men moeilijk zeggen. Mits het 
maar goed doorlatende, voedzame en gezonde grond is, geloof ik dat elke 
grondsoort zal voldoen. Als we dat bij de verschillende kwekers eens bekij
ken komen we tot eigenaardige ontdekkingen. De een zweert bij dit, de an
der bij weer een ander grondmengsel en toch kunnen de resultaten bij bei
de goed zijn. Je komt dan tot de conclusie dat het gieten belangrijker is dan 
de gebruikte grondsoort. Toch zou ik willen pleiten voor een wat grof 
mengsel. Het is toch wel bewezen dat de wortels van deze planten zich 
daar het best in thuis voelen.
En wat we ook praktisch nooit in de boeken tegenkomen is, dat deze plan
ten die toch vrij snel groeien en bloeien vergeleken bij de cactussen, beslist 
gebaat zijn bij wat vloeimest of iets dergelijks gedurende de groeiperiode. 
Een goede groei en bloei kan echt niet verkregen worden door in het grond
mengsel zoveel mogelijk scherp zand te mengen. Dat we in de vensterban
ken soms zulke fraaie bloeiende exemplaren tegenkomen tussen de andere 
bladplanten in, zal hieraan wel niet vreemd zijn.
Hierover is het laatste woord nog lang niet gesproken, want wat zegt de 
heer Lamb, een kenner van de Stapelia-achtigen bij uitstek, hiervan? Welk 
grondmengsel gebruikt men in de wereldberoemde tuin "Les Cédres", en 
in de botanische tuin in Heidelberg? Dat zijn allemaal zaken waar je nooit 
iets over hoort of kunt lezen en ik ben er eerlijk gezegd toch wel nieuwsgie
rig naar!
Wat we bij onze cactussen maar uiterst zelden tegenkomen en bij de 
Stapelia-achtigen beslist geen uitzondering is, is de aantasting door wol- 
luis. Maar dat komen we ook bij onze cactussen vaak genoeg tegen, zult u 
beweren en ik kan daar weinig tegen inbrengen. Maar de plaats waar dit 
hier optreedt is toch wel eigen aan de Stapelia's, en dat is dan aan de wor- 
telhals; maar dan meer onder dan op de grond. Op het plantelichaam zelf 
zie je op het eerste gezicht niets, ware dat zo, dan zou het niet zo erg zijn 
want dan begon je direct met de bestrijding. Maar dit zie je pas als de groei 
stil begint te staan. De planten willen slecht bloeien en dat eigenlijk zonder 
reden. Natuurlijk denk je in de eerste plaats dat er iets met de wortels niet 
in orde is en haalt de plant uit de pot. Je schrikt je dan naar, want net on
der het grondoppervlak is het dan vaak één witte massa van wolluis!
Ja, dan denk je in de 20 jaar dat je bezig bent met het kweken van succu
lente planten, dat je een verzameling hebt opgebouwd die praktisch vrij van 
ongedierte is en dan kom je plotseling zoiets tegen!
Niet dat dit onoverkomelijk is, maar in dergelijke gevallen grijp ik toch maar 
naar een vrij radicaal middel, dat ik hier niet wil propageren, ten eerste om
dat het vrij gevaarlijk is en ten tweede omdat er nogal wat mensen zijn in 
Nederland die zich hieraan storen. Helpen doet het in elk geval prima, want



Orbea cooperi 

(voorheen: 

Stultitia cooperiI

Piaranthus comptus 

var. ciliatus

Foto's:

Arie de Graaf

Duvaliandra

d iosco rilis

(voorheen:

Caralluma dioscorilis)



JUNI 1983
VERENIGINGSNIEUWS
"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van cac
tussen en andere vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: H. Koningsveld, Verl. Emmastraat 34, 6673 XD Andelst.
Vice-voorzitter: M.M.M. Jamin, Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden.
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. Giro-rek.: 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.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Baarn. 
Alg. Bestuurslid: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD 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 lid
maatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland f  35,--, voor leden in 
België Bfrs. 625 en voor leden elders wonende f 45,--. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f  7,50/Bfrs. 135.

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 ver
schijnen.

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 zonder Huilen: H. Leusink, Griftweg 15, 6745 XD Ede. De Klomp. Tel.: 08387-1794.

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 Bui
ningfonds, 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,-).

VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
001 Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten. 3e Druk 1981. Prijs 

f  6,- per stuk. (Bij 10 of meer exemplaren t  4,50 per stuk).
002 Bewaarbanden voor Uw tijdschriften. (Een jaargang per band). Prijs f 16,-- per stuk. (Bij 10 of meer 

stuks f 13,- per stuk).
003 Verenigingsspeld in broche-vorm.
004 Verenigingsspeld als steekspeld. Prijs f 4,- per stuk. (Bij 20 of meer stuks f  3,50 per stuk).
005 Affiche in vier-kleuren-druk voor veel doeleinden bruikbaar. Mag door de afdelingen doorverkocht wor

den voor t 2,50/stuk. Prijs f  1,- per stuk. (In verband met de hoge kosten van verzending en verpakking 
is de prijs dan ook exclusief).

006 Ansichtkaarten per set van 10 met afbeeldingen van succulenten. Prijs f 2,50. (Bij 10 sets of meer 
f  2,- per set). Mogen door de afdelingen doorverkocht worden.

Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het totaal bedrag op girorek. 3742400 van 
Succulenta afd. Verkoop, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.
U kunt volstaan met het vermelden van het aantal en de artikelnummers.
Eventuele informatie wordt U gaarne verstrekt door Frans Maessen, tel. 04752-1995.

N.B. Alle artikelen kunnen tegen vermelde gereduceerde prijzen ook afgehaald worden.

SUCCULENTARIUM
Na betaling van de toegangsprijs kunt U op de Flevohof, gelegen in Oostelijk Flevoland, het Succulentari- 
um en vele andere bezienswaardigheden bezoeken. De Flevohof is dagelijks geopend.

1



EVENEMENTEN

19 juni
20 augustus 
27 augustus 
10 september 
16 oktober

Ruil- en verkoopbeurs te Gent 
Ruil- en verkoopbeurs te Etten-Leur 
Ruilbeurs te Zutphen 
Ruilbeurs van het Noorden 
Ruilbeurs Cactusflora

AFDELINGSNIEUWS 

Afdeling Achterhoek
16 juni: Lezing over Crassula en Astrophytum. Samenkomst: Vormingscentrum, Gouden-

regenstraat 1, Lichtenvoorde. Aanvang: 20.00 uur.

Afdeling Amsterdam
17 juni: de Heren Meerstadt en Bregman vertellen over hun reis naar Columbia, Peru en

Ecuador. Samenkomst: de Rietwijker, 3e Schinkelstraat 9, Amsterdam

Afdeling Dordrecht
7 juli : Verhandeling over vruchten van o.a. Mesems door de heer Bakelaar

Afdeling Eindhoven
4 juli : Lezing door de heer Prestlé: Rondom Notocactus. Samenkomst: De Schalm, O.L. 

Vrouwendijk 31, Veldhoven. Aanvang: 20.00 uur

Afdeling Fryslan
14 juni: Bingo-avond. Samenkomst: Hotel Reitsma, Heerenveen. Aanvang: 19.30 uur

Afdeling Gouda
16 juni: Lezing door de heer Alsemgeest over zijn reis door de USA. Samenkomst: Het 

Brandpunt, Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur

Afdeling Groningen
16 juni: Avondwandeling door de Hortus o.l.v. de heer Verloop

Afdeling Hoeksche Waard
7 juli : Planten bespreking. Samenkomst: Landbouwschool, Rijksstraatweg 30, Klaaswaal

Afdeling Leiden
16 juni: Het fotograferen van planten van dichtbij. Samenkomst: Zaal Petruskerk, Lam

menschansweg, Leiden. Aanvang: 20.00 uur

Afdeling Rijn- en Delfland
23 juni: Grote plantenverkoop en bingo. Samenkomst: Kleindierencentrum, ingang Zuider-

park a/d Hengelolaan, Den Haag

Afdeling West-Friesland
15 juni: Bijeenkomst bij de Fam. de Wit, Zwaagdijk. Informatieavond over probleemcac-

tussen in Uw verzameling

Afdeling IJsselstreek
17 juni: Ruil- en praatavond bij Mevr. Hondebrink in Almelo

Afdeling Zaanstreek
24 juni: Lezing door de heren Meerstadt en Bregman over hun reis naar Columbia, Peru en

Ecuador
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RUIL- EN VERKOOPBEURS GRUSONIA

Op zaterdag 18 juni 1983 organiseert Grusonia haar voorjaarsruil- en verkoopbeurs in zaal 
Don Bosco, Pastoriestraat te Torhout (B). De toegang tot de beurs is vrij.
Op zondag 3 juli houdt Grusonia een open-deur dag, waarbij 10 leden hun kassen openstel
len voor publiek. Deze leden wonen o.a. in Brugge, Oostende en Roeselaere. Voor geïnteres
seerden kunt U voor verdere informatie terecht bij dHr Bercht.

RUILBEURS TE GENT

Op 18 juni 1983 houdt de Vereniging Lophophora een ruil- en verkoopbeurs in het Kolle- 
kasteel, Wondelgemstraat 38, Gent. Van 14 tot 15 uur is er gelegenheid tot ruilen, daarna 
tot 17 uur ook verkoop.

RUILBEURS TE ETTEN-LEUR

Op zaterdag 20 augustus 1983 organiseert de afdeling West-Brabant haar jaarlijkse ruil- en 
verkoopbeurs in de zaal van Café-Restaurant De Linden, Markt 82, Etten-Leur. De aanvang 
is om 13.00 uur.

OPENDEURDAGEN

De firma J. Gielis, Pappotstraat 49, 3180 Westerlo-Tongerlo houdt op 10 en 11 september 
1983 van 9 tot 19 uur open kassen. Kweker van cactussen, vetplanten en coniferen.

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel hobbybenodigdheden

boeken

AUTOMATISCHE RAAMOPENERS VOOR KAS EN BROEIBAK
(zonder electrische stroom)

SOLARVENT sluit/opent bij ca. 18° C - 24° C. heft max. 5,5 
kg; opening 14-19 cm; met handleiding in het 
duits DM 94,-

GENESIS raamopener, voor alle Alu- en houten kassen,
zaaibakken; sluit/opent bij ca. 13° C - 30° C; heft 
max. 6,8 kg; opening to t ca. 30 cm; montage zon
der boren; nederl. handleiding DM 108,-■

VENTOMAX sluit/opent bij ca. 13° C - 30° C; heft max. 7 kg;
opening 45 cm; montage zonder boren; nederl. 
handleiding DM 84,--

Spiro ROSTFREI met ingebouwde thermometer; montage zonder 
boren; sluit/opent bij ca. 13° C - 30° C; heft max.
7 kg; opening ca. 45 cm; nederl. handleiding DM 99, - 

Alle prijzen minus 13% BTW vermeerderd met porto/verpakking; levering te
gen vooruitbetaling na toezending van de rekening.
Jörg Kopper Lockfinke 7 D-5600 Wuppertal 1 W-Duitsland
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OPEN DAGEN VU-HORTUS

De botanische tuin van de Vrije Universiteit zet op elke laatste zaterdag van de zomer
maanden de poort wijd open voor allen die willen genieten van de vele in- en uitheemse 
bloemen en planten die er worden gekweekt.

Vanaf eind juni zijn duizenden soorten wilde orchideeën in heemtuin en kassen te 
bewonderen, terwijl vanaf juli onder andere een bijzonder grote en veelkleurige collectie 
cactussen en vetplanten is te bezichtigen.

Tevens heeft de hortus sinds kort een omvangrijke verzameling bonsai (japanse mini- 
boompjes) aan het toch al rijke plantsortiment toegevoegd.

Heemtuin en kassen (inclusief de tropische) zijn vrij te betreden en het personeel van de 
Hortus kan men bij alles wat de zien is om uitleg vragen.

Een rondleiding behoort eveneens tot de mogelijkheden, maar moet wel even van tevoren 
telefonisch geregeld worden.

De open dagen worden gehouden op de zaterdagen 25 juni, 30 juli, 27 augustus en 24 sep
tember 1983 van 09.00-16.30 uur.

Adres: Van der Boechorststraat 8, Amsterdam-Buitenveldert. Telefoon: 020-5484142.

Spec. kwekerij voor hobbyisten en ver
zamelaars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek 
gratis toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe cul- 
tuurimporten voor de verkoop 
Geopend van maandag t/m zaterdag 
van 9-18 uur.

HOVENS cactuskwekerij Markt 10, 5973 NR Lottum Tel. 04763-1693
Lottum vindt U. E3 richting Venlo afslag Venray 
Grubbenvorst - Lottum

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.

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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HET JUBILEUM-SYMPOSIUM VAN CACTACEAE BRUGENSIS

Impressies van een deelnemer

Op woensdag 11 mei was het dan zo ver. Om ongeveer 15.00 uur gingen wij op weg naar 
Brugge om het cactussymposium van Cactaceae Brugensis bij te wonen.
Na een voorspoedige reis kwamen wij in Brugge aan en togen naar ’t Leerhuys in het cen
trum van de stad, waar alle activiteiten geconcentreerd waren. Na een zeer hartelijke ont
vangst door oude bekenden en kennismaking met nieuwe cactusvrienden, werden wij die 
avond op aangename wijze beziggehouden door de heer E. Haugg uit Duitsland, die ons 
aan de hand van een groot aantal sublieme dia’s rondleidde door het immens grote ver
spreidingsgebied van de cactussen, van Canada tot Patagonië.
De ochtend van donderdag 12 mei besteedden wij aan een bezoek aan de verzameling van 
de heer R. Vanaverbeke te Aartrijke, die een prima verzameling bezit, waarin vooral de 
Melocactussen en de Lobivia’s de boventoon voeren, ’s Middags zagen wij de rondgang 
van de H. Bloedprocessie door het centrum van de stad; een indrukwekkend schouwspel! 
’s Avonds een voordracht door de heer A. Fröhlich uit Luzern, die vooral opviel door de 
zeer hoge kwaliteit van de vertoonde dia’s.
Op vrijdagmorgen brachten wij eerst een bezoek aan de uitgebreide en indrukwekkende 
verzameling van de heer E. Lanssens te Ruiselede. ’s Middags bracht de heer J. Lambert 
zijn specialisme, de Gymnocalyciums, voor het voetlicht. Aan de hand van dia-materiaal 
werden de bouw van de planten en de systematiek van dit geslacht op deskundige wijze 
uit de doeken gedaan, ’s Avonds namen wij deel aan een gezamenlijke maaltijd van de 
symposiumdeelnemers in restaurant Zandwegemolen.
De zaterdagochtend werd door ons besteed aan een bezoek aan cactuskwekerij Decoster te 
Veurne, waar een groot sortiment planten te bewonderen is en tegen billijke prijzen 
gekocht kunnen worden.
Zaterdagmiddag een voordracht over Mexico door de heer H.J. Klein uit Duitsland. Wie 
hem hoort vertellen en zijn beelden ziet, krijgt zelf lust om daar ook eens heen te reizen. 
De zaterdagavond bracht een dia-voordracht over Tillandsia’s en Orchideeën door .Mevr.G. 
Haugg. In alfabetische volgorde voerde zij een groot aantal van deze, steeds populairder 
wordende planten ten tonele.
Zondagmorgen leidde de heer F. Falco uit Frankrijk ons rond door Peru. Op zeer 
deskundige wijze vertelde hij over de Peruaanse cactusflora, dit alles omlijst met andere 
interessante wetenswaardigheden over land en volk, klimaat en bodem van Peru. 
Zondagmiddag werd het symposium besloten door de heer J. Hovens, die ons meenam op 
reis door Brazilië.
Alle dagen was er een permanente tentoonstelling van cactussen, succulenten, orchi
deeën en tillandsia’s te bewonderen. Van deze gelegenheid is druk gebruik gemaakt, niet 
alleen door de deelnemers aan het symposium, maar ook door het publiek, dat in grote 
aantallen de expositie bezocht heeft.
Zondagavond laat kwamen wij thuis, moe maar voldaan.
Vrienden van Cactaceae Brugensis: Heel veel dank voor de hartelijke ontvangst, voor de 
gezelligheid en voor de kwaliteit van het geboden programma. Onze gelukwensen met 
jullie eerste lustrum en heel veel succes in de komende jaren.

A.B. Pullen

S U K K U L E N T E N T U IN

FAM V A N  D O N K E L A A R
L a a n t je  1 W e rk e n d a m  te l .  0 1 8 3 5 -1 4 3 0

Mislukt zaaisel?
U kunt nu nog zaaien en op verzoek
sturen wij U onze zaadlijst.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
3945 BC 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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NIEUWE LEDEN

Schriftelijke opgaven voor het augustus
nummer moeten voor 15 juli bij mevr. Smit 
zijn. Leden van Succulenta hebben per jaar 
recht op één gratis advertentie in deze 
rubriek. Alleen advertenties de liefhebberij 
betreffende worden opgenomen.

Te koop gevraagd: 2 jaargangen Succulenta 
1972-1973, 2 jaargangen Cactus 1973 en 
1974, en Sclero’s en Utahia’s. J. v. Keulen, 
Postbus 120, 5060 AC Oisterwijk. Tel.: 
04242-83668.

Gevraagd: Stekken van Disocactus bifor
mis, Rhip. angustissima, Rhip. elliptica, 
Pseudorhip. macrantha. Ruilen mogelijk 
b.v. Rhip. rosea, Rhip. alala, Rhip. bacei- 
fera. Tevens contact gezocht met liefheb
bers van dit geslacht. J. Swen, Olmenlaan 
98, 1161 JZ Zwanenburg. Tel.: 02907-2947 
na 18 uur.

karlheinz uhlig - kakteen
053 KERNEN i.R. (Romm elshausen)

W -Duitsland LILIENSTR. 5
Aanvulling plantenlijst 1982/83 \J

DM DM
Ariocarpus retusus 2 5 .- - 3 5 . -

Ferocactus g rac ilis 2 6 ,- - 3 0 . -

Rebutia v io lac iflo ra 4 ,-
arch ibu in ing iana 5 .-

rutida 5 ,-
Turbin icarpus po laskii 8 .- - 1 2 . -

klinkerianus 8,- - 10.»

O peningstijden kwekerij: d insdag to t vrijdag
8-12 uur. 13.30-17 uur. zaterdag 9-12 uur.
Van m ei to t septem ber s lu iten  w ij vrijdags pas 
om 18.30 uur.

Wellens R.B.F.M., Antiloopstraat 28, 6531 TP Nijme
gen.

Demets Rudy, Eikenlaan 50, B 8562 Otegem/België 
Nijboer-Blom Mevr. M., Beneluxlaan 90, 3844 AM Har

derwijk
Durkstra Marianne, Rozengaarderweg 45, 7416 BM De

venter
Maassen W.J.M., Azaleahof 25, 1115 DH Duivendrecht 
Boin M., Stille Putten 31, 2612 KS Delft 
Burgvoets Edwin, Brugse Baan 107, B 8240 Gistel/Bel

gië
Vos H.M. De, Moerweg 624, 2531 BP Den Haag 
Cactusw. Noorderkempen, p/a v/d Wiellei 60, B 2130 

Brasschaat/België
Vleugels Freddy, Doorn boomstraat 3, B 2400 Mol/ 

België
Allemeersch Romain, Dellaertsdreef 12, B 9940 Ever- 

gem/België
Vanderelst-Deturck Fam., AV Cerisiers 170, B 1200 

Brussel/België
Fonteijne-D’Hulster R., Markt 10, B 8110 Kortemark/ 

België
Otten Mevr. M., Koningstraat 48, 4941 GX Raamsdonk- 

veer
Vereyken W., Brandekensweg 50, B 2621 Schelle/België 
Klencke-Cooke Mevr. M.E., Briljantstraat 418, 2403 AP 

Alphen a/d Rijn
Dopp Holger, Weillinde 8, D 7246 Empfingen/B.R.D. 
Veenendaal-v/d Linden G.V., De Wetstraat 5 bis, 3531 

AT Utrecht
Kool H., Tempeldijk 62, 2811 PJ Reeuwijk 
Labrie-Zinger Mevr. J.E., Nic. Beetsstraat 30, 1702 ED 

Heerhugowaard
Stello Mevr. J., Lumeystraat 25 III, 1056 VT Amsterdam 
Zinger D., Lumeystraat 25 IV, 1056 VT Amsterdam 
Debouck Frans, Abeelstraat 13, B 8080 Ruiselede/Bel

gië
Canne Charles A. De, Postbus 710, 3300 AS Dordrecht 
Kruithof A.A., Lothariuslaan 54, 1402 GL Bussum 
Melissen G., Kon. Wilhelminaweg 440, 3737 BH Groe- 

nekan
Heuver A.J., Scriveriusmate 30, 8014 JW Zwolle 
Graaf R. v/d., Dentexstraat 56 HS, 1017 ZC Amsterdam 
Waeemakers-Blom Mevr. A., Vrouwkensvaartsestraat 

24, 5165 NP Waspik
Vlies Wil v/d., Moerveld 56, 3085 PN Rotterdam 
Baart de la Faille-Kuype, Groenekanseweg 74, 3732 EH 

De Bilt
Riha J., Nejedleho 861, 28922 Lysa N L/Szechoslov. 
Riha J., Nejedleho 861, 28922 Hysa N L/Szechoslov. 
Geldhof Norbert, Tenakkerdreef 79, B 8500 Kortrijk/ 

België
Beljaars H., Ceramstraat 5, 3131 ZC Vlaardingen 
Lemaire Gerard, Rue du Souverain 15, B 1301 Wavre/ 

België
Gruwez F., Mortselsteenweg 24, B 2100 Deurne/België 
Kok Robert, Bezemstraat 18, B 1600 St. Pieters Leeuw/ 

België
Jonge Georges De, Stationsstraat 14, B 9400 Ninove/ 

België
Buyser Magda De, Molenstraat 85, B 2230 Schilde/Bel

gië
Bovenkamp M.A.v/d, Eykmanhof 25, 7908 BP Hooge- 

veen
Nabben Th., Rijnbeekstraat 43, 5913 GA Venlo 
Boxtel Kik Van, Molkade 1, 1561 HP Krommenie 
Boekee E., Keppelseweg 401, 7008 BE Doetinchem 
Haasen P.P. Van, Wanningstraat 21 HS, 1071 LA Am

sterdam
Vijver Didier van de, Fritz de Beulestraat 3, B 9000 

Gent/België
Breedeveld A.N.H., Brahmslaan 151, 2324 AG Leiden
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Arbeitskreis für
M a m m il la r ie n  F re u n d e  ËrjBÊÊLA

Kees en M artine  B os
andere  succu len ten
cac tussen
Kanaalweg 16,

L ijs t  v a n  s o o r tn a m e n  e n  s y n o n ie m e n  va n 1749 CE SCHOORLDAM
M a m m il la r ia ’s. (Warmenhuizen)
O p g e s te ld  d o o r  d e  h e e r S h u rly .
V ie rd e  s p e c ia a lu i tg a v e  v a n  d e  A fM  m e t c ir c a

Tel.: 02269 - 2694

150 p a g . in c l.  30  f o to ’s . T o e z e n d in g  n a  b e ta 
lin g  va n  D M  18,-- o p  P o s ts c h e c k k o n to  S a a r- L ie fh e b b e rs
b rü c k e n . K o n to  nr. 300  00-6 6 9  (b lz . 5 9 0  100
66) o f  D M  42,-- ( in c l.  k le u re n a fd ru k k e n ) . z ijn  d e  h e le  w e e k  w e lk o m !

C actu ssen
A ioes (IBINK C.V.
C onife ren
T llla n d s ia s
U itzo n d e rlijk e  b oeken g e s p e c ia lis e e rd  in  c a c tu s s e n
S uccu le n ten
B ro m e lla s
Over d iverse  ond erw erp en M ijn s h e re n w e g  18-20 T e le fo o n  0 29 7 7 -2 6 8 8 0
E xo tica 1433  AS K u d e ls ta a rt AALSM EER  (H o lla n d)
K am erp lan ten
E p ify te n

NATUUR & BO EK E la nd stra a t 58
Geopend: vrijdag van 13-17 uur 

zaterdag van 9-12 uur
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Huernia thuertii Foto: A. de Graaf

als je na enkele weken de potkluit nog eens bekijkt is van een aantasting 
niets meer te zien; de plant gaat weer groeien en bloeien zoals wij dat bij 
een goede verzorging verwachten.
Ook over het gieten worden heel vaak vragen gesteld, speciaal over de 
hoeveelheid, over het tijdstip waarop dit moet gebeuren, hoe vaak, enz. 
enz. Hier is wel bijzonder moeilijk een antwoord op te geven, dat hangt van 
zoveel factoren af! We zullen altijd in het oog moeten houden dat het hier 
succulente planten betreft, die dus heel wat minder vocht nodig hebben 
dan bladplanten. Ik geloof zelfs nog minder dan onze cactussen en ook op 
een wat ander tijdstip, omdat de tijden van groei en bloei afwijken. Verder 
is de plaats waar de kas staat nog van belang, het maakt verschil of die op 
het noorden of zuiden staat. Er zijn mensen die enkel op de vensterbank 
kweken en zo kun je wel doorgaan. Dan de weersomstandigheden in ons 
klimaat, ook die spelen hierin een grote rol, neem enkel maar eens het ver
schil tussen een zomer zoals die van 1 982 en die van 1 981 I Het gieten 
blijft grotendeels een gevoelskwestie, maar dat leren we wel als de zo
veelste plant ons is ontvallen door een teveel aan vocht. Elk verlies geeft je 
toch wel weer een deukje in je prestige als kweker en je blijft je afvragen 
wat je nu weer verkeerd hebt gedaan.
Een belangrijk gegeven bij de cultuur van deze planten is dat de wortelhals 
erg vatbaar is voor zwartrot. Houdt deze dus zo droog mogelijk, hetzij door 
zo weinig mogelijk op de pot te gieten, dan wel door een laagje grint o.i.d. 
om de wortelhals te strooien. Beter is nog het water op een schotel onder 
de pot te geven, zodat de wortels gedwongen worden dit vocht op te zui
gen. De hangpotten die tegenwoordig voor deze planten vrij veel worden
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gebruikt, betekenen zeker ook een stap in de goede richting. Bij gebruik 
hiervan zullen de planten lang zo vlug niet wegvallen. Houd er verder ook 
rekening mee dat de meeste planten, uitzonderingen als Hoodia en Tricho- 
caulon daargelaten, niet van de felle zon houden, maar zich prettiger voe
len als ze tegen de felle middagzon wat beschutting krijgen. Verder is neve
len tijdens erg warme dagen eveneens aan te bevelen, maar doet dit dan 
bij voorkeur 's morgens vroeg zodat deze nevel dan de functie van dauw 
kan imiteren.
Over deze plantengroep zal nog heel wat studie nodig zijn, willen we de 
hierbij optredende problemen kunnen oplossen. Denken we alleen nog 
maar eens aan het verschijnsel "zwartrot", of zoals de Engelsen dat heel 
toepasselijk noemen "black-death” . Tot op heden is hiervan alleen bekend 
dat de veroorzaker van dit verschijnsel geen virus maar een schimmel is. 
Wel leuk, maar er is geen afdoend middel tegen bekend, alles wat ons 
wordt aanbevolen is preventief met wat Chinosol of Superol te nevelen, 
dus meer dan een voorzorgsmaatregel is dit niet. Alleen het in Engeland 
verkrijgbare middel "Benlate”  wil nog wel eens helpen, als men de berich
ten hierover tenminste kan geloven.
Dit verschijnsel treedt meestal op in de lichtarme maanden, en vooral zaai
lingen hebben daarvan vaak te lijden. Ook de kleinere en meer zeldzame 
soorten vallen hieraan vaak ten offer, grotere en forsere groeiers zoals we 
deze tegenkomen onder de Stapelia's hebben daarvan wat minder last. 
Hoe houden we deze plantengroep gedurende de winter zo goed mogelijk 
in stand en hoe bereiken we het voorjaar zonder al te grote verliezen?
U moet u echt niet wijs maken dat van een wat uitgebreider verzameling tij
dens de droogteperiode geen enkele plant zal wegvallen, vergeet dat maar 
rustig! Onverschillig welke kweekwijze u erop na houdt, zullen sommige 
door zwartrot, andere door uitdroging wegkwijnen.
Ik denk dat we dit moeten accepteren, wat overigens niet wil zeggen dat 
we daar niets tegen doen. Vanzelfsprekend blijven wij zoeken naar wegen 
om deze verliezen tegen te gaan en ieder van ons weet dat experimenten 
nu eenmaal offers met zich brengen. Zo nu en dan nevelen tijdens de win
ter kan volgens mij geen kwaad, als u er maar voor zorgt dat u geen te 
koud water vernevelt, en dit doet in de morgen van een zonnige dag. Zorg 
er in elk geval voor dat de planten 's avonds droog zijn!
De temperatuur zal gedurende de winter toch wel tussen de 1 2 en 1 5 °C. 
dienen te liggen. Er zijn zelfs planten bij - ik denk hierbij o.a. aan Stapehan- 
thus uit Madagascar - die meer gebaat zijn bij een temperatuur van 20°C. 
Gaan we bij lagere temperaturen nevelen of op een andere manier wat 
vocht toedienen, dan zijn de bekende zwarte vlekken en het optreden van 
zwartrot praktisch niet te vermijden. Zo te zien zijn het dus niet eens zulke 
slechte planten om in de vensterbank op te kweken.
Vooral Hoodia's en Trichocaulons hebben onze extra zorg nodig, want die 
vallen het eerst ten offer aan deze aantasting. Zet deze in elk geval zo hoog 
mogelijk in de kas, zodat ze zoveel mogelijk licht krijgen; houdt ze verder 
droog, dat is de enige manier om ze te behouden. Vergeet niet dat het ja- 
ren duurt eer we weer een bloeibare Hoodia of Trichocaulon hebben ge
kweekt.
Zijn er verder nog problemen die eigen zijn aan een bepaald geslacht? We 
zullen de voornaamste er even uitlichten en die nader bekijken, met hun 
specifieke kenmerken.

(slot volgt)
St. Pieterstraat 27, 4331  ET Middelburg



Een bijdrage tot de systematische betekenis van Zehnt- 
nerella chaetacantha Ritter (1 97 9)

PIERRE BRAUN

Op pagina 21 5 van deel I van zijn vierdelig werk beschrijft RITTER Zehnt- 
nerella chaetacantha Ritter als nieuwe soort.
De bouw van de binnenzijde van de bloem wordt gekenmerkt door een 
trechtervormige nectarkamer, die door een diafragma afgesloten is. In deze 
zone bevinden zich geen wolharen.
Voorts beschrijft RITTER een variëteit onder de naam Zehntnerella chaeta
cantha Ritt. var. montealtoi Ritter 1 979.
Het type groeit bij Guanambi (Z-Bahia/Brazilië), terwijl de variëteit ten 
westen daarvan bij Palma Monte Alto groeit.
De bosjes van de variëteit blijven wat lager, de stammen zijn wat dikker; 
verder is de variëteit meestal in het bezit van meer ribben. De bloemen be
vatten eveneens geen wolring, maar Ritter kon bij één bloem toch enkele 
wolharen constateren.
Ritter ontdekte de soort in 1 964 en legde het type vast onder het nummer 
FR 1 229 en de variëteit onder het nummer FR 1 229a. In dit verband moet 
men zich een 1 5 jaar oude publicatie van Buining herinneren. In 1 968 be
richt hij in het Duitse tijdschrift "Kakteen und andere Sukkulenten”  over 
een Zehntnerella, die hij, samen met L. Horst, tijdens hun eerste gemeen
schappelijke reis in 1 966/67 bij Bareiro, ten NW van Caitité (Bahia) vond. 
Samenvattend worden hier de belangrijkste aspekten van die publikatie 
weergegeven.
1 . Beide reisgenoten bezochten de standplaats van Zehntnerella squamu- 

losa Br. & R. in Noord-Bahia bij Juazeiro, waar Dr. Zehntner de soort 
voor het eerst ontdekte.

2. Ca. 550 km ten zuiden van dit bestand vonden zij bij Bareiro een 
Zehntnerella-popu\ai\e, die duidelijke verschillen vertoonde. Een ''brug '' 
tussen beide groeiplaatsen is niet bekend.

3. Onderzoek van de bloemen wees uit, dat de wolring in het binnenste 
van de bloem, die kenmerkend is voor de typesoort, verdwenen is ten 
gunste van een versterkte vorming van meeldraden. Dat laatste heeft 
een afsluiting van de nectarkamer tot gevolg.

Deze nieuwe Zehntnerella werd voorzien van het veldnummer HU 1 52 en 
de provisorische naam "Zehntnerella arbusta nom. prov." Mijn eigen on
derzoek op de groeiplaats heeft uitgewezen, dat er grote verschillen t.o.v. 
de typesoort zijn, veeleer bleek een nauwe verwantschap met Z. chaeta
cantha, die slechts 80 km verder haar typestandplaats heeft.
De wezenlijke kenmerken van de habitus, de bloem en de vrucht zijn iden
tiek; Z. arbusta nom. prov. kan hoogstens als standplaatsvariëteit be
schouwd worden.
Wanneer Ritter nu schrijft, dat de Zehntnerella van Bareiro vermoedelijk 
een andere soort is, omdat de afsluiting van nectarkamer duidelijk anders is 
dan die bij Z. chaetacantha, baseert hij dit vermoeden slechts op een foto 
van een bloemdoorsnede van Buining uit 1 968.
Door deze afbeelding kan de verkeerde veronderstelling ontstaan, dat ook 
op het diafragma meeldraden staan ingeplant. Net als bij Z. chaetacantha 
is bij de planten van Bareiro alleen een sterke vergroeiing van de meeldra
den onderin te constateren.
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afb. 1. Zehntnerella cf. chaetacantha Ritt. (HB 75) op de standplaats. Deze kan identiek blijken te zijn met Z. spec. HU 
152. Op de voorgrond Melocactus deinacanthus Buin. & Bred.

afb. 2 Een stam m et knoppen op de standplaats.
De grote overeenkomst m et Facheiroa is niet te miskennen; 
alleen het cephalium ontbreekt.

Foto's van de schrijver
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De verschillen tussen Z. chaetacantha en Z. squamulosa zijn vooral uiter
lijke verschillen. De aanwezigheid van een wolring bij het diafragma is 
slechts van secundair belang, tenminste bij de huidige stand van zaken in 
de evolutie.
Er zijn, zowel bij het type van Z. chaetacantha als bij de variëteit, aan de
zelfde planten bloemen met en zonder wolring te vinden. (Ritter, 1 979). 
Het is duidelijk, dat het aantal van het genotype op de bouw van het in
wendige van de bloem, pas in de loop van de verdere ontwikkeling zich zal 
stabiliseren. Milieu-invloeden kan men in ieder geval uitsluiten.
Ritter publiceert verder een Zehntnerella polygona Ritter (1 97 9), die nau
wer verwant zou zijn met Z. squamulosa
Ofschoon de vorming van een wolring genetisch instabiel is, toch nemen 
de hiervoorvermelde bloemen een sleutelpositie in voor de reeds veel 
besproken verwantschap met het geslacht Facheiroa Br. & R. (1920). 
Door het gemis van deze wolring vormt Z. chaetacantha de schakel tussen 
de geslachten Zehntnerella en Facheiroa
Er blijft slechts één duidelijk kenmerk ter onderscheiding over: het cephali- 
um. Verder onderscheiden de soorten uit de geslachten Zehntnerella en 
Facheiroa zich in geen enkel opzicht zodanig, dat aparte geslachten ge
rechtvaardigd zijn.
Op grond van deze feiten is Buxbaums inlijving van Facheiroa als subgenus 
van Espostoa Br. & R. niet meer verdedigbaar, veeleer zou men moeten 
streven naar samenvoeging van de geslachten Zehntnerella en Facheiroa, 
vooropgesteld, dat men in het cephalium geen geslachtsscheidend ken
merk ziet.
Over het areaal van Z. chaetacantha is nog op te merken, dat de meest 
noordelijke groeiplaatsen, die ik zag, bij Bom Jesus da Lapa lagen; de 
meest zuidelijke bij Urandi, nabij de grens met Minas Gerais.
De planten prefereren de lager gelegen plaatsen, zij groeien tussen struik
gewas, maar ook op kale rotswanden.
De begeleidende flora bestaat voornamelijk uit grote, roodgetinte
Bromelia's, Arrojadoa aureispina Buin. & Bred., Melocactus deinacan- 
thus Buin. & Bred., Pseudopilocereus spec., Coleocephalocereus goebe- 
lianus (Vaupel) Buin. en Brasilicereus phaecanthus (Gürke) Backeberg.
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Matucana aureiflora Ritt.

F.J. VANDENBROECK

Toen ik in Noord-Peru van Celendin in de richting van de Stad Cajamarca 
reisde kwam ik enigszins teleurgesteld in Banos del Inca aan. Tijdens de 
voorgaande dagen had ik vergeefs uitgekeken naar Matucana celendinen- 
sis Ritt. Geen enkele plant kreeg ik te zien. Daarom besloot ik vanuit Banos 
del Inca op zoek te gaan naar Matucana aureiflora in de hoop deze keer 
meer succes te hebben. Door Ritter wordt deze plant als een zeldzaamheid 
beschouwd en als typestandplaats geeft hij Banos del Inca aan. Banos del 
Inca is een kleine plaats in de vruchtbare hoogvlakte (2800 m) van Caja
marca gelegen, die zijn naam dankt aan een reeks thermale bronnen. Vol
gens de overlevering zou de Inca Atahualpa hier verpozing en herstel ge
zocht hebben na zijn strijd tegen zijn rivaliserende broer Huascar in Cuzco. 
Wanneer men de streek bezoekt verwondert men er zich aanvankelijk over 
dat er succulenten zouden kunnen voorkomen. Het gebied rond Cajamarca 
is een groene vruchtbare hoogvlakte in de Andes, waar landbouw en vee
teelt bedreven worden. Men ontmoet er zelfs, hoe onwaarschijnlijk dit ook 
moge lijken, sappige weilandjes omzoomd met een soort wilg, die onwille
keurig het beeld van landschappen bij ons oproepen.
Op goed geluk trokken we dan maar naar de meest nabije rotsformatie. Een 
pad zoekend langs stromende beekjes, eucalyptusbosjes, agaveheggen en 
uit adobe opgetrokken boerderijtjes ging het naar de rotsen toe. Bij het na
deren van de rotsformatie leek deze wat plantengroei betreft wel veelbelo
vend te worden. En inderdaad, aan de voet van de rotsen veranderde de 
biotoop op abrupte wijze. Het vruchtbare land week hier voor een wereld 
van dorheid. Metershoge, zich grillig vertakkende Austrocylindropuntia's, 
schijfopuntia's, een grote soortenrijkdom aan Tillandsia's en mooie exem
plaren van Fourcroya andina bepaalden het landschap. Fourcroya's zijn 
planten die sterk aan Agave americana doen denken, echter door bloeiwij- 
ze en habituskleur verschillen. Ze zijn inheems voor de Andes, dit in tegen
stelling tot de Agave die er ingevoerd en gedeeltelijk verwilderd is. Boven
dien konden we door de veldkijker aan de rotswanden goudgeel bedoornde 
bolvormige tot kort zuilvormige cactussen waarnemen. De planten waren 
via rotsrichels bereikbaar en bij nader toezien ging het hier om sterk be
doornde vormen van Matucana aurantiaca (Vpl) Buxb. Een merk
waardigheid was wel dat de planten uitsluitend in rotsspleten op bijna 
loodrechte wanden groeiden, meestal omringd door korstmossen en grijze 
Tillandsia's. De bloei was nog maar kort tevoren voltooid, sommige planten 
droegen al vruchten. We waren verrast over de lengte die deze planten 
konden bereiken: vanaf de rotswand schuin omhoog groeiend waren som
mige wel 40 cm lang waarbij alleen de bovenste 1 5 cm knotsvormig is 
verdikt en de goudgeel bedoornde habitus behoudt.
Dit was echter niet de plant waarvoor we speciaal gekomen waren en daar
om zochten we een doorgang die ons toegang zou verschaffen tot het bo
venste rotsplateau. En daar wachtte ons de verrassing van tientallen prach
tige helgeel bloeiende exemplaren van Matucana aureiflora. Het was een 
prachtig gezicht, temeer daar men vanaf het plateau van een uniek uitzicht 
over de vlakte van Cajamarca kon genieten.

Zoals de meeste liefhebbers weten onderscheidt het geslacht Matucana 
zich door typische zygomorfe (tweezijdig symmetrische) bloemen met lan-
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ge bloembuis en zijdelings gerichte bloemkelk, dit met het oog op de 
bestuiving door kolibri's. Dit bevruchtingsproces hadden we voordien trou
wens kunnen observeren op een standplaats van Matucana yanganucen- 
sis Rauh et Backbg. Zoals uit de hierbij gevoegde foto's echter blijkt, bezit 
M. aureiflora radiaire bloemen en is als zodanig de enige vertegenwoordi
ger van het geslacht Matucana met zulke bloemen. Ritter stelde daarom 
voor deze plant, die overigens alle typische Matucana-kenmerken vertoont, 
het subgenus Incaia op. De planten groeien plat bolvormig, spruiten zelden 
of nooit en zitten meestal als donkergroene schijven slechts enkele centi
meters boven de grond. Deze compacte groei wijst op extreme klimaats- 
omstandigheden, zoals hitte en nachtvorst, op de standplaatsen die rond 
de 3000 m liggen. Merkwaardig is dat Ritter een maximum plantdoorsne- 
de van slechts 13 cm aangeeft. Rauh spreekt van een doorsnede van 30 
cm. Wij van onze kant vonden als grootste doorsnede 25 cm. De bruingele 
bedoorning is nogal variabel: vooral opvallend is dat jonge planten slechts 
aanliggende randdoorns bezitten en bij oudere planten donkere rech
topstaande middendoorns ontstaan.

Matucana aurantiaca in een rotsrichel 
samen m et bromeliaceën

Oudere, sterk bedoornde plant van Matucana aureiflora
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H ab itus  en b loe iw ijze  van M a tuca n a  aure iflo ra . L e t op  de z w e e fv lie g  in  de open b loem

In een interessante beschouwing poogt Ritter een verklaring te geven voor 
deze van het geslacht Matucana afwijkende bloeiwijze. Ritter meent dat M. 
aureiflora vroeger ooit een zygomorfe bloem moet hebben gehad, doch dat 
door bepaalde ongunstige omstandigheden (b.v. een tekort aan kolibri's) 
de evolutie naar een aktinomorfe (veelzijdig symmetrische) bloem werd 
gestimuleerd die meer is gericht op een bestuiving door insekten. We kon
den trouwens zweefvliegen op de bloemen observeren. Ritter meent dan 
ook dat we hier een uitzonderlijk feit kunnen waarnemen: het begin van het 
ontstaan van een nieuw geslacht. Matucana aureiflora zal zich voorname
lijk door deze aparte bloeiwijze op een verschillende manier verder kunnen 
ontwikkelen en verspreiden dan de andere Matucana-soorten en na verloop 
van tijd zich zelf opsplitsen in variëteiten (rassen) en soorten.
De groeiplaatsen van beide soorten zijn, zoals reeds beschreven, uitgespro
ken gescheiden: M. aurantiaca groeit op de rotsmuren terwijl M. aureispi- 
na op het plateau voorkomt. Ze zijn zelfs gescheiden door een zone waar 
geen van beide te vinden is. De planten komen nooit onder elkaar voor. 
Derhalve kunnen we stellen dat beide planten niet alleen een verschillende 
ecologische nis (insekten- versus kolibriverstuiving) bezetten, maar ook een 
verschillende habitat hebben.
De rotsformatie waarop deze planten groeien, zijn als het ware eilanden in 
een sterk in cultuur gebrachte omgeving. Het is voor de aldaar groeiende 
xerofytische flora een goede zaak dat deze rotsachtige heuvels volkomen 
ongeschikt zijn voor landbouw of veeteelt. Matucana aureiflora was uitslui
tend te vinden op de bovenste, meest onbeschutte rotsplateaus, waar de 
plant samengroeide met hoofdzakelijk korstmossen en grassen, die op het 
ogenblik van onze waarneming wegens het droge winterseizoen verdord 
waren.
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De plant is in Peru dus een winterbloeier, wat betekent dat zij in het droge 
zonnige jaargetijde bloeit. De zomer wordt in die streken gekenmerkt door 
veel neerslag en een hogere gemiddelde temperatuur.
Matucana aureiflora is, zoals enkele andere vertegenwoordigers van het 
geslacht, een typisch hooggebergtecactus. Bij cultuur is een maximale be- 
zonning zeker aangewezen. De plant is in droge cultuuromstandigheden 
bestand tegen lage overwinteringstemperaturen. Het is een prachtige plant 
die beslist het kweken waard is.
Van Akenstraat 66, 1850 Grimbergen, België

Geraadpleegde literatuur:
F. Ritter: Kakteen in Südamerika. Band IV 
C. Backeberg. Das Kakteenlexikon

Sulcorebutia crispata Rausch

A.B. PULLEN

Deze soort is in 1970 beschreven door W. Rausch (K.u.a.S. 21 - 6 , 

1970). Het plantelichaam van het afgebeelde exemplaar is gedrukt kogel
vormig, 2,5 cm hoog bij een diameter van 4 cm. Het bezit een penwortel, 
die enkele malen langer is dan het plantelichaam hoog is. Aan de basis ver
schijnen zo nu en dan zijspruiten.

Sulcorebutia

crispata

Foto van de schrijver

Het aantal ribben, die in knobbels opgelost zijn, bedraagt 13. De areolen 
zijn, zoals bij alle planten van dit geslacht, langgerekt. De doorns zijn dun, 
sterk gebogen, grijswit tot licht roodbruin van kleur. De doorns, afkomstig 
van verschillende areolen, zijn als het ware met elkaar vervlochten. De 
bloemen verschijnen willig vanaf half mei. Zij hebben een doorsnede van 
ongeveer 3 cm. De moeilijk te definiëren bloemkleur komt op de foto goed 
tot z'n recht.
De groei is, op eigen wortel, goed, maar langzaam. Van deze soort bezit ik 
geen geënte exemplaren, maar het is aannemelijk, dat exemplaren van de
ze soort geënt ook wat sneller zullen groeien en wat groter worden dan op 
eigen wortel, zoals de meeste Sulco's.
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Sulcorebutia's zijn beslist geen moeilijke planten in de cultuur. Zij vragen 
als hooggebergteplanten echter veel licht, zodat vensterbankcultuur mis
schien tot teleurstelling kan leiden, 's Zomers ruim water geven, koel en 
droog overwinteren.
Sulco's zijn in het algemeen goed uit zaad op te kweken, mits men maar 
goed, kiemkrachtig zaad te pakken kan krijgen. Daar mankeert het nog wel 
eens aan. Ook vele, door mij in de handel gekochte zaden bleken niet te 
willen kiemen. Als het zaad wel kiemt, is het opkweken van de jonge plant
jes beslist niet moeilijker dan het grootbrengen van andere Zuidamerikaan- 
se soorten. Men kan dan in het derde of vierde jaar bloei verwachten. Sul- 
corebutia crispata is afkomstig uit Bolivia, departement Chuquisaca en 
groeit op een hoogte van 2400 m.
Het veldnummer is WR 288.
Beatrix laan 10, 7711 KG Nieuvrleusen

Cartoon
Gerard Beets, Oostereinderweg 359, 1432 BT Aalsmeer

1 38



T IJD S C H R IFT E N  
Cactus jrg. 14  nr. 6  (19 8 2 )
Begin van het reisverslag door Mexico van Ria Theuws. Simon start een serie over de gedra
gingen van enkele cactussen bij de bevruchting. In dit eerste gedeelte komt de mogelijkheid 
aan de orde zelfsteriele planten tot soortechte zaadvorming aan te zetten. Lampo belicht Fero- 
cactus fordii, een fero die reeds na 5 jaar kan bloeien.
Cactus jrg . nr. 7-8  (1 9 8 2 )
Theuws besluit haar reisverslag rond Cadereyte in Mexico. Fritz beschouwt diepgaand Sulco- 
rebutia glomeriseta in zijn serie over verwanten van S. arenacea. Simon besluit zijn artikel 
over gedragingen van enige cactussen bij de bevruchting en beschrijft de resultaten van irrita- 
tiebestuivingen. Verder worden enkele Kalanchoë’s voorgesteld en een cactusvijand, de zwar
te vlieg.
Cactus jrg . 14  nr. 9 (19 8 2 )
Van Maele gaat in op de dorens van cactussen en verlucht zijn artikel met zeer interessante 
REM-opnamen. Het toont grote verschillen aan tussen de dorens van cactussen. Theunissen 
stelt zich de vraag wie de auteur van het geslacht Notocactus is en komt voorlopig tot de con
clusie dat die moet luiden ISchumann) Backeberg & Knuth. Simon beschouwt de historie en 
het uiterlijk van Echinocactus reichii, thans bekend als Thelocephala reichii. Korte notities 
over Azureocereus, Backebergia en Lenophyllum.
Cactus jrg . 14  nr. 10  (19 8 2 )
In een afsluitend artikel over de verwantschap van Sulcorebutia arenacea behandelt Fritz S. 
muschii Hij vergelijkt de planten WR 607 en L. 974 met de oorspronkelijke beschrijving van 
Vasquez.
Neut geeft een nauwgezette beschrijving van Notocactus concinnus Vanmaele besluit zijn 
beschouwing over cactusdorens. Mammillaria po tts ii wordt in enkele woorden voorgesteld.

Cactus jrg. 14  nr. 11 (19 8 2 ).
Geopend wordt met een opstel van een 1 6-jarige over "het kweken van succulenten: een aan
gename vrijetijdsbesteding", bekroond in een wedstrijd uitgeschreven door het Algemeen Ne
derlands Verbond "Neerlandia". Alleszins de moeite waard. Kort besproken worden Mammil
laria bombycina, Bartschella en Bergerocactus Simon haalt Jajó uit de vergetelheid en met 
hem Lobivia jajoiana. Vereist bespreekt de bouw van een zaadje en een aantal zaadtypen.
Cactus jrg. 14  nr. 12 (19 8 2 ).
Vereist besluit zijn artikel over het uiterlijk van cactuszaden, een artikel waarmee getoond 
wordt dat zelfonderzoek, ook al is men geen bioloog, zeer interessant kan zijn. Beukelaers start 
een artikel over het geslacht Cochemiea. Kort besproken worden Blossfeldia, Bolivicereus, 
Pelecyphora aselliformis en Rebutia marsoneri.
C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Hameien

The National Cactus & Succulent Journal, 37  (3). 1 9 8 2
J. Rau koos de Agave familie als onderwerp en hij bespreekt de daarin opgenomen geslachten. 
H Broogh heeft het over een reisverslag naar de Canarische Eilanden. M. Roberts besteedt 
aandacht aan de kasverzorging tijdens de winterperiode. G. Rowley publiceert het restant van 
een lijst met tussengeslachtelijke hybriden. Cactussen en vetplanten op postzegels afgebeeld 
krijgen de aandacht van V. Corbett. W Keen brengt het planteportret van Poellnitzia rubriflo- 
ra. H. Broogh is toe aan deel 3 van zijn fotoworkshop. E. Putnam voert in het kort Espostoa 
mirabilis voor het voetlicht Hoe Pterocactus tuberosus tot bloei komt, doet B. Weightman uit 
de doeken. Ph. Goodson geeft een kort portret van Lobivia "Gloriosa". W. Keen doet dit voor 
Plumeria rubra.

The N ational Cactus & Succulent Journal, 3 7  (4). 1 9 8 2 .
H. Broogh is toe aan deel 2 van zijn reiservaringen op het eiland Tenerife, waar hij o m. Fr. Rit- 
ter ontmoette. G. Krulik schrijft over de 'warmbloedige' cactus, in welk artikel nader wordt in
gegaan op de levensfuncties van dit planttype. Ph. Goodsen vraagt aandacht voor Wigginsia 
erinacea M. Bayer bestudeerde de Haworthia's in de G.G. Smith-collectie. Fr. Ritter doet uit 
de doeken, wat nu eigenlijk de ware Lobivia famatimensis is. Een kort artikel wijdt D. Castle 
aan een ruim 200 jaar oude exemplaar van Ariocarpus fissuratus var. Hoydii Met ingang van 
1 983 gaan beide Engelse zusterverenigingen in één verband op, met als nieuw huisorgaan de 
British Cactus and Succulent Journal.

The Cactus & Succulent Journal of G reat Britain, 4 4  (3). 1 9 8 2
R. Kiesling behandelt uitgebreid het geslacht Pterocactus C. Walker vraagt zich af wat het 
geslacht Stapelia nu eigenlijk inhoudt. De dames S. Dupont en H. Hartmann brengen een we
tenschappelijk artikel terzake van de pollen-exinestructuur bij de planten van het geslacht Lei- 
po/dtia Daarbij zijn een groot aantal duidelijke REM-foto's geplaatst. L. Mitich vraagt aandacht 
voor Nolina parryi, in de volksmond in de zuidwestelijke streek van de V S. "beregras" gehe
ten.



The Cactus & Succulent Journal of G raat Britain 4 4  (4). 1 9 8 2 .
G. Rowley produceert een complete overzichtslijst van Lobivia-namen. N. Taylor vraagt in 
woord en beeld aandacht voor Rebutia heliosa var. cajasensis P. Bruyns gaat vrij uitgebreid 
in op Huernia namaquensis D. Hunt geeft naamlijsten van Mexicaanse Mammillaria-soonert, 
gespecificeerd naar gelang de mate van zeldzaamheid, bedreiging met uitroeiing etc. N. Taylor 
becommentarieert Rizzini's studie terzake van de Braziliaanse Melocactussen. D. Hunt houdt 
zich bezig met de recente ontwikkelingen in de nomenclatuur.
M itte ilungsb latt des A fM , IV , 1 9 8 2
M. Fiedler verhaalt over de Huntington Garden in Californië. Uit een oud Duits cactustijdschrift 
(19291 genomen, laat men een aantal Mammillaria's de revue passeren, inclusief de Latijnse 
diagnoses. R. Pillar beschouwt Mammillaria species Teyuca, Rep. 956, en vermoedt hier met 
Mamm. collina te maken te hebben. B. Wollenschlager geeft zijn ervaringen uit eigen kas.
M itte ilungsb latt des A fM , V, 1 9 8 2 .
M. Fiedler is toe aan deel 2 van zijn bezoek aan de Huntington Garden. Een uit 1 931 gepubli
ceerd verhaal van Fr. Bödeker over Mamm. painteri en Mamm. erythrosperma wordt weer 
gebracht. O. Appenzeller vraagt aandacht voor het thema nomenclatuur. H. Frankhauser 
vraagt zich af wat Mamm. species "Q io tepec" voorstelt. Voor Mamm. klawidae doet dat H. 
Bannwarth. R. Pillar vraag wie Mamm. mixtecensis werkelijk kent. Dezelfde schrijver behan
delt Mamm. species "Zamora" en komt tot de bevinding met Mamm. uncinata te maken te 
hebben. O. Appenzeller vertelt over zijn kaservaringen.
M itte ilungsb latt des A fM ., V I, 1 9 8 2 .
Het eerste artikel handelt over het ondergeslacht Cochemiea (auteur alleen bij de redactie be
kend). De originele planteportretten van Mamm. pubispina en Mamm. ritterana van de hand 
van Fr. Bödeker worden behandeld. R. Pillar vraagt aandacht voor Mamm. species Rep. 545, 
waarvan de schrijver aanneemt dat deze verwant is aan Mamm. melanocentra B. Wollen
schlager vervolgt zijn vaste rubriek, waarin hij zijn kweekervaringen e.d. kenbaar maakt.
The Journal o f the M am m illa ria  Society, 22  (5). 1 9 8 2
D. Loughton verhaalt over zijn Mammillariaverzamehng. B. Putnam vertelt over zijn ervaringen 
met ditzelfde geslacht. T. Green breekt een lans voor het geslacht Coryphantha J. Pilbeam 
vraagt aandacht in zijn vaste rubriek voor een 4-tal Mammillaria's, t.w .: M. beneckei, M. 
sphaerica, M. longimamma en idem var. uberiformis Van alle vier wordt een grote, redelijk 
goede zw-foto daarbij afgedrukt. T. Baker behandelt een paar cristaten. D. Fela geeft zijn 
kweekervaringen onder Zuidwestpennsylvanische omstandigheden weer.
Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal

Rectificatie: In het artikel Gymnocalycium (III), Succulenta no. 4, 1983 p. 
72, moet na de 2e regel worden toegevoegd: ...ne vlakke top bijna kegel
vormige knobbeltjes. Het hilum is ovaal, vlak en...
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M esem bryanthem aceae (XXXIII)

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

55. Halenbergia (genoemd naar Halenberg, in de omgeving van Lüderitz)

Deze zoutminnende planten (slechts één soort beschreven, namelijk H.hy
pertrophicum) zijn waarschijnlijk niet in cultuur.
De planten vertonen veel overeenkomst met die uit het geslacht Hydrodea 
en worden door velen dan ook gerekend tot het laatstgenoemde geslacht. 
Beide zijn éénjarig.
Deze halophyten (zoutminnende planten) verlangen een vochtige, zanderi
ge kleigrond die 1-1 '/2 % zout bevat. Volle zon, onder glas.
Een bijzonderheid bij H.hypertrophicum is dat na de bloei in de natuur, de 
plant snel van de wortel raakt. Op dat moment is de plant nog volkomen 
groen, dus niet verdord. Langzamerhand worden bladeren, takken en 
vruchten glazig van uiterlijk en na nog weer een tijdje beginnen de takken 
en bladeren te verschrompelen en op het laatst geheel te verdrogen. Ook 
de vruchten zijn dan grotendeels verdroogd. Niet echter de zaden. De ver
droogde restanten van de plant worden over grote afstanden door de wind 
verspreid. Dikwijls zijn de droge vruchten dan al zo verweerd door de altijd 
aanwezige wind en de sterke zonbestraling, dat de vruchten in delen uiteen 
gevallen zijn en de zaden zich hebben verspreid. Kieming volgt nadat er re
gen is gevallen. In het betreffende gebied kan dat wel eens jaren duren. De

H alenbergia  h ype rtro ph icu m



kiemkracht blijft evenwel behouden. Het vreemde is overigens dat geïmpor
teerde zaden bij ons snel hun kiemkracht verliezen. Waarschijnlijk is dit een 
gevolg van de bij ons heersende hogere luchtvochtigheid en lagere tempe
ratuur met daarbij het ontbreken van zonbestraling op de zaden. Het zelfde 
verschijnsel doet zich voor bij het geslacht Hydrodea, dat zoals gezegd 
nauw verwant is.

56 . H ereroa (genoemd naar de Herero's, inheemsen in Namibië, het land waar deze planten voor het eerst gevon

den werden).

Als we de verschillende geslachten van de Mesembryanthemaceae als 
grote plantenfamilie bezien, bemerken we dat deze familie naar het uiterlijk 
in drie min of meer aparte groepen ingedeeld kan worden, te weten de 
struikmesems, de halfstruikjes en de vrijwel of geheel stamloze geslachten. 
Deze groepen zijn vanzelfsprekend niet exact te onderscheiden. Er zijn al
lerlei overgangsvormen en bij het vaststellen of een geslacht tot de 
halfstruiken of de stamlozen behoort, maakt men al gauw een vergissing. 
Dikwijls blijken planten, die men aanvankelijk aanzag voor stamloos, na ver
loop van soms jaren een duidelijk stammetje te vormen. Tot deze laatste 
groep behoort het geslacht Hereroa. Vooral als men Hereroa's van zaad 
opkweekt en de oudere planten niet kent, denkt men met stamloze Me- 
sems te doen te hebben. Eerst op latere leeftijd - de ene soort eerder dan 
de andere - worden duidelijke stammetjes met vertakkingen gevormd. Ook 
niet alle soorten vormen uitgesproken lange stammen zoals bij de zoge
naamde echte struikmesems; vele soorten hebben, ook na vele jaren, 
slechts een onbeduidend stammetje.
De stammetjes zijn stug, evenals de zijtakken en de na de bloei verdrogen 
de bloeistengels.
De groene bladeren zijn kruisstandig geplaatst en hebben alle een langge
rekte vorm. Ze zijn vrij zacht en bezet met talloze wratjes die de bladeren 
een ruw uiterlijk geven. Veelal zijn de bladeren aan de top zijdelings samen
gedrukt, dus min of meer kielvormig. Aan de basis zijn de bladeren enigs
zins met elkaar vergroeid. De bloemen zijn vrij groot (tot 4 cm in diameter) 
en verschijnen aan een, voor Mesems, lange bloemsteel; soms alleen, 
soms met enkele tegelijk. De bloemkleur is overwegend geel in allerlei nu
ances; een enkele soort heeft witte bloemen. De gele bloemen verbloeien 
dikwijls tot roze. In het algemeen openen de bloemen zich 's middags, al
hoewel ook nachtbloeiers voorkomen. In dat geval zijn de bloemen geu
rend.
Hereroa's zijn planten die in de kas gekweekt dienen te worden of op de 
vensterbank op het zuiden, 's Winters verlangen ze een matig warme 
standplaats (ca. 10° C) en moeten dan gedurende deze rustperiode een
maal per maand een klein beetje water op het schoteltje krijgen om algehe
le verdroging te voorkomen.
De planten kunnen uitstekend gezaaid worden en bloeien dan meestal 
reeds in het tweede jaar. Ook stekken gaat goed als men er maar voor 
zorgt de stekken te snijden van takjes die nog niet geheel verhout zijn.
Als potgrond kan het gebruikelijke vrij schrale, goed doorlatende grond- 
mengsel dienst doen.
Het verspreidingsgebied van het geslacht Hereroa is vrij omvangrijk en ligt 
voornamelijk in de Kaapprovincie en in Namibië.
Van de soorten noemen wij u: H.glenensis, ca. 10 cm hoog, bloemen 
glanzend geel, 3 cm; H.incurva, ca. 5 cm hoog, stoelend, bloemen goud-



geel, tot 6 cm <ó; H.muirii, 6 a 7 cm hoog, bloemen geel, 2 cm; H.rehnel- 
tinana, ca. 1 5 cm hoog, bloemen geel, 2 cm; H.stanfordiae, ca. 10 cm 
hoog, geel bloeiend, 3 '/2 cm ó; H.tugwelliae, 6 a 8 cm hoog, bloemen 
geel, 5 cm <6.

(wordt vervolgd)

Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge 

Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht

Lobivia w rightiana Backeberg

GOTTFRIED WINKLER

In zijn werk "Die Cactaceae", Band III, p. 1 458 e.v. plaatst Curt Backe
berg zijn Lobivia wrightiana in de buurt van Lobivia backebergii (Werd.) 
Bckbg. Aan deze beide, in het noordelijke verspreidingsgebied van Lobivia 
te vinden soorten, voegt Backeberg nog drie andere taxa toe, die echter uit 
Noord-Argentinië, het zuidelijk deel van het Lobivia-areaal stammen. Het 
gaat hier om Lobivia iridescens Bckbg., Lobivia marsoneri (Werd.) Bckbg. 
en Lobivia rubescens Bckbg.
In feite zijn Lobivia backebergii en Lobivia wrightiana nauwer aan elkaar 
verwant; al op de beide foto's op pag. 1460 van "Die Cactaceae", Band 
III is de enge verwantschap van deze beide soorten goed te onderkennen. 
De drie planten uit Argentinië horen echter niet in de onmiddellijke verwant- 
schapsgroep van Lobivia backebergii thuis.
De nieuwbeschrijving van Lobivia wrightiana werd gepubliceerd in Curt 
Backebergs "Blatter für Kakteenforschung", 1 937-1 2.
De bij deze nieuwbeschrijving gepubliceerde foto, die één enkel, bloeiend 
exemplaar toont, heeft Backeberg ook in zijn "Die Cactaceae" afgedrukt. 
Duidelijk is op deze foto zowel de karakteristieke lange middendoorn, als 
ook de enigszins trechtervormige bloem met zijn lange bloembuis te zien. 
In zijn catalogus "1 0  Jahre Kakteenforschung" voert Backeberg in 1937 
ook een "var. brevispina" op, eerst nog zonder Latijnse diagnose. Deze 
wordt pas in 1 956 in zijn "Descriptiones Cact. Nov." gegeven. Het 
bestaansrecht van deze variëteit staat niet ter discussie, het verschil zit in 
het ontbreken van middendorens. Men kan echter planten vinden, die in 
hun jeugdfase geen, maar als oudere planten wel de lange, meestal naar 
de schedel gebogen, middendorens vertonen.
Wat de planten zo mooi en geliefd maakt, zijn de sierlijke bloemen met hun 
lange en dunne bloembuis. Hun kleur is karakteristiek, van buiten bleek- 
rozegroen, van binnen lila; de bloemblaadjes zijn lang en smal, bloembuis 
en vruchtbeginsel nauwelijks behaard.
Als vaderland geeft Backeberg in zijn nieuwbeschrijving Centraal Peru, 
Mantaro-dal op, in "Die Cactaceae" meer gedetailleerd met "boven Maris- 
cal Caceres".
In de zeventiger jaren bracht een aankondiging van een Duitse cactusim- 
portfirma nogal wat opzien teweeg onder de Lobivia-liefhebbers. Onder het 
verzamelnummer KK 641 werd daar een door Karei Knize in Chili verzamel
de Lobivia verkocht, die de provisorische naam Lobivia chilensis kreeg. De 
kopers van deze planten ontdekten al snel de grote gelijkenis met de van
ouds bekende Lobivia wrightiana De in een zending importplanten, die
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Walter Rausch onder ogen kwam, ontvangen planten van Lobivia chilensis 
vertoonden uniform kleinere en intensiever gekleurde bloemen dan Lobivia 
wrightiana, terwijl zij ook een roze stempel, in tegenstelling tot de helgele 
stempel van Backebergs soort, bezaten. In zijn driedelige werk "Lobivia" 
handhaaft Rausch deze verschillen en plaatst Lobivia chilensis als gelijk
waardig taxon naast L. wrightiana, hoewel de naam Lobivia chilensis 
nooit geldig gepubliceerd is.
Zijn revisie van de vele Lobivia-namen, die zich mettertijd opgehoopt heb
ben, stopt ook niet voor het verwantschapscomplex van onze L. wrightia
na. Lobivia backebergii werd als oudste naam de type-soort van deze 
groep en L. wrightiana werd omgecombineerd tot variëteit daarvan, even
als L. chilensis.
In het derde deel volgt dan een verdere verandering, die de verwantschaps- 
feiten beter weerspiegelen. "Lobivia backebergii v . wrightiana”  en "Lobi
via backebergii v. chilensis”  worden: "Lobivia backebergii ssp. wrightia
n a "  resp. "Lobivia backebergii ssp. chilensis” .
In het vierde deel van zijn boek "Kakteen in Südamerika", pag. 1332, 
brengt Friedrich Ritter het in 1 957 door de Japanner Y. Ito opgestelde 
geslacht Neolobivia opnieuw tot leven.
In dit geslacht worden verscheidene Lobivia's uit Peru samengebracht en 
Lobivia wrightiana wordt de typesoort van dit geslacht. Of de naam " Neo
lobivia w rightiana" bij de liefhebbers beter zal inburgeren dan de naam 
"Lobivia backebergii”  ssp. wrightiana" zal de toekomst moeten leren.

Nu echter nog even terug naar de dubieuze Lobivia chilensis. De door Ka
rei Knize opgegeven vindplaats van KK 641 is Tacora, dat ligt nabij de 
plaats, waar de grenzen van Chili, Peru en Bolivia samenkomen. Daar de 
afstand tot het Mantarodal, de standplaats van L. wrightiana, verhoudings
gewijs groot is, was Walter Rausch, wiens interesse voor Lobivia's bekend 
is, zeer geïnteresseerd in de planten van deze vindplaats. Dus werd de vul
kaan Tacora als doel voor één van zijn volgende reizen naar Zuid-Amerika 
gekozen.
Dit gebied is echter politiek weinig stabiel. Derhalve vond Rausch niet de 
gezochte planten, maar ondervond in plaats daarvan aanzienlijke moeilijk
heden. De gezocht planten waren de bevolking van deze streek niet be
kend. Daardoor wordt de opgave van een Chileense vindplaats voor een 
Lobivia zeer twijfelachtig. Ik persoonlijk geloof niet, dat de naam "Lobivia 
chilensis" een volgende herziening van het geslacht Lobivia zal overleven. 
Een nauwe verwant van L. wrightiana is Friedrich Ritters Lobivia (resp. 
Neolobivia) winteriana, die in hetzelfde gebied als L. wrightiana maar dan 
in de lager gelegen delen, groeit. L. winteriana onderscheidt zich van L. 
wrightiana door de solitaire groeiwijze, de kleinere onderlinge afstand tus
sen de areolen, de meestal kortere bedoorning en vooral door de veel gro
tere en wat donkerder bloemen.
Voor een verdere vergroting van het aantal synoniemen zorgde alweer Ka
rei Knize. Planten, die ik ontving van KK 7 90 onder de naam Lobivia re
condita n.n. en KK 645 als Lobivia ollachea n.n., alle importplanten, be
horen zonder twijfel tot L. wrightiana Bij deze planten vindt men zowel 
grote als ook kleinere bloemen, feller gekleurde en donkerder tinten van de 
bloemdekblaadjes, geelachtige en roze stempels. De kenmerken van L. chi
lensis treden dus tamelijk willekeurig op, ook bij planten, waarvan de vind
plaatsen volgens Knize in Peru liggen. Voor KK 645 wordt Paucartambo, 
voor KK 790 Fluancavelica als vindplaats opgegeven.



Sinds kort heet ook KK 1021 met als standplaats Irchus, Cuzco, Lobivia 
ollachea en dit voorjaar bood Knize zaad van Lobivia wrightiana v. bre- 
vispina aan onder KK 1 545 , waarvan mij de standplaats nog niet bekend 
is. Van deze beide KK-nummers heb ik nog slechts zeer kleine zaailingen, 
die noch wat betreft de soort, noch wat betreft hun variatiebreedte, te de
termineren zijn. Dit is een kwestie van afwachten.
KK 788,  met standplaatsopgave Rio Mantaro, is volgens mij een tamelijk 
kort- en fijnbedoornde vorm van L. wrightiana.
In cultuur levert L. wrightiana geen problemen. Omdat de meeste planten 
willig en rijk spruiten, is de vermeerdering, in het bijzonder van fraai be- 
doornde planten, alleen al daardoor gewaarborgd. Uit zaad groeien de 
planten gemakkelijk en zonder problemen op en dikwijls zijn kleine planten 
al bloeirijp.
Lobivia wrightiana ontvouwt haar volle schoonheid, wanneer men de plan
ten in grote groepen kweekt en meerdere groepen een groot tapijt vormen. 
Zo'n Lobiviatapijt kan wel een halve vierkante meter groot worden en biedt 
in het voorjaar, wanneer de bloei valt, een heerlijk schouwspel.

Breitenfurter StraBe 548/1/5 , 1238  Wenen, Ooslenri/k.

Vertaling: A .B . Pullen

Problem en bij de cultuur van  
Stapelia-achtigen (Stapelieae) (Slot)

P. DEKKER

Als eerste dan maar Stapelia. deze geeft niet al te veel problemen in de 
cultuur en is ook niet zo vatbaar voor zwartrot. De bloemen zijn vrij groot 
en verschijnen meestal alleen of met meerdere tegelijk aan de basis en zijn 
vrij lang gesteeld. De meeste soorten hebben vrij forse, grote stammen en 
ze bloeien gemakkelijk. In dit geslacht komen we vrij veel hybriden tegen 
en dat kan niet alleen aan de kwekers worden verweten; ook in het land 
van herkomst komen we die in groten getale tegen.
De soort Stapelia gigantea kan wel op de grootste bloemen bogen, met 
een diameter tot ± 35 cm! Een goed geslacht om mee aan te vangen voor 
beginners, zelfs in de vensterbank zijn deze nog met succes te kweken. 
Caralluma: een vrij uitgebreid geslacht, dat goed kenbaar is aan de plaat
sing van de bloemen. Deze zijn ook veel kleiner dan die van de meeste Sta- 
peha's en verschijnen of aan de top of op de nieuwgroei van een ouder 
stammetje, meestal met trossen tegelijk. Bij dit geslacht komen we werke
lijk juweeltjes van bloemen tegen in diverse kleurschakeringen. Over het al
gemeen geven deze planten wat meer problemen en er zijn ook soorten die 
we maar beter kunnen enten, willen we succes hebben met de cultuur. 
Het stekken geeft evenmin onoverkomelijke moeilijkheden. Sommige bloe
men verspreiden een vreselijk sterke aasgeur, o.a Caralluma lutea [= Or- 
beopsis lutea ssp. lutea).
We vervolgen ons verhaal met Huernia, genoemd naar een Hollander, 
Justus Heurnius, die deze planten als eerste naar Europa heeft gebracht en 
ze door middel van tekeningen in de diverse tijdschriften ter kennis van de 
liefhebbers bracht. Dit zijn over het algemeen niet de planten die ons de
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meeste problemen bezorgen. De bloemen zijn klokvormig, verschijnen aan 
de basis van de plant en de planten kunnen enorm lang en rijk bloeien. 
Soorten als Huernia boleana en H. brevirostris bloeien het hele seizoen 
door en laten zich zowel door zaaien als door stek goed vermeerderen. De 
stammetjes zijn aanmerkelijk kleiner dan die der meeste Stapelia's en kun
nen soms vrij grote groepen vormen. Bij de Huernia's komen we tussen de 
punten van de slippen der bloemen nog eens 5 minder ontwikkelde punten 
tegen, een goed kenmerk van dit geslacht!
Tavaresia of Decabelone. De juist naam schijnt nu toch weer Tavaresia te 
moeten zijn. De bloemen lijken op het eerste gezicht heel anders van sa
menstelling en zijn meer bekervormig. Dit is beslist niet het gemakkelijkste 
geslacht; het bewortelen van stekken geeft ook vaak problemen, zodat het 
maar beter is deze als kleine plant al te enten. In een zomer als die van af
gelopen jaar willen ze wel goed en soms zelfs rijk bloeien, maar een norma
le Hollandse zomer wil wat dat betreft wel eens problemen geven.
De bloemen verschijnen aan de basis van de plant en kunnen tot ± 1 5  cm 
lang worden, tenminste bij Tavaresia grandiflora, de bloemen van de an
dere soorten blijven beduidend kleiner. Houdt deze planten ook 's winters 
droog en licht, anders zult u er niet lang plezier van hebben.
Dan komt het geslacht Piaranthus, kleine, zodevormende planten, die bij
zonder rijk kunnen bloeien. Wel zijn de bloempjes klein vergeleken bij die 
van Stapelia en van Huernia, maar ze zijn prachtig getekend en door hun 
bloeiwilligheid bijzonder aantrekkelijk voor de liefhebber. Ze zijn niet al te 
moeilijk in de cultuur en zijn zowel door zaaien als door stekken probleem
loos te vermeerderen. Dit geslacht bestaat uit kleine meestal kogelvormige 
plantjes, die zich bijzonder goed lenen voor het uitplanten in grote, platte 
schalen! De bloemen verschijnen op de hele plant, wel op de nieuwgroei, 
maar dan niet alleen aan de basis of op de top.
Duvalia. Een geslacht dat direct opvalt door zijn vreemd gevormde bloe
men die soms aan een stuurrad doen denken. Bekijken we ze wat aandach
tiger dan zien we echter al gauw dat we ook hier met Stapelia-achtigen te 
doen hebben.
De bloemkleur is meestal donker- tot chocoladebruin, de bloemen zijn van 
een aparte schoonheid en verschijnen vaak in groten getale.
Dit is geen echt moeilijke plant in de cultuur; zowel het stekken als het zaai
en gaan meestal zonder problemen. Zelfs in de vensterbank zal Duvaiia bij 
een goede verzorging de liefhebber met zijn bloemen belonen! 
Echidnopsis. Dit geslacht bestaat uit kleine, dunne, meestal kruipende of 
half opgericht, bruingrijze stammetjes. Ze zijn niet glad, maar hebben 
eerder een doornig uiterlijk. De bloemen zijn klein, en het is dus voor 
de liefhebber een minder aantrekkelijk geslacht. Toch kunnen ook deze bij
zonder mooi zijn als ze bloeien; dat zien we pas goed op een vergroting of 
onder een loupe! Ook deze planten zijn in de cultuur niet al te moeilijk; ze 
groeien en bloeien bij een goede verzorging uitstekend en laten zich door 
zaaien en stekken goed vermeerderen. Voorts bezitten ze ook nog kwalitei
ten als entstam, althans enkele fors groeiende soorten zoals o.a. Echidnop
sis obscura en Echidnopsis serpentina De levensduur van Echidnopsis is 
aanmerkelijk langer dan die der Stapelia’s, en ook daarom prefereer ik deze 
soorten als entstam voor Hoodia en Trichocaulon.
Tenslotte dan nog de geslachten Hoodia en Trichocaulon, de meest ge
zochte, maar wel degene die de meeste problemen met zich meebrengen in 
de cultuur. Hoodia's lijken niet zo erg veel op de overige Stapelia-achtigen, 
ze hebben een blauw-grijze kleur, een doornig uiterlijk en ook de vrij grote,
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schotelvormige bloemen zijn afwijkend van vorm. Het bewortelen van stek
ken is hier wel een probleem, wil dat lukken dan moeten én temperatuur én 
licht optimaal zijn. Houdt deze planten droog, en geef ze slechts wat water 
op een schotel onder de pot, en zet ze zo hoog mogelijk in de kas, vlak on
der het glas, zodat ze zoveel mogelijk kunnen genieten van licht en warm
te. Lucht verder zoveel mogelijk, ook frisse lucht is heel belangrijk voor de
ze planten!
Bij een verdere goede verzorging zullen ze dan hun bloemen geven, die 
meerdere dagen open blijven. Ent deze planten zo vlug mogelijk, ze laten 
zich als zaailingen al goed enten en groeien - vooral op Echidnopsis - 
meestal vrij goed door. Planten van dit geslacht houden wel van de felle 
middagzon, die behoeven we echt niet te schaduwen want ze beginnen 
zich pas in hun element te voelen als wij onze kassen ijlings verlaten van
wege de hoge temperatuur. Ook gedurende de winter zo droog en licht 
mogelijk plaatsen, dan komen ze ook deze periode wel goed door. Jammer 
dat van deze planten zo weinig zaden worden aangeboden, het blijft erg 
moeilijk om deze te bemachtigen. Zelfs in het land van herkomst - Zuidelijk 
Afrika en Namibië -schijnen zaden van Hoodia's erg schaars te zijn.
Als allerlaatste dan Trichocaulon, deze planten hebben een volkomen af
wijkend uiterlijk ten opzichte van de eerder behandelde Stapelia-achtigen, 
de stammetjes zijn namelijk kogelvormig. Ze kunnen soms vrij groot wor
den, tot ± 7 5  cm toe en vanaf de basis spruiten. De bloemen zijn maar 
klein, met een diameter van hoogstens 1 cm, zelden groter. Dit is wel het 
meest gezochte geslacht maar brengt tevens de meeste problemen mee. 
Enting van zaailingen lijkt me de beste oplossing, stekken is uiterst moeilijk 
zo niet onmogelijk. De bloempjes verschijnen aan de top van de plant, vaak 
in een groot aantal. De verdere behandeling komt overeen met die van 
Hoodia. Geen planten voor een vensterbankliefhebber en evenmin voor een 
beginner. Aan zaden is nauwelijks te komen, jammer, want het zijn bijzon
der aantrekkelijke planten, die ondanks de vele problemen de liefhebber erg 
aanspreken, mogelijk juist daardoor!
Hopelijk komen de Stapelia-achtigen wat meer in de belangstelling, on
danks de soms verfoeilijke geur van de bloemen zijn de vormen en kleuren 
ervan wel zo apart en interessant, dat geen enkele liefhebber deze planten 
om die reden uit zijn verzameling zal weren. De vele problemen bij de cul
tuur van deze plantengroep, vormen toch voor elke goede liefhebber een 
uitdaging waar hij niet aan voorbij kan gaan, zonder zijn prestige te scha
den.

St. Pieterstraat 27, 4331 ET Middelburg

Oogsten van Cactuszaad

LUDWIG BERCHT

Regelmatig komen vragen naar voren wanneer en hoe zaad geoogst moet 
worden en hoe men het schoon krijgt. Daarop wil ik ingaan, alhoewel mijn 
gezichtsveld enigszins beperkt is doordat ik alleen kan spreken voor de 
soorten cactussen die ik zelf heb. Toch is het met enig gevoel en eigen in
zicht te generaliseren.



Tijdens de bloei is de bloem kruisbestoven met een soortgenoot. Ook bij 
zelffertiele planten is kruisbestuiven nuttig voor een zekere variabiliteit bin
nen de soort/variëteit. Het resultaat van de bestuiving zal zijn dat de plant 
overgaat tot vruchtzetting.
Een veel voorkomend euvel is dat men te vroeg wil oogsten. Het zaad aan
wezig in de vrucht heeft zijn tijd nodig om te rijpen. De vrucht geeft, elk op 
zijn eigen wijze, aan wanneer het rijp is. Er zijn vruchten, die verkleuren, in
drogen, openbarsten, los gaan zitten, enz. In zijn algemeenheid, laat de 
vrucht zo lang mogelijk zitten.
Een vlezige bes, die niet openbarst, zal eerst meestal verkleuren’ en dan na 
enige tijd slap worden. Ze is dan rijp voor de oogst. Een openbarstende bes 
laten we rustig aan de plant indrogen. Vruchten, die verdrogen zonder 
open te barsten, laten we geheel droog worden.
Bij het verwijderen van de al dan niet ingedroogde of opengebarsten vruch
ten kan het voorkomen, dat veel zaden op de plant blijven liggen. In de lite
ratuur worden vele apparaatjes beschreven om deze zaden te verzamelen. 
De meeste berusten op het opzuigen via een glazen buisje (Pasteurse 
pipet). Planten in pot kunnen ook simpelweg boven een stuk papier schuin 
gehouden worden en de zaden er dan met een kwastje afborstelen. 
Tenslotte zijn de zaden, soort bij soort, geoogst. Dan komt nog het schoon
maken ervan. Hoe men het schoonmaken van grote partijen moet uitvoe
ren, moet men zelf maar uitzoeken. Hier geef ik slechts enkele mogelijkhe
den voor de paar bessen per soort, die de doorsneeliefhebber zal oogsten. 
Totaal ingedroogde of opengebarsten vruchten waarbij de zaden los komen 
te liggen zijn het eenvoudigst. De droge vrucht wordt kapot geknepen 
waardoor de zaden vrijkomen. Hoe de restanten van de vrucht verwijderd 
worden hangt van het zaad af. Bij sommige kan het door zachtjes te bla
zen, bij andere door het van een papier selectief over te schudden. Een 
persoonlijke ervaring: als men het geheel zachtjes in de handpalm wrijft en 
dan voorzichtig afschudt blijven vooral de vruchtdeeltjes aan de hand zit
ten. Vlezige bessen behandel ik als volgt: het vruchtvlees inclusief de zaden 
worden met een mesje uit de vrucht gehaald en enigszins fijn gewreven 
(natuurlijk zodanig dat niet de zaden beschadigd worden). De ontstane pulp 
wordt in water gedaan en hieraan voeg ik een paar druppels afwasmiddel 
toe. Een paar keer omroeren en een half uurtje laten staan. De goede za
den liggen dan op de bodem. Voorzichtg de vloeistof afgieten en het 
restant naspoelen met schoon water. Uitspoelen in een zakje gemaakt van 
een nylonkous (een panty is ook goed, hoor) gaat uitstekend. Daarna de 
zaden te zamen met een klein beetje water uitspreiden op een krant en laten 
drogen. Nadat de krant droog is, de zaden losmaken door licht te wrijven. 
De zaden verzamelen en voorzien van hun naam. Hebt u er meer dan u zelf 
zult uitzaaien, doe er dan een ander een plezier mee of stuur het op naar 
het Clichéfonds tot vreugde van voor u onbekende liefhebbers en ter on
dersteuning van ons aller Succulenta.

M auritshof 124, 3481  VN Harmelen

Op reis door Brazilië - 1 9 8 0

B.J.H. BRAAMHAAR

Door het slechte weer tijdens de vorige trip waren vele vragen opengeble
ven en tochten vervallen. Een aantal hiervan stonden op het verlanglijstje
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VERENIG INGSNIEUW S JULI 1983
"Succu len ta ” is  het verenigingsorgaan van de Nederlands-Be lg ische vereniging van liefhebbers van ca c 
tussen en andere vetplanten "Succu len ta” .

BESTUUR
Voorzitter: H. Koningsveld, Verl. Emmast'raat 34, 6673 XD Andelst.
Vice-voorzitter: M.M.M. Jam in, Jan Oom sstraat 6, 5324 BB  Ammerzoden.
Secretaris: C.A.L. Bercht, M auritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
2e Secretaresse: Mevr. J.M. Sm it-Reesink, Pr. W. A lexanderlaan 104, 6721 AE  Bennekom. Tel.: 08389-7551. 
Penningmeester: G.W. Leive, Prof. F. Andreaelaan 93, 3741 EK Baarn. Tel.: 02154-15645. Giro-rek.: 680596 
t.n.v. Su ccu len ta  te Baarn, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij A lgem ene Bank Nederland t.n.v. Succu lenta te 
Baarn. Voor België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de Be lg ische postg irod ienst t.n.v. Succu len ta  te Baarn. 
Alg. Bestuurslid: J A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Alg. Bestuurslid: F. Maessen, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.

LEDENADMINISTRATIE
Adm inistrateur: P. Dekker, St. P ieterstraat 27, 4331 ET M iddelburg. In lichtingen over en aanm eld ing van lid
maatschap, tevens propagandafolders. Het lidm aatschap kost voor leden in Nederland f 35,--, voor leden in 
Be lg ië Bfrs. 625 en voor leden elders wonende f 45,-. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f 7,50/Bfrs. 135.

M AAN D BLAD
Redacteur: J.H. Detesche, Kru islandsew eg 20, 4724 SM  Wouw. Tel.: 01658-1692.
2e Redacteur: Th. Neutelings, Ga lm eid ijk  49, 4706 KL  Roosendaal. Tel.: 01650-36081.
Verenig ingsnieuws: C.A.L. Bercht. S lu itingsdatum  15e van de maand voor het verschijnen.
Vraag en Aanbod en Advertenties: Mevr. J.M . Sm it-Reesink. S lu itingsdatum : 15e van de maand voor het ver
schijnen.

ANDERE B ELA N G R IJKE  AD RESSEN
Buiningfonds: A. de Graaf, F in landp le in  5, 3244 AE  Nieuwe Tonge.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK  Strijen. Kata logus f 1,50 te bestellen op girorek. 
1345616 t.n.v. J. Magnin.
C lichéfonds: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Diatheek: H.M.S. Mevissen, D inantstraat 13, 4826 LH Breda. Tel.: 076-875076.
Ruilen zonder Huilen: H. Leusink, Griftweg 15, 6745 XD Ede. De Klomp. Tel.: 08387-1794.

HET BO EK "D ISCO CACTU S”  DOOR A.F.H. BUINING
Het boek omvat 224 pag ina ’s met 60 kleurenfoto ’s, 84 zwart/wit fo to ’s, 33 tekeningen, 6 landkaarten en 
twee s leu te ls  tot de soorten. Te beste llen door storting van I 30,- op'girorek. 2845908 t.n.v. Succu lenta Bui
ningfonds, Ammerzoden, onder vermelding van "D iscoboek".
Nog s lech ts voorradig zijn de Duitse en Engelse versie.

VERKO O P VEREN IG INGSARTIKELEN
001 Handle id ing voor het verzorgen en kweken van cactussen  en andere succu lenten. 3e Druk 1981. Prijs 

I 6 ,- per stuk. (Bij 10 of meer exemplaren f 4,50 per stuk).
002 Bewaarbanden voor Uw tijdschriften. (Een jaargang per band). Prijs f 16,- per stuk. (Bij 10 of meer 

stuks f 13,- per stuk).
003 Veren ig ingsspe ld in broche-vorm.
004 Veren ig ingsspe ld a ls steekspeld. Prijs t 4 ,- per stuk. (Bij 20 of meer stuks f 3,50 per stuk).
005 A ffiche in vier-kleuren-druk voor veel doeléinden bruikbaar. Mag door de afde lingen doorverkocht wor

den voor f 2,50/stuk. Prijs f 1,- per stuk. (In verband met de hoge kosten van verzending en verpakking 
is de prijs dan ook exclusief).

006 Ansichtkaarten per set van 10 met afbeeldingen van succu lenten. Prijs f 2,50. (Bij 10 sets of meer 
I 2,- per set). Mogen door de afdelingen doorverkocht worden.

Beste lling kan geschieden door storting of overschrijving van het totaal bedrag op girorek. 3742400 van 
Succu lenta afd. Verkoop, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.
U kunt volstaan met het vermelden van het aantal en de artikelnummers.
Eventuele informatie wordt U gaarne verstrekt door Frans Maessen, tel. 04752-1995.

N B. A lle  artikelen kunnen tegen vermelde gereduceerde prijzen ook afgehaald worden.

SUCCULENTARIUM
Na betaling van de toegangsprijs kunt U op de Flevohof, gelegen in Ooste lijk  F levoland, het Succulentari- 
um en vele andere bezienswaardigheden bezoeken. De Flevohof is dagelijks geopend.
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EVENEMENTEN in 1983

20 augustus 
27 augustus 
3 september 

10 september 
24-25 sept. 
29-30 sept. en 
1-2 oktober 
16 oktober

: Ruil- en verkoopbeurs te Etten-Leur 
: Ruilbeurs te Zutphen 
: Ruilbeurs te Nijmegen 
: Ruilbeurs van het Noorden 
: 3-LK te Houthalen

: FF’83 (Flora en Fauna) expositie in de Rijnhal te Arnhem. 
: Ruilbeurs Cactusflora

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING GEHOUDEN OP ZATERDAG 28 MEI 
1983 IN DE REEHORST TE EDE.

1. Om 14.10 uur opent de voorzitter, de Hr. Rubingh, de vergadering.
2. De Notulen van de Algemene Ledenvergadering 1982, zoals gepubliceerd in Suc

culenta juni 1982 worden onveranderd goedgekeurd.
3. Correspondentie en mededelingen.

Binnengekomen stukken die van interesse zijn voor de leden worden normalerwijze in het 
gele inlegvel verwerkt. Verdere correspondentie is er niet te melden.
De secretaris bericht dat in het afgelopen jaar in België twee nieuwe cactusvereni
gingen zijn opgericht.
Zeven afdelingen hebben hun afvaardiging schriftelijk bevestigd. Vele afgevaardigden 
blijken niet te weten dat een schriftelijke bevestiging vereist wordt (art. 39 H.R.). 
Volgend jaar zal dit bij de aankondiging van de ledenvergadering apart vermeld worden.

4. Jaarverslag secretaris.
In plaats van een jaarverslag geeft de secretaris een overzicht van de belangrijkste ver
richtingen en resultaten van de afgelopen drie jaar.

5. Financiëel verslag 1982.
De penningmeester licht de cijfers, vermeld in het meinummer van Succulenta, toe. De 
financiële positie van onze vereniging is in 1982 goed gebleven. Hij stipt de belangrijk
heid van de inkomsten via het Clichéfonds en de afd. Verkoop (incl. oude jaargangen) 
aan. Een grote meevaller waren de uitgaven voor het tijdschrift.

6. Verslag kascontrolecommissie
Het verslag van de Kascontrolecommissie, de Heren Link en Elsendoorn, wordt voor
gelezen. Ze hadden de bescheiden in orde bevonden en vermeldden dat de balans 1982 
een juist beeld geeft van de stand van zaken. Ze stellen de vergadering voor de penning
meester volledig te dechargeren, hetgeen onder applaus geschiedt.
De nieuwe kascontrolecommissie zal gevormd worden door twee leden van de afdeling 
Gooi- en Eemland.

7. Begroting 1983
De begroting 1983 wordt onveranderd aanvaard. De vergadering stemt in met het 
handhaven van de contributie voor 1984 op f 35 ,- (voor leden wonende binnen de Bene
lux), maar verleent machtiging aan het bestuur om na verkregen toestemming van de 
Ledenraad de contributie zonodig met maximaal f 5,— te verhogen.

8. Bestuursverkiezingen
Aftredend waren de Heren Rubingh, Bercht, Jamin en Maessen. De Hr. Rubingh had zich 
niet herkiesbaar gesteld. Voor de functie van voorzitter had het bestuur kandidaat gesteld 
de Hr.H. Koningsveld. De andere drie bestuursleden waren herkiesbaar.
Er waren geen andere kandidaten gesteld. Zonder tegenstemmen wordt de Hr. 

Koningsveld verkozen tot voorzitter. De Hr. Bercht wordt herverkozen tot secretaris en de 
Heren Jamin en Maessen tot algemene bestuursleden.
Uit de vergadering kwam wel het verzoek naar voren het rooster van aftreden te wijzigen 
zodat voorzitter en secretaris niet tegelijk aftredend zijn. Aan dit verzoek zal voldaan 
worden via een voorstel op de eerstvolgende Ledenraadsvergadering.
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9. Na de pauze, die duurde van 15.00 uur tot 15.45 uur, wordt de propagandafilm vertoond. 
Alhoewel het de persoonlijke benadering van zijn hobby door een liefhebber is, geeft deze 
een prachtig inzicht in de beoefening van en het plezier in onze liefhebberij. De film 
wordt enthousiast ontvangen. Een groep enthousiastelingen uit het noorden des lands is 
inmiddels ook gestart met het samenstellen van een film over onze hobby, waarbij alle 
aspecten (ook vensterbankcultuur, zoals gevraagd wordt) aan de orde zullen komen.

10. Verslagen der instellingen
a. Maandblad
In het algemeen was men zeer tevreden over de uitvoering van het tijdschrift. De 
redacteur merkt op dat sinds januari 1983 een mattere papierkwaliteit gebruikt wordt, 
hetgeen het lezen vooral bij kunstlicht gunstig beïnvloedt. (Via deze zou ik de leden cq 
afdelingen die willen reageren op het voor of tegen van deze papierverandering, willen 
oproepen dit te doen aan het adres van de secretaris).

Een lid had bezwaar tegen de stellingname van de redactie aangaande importen door het 
opnemen van enkele artikelen hierover. Een motie zijnerzijds om over de verwerpelijke 
gang van zaken mbt. importen een brief aan de Amerikaanse ambassade te schrijven vindt 
geen verdere instemming en wordt dus afgewezen.
b. Ledenadministratie 
geen op- of aanmerkingen
c. Bibliotheek
geen op- of aanmerkingen
d. Diatheek
geen op- of aanmerkingen
e. Ruilen zonder huilen 
geen op- of aanmerkingen
f. Clichéfonds
Afgelopen seizoen zijn 1020 bestellingen ontvangen. De inkomsten zijn iets gestegen, 
de uitgaven zijn echter fors gestegen door de aankoop van duurdere soorten. Gestreefd 
wordt naar een aankoopbeleid van zeldzamere soorten.
g. Buiningfonds.
Het boekje van Korevaar is drukklaar. De Hr. de Graaf verwacht dat het boekje dit jaar 
zal verschijnen.
De voorzitter dankt al degenen die of op de voorgrond of in de anonimiteit belangeloos 
bergen werk verzetten ten dienste van onze vereniging.

11 Bij de rondvraag wordt erop aangedrongen het contact met de Belgische verenigingen 
te verstevigen.
Op een vraag over de toegang tot de Flevohof antwoordt het bestuur dat aan 

Succulentaleden geen bijzondere reductie verleend wordt.
12. De volgende vergadering zal hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden op zaterdag 26 mei 1984. 

Als plaats van handeling poogt het bestuur dit te verwezelijken in de Flevohof.
13. De voorzitter, de Hr. Rubingh, bedankt via de aanwezigen de leden voor het 

in hem gestelde vertrouwen. Hij wenst zijn opvolger, de Hr.Koningsveld, veel succes en 
draagt de voorzittershamer aan hem over. De Hr. Koningsveld dankt de vergadering voor 
het in hem gestelde vertrouwen bij zijn benoeming. De Hr.Leive spreekt tenslotte de Hr. 
Rubingh toe. In een overzicht memoreert hij alle voorgangers van deze 8e voorzitter. Ter 
herinnering biedt hij de scheidende voorzitter een pentekening aan van Trichocereus 
rubinghianus, gemaakt door Carla Wolters.

14.Omstreeks 17.15 uur sluit de Hr.Koningsveld de vergadering.
Aanwezig waren 7 bestuursleden en 22 (afgevaardigde) leden.

L.Bercht, secretaris.
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MAMMILLARIA—LIEFHEBBERS
Speciaal voor de Mammillaria-liefhebbers: Mammillaria, Namen en Locatie, van de hand 
van Kees van Gils. In deze brochure van ruim 40 pagina’s geeft de samensteller een 
alfabetisch overzicht van alle Mammillaria-namen, ook de synoniemen. Voor deze laatste 
categorie wordt aangegeven bij welke soortnaam ze horen. Voorts worden de vindplaatsen 
vermeld, alsook de veldnummers van Lau en Reppenhagen.
De brochure is te bestellen bij Kees van Gils, Cellostraat 23, Etten-Leur door overmaking 
van f 13,-- op postgiro 3516081. Het bedrag is inclusief port- en verpakkingskosten. Van elke 
verkochte brochure wordt f 2,50 beschikbaar gesteld aan de Mammillaria-werkgroep van 
Succulenta.

Cactusweelde

De Vlaamse catusvereniging Cactusweelde biedt aan volledige jaargangen van haar 
tijdschrift Cactus voor de prijs van 100 Bfr. per jaargang. Uigezonderd de jaargangen 1981 
en 1982. Bestellingen kunt U doen bij de Heer W. van Maele, Hanestraat 145, B-9360 
Buggenhout, België

AFDELINGSNIEUWS
Afd. Dordrecht
4 augustus: buitenvergadering 
Afd. Eindhoven
1 augustus: Praatje over bestuiving en zaadwinning bij cactussen en vetplanten door de Hr. 

Sterk.
Samenkomst: de Schalm, O.L. Vrouwedijk 31 te Veldhoven.
Aanvang: 20,00 uur 

Afd. Rijn- en Delfland 
28 juli : kasexcursie bij eigen leden 
Vereniging Grusonia
12 augustus: Lezing van de Hr. Neut over Parodia

Samenkomst: Zaal Don Bosco, Pastoriestraat te Torhout. Aanvang: 20.00 uur 
Vereniging Lophophora
8 augustus : Bestrijdingsmiddelen e.a. door Saverweyns
3-LANDEN KONFERENTIE TE HOUTHALEN OP 24 en 25 SEPTEMBER 1983
Het programma van de 3-LK staat afgedrukt in het meinummer. Er bestaat nog gelegenheid 
zich als deelnemer te laten inschrijven tot 30 juli bij: Mevr.J. v.d. Ven- v. Gerwen, St. 
Janstraat 51, 5507 NB Oerle. Tel.: 04905-1207

OPEN DAGEN VU-hortus
Op 30 juli, 27 augustus en 24 september is van 9 tot 16 uur de Hortus van de VU in 
Amsterdam opengesteld voor publiek. Zie verder de aankondiging in het juninummer van 
Succulenta.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
3945 BC Cothen - G roenewoudseweg 14

Sortimentslijst wordt na storting van f 1 ,-  
toegezonden. Girorekening 124223.

’s Zondags gesloten 
Postbus 12 - Tel. 03436-1267

Cactus-liefhebbers 
Voor cactussen en succulenten

J. SPEYCKEN
Speciale hobby-planten voor 

hobby-prijsjes vindt U bij 
Cactus- en hobby-kwekerij 

J. SPEYCKEN, 
Maasstraat 12,

5871 AV Broekhuizenvorst.
Tel. 04763- 1762
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RUILBEURS VAN HET OOSTEN

27 augustus 1983: Ruil- en verkoopbeurs van de afdeling IJsselstreek in de Hanzehof te 
Zutphen. Aanvang 11.00 uur, einde 15.30 uur.Het is mogelijk van te voren tafelruimte te 
reserveren (tot 20 aug). Daartoe vult u op een girobetaalkaart of een bankcheque het bedrag 
van f 3,--, het aantal gewenste meters en uw handtekening in. Verder niets invullen!
Zendt uw kaart of cheque voor 20 augustus a.s. aan: A. Melcherts, Molenstraat 82a, 7581 BR 
Losser.Na ontvangst wordt u een bevestiging/reserveringsbewijs toegezonden.
De tafelhuur / 2,50 per meter dient u kontakt op de beurs te betalen.

Beurscommissie afd. Ijsselstreek.
VERSLAG VETPLANTENMARKT TE AMSTELVEEN.
Op zaterdag 23 april organiseerde de afdeling Amsterdam alweer voor de derde keer een 
markt voor succulente planten in de "Groenhof” in Amstelveen. Ook dit keer een succes, 
met boven de dertig verkopende deelnemers en een goede publieke belangstelling. Niet 
verwonderlijk overigens in een winkelcentrum op die dag. Alhoewel het pas de derde keer 
was, begint het voor de afd. Amsterdam al een traditie te worden. Daar komen we dan ook 
volgend jaar op terug.

K.F. Zaunbrecher Amsterdam.

VERSLAG TENTOONSTELLING TE BAARN.
"Met veel succes heeft de afdeling Gooi en Eemland deelgenomen aan de Orchideeri- 
tentoonstelling, die van 20 tot 25 mei j.l. in het Catonspark te Baarn heeft plaatsgevonden. 
6 leden van onze afdeling: de Dames Heyens en Rademaker en de Heren Alberts, van Beek, 
Krijnen en Rubingh hadden een groot aantal prachtige cactussen en vetplanten van hun 
collecties tijdelijk afgestaan. Hun planten, waaronder veel bloeiende, waren smaakvol 
tentoongesteld op 6 verschillende tafels. De ca. 11.000 bezoekers van deze tentoonstelling 
hadden veel aandacht en bewondering voor deze prachtige inzending van Succulenta. Dank 
zij de medewerking van de kwekerijen Morcus uit Maasdijk en Ubbink uit Aalsmeer, werden 
de bezoekers in de gelegenheid gesteld fraaie cactussen te kopen, waarbij hen ook werd 
verteld, hoe de planten behandeld moeten worden om ze in bloei te krijgen” .

H.G. Krijnen.

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel hobbybenodigdheden

boeken

AUTOMATISCHE RAAMOPENERS VOOR KAS EN BROEIBAK
(zonder electrische stroom)

SOLARVENT sluit/opent bij ca. 18° C - 24° C. heft max. 5,5 
kg; opening 14-19 cm; met handleiding in het 
duits DM 94,-

GENESIS raamopener, voor alle Alu- en houten kassen,
zaaibakken; sluit/opent bij ca. 13° C - 30° C; heft 
max. 6,8 kg; opening to t ca. 30 cm; montage zon
der boren; nederl. handleiding DM 108,-

VENTOMAX sluit/opent bij ca. 13° C - 30° C; heft max. 7 kg;
opening 45 cm; montage zonder boren; nederl. 
handleiding DM 84,-

Spiro ROSTFREI met ingebouwde thermometer; montage zonder 
boren; sluit/opent bij ca. 13° C - 30° C; heft max.
7 kg; opening ca. 45 cm; nederl. handleiding DM 99,-

Alle prijzen m inus 13% BTW vermeerderd met porto/verpakking; levering te
gen vooruitbetaling na toezending van de rekening.
Jörg Kopper Lockfinke 7 D-5600 Wuppertal 1 W-Duitsland
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Spec. kwekerij voor hobbyisten en ver
zamelaars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek 
gratis toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe cul- 
tuurimporten voor de verkoop 
Geopend van maandag t/m zaterdag 
van 9-18 uur.

HOVENS cactuskwekerij Markt 10,5973 n r  um um  Tei. 04763-1693
Lottum vindt U, E3 richting Venlo afslag Venray - 
Grubbenvorst - Lottum.

VERSLAG VAN DE CACTUSTENTOONSTELLING VAN 12 T/M 15 MEI.
Een druk bewandeld levenspad gaat meestal niet over rozen. Dat rozen en cactussen enige 
verwantschap hebben zou ons dan ook niet verbazen, want hoewel de tentoonstelling 
uiteindelijk een succes werd, was de gang naar dit succes bezaaid met klemmen en 
voetangels. Omdat de voorbereiding nogal enige tijd  vergt was men dan ook reeds op tijd 
begonnen; eind november 1982. Een brief ging weg met de bestemming gemeente Tilburg 
omtrent een vergunning voor het houden ener tentoonstelling op Hemelsvaartdag en de 
zondag daarna. Toen na 1 januari van 1983 nog niets vernomen was en men ter informatie 
uittrok naar het gemeentehuis, bleek de brief nog niet eens bekeken, want de 
desbetreffende ambtenaar was ziek, maar geen nood: mei was nog ver. In februari zou in de 
raad de vergunning ter sprake komen. De behandeling werd een week uitgesteld vanwege 
Carnaval. Ondertussen zat de Hr. de Kluys ons achter de broek, want die man wilde 
onderhand spijkers met koppen slaan. Hoera, eind februari kwam de vergunning binnen. De 
reeds lang gevormde tentoonstellingscommissie (bestuur en 6p.) kon beginnen. 23 
Personen hadden beloofd planten te zullen inzenden. Uiteindelijk zouden dat er 21 worden. 
Een arrangeur werd aangezocht en allerlei benodigheden voor de tentoonstelling werden 
aangeschaft c.q. vervaardigd. Als een donderslag bij heldere hemel kwam eind maart het 
bericht van Economische Zaken, dat de vergunning vernietigd werd en we derhalve strafbaar 
waren als we een tentoonstelling hielden. De totale investering bedroeg op dat moment 
reeds meer dan f  1600,--. Een ijlings opgeroepen advocaat werd om raad gevraagd; kon 
niets anders zeggen dan, dat Economische Zaken gelijk had en berekende ons prompt 
f 59,- voor zijn advies. Op het gemeentehuis bereikte ons gejammer het oor ener ambte
naar, die het hoofd schudde en het verder liet voor wat het was. Hoewel we niet meer hoop
ten op succes werd er toch een tweede onderhoud aangevraagd bij den heer Driessen, wiens 
oor heel wat gewilliger (en tevens ook machtiger) bleek dan bij zijn voorganger. De vergun
ning (althans een nieuwe) zou er komen, een paar dagen voor de tentoonstelling, zodat het 
Economische Zaken onmogelijk was gemaakt om nog in te grijpen. Toen pas bleek wat voor 
een explosieve kracht er in onze vereniging schuilt. Met man en macht werd er gewerkt. De 
reclame draaide op volle toeren; de borden voor de bewegwijzering werden geschilderd; 
wagens reden af en aan door de stromende regen om overal de planten op te halen. Enkelen 
van ons waren zelfs niet te benauwd om met een levensgrote Opuntia te gaan stoeien in de 
huiskamer van een van onze leden. Ondertussen was de timmerploeg bezig de eerste 
vormen te geven aan onze tentoonstelling. De dag voor de opening waren een tiental 
personen bezig de juiste lijn aan te brengen en stond iedereen versteld van het 
schildertalent van Cees Haans, die zwart plastic kon omtoveren tot hemelsblauwe luchten, 
’s Avonds rond tien uur was de tentoonstelling letterlijk en figuurlijk af! Tevreden over het
resultaat ging men naar huis en to e n ..... Toen kwam de regen. Met bakken goot het eruit,
maar dit verhinderde niet, dat we de eerste dag zowat 950 bezoekers mochten ontvangen. 
Het deed ons goed links en rechts complimentjes te horen. De tweede dag was de slechste:
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200 man. De derde dag: 300. En als klap op de vuurpijl op zondag: meer als 1200.
Een niet verwacht succes was de loterij, die bijna 7600 loten heeft verkocht. De mannen, die 
daar surveillance hadden, hadden het razend druk. In totaal hebben zich 21 mensen van de 
vereniging beschikbaar gesteld om tijdens deze dagen te helpen waarvoor we ze zeer 
dankbaar zijn. We lieten een zeer.verbaasde hr. de Kluys achter, toen we het zondagavond 
klaar speelden om voor half elf de zaak weer helemaal brandschoon op te leveren. Dit was 
niet in de laatste plaats te danken aan iemand uit Haaren, die een halve ” kuup” zand in één 
keer op zijn ”spaai” deed. God, wat kon die mens zweten. Raaymakers en Cees Haans 
meenden eerst nog, dat door water te spuiten de boel beter opgeruimd kon worden, maar 
daar kon goddank nog een stokje voor gestoken worden. De heren had niets meer bereikt 
dan dat ze zichzelf nat hadden gespoten en enkele honderden liters water hadden vermorst. 
Terugkijkend op deze wel zeer succesvolle tentoonstelling waarop we 2565 personen 
mochten verwelkomen uit binnen- en buitenland, wil ik nogmaals alle personen danken, die 
dit waar gemaakt hebben. Zij hebben laten zien, dat onze vereniging niet zó maar een 
vereniging is in het "zuiden des lands” , maar een vereniging met een Hart. En dit maakt, dat 
ik met een tevreden gevoel mijn verslag beëindig.

Op 9 juni 1983 bereikte ondergetekende nog een schrijven van de gemeente Tilburg, dat er 
toestemming verleend zou worden voor het plaatsen van bewegwijzering in Tilburg voor de 
tentoonstelling van 12 t/m  15 m ei.....Zou dat volgend jaar zijn ?

Cactuskwekerij LAKERVELD
Lakerveld 89 Lexmond

(tussen Lexmond en Meerkerk)
Tel. 03474-1718

NU verkrijgbaar bij 
CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD 

Discocactus in div. soorten 
Arrojadoa’s, grootbloemige 
Mammillaria’s, Pediocactus 
simpsonii exc.

Haast U, de voorraad is berperkt.

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.

UBINK c.v.
gespecialiseerd in cactussen

Mijnsherenweg 18-20 Telefoon 02977-26880 
1433 AS Kudelstaart AALSMEER (Holland)

Geopend: vrijdag van 13-17 uur 
zaterdag van 9-12 uur

PLANTENHANDEL A. H. Abels.

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

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

7



VRAAG 
EN

AANBOD
Aangeboden: wegens ruimtegebrek aan
geboden: Vele soorten cactussen. Lief- 
hebbersprijzen. Geen verzending. Bezoek na 
afspraak: Tel. 05296-2284. A.B. Pullen, 
Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen (Ov).

Te koop: Muurkasje ijzer/polybeglazing 2 x 
3 x 2 m. Cactussen div. 400 stuks groot en 
klein. Electr. regelb. ventilatoren, water
pomp, div. boeken en jaargangen Succu
lenta. Liefst in een koop. Prijs n.o.t.k. H. 
van Vliet, Meidoorndreef 53, Krimpen a/d 
IJssel. Tel.01807-12413.

Te koop: 3 delen White and Sloane, 
inlichtingen na 4 uur. J. Vogelsang, 
Koningsspil 16, Sneek. Tel.05150-19382.

Gevraagd: Wie kan mij helpen aan winter- 
berging van een 16 jaar oude Agave in de 
omgeving van Zwolle. Ik ben gaarne bereid 
een vergoeding te doen toekomen. H. 
Hasselt, Bolksbeek 19, 8033 CM Zwolle. 
Tel.038-539261.

Gezocht: Kontakten met liefhebbers van 
Neochilenia’s, Islaya’s, en Copiapoa’s. S. 
Kooij, Groeneveld 4, 2203 BP Noordwijk. 
Tel.01719-12903.

Schriftelijke opgaven voor het september
nummer moet voor 15 augustus bij mevr. 
Smit zijn. Leden van Succulenta hebben per 
jaar recht op één gratis advertentie in deze 
rubriek.Alleen advertenties de liefhebberij 
betreffende worden opgenomen.

Gezocht: 1) Jacobsen. Handbook of Suc
culent Plants. 2) Adressen van mensen 
en/of kwekers in Zuid-Afrika gespeciali
seerd in andere succulenten alsook alle 
informatie daaromtrent. 3) Zaden, stekken, 
literatuur over Haworthia’s. Alles tegen 
vergoeding. Danhieu Luk, Bergomsestraat 
48, 3170 Herselt, België.

Gezocht: Wie kan mij tegen vergoeding aan 
stekjes van de volgende wit bloeiende 
Rebutia's helpen: eos R.333; hybride
"Meisterstück” en de hybride albiflora x 
heliosa. A. v.d. Sluijs, Valeriusstraat 9, 6411 
TH Heerlen.

Oproep: Wil de heer Wolterbeek J. zijn adres 
aan RZH doorgeven. Op zijn giro over
schrijving staat geen adres. H.Leusink, 
Griftweg 15, 6745 XD De Klomp. Tel. 
08389-1794.

Cactussen
Aloes
Coniferen
Tillandslas
Uitzonderlijke boeken
Succulenten
Bromellas
Over diverse onderwerpen
Exotica
Kamerplanten
Epifyten

NATUUR & BOEK Elandstraat 58

karlheinz uhlig ■ kakteenvft
053 KERNEN i.R. (Rommelshausen) 

W .-Duitsland LILIENSTR. 5
A anvulling p la n te n lijs t 1982/83

A riocarpus retusus
DM DM
25,- - 35,

Ferocactus g rac ilis 26,- - 30,
Rebutia v io lac iflo ra 4 ,-

arch ibu in ing iana 5 ,-
rutida 5,-

Turb in icarpus polaskii 8 ,-  - 12,
klinkerianus 8 ,-  - 10,

Openingstijden kwekerij: dinsdag tot vrijdag 
8-12 uur, 13.30-17 uur, zaterdag 9-12 uur.
Van mei tot september sluiten wij vrijdags pas 
om 18.30 uur.
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Discocactus placentiformis

Coleocephalocereus fluminensis var. braamhaarii

Foto's op blz. 152
1. Discocactus placentiformis in habitat
2. Idem, een sterker bedoornd exemplaar
3. Een Discocactus placentiformis met een dubbel cephalium
4. Coleocephalocereus fluminensis var. braamhaarii
5. Aldaar ook voor komende bosbloemen, "ananas"
6. Een zich vertakkende Cereus, op een rots bij Vitoria
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voor de reis in 1 980. De mogelijkheid deed zich voor om weer gebruik te 
maken van de gastvrijheid van mijn Braziliaanse vrienden.
Op zekere dag startten wij voor een tweede tocht naar de omgeving van 
Diamantina. De weergoden waren thans in een veel betere stemming. De 
tocht verliep, bij een heerlijk temperatuurtje van ongeveer 30°C , voorspoe
dig. Na overnachting in hetzelfde hotel als het jaar ervoor, gingen we de 
volgende morgen op weg naar de plaats waar we Discocactus piacentifor- 
mis gevonden hadden. Terwijl we een jaar geleden een spoor van opspat
tend water achter ons lieten, werden nu wolken van stof op een geheel uit
gedroogde zandweg geproduceerd. Zonder moeite werd de plek terugge
vonden. De omstandigheden waren nu uitermate gunstig om het gehele 
terrein af te zoeken. Tussen lage graspolletjes ontdekten we een tiental ge- 
lijkuitziende exemplaren met een diameter van 1 0 tot 1 5 cm en enkele tot 
wel 1 8 cm.
Na een kwartiertje intensief speuren kwamen we op een plek, waar drie 
Disco's dicht bij elkaar groeiden. Op het eerste gezicht leken ze geheel niet 
op elkaar. In tegenstelling tot het jaar ervoor, toen geen enkele afwijkende 
plant gevonden werd, was dit zeer verrassend. Het ene exemplaar was uit
zonderlijk dicht bedoornd, terwijl de tweede volkomen identiek was met de 
reeds vaak afgebeelde D. tricornis, hetgeen synoniem moet zijn aan D. 
placentiformis. De derde plant bezat een spiraalvormig verlopende bedoor- 
ning en droeg nog geen cephalium.
Zoals reeds door anderen is geschreven, groeit bij Diamantina de soort D. 
placentiformis, welke zeer variabel is. Doch wanneer men deze drie exem
plaren naast elkaar ziet, zou men zelfs kunnen denken aan meerdere soor
ten. Mijn kennis reikt evenwel niet ver genoeg om dit zonder meer te kun
nen bevestigen of ontkennen.
Eén van de in 1 979 gevonden Disco's heeft in gevangenschap zijn prachti
ge witte bloemen laten zien. Het tevoorschijn komen van deze bloemen ge
beurt op een bijzonder snelle wijze. Nadat ik op een morgen enkele afge
ronde bruinachtige knobbeltjes in de wol van het cephalium ontdekte, ble
ken deze snel uit te groeien, 's Avonds stonden drie prachtbloemen breed
uit te pronken. Wil men deze nachtbloeiers toch bij daglicht bekijken en fo
tograferen, dan moet men deze planten in de namiddag, als de knoppen op 
het opengaan staan te wachten, in het donker wegzetten. Op deze wijze 
''denkt'' de Disco dat het nacht wordt en na een paar uur vertoont hij zijn 
sterk geurende bloemen.
De buitenste bloembladeren zijn enigszins roodbruin gekleurd. De bloem 
opent zich geheel en heeft een diameter en hoogte van circa 6 cm. De 
bloembladeren zijn langwerpig en zuiver wit van kleur. Contrastrijk afste
kend staan in het midden de fraai geel gekleurde meeldraden opgesteld. 
Op de verdere tocht in de buurt van Diamantina ontdekten wij geen Disco's 
meer die grotere verschillen aan de dag legden dan de hiervoor besproke
ne. De week hierop werd een trip ondernomen naar de kust. De stad Vito- 
ria was ons doel. De tocht ging over een goed geasfalteerde weg door 
bergachtig landschap met af en toe een bijzonder mooie begroeiing. Enkele 
prachtig rood en wit bloeiende bomen trokken soms meer aandacht dan 
het verkeer op de weg. Gelukkig viel de drukte nogal mee, zodat we tijdens 
de rit voldoende konden genieten van de natuur. Af en toe stonden enkele 
kinderen langs de weg, die fruit en planten verkochten. We stopten een 
keer om te zien, wat voor soort planten dit waren. Het bleken orchideeën te 
zijn, die zoals ze vertelden, in de omringende bergen groeiden. Voor enkele



guldens kon men de mooiste uitzoeken, maar helaas het bewaren en ver
zorgen van deze planten zou te moeilijk zijn.
Tegen de avond hadden we 600 km achter ons en zochten we een onder
komen in een dorpje in de buurt van de stad Vitoria vlak bij de zee. De 
eerstvolgende dagen werden doorgebracht aan het strand, waar de zon, 
hoewel enigszins verscholen achter een lichte bewolking, mijn winters ge
tinte huid in enkele uren omzette in de bekende rode kleur. Daarna kon ik 
mij alleen nog maar in de zon begeven gehuld in een grote badhandoek. 
Na deze kennismaking met de tropische zon aan een bijzonder mooi wit 
zandstrand werd het tijd om eens op onderzoek uit te gaan. We reden de 
kustweg op en passeerden kilometerslange stranden, waar geen enkele 
badgast te zien was. De begroeiing was zeer schaars en wij verwachtten in 
feite hier geen cactus aan te treffen. Maar toch, de scherpe ogen van mijn 
metgezel ontdekten er wel eentje. Tussen wat graspolletjes en zoutig duin
zand ontwaarden we een groene driekantige Cereus. De groei vond meest 
kruipend op de grond plaats. De areolen waren bezet met kleine, stevige 
dorens. Aangemoedigd door deze onverwachte vondst werd besloten een 
eind verderop een baai in te gaan, omdat daar wat rotspartijen uit het duin
zand omhoog staken. Vaak geven zulke rotsachtige plekken aanleiding tot 
groei van diverse planten. Het afsterven van oude planten vormt weer de 
humus voor een volgende generatie en zodoende ontstaat blijkbaar een 
goede bewaarplaats voor voedsel en water voor diverse soorten.
Na een kwartiertje rijden kwamen we inderdaad zeer dicht bij de baai en 
gingen te voet verder. De rotspartijen waren veel groter in aantal dan we 
uit de verte hadden kunnen waarnemen. Sommige waren zeer sterk be
groeid en liepen zelfs door tot in zee.
Alhoewel we het hoopten en vermoedden, waren we toch bijzonder ver
rast, toen we tussen de begroeiing van struiken en bromelia's een aantal 
cereusachtige cactussen ontwaarden. Zelfs op de naar zee aflopende rots
blokken groeiden nog exemplaren. Bij een wat ruwe zee zullen deze zeker 
door het zoute water overspoeld worden.
Zoals altijd is het geven van de juiste naam een grote moeilijkheid. De plan
ten groeien half liggend, half rechtop. De exemplaren hadden een diameter 
van ongeveer 1 0 cm en het eindstandige, rechtopstaande deel was 40 
cm. Aan een zijkant van de kop was een cephalium aanwezig. Bloeiende 
planten waren niet te vinden, terwijl we ook in deze kuststrook geen andere 
soorten ontdekten.
Het mee naar Nederland genomen kopstuk werd te zamen met enkele ken
nissen bestudeerd. De conclusie was dat het een nog niet beschreven va
riëteit is van Coleocephalocereus fluminensis (Miquel) Backeberg. Op vol
gende reizen werden nog meer gegevens over deze planten verzameld. 
Aan de hand daarvan en het meegebrachte plantenmateriaal heeft Pierre 
Braun deze planten beschreven als Coleocephalocereus fluminensis var. 
braamhaarii (K.u.a.S. 1 982, p. 1 1 8). Misschien is deze variëteit dezelfde 
als die Buining en Horst het veldnummer HU 242  en de provisorische 
naam C. fluminensis var vitoriensis gaven.

J.M. de Bruynstraat 101, 7471 KJ Goor



De Hoya's, een nadere kennismaking

J.J. DE MORREE

Bij de soorten van het geslacht Hoya is de mate van succulentie niet zo 
hoog ontwikkeld als we van vele andere vetplanten gewend zijn. Afgaande 
op het aantal malen dat in de laatste tien jaargangen van Succulenta een 
Hoya-soort onder de aandacht werd gebracht, lijkt de belangstelling voor 
dit geslacht niet bijzonder groot te zijn. De heer Walfried schreef in Succ. 
1 973 p. 137 een bijdrage over H. bella en de heer Noltee behandelde H. 
carnosa in Succ. 1 974 p. 132 met een mooie dichtbijopname van de 
bloem.
Zóu het zo zijn dat de succulentofielen in het algemeen de Hoya's niet tot 
de succulente planten rekenen, dan is het schijnbare gebrek aan be
langstelling wellicht verklaarbaar. Want in dat geval hoort er over wasbloe- 
men gewoon in een ander soort tijdschrift te worden geschreven. Als we 
de bekende auteurs Jacobsen en vader en zoon Lamb er in hun respectie
velijke handboeken op nalezen, blijken zij wel degelijk de Hoya's tot de 
bladsucculenten te rekenen. Ik kan dit artikel dus verder met een gerust ge
weten afmaken.
Als we naar Hoya als geslacht kijken, blijkt een aantal soorten hangplanten 
en een aantal klimmers te zijn. Het groeigebied strekt zich uit over een 
groot deel van het verre Oosten. Men komt ze tegen in India, de Himalaya, 
China, Indonesië, Nieuw Guinea en Australië. Hoewel ik niet weet in welk 
biotoop de planten voorkomen, houd ik het erop dat een groot aantal een 
epiphytische levenswijze heeft. Ze groeien dan in de verzamelde humus op 
takken in de bomen. Ze zijn hierin te vergelijken met de epiphytische orchi
deeën, die zich op de takken van bomen in het tropisch oerwoud vasthech
ten. Bij veel Hoya's zijn_op de ranken hechtworteltjes in aanleg aanwezig, 
die zich in ons klimaat echter niet verder ontwikkelen. Als u toevallig in het 
bezit bent van een H. carnosa kunt u deze uitstulpingen eenvoudig zelf 
waarnemen.
De opslag van water in de dikke bladeren kan van groot nut zijn in een peri
ode van droogte zoals deze in tropisch oerbos regelmatig voorkomt. De 
mogelijkheid om een tijdlang zonder water te overleven is bij H. carnosa 
goed ontwikkeld. In de kas van mijn vader groeide vroeger een grote was- 
bloem tegen een muur. Deze kreeg, evenals de cactussen die het grootste 
deel van de kas bezet hielden, geen water in de weken dat wij met vakantie 
waren.
Maar als we van vakantie terugkeerden, bloeide hij enthousiast en ver
spreidde zijn bedwelmend zoete geur. 's Winters, van november tot maart, 
stond hij koud en droog in de rustende cactuskas en overleefde jaar in jaar 
uit dit procédé.
Het overvloedig produceren van nektar zag ik elk jaar met gemengde ge
voelens aan. Enerzijds waren de honingdruppels lekker maar anderzijds 
zorgden de afvallende druppels op de Hoyabladeren en op een aantal cac
tussen voor een goede voedingsbodem voor een irritante zwarte schimmel. 
Stevig afspuiten met water en de bladeren reinigen met spirituswater bleek 
een probaat middel, maar was wel een vervelend werkje.
Al deze last hadden we echter graag over voor de mooie bloemschermen 
en de aangename bloemengeur. Zoals de Franse schrijver Proust zich ge
deelten van zijn jeugd herinnerde bij de geur van een madeleine-koekje ge-



Hoya longi folia

doopt in thee, zo is de bedwelmende geur van de wasbloem voor mij een 
middel om de cactuskas van het ouderlijk huis in gedachten terug te roe
pen.
Hoewel u tot nu toe wellicht mocht denken dat dit artikel weer over de 
alombekende Hoya carnosa gaat, is dit niet mijn bedoeling. De foto's bij 
het artikel duiden ook op een andere inhoud. Het geslacht Hoya bevat een 
paar honderd soorten en enkele d-aarvan wil ik summier bespreken, om u 
kennis te laten maken met deze mooie Asclepiadaceae Drie van de vier te 
bespreken soorten zijn handzame kamer- en kasplanten en de vierde is een 
forse klimmer. Beschrijvingen zijn in de literatuur maar moeilijk te vinden. In 
de handboeken van H. Jacobsen en E. en B. Lamb wordt een aantal 
Hoya's slechts summier besproken, waardoor geen wezenlijke bijdrage aan 
de kennis van dit geslacht kan worden verkregen. Bij de boekhandel Natuur 
en Boek in Den Haag attendeerde de eigenaresse me op een bijzonder cu
rieus boek. De titel luidt: Tropica, a color cyclopedia of exotic plants and 
trees. De schrijver Graf heeft een lexicon samengesteld, zoals Backeberg
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dit deed voor de cactussen, van het merendeel van de tropische planten
geslachten. Het boek bevat bijna duizend pagina's met kleurenfoto's, waar
bij elke pagina een vijf- tot tiental foto's bevat. De wat breder georiënteer
de liefhebber vindt er vele Orchideeën, Tillandsia's, een zeer grote diversi
teit aan succulenten, een hoofdstuk over cactussen, Begonia's, Bromelia's, 
en noem maar op. Hier trof ik ook een twintigtal foto's aan van Hoyasoor- 
ten; kortom een verbazingwekkend boek.
Veel plaatsruimte voor plantenbeschrijvingen heeft deze Amerikaanse aan
pak van natuurbeschrijving niet, maar daar zal het boek ook wel niet voor 
gemaakt zijn.
Om met de bespreking van een kleine soort te beginnen, Hoya longifolia 
Wall. is vrij eenvoudig te kweken als hangplant in de kamer. De tot 1 5 cm 
lange bladeren geven de plant een sierlijk uiterlijk. De bloeibaarheid is na 
een eerste aanloopperiode gewillig. De bloemen, die een heerlijke geur ver
spreiden staan in groepjes van 5-1 0 stuks bijeen in bloemschermpjes. Het 
beschrijven van geuren is niet mijn sterkste kant, maar de geur ligt tussen

Hoya Hnearis

Hoya australis

Hoya micrantha Hoya longifolia
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hyacint en kruidnagelen in. De bloemen zijn wit met een rood gekleurde 
stempelkolom (gynostegium). Terwijl bij H. carnosa de kroonbladeren aan 
de einden zijn omgekruld naar achteren, is dit bij H. longifolia niet het ge
val. De bloemen hebben door een groot aantal celuitsteeksels op de kroon
bladeren een donzig uiterlijk.
Een tweede mooie soort is H. micrantha met kleine bladeren van 3-4 cm 
lengte. De bloemschermen bevatten een groot aantal bloempjes zoals op 
de foto waarneembaar is. De kroonbladeren zijn volledig omgebogen tot 
aan de bloemsteeltjes, zodat de bloempjes een bolrond donzig uiterlijk heb
ben. De bloemkleur is crème-wit, zonder paarse of rode vlek op het gy
nostegium. De celuitsteeksels op de kroonbladeren zijn aanzienlijk grover 
dan bij de vorige soort. Het is eveneens een heerlijk geurende bloem, waar
van ik de geur niet zal proberen te beschrijven. De plant heeft het 's win
ters nogal moeilijk met vocht en koude. Al twee maal zijn de wortels bij mij 
afgerot, omdat ik de verleiding niet kon weerstaan om water te geven in 
een onverwarmde kamer.
H. linearis Wall. is een zeer uitgesproken hangplant uit de Himalaya met 
zeer smalle blaadjes van 3-5 cm lengte. Typisch aan deze plant is dat de 
bladeren en de stengels bezet zijn met een vacht van kleine haartjes, wat 
bij Hoya's niet veel voorkomt. Ook bij deze bloemen wordt door het zijde
lings omkrullen van de witte kroonbladeren een dikke bloem gesuggereerd. 
Een nadeel van deze plant is dat de bloei wat moeilijk tot stand komt door 
verdrogen van de knoppen, waarvan de produktie toch al niet overvloedig 
is.
De vierde soort is een plant voor de bezitter van een grote kas of muur in 
de kamer. H. australis R.ESr. heeft de groeiwijze van een Stephanotis met 
bladeren die wel een maat groter zijn. De lange ranken hebben om de 1 5- 
30 cm een bladpaar, zodat pas een oudere plant een volle aanblik garan
deert. De kweekwijze is analoog aan H. carnosa De bloemschermen zijn 
fors en bevatten rond de 25 bloemen. Terwijl van de eerder besproken 
soorten de bloemschermen op de foto's zijn vergroot, is het H. australis- 
bloemscherm ongeveer driemaal verkleind. De foto van H. australis is 
overigens niet door mij genomen, maar door Franpois Hogenboom. De wit
te bloemen zijn zijdelings omgebogen en het bloemoppervlak is volledig 
glad. Rode vlekken sieren de basis van de kroonbladeren. De bloemen ver
spreiden ook weer een heerlijke geur en de druppels nektar worden over
vloedig geproduceerd. Zelf heb ik de plant niet meer in bezit, omdat hij bij 
een verhuizing is gesneuveld.
Een Hoya die me blijft intrigeren is een plant die ik een paar jaar gelden zag 
in het Kas-in plantencentrum in Den Haag. De plant leek wat op een carno
sa, maar de stelen van de afzonderlijke bloemen in de bloemschermen wa
ren bijzonder lang en de bloemkleur was bruinachtig. De bloembladeren 
waren sterk teruggebogen en het gynostegium stak ver naar voren. Zelf 
heb ik de plant niet meer kunnen bemachtigen, omdat ik de prijs nogal 
hoog vond en toen ik besloten had om toch tot de koop over te gaan, was 
de Hoya verdwenen. Wellicht heeft een van de lezers deze plant in het be
zit en weet de naam ervan. Dat zou ik dan graag vernemen.

Literatuur:
H Jacobsen: A handbook of succulent plants vol. 2
A B. Graf: Tropica, a color cyclopedia of exotic plants and trees
E. and B. Lamb: The illustrated reference on cacti and other succulents.

Kon. Emmalaan 23, 2264 SH Leidschendam
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Eriocereus arendtii (K. Schum.) Ritt., 1979
Syn. Eriocereus tortuosus Ricc., 1909

P.N. AARSEN

In het voorjaar van 1 978 kreeg ik ongewild een afdankertje. Op het eerste 
gezicht leek het een armetierige Cereusachtige cactus: een plant met een 
korte hoofdstam waaruit 3 donkergroene, geribde dunne stammetjes wa
ren ontsproten. Na het verpotten werd de plant in de tuin tussen de Opun- 
tia's geplaatst. Daar de plant tijdens haar verblijf in de buitenlucht nauwe
lijks was gegroeid, plantte ik haar het volgende voorjaar naast andere zuil- 
cactussen in een met grond gevulde, gemetselde bak in mijn kas. Een 
stammetje zonder vegetatiepunt werd verwijderd. Het resultaat was over
weldigend: in het eerste jaar werden de stammen dikker en groeiden tien
tallen centimeters. Voorts ontwikkelde zich een nieuwe dikke spruit uit de 
hoofdstam. In het tweede jaar bloeide de plant gedurende een nacht met 2 
witte bloemen van ongeveer 1 6 cm lang. In de 3 jaren na de verplanting 
waren de al of niet vertakte, mat-donkergroene stammen uitgegroeid tot 
een lengte van 2,5 m tot 3 m en een dikte van 3 cm. Ik heb de stammen 
moeten opbinden, daar ze anders over de grond zouden kruipen.

Boven: Een nog niet opengesprongen vrucht m et bloemrest van 

Eriocereus arendtii IK. Schum.) Ritt.

Eriocereus arenai.. (K. Schum.) Ritt. b ij het ochtendgloren. De 
bloemen openden zich de voorafgaande avond en sluiten zich nu 
voorgoed.

Foto's van de schrijver
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De stammen hebben 6 tot 7 afgeronde ribben, die ter plaatse van de areo- 
len iets verbreed en verheven zijn. Hierdoor hebben de ribben aan hun bo
venzijde een iets golvend verloop. Zij zijn onderling gescheiden door een 
groeve, die in diepte en breedte kan wisselen. Op de bovenste gedeelten 
van de stammen, waar de ribben meer geprononceerd zijn, zijn de groeven 
nauwer en dieper dan op de onderste gedeelten. Op deze laatste tekent de 
groeve zich af als een 1 mm brede, minder doffe lijn, die een min of meer 
slingerend verloop heeft naar gelang de onderlinge afstand tussen de areo- 
len langer of korter is. Ter plaatse van de areolen zijn de ribben immers bre
der. De ronde tot ovale areolen (diameter ongeveer 7 mm) zijn wit-wollig. 
Hieruit ontspringen spreidend 7 tot 1 1 priemvormige doornen, in lengte va
riërend van 5 tot 25 mm. Meestal is 1 centrale doorn duidelijk te onder
kennen, doordat deze aanzienlijk langer is dan de overige doorns. Wanneer 
2 centrale doornen per areool voorkomen, dan is er één naar boven en één 
naar onder gericht. De lengte van de centrale doornen wisselt van 30 mm 
tot 40 mm. Alle doornen zijn aanvankelijk aan de boven- en onderzijde 
donkerbruin, gescheiden door een lichter, beige gedeelte. Bij het ouder 
worden verbleken zij, zodat alleen de top nog donkerbruin is. Op sommige 
plaatsen echter worden of blijven 1 of 2 naar boven gerichte randdoornen 
geheel donkerbruin.
De 1 5 tot 1 6 cm lange bloemen hebben een bloembuis van ongeveer 7 
cm, die verspreid 1 cm lange, groene, lancetvormige schubben draagt. De 
oksels van de schubben zijn behaard. De smalle buitenste bloembladeren 
zijn groen, en de bredere binnenste wit (zie foto 1). De bloemen zijn zelffer- 
tiel. Foto 2 toont een bolronde, rode vrucht, die bezet is met kortbedoorn- 
de areolen, gelegen op kegelvormige verhevenheden. De doorsnede van de 
vruchten is 3 tot 4 cm. Wanneer zij rijp zijn, springen zij aan de zijkant 
open, meestal dwars. De droge bloemrest valt niet van de vrucht. De 2 
mm grote zaden zijn dofzwart en zijdelings afgeplat. De vorm is te vergelij
ken met een jakobijnemuts, waarvan de opening wordt gevormd door het 
verdiepte hilum. Rond deze 'opening' bevindt zich een walvormige verdik
king.
Daar aan de stammen geen luchtwortels voorkomen, kan deze nachtbloeier 
niet tot het geslacht Selenicereus behoren. Andere nachtbloeiers met slan
ke, geribde stammen zijn de Monvillea's, Harrisia's en de Eriocereus- 
soorten. Bij de typische Monvilleasoorten zijn echter de bloembuizen slan
ker en de vruchten gladglanzend van oppervlak. De beschreven plant zal 
dus een Harrisia of een Eriocereus moeten zijn. De planten van deze 
laatste geslachten hebben vele kenmerken gemeen. Een verschil is dat de 
F/a/r/s/a-vruchten geel of oranjerood van kleur zijn en bij rijpheid niet 
openspringen, zoals de rode Eriocereus-s/rucbteo. Britton en Rosé (The 
Cactaceae, vol. 2, 1 920, p. 1 47) en Hunt (The genera of the cactaceae,
1 967, p. 445) beschouwen dan ook de geslachtsnaam Eriocereus syno
niem met Harrisia.
De kenmerken van de onderhavige plant gelijken op die van Eriocereus 
arendtii (K. Schumann, 1894) Ritter, 1 979, syn. Eriocereus tortuosus 
Riccobono, 1 909. Een duidelijke afbeelding van de bloem, vrucht en stam 
staat in het boek van Britton en Rosé, The Cactaceae, vol. 2, piate XXI, 
onder de titel Harrisia tortuosa. Volgens Ritter (Kakteen in Südamerika, 
band 1, p. 243) zou deze afbeelding niet juist zijn; de bloem zou te groot 
zijn en de groeven tussen de ribben te nauw. Deze kritiek is volgens mij ten 
onrechte, daar Britton en Rosé in de tekst vermelden dat de bloemen 1 2 
tot 1 5 cm lang zijn en voorts dat de afbeelding gecultiveerde planten be-



treft. Bij dergelijke planten, zo ook bij mijn plant, zijn de ribben aan de bo
veneinden van de stammen sterker geprononceerd, waardoor de tussenlig
gende groeven nauwer zijn.
De natuurlijke locatie van deze Eriocereus is volgens Ritter gelegen in de 
landendriehoek Uruguay-Argentinië-Brazilië. In Australië, waar zij evenals 
de Opuntia's is geïmporteerd, vormt zij een plaag voor de landbouw.

D u inoo rds traa t 3 6 , 2 0 2 3  W D Haarlem

Rectificatie: In het artikel Matucana aureiflora, Succulenta no. 6, 1 983 
p. 1 36 moet in regel 1 4 M. aureispina vervangen worden door M. aureiflo
ra.

TIJDSCHRIFTEN

Kakteen und andere Sukkulenten 33 - 10, okt 1982
Mammillaria boolii siert de voorplaat van dit nummer. G. Fritz bespreekt Mammillaria pen- 
nispinosa. Tips voor het isoleren en verwarmen van kassen worden gegeven door R. Hart- 
mann. P. Braun geeft de nieuwbeschrijving van Cleistocactus horstii, een nieuwe soort uit 
Mato Grosso do Sul, Brazilië. K.W. Beisel beschrijft de vondst van een - tot nu toe ongedeter
mineerde -succulente plant uit de familie der Simaroubaceae. Bijdragen tot de cultuur van 
chlorophylloze cactussen worden verstrekt door 0. Sadovsky. R. Grüber is toe aan deel 2 van 
zijn reisverhaal uit Venezuela. Echinocereus dasyacanthus en zijn variëteiten worden bespro
ken en afgebeeld door G. Frank. Het enten en bewortelen van importplanten wordt besproken 
door R. Oeser.



Kakteen und andere Sukkulenten 33 11, Nov. 1 982
Op de voorplaat van deze aflevering staat een foto van Echinocereus viridiflorus. F. Strigl 
stelt zich de vraag wat Gymnocalycium vatteri eigenlijk is. B. Potocki-Roth schrijft over cac
tussen als doders van insekten. W. van Heek en R.J. Paul geven de nieuwbeschrijving van Ar- 
rojadoa eriocaulis var. albicoronata In zijn artikelenreeks voor beginners behandelt E. Kleiner 
het gebruik van succulenten als hangplanten. Wilcoxia poselgeri is het onderwerp van H.D. 
Reineke. W. Hoffmann is toe aan deel 5 van zijn serie artikelen over cactussen als ge
bruiksplanten. Over de oorsprong van het geslacht Parodia handelt een opstel van W. Wes- 
kamp.

Kakteen und andere Sukkulenten 33 - 12, Dec 1982
Op de voorplaat staat Huernia hystrix afgebeeld. De rijkdom aan vormen rondom Parodia au- 
reicentra wordt besproken door U. Hummel. G. Unger koos als onderwerp het geslacht Glan- 
dulicactus H.D. Reineke wijdt een bijdrage aan Nyctocereus oaxacensis. Een aantal 
Lobivia's (L. schieliana, L. quiabayensis en L. leptacantha), waarvan de auteurs denken, dat 
ze misschien een aparte groep vormen, wordt behandeld door E. Herzog en K.H. Brinkmann. 
W. Hoffmann is toe aan het zesde deel van zijn serie over cactussen als gebruiksplanten. 
Mammillaria guelzowiana wordt in woord en beeld voorgesteld door U. Kohier. U. Eggli 
brengt een verslag van het 1 7de IOS-congres in Wenen. Een praktische tip bij het enten geeft 
U. Meredig. Reisimpressies uit Brazilië worden de lezers gegeven door G. Heimen en R. Paul. 
R. Schmied geeft tips t.a.v. isoleren en verwarmen van een kasje in de winter.

A.B. Pullen, Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

Excelsa, yearbook nr. 10 of the Aloë, Cactus and Succulent Society of Zimbabwe 
(19821
Plowes inventariseerde de Srape/Za-achtigen voorkomende in Namibië (Zuid-West-Afrika). 
Hierin zijn ook de synoniemen opgenomen. Van alle soorten wordt de groeiplaats vermeld. Het 
geheel beslaat 80 soorten verdeeld over 14 geslachten, geïllustreerd met 56 foto's waarvan 
1 6 in kleur. Na uitvoerig veldonderzoek is Cole tot de overtuiging gekomen dat Lithops eleva
ta synoniem is aan L. optica Kimberley belicht de plantenverzamelaar William Paterson 
(1 775-1 81 0), gevolgd door 1 5 pagina's uit Patersons reisverslag uit de jaren 1 777-79. In 
dit reisverslag beeldde hij een plant af met het onderschrift "S tape lia" Plowes komt na een 
uitvoerige beschouwing tot de conclusie dat dit is Trichocauion perlatum. Percy-Lancaster 
bespreekt de 33 soorten succulente Euphorbia's die voorkomen in noord- en oost-Transvaal. 
Van elke soort wordt groeiplaats en naamsvernoeming vermeld naast andere botanische we
tenswaardigheden. 32 foto's. Enkele korte artikeltjes gaan over door de mijt Eriophyes aioinis 
aangerichte afwijkingen in een Aloë, een kweekmethode voor Stapelia's in Zimbabwe en een 
levensbeschrijving van R.F. Rand met aansluitend een uitvoerig en diepgaand artikel van deze 
Rand over de flora van Rhodesia. Na een inleiding over hoe de landbouw het evenwicht in de 
natuur verstoort beschrijft Williams, zelf een boer en alles opschrijvende uit eigen ervaring en 
waarneming, wat voor een evenwicht en fertiliteit tot stand kwam in zijn Aloë-tuin. Bruyns be
handelt zeer uitvoerig twee weinig bekende Stapelia-achtigen uit zuidelijk Afrika: Stultitia mis
cella en Caralluma peschii. Russell schrijft een stukje historie over Sansevieria Vervolgens 
gaat zij in op de vier in Rhodesië voorkomende soorten en hun industrieel gebruik, vooral als 
vezel. Een artikeltje over de groei en bloei van Aloë suzannae in een tuin in Rhodesië, verlucht 
met 6 kleurenfoto's van bloeiwijze en bloem. De bloeiwijze werd 2.39 m lang. Rowley gaat in 
op de historie van succulenten in Japan, planten die daar voor het eerst werden ingevoerd 
door Hollanders. Tot slot worden besproken Sesamothamnus lugardii, Adenia spinosa en 
Pterodiscus aurantiacus.

C.A.L. Bercht, M auritshof 124, 3481 VN Harmelen
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Beste vrienden,

Als voorzitter van zo'n vereniging als de onze met meer dan 3000 leden, is 
het natuurlijk onmogelijk om met al die mensen een beetje kontakt te on
derhouden. Het kan dan ook niet anders of er zal altijd wel een behoorlijke 
afstand blijven tussen de leden en het bestuur van Succulenta. Hierdoor zal 
ook steeds het gevaar blijven bestaan, dat beiden uit elkaar groeien. De le
den weten niet meer waar het bestuur mee bezig is en op 't laatst interes
seert het hun ook niet veel meer. "Ze doen maar”  wordt dan vaak onver
schillig gemompeld. En ook het bestuur dreigt zijn eigen gangetje te gaan, 
gaat eigen stokpaardjes berijden en heeft niet voldoende oog voor datgene 
waarom het eigenlijk gaat: het bevorderen van een enorm interessante 
hobby van enige duizenden mensen.
Dit gevaar bestaat inderdaad, maar we moeten er alles aan doen het te 
voorkomen. Middels stukjes als dit wil ik hiertoe in elk geval een kleine bij
drage leveren door te proberen toch enig kontakt met u te onderhouden. Ik 
wil graag zo nu en dan wat vertellen over wat er binnen het bestuur aan de 
orde is en misschien zal ik ook wel eens ingaan op wat algemener dingen, 
die met onze hobby verband houden.
Hoe weinig we elkaar ook kennen, één ding hebben we met zijn allen ge
meen: we beleven groot genoegen, veel spanning en een enorm plezier 
aan onze succulente planten. Aan die gemeenschappelijke interesse wil nu 
precies het bestuur van onze vereniging dienstbaar zijn.
Ik zie in feite twee hoofdtaken voor het bestuur. In de eerste plaats moet 
het de vereniging en haar aktiviteiten op een goede en duidelijke manier re
gelen en in de tweede plaats dient het steeds op zoek te zijn naar vernieu
wingen. Het regelen, zo zou je kunnen zeggen, is het werk op de achter
grond. Dat moet goed gebeuren en dan merken de leden daar weinig van. 
't Is dan net als met een goede scheidsrechter. Hij zorgt ervoor dat de 
wedstrijd op rolletjes loopt, maar hemzelf merk je eigenlijk niet. Toch wil ik 
u in de toekomst via deze stukjes ook wel eens wat van dit regelwerk laten 
zien.
Het vernieuwen, daarentegen, valt veel meer op. Een bestuur zal zich 
steeds afvragen of bepaalde dingen beter kunnen worden aangepakt en 
misschien zelfs heel anders. Dat brengt discussie met zich mee én leven in 
de brouwerij, als tenminste de democratie in de vereniging een beetje leeft. 
Ik hoop zo nu en dan ook langs deze weg eens wat stof voor zulke discus
sies te kunnen geven.

Herman Koningsveld, 
uw voorzitter

★  ★  

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

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

57. Herrea (genoemd ter ere van Hans Herre, voor 

malig curator van de botanische tuin van Stellenbosch).

De door wetenschappers aangeno
men ontwikkelingsgeschiedenis van 
de Mesembryanthemaceae loopt 
van de in botanisch opzicht eenvoudi
ge geslachten met wat we noemen 
gewone bladeren, tot de geslachten 
met volledig tot een bol vergroeide 
bladeren. De wijzigingen in de inrich
ting van de zaaddozen (capsules) met 
hun merkwaardige mechanismen, 
houdt geen gelijke tred met de veran
deringen in de bladvormen.
Het geslacht Herrea staat vrij laag op 
de 'evolutie-ladder'. De planten heb
ben een kruidachtig voorkomen met 
vrij slappe, rolronde, toegespitste bla
deren die na de groeiperiode afster
ven. De planten bezitten dikke, 
worstvormige wortels die na groei en 
bloei van de plant in de grond achter
blijven en bij een volgende groeiperio
de weer uitlopen.
De zaaddozen bezitten geen echte zwellijsten en missen daardoor het ver
mogen door middel van vocht de capsules te laten openen. Het zijn veel 
meer vruchten van het schizocarpe-type, dat wil zeggen: splitvruchten. Na 
rijping delen de vruchten zich in een aantal parten en een groot deel der za
den laat daaruit los nadat de wanden van de afzonderlijke parten gescheurd 
of vergaan zijn. Niet alle zaden, want een andere merkwaardigheid bij dit 
geslacht is het voorkomen van zogenaamde ''seedpockets". Een goed Ne
derlands woord bestaat hier eigenlijk niet voor. Deze seedpockets zijn hol
ten in de zaaddoos, (of liever gezegd in de partjes van de zaaddoos) waarin 
een aantal zaden achterblijft als na het vergaan van de partjes der zaad
doos, het merendeel van de zaden eruit gevallen is. Deze zeer bijzondere 
voorziening komt bij meer, laag op de evolutie-ladder staande, geslachten 
voor.
Als men bij planten van scherpzinnigheid zou kunnen spreken, is dit een 
vernuftige inrichting om onder vrijwel alle omstandigheden de soort in 
stand te houden. Wat is namelijk het geval. Na het rijpen, drogen, vergaan 
van het grootste deel der vruchten en het uitstrooien van de zaden, zal er 
op een zeker moment regen vallen. Doordat de regenval in de meeste ge

nvallen slechts uit een enkel buitje bestaat, is de overlevingskans van de snel 
gekiemde zaden uiterst gering. Vele of alle kiemplantjes gaan dan ook ver
loren, zeker als zij op een ongunstige plaats terecht gekomen zijn. Voor de 
planten van het geslacht Herrea echter geen nood; door de slimme voor-



ziening die de seedpockets toch zijn, blijft een aantal zaden netjes opgebor
gen in de resten van de partjes van de zaaddozen totdat er betere tijden 
aanbreken. Na verloop van tijd zijn de restanten verweerd en afgebrokkeld 
door het rollen over de grond en de inwerking van de zonnestralen. De 
resterende zaden komen dan van lieverlede vrij. Wellicht zijn zij op een wat 
gunstiger plek terecht gekomen en als er weer regen valt of sterke dauw- 
vorming optreedt, kunnen zij alsnog ontkiemen. Een ingebouwde, extra ze
kerheid ter continuering van de soort.

m =  navelstreng; k =  klepvlies; z =  zaad; zz =  zaadzakje (seedpocket); rk  =  restant van kelk; vpw = vliezige 
partjes wand; tv  =  tussenvliezen; H =  honingraatweefsel.
Naar een afbeelding in Schwantes "Flowering Stones and Mid-day Flowers".

Van deze merkwaardige planten wordt soms zaad aangeboden en iedere 
rechtgeaarde Mesem-liefhebber zal ze zeker eens willen zaaien. Moeilijkhe
den levert het zaaien niet op. Als men de zaailingen het eerste jaar maar 
weet door te krijgen, lukt het verder ook wel. U dient er echter rekening 
mee te houden dat de wortelstok in de grond achterblijft. Als aan het einde 
van de groeiperiode in het najaar het bovengrondse deel afsterft, denkt u 
dan niet dat de plant de geest gegeven heeft.
's Zomers kunnen de planten goed buiten gekweekt worden, bijvoorbeeld 
in de rotstuin. In het begin van de herfst graaft u de wortelstokken op, die 
dan op dezelfde manier als de knollen van Dahlia's, in zand droog bewaard 
kunnen worden tot het volgende jaar.
Herrea's bloeien gemakkelijk en rijk met tot 10 cm grote bloemen aan vrij 
lange bloemstelen. Na de bloei verhouten deze bloemstelen meestal; er zijn 
echter ook soorten waarbij dit niet het geval is. De stelen met de eventueel 
aanwezige vruchten gaan in dat geval hangen.
De bloemkleur is meestal geel, doch ook roze en geel met wit komt voor. 
De bloemen bezitten talrijke smalle bloemblaadjes.
Het geslacht omvat ongeveer 25 soorten die alle de moeite van het kwe
ken waard zijn.
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De afgebeelde soort, H.grandis bloeit met 10 cm grote bloemen, waarvan 
de bloemblaadjes aan de basis geel zijn en naar de punt toe verlopen tot 
zacht roze.
Het verspreidingsgebied van de Herrea's ligt in het zuiden en zuidwesten 
van de Kaapprovincie.

58. Herreanthus (afgeleid van Hans Herre, voormalig curator van de botanische tuin van Stellenbosch en van 

het Griekse woord voor bloem)

Herreanthus meyeri is de enige soort van dit geslacht, dus wederom een 
monotypisch geslacht.
Vergeleken met het eveneens naar Herre genoemde en hiervoor besproken 
geslacht Herrea, staat Herreanthus heel wat hoger op de 
"evolutie-ladder". De plant kan beschouwd worden als een ultra- 
succulent. De dikke, in dwarsdoorsnede driehoekige bladeren zijn kruisge
wijs geplaatst; aan de basis zijn zij met elkaar vergroeid. Het bladoppervlak 
is glad, doch vertoont wel een aantal donker gekleurde stippen. De blade
ren zijn dof grijsgroen van kleur en hebben een duidelijke kiel aan de onder
zijde. De punt is tamelijk spits.
Op zijn natuurlijke groeiplaats, Namakwaland, in de buurt van Steinkopf, 
komt de plant uitsluitend voor in terreinen met kwartsbrokken en -gruis. 
Door de intense zonneschijn kleuren de bladeren zich tot een lichtgrijze tint 
en zijn daardoor moeilijk te onderscheiden van de omgeving. Ook de 
scherpkantige vorm van de bladeren draagt ertoe bij dat zij moeilijk te vin
den zijn.
De bloemen zijn nagenoeg zittend en verschijnen tussen de jonge bladpa- 
ren. Bloemkleur wit; doorsnede ca. 3 cm. De bloemen blijven dag en nacht 
open en zijn zwak geurend.
De cultuur van deze plant is niet zo moeilijk als we hem maar behandelen 
als een ultra-succulent. Dat wil zeggen een potgrond die voor de helft uit 
grof zand bestaat en voor de andere helft uit klei en goede bloemenaarde. 
Aan dit schrale grondmengsel dient wel voedsel in de vorm van Thomas 
slakkenmeel toegevoegd te worden. Water mag slechts spaarzaam gege
ven worden en de standplaats dient zo zonnig mogelijk te zijn.
Opkweken uit zaad is net zo gemakkelijk als bij Lithops. De kiemplantjes en 
jonge zaailingen hebben ook hetzelfde voorkomen als die van Lithops, Co- 
nophytum  of Schwantesia. Eerst na verloop van een half tot één jaar ver
anderen de bolvormige plantjes langzamerhand van vorm. Het duurt overi
gens wel ongeveer vier jaren voordat de planten volwassen zijn en bloei
baar. Zij hebben dan de habitus van de plant op de voorplaat. Nog weer 
een aantal jaren later zal deze trage groeier zich gaan vertakken. Oude 
planten vormen op de lange duur een groepje van enkele koppen. 
Ondanks het feit dat de plantjes de eerste tijd zoveel op Lithops gelijken, 
horen ze toch niet in de Schwantesia-Lithops groep thuis.
Herreanthus meyeri onderscheidt zich in botanisch opzicht onder andere 
van deze groep doordat hij duidelijke en dikke schutbladeren bezit. Deze 
ontbreken bij de planten van de Schwantesia-Lithops groep. Zij komen 
weer wél voor bij Conophytum. Het ligt voor de hand dat Herreanthus on
der andere daarom tot de Conophytum-achtigen gerekend wordt.

Finlandplein 5, 3 24 4  AE Nieuwe Tonge

Rotterdamseweg 88, 3 3 3 2  A K  Zw ijndrecht (W O r d t  VGfVOlQCl)
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H e t g es lach t G ym n o ca lyc iu m  (VI)

LUDWIG BERCHT

Serie VIII. QuehHana Buxbaum
Kenmerk van de serie: De zaden zijn hoedvormig, soms iets scheef, met 
een enorm hilum. Grootte ongeveer 1,5 mm. De testa is glad, glanzend 
roodbruin en bezit op vele (niet alle) cellen een doornknobbeltje. Het zeer 
grote en basale hilum bezit een dikke, uitstulpende zwammige randzoom 
die het hilum hoefijzervormig omvat en dikwijls bedekt. Geen arillushuid. 
Soortnamen, die in deze serie thuishoren, zijn: G. bodenbenderianum, G. 
intertextum, G. kozelskyanum, G. moserianum, G. occultum, G. ochote- 
renai, G. parvulum, G. piltziorum, G. quehlianum, G. ragonesei, G. rio- 
jense, G. stellatum, G. triacanthum en G. vatteri.
De Quehliana-serie, welke in zijn geheel overeenkomt met de sectie Tricho- 
moseminae uit de onderverdeling volgens Schütz11", is qua zaadvorm een 
goed gedefinieerde groep. In feite vormen alle soorten, die tot deze serie 
gerekend worden, één groot complex. Het zijn merendeels vrij platte plan
ten met een stevige penwortel. De meeste soorten zijn beschreven aan de 
hand van importen. De (exacte) vindplaatsen waren meestal onbekend. 
Ook gedegen veldonderzoek ontbrak met als gevolg dat de natuurlijke varia
tiebreedte niet in de soortbeschrijving betrokken kon worden. Uitgebreid 
veldonderzoek zal ons moeten leren, hoeveel van de bovengenoemde soor
ten en de daarbij horende variëteiten gehandhaafd kunnen blijven.
De typeplant van deze serie is Gymnocalycium quehlianum (Haage jr) 
Berger1121. De areolen op de meestal 1 1 ribben dragen 5 aanliggende do
rens, hoornkleurig met rode voet. De bloem is zuiver wit met een rode keel, 
de bloembladen zijn stomprond113-1141. Deze zeer variabele soort wordt 
aangetroffen in de dalen van de gehele Siërra Chica de Cordoba. Van G. 
quehlianum zijn, al dan niet terecht, vier variëteiten beschreven. De varië
teit zantnerianum Schick1151, met als opgegeven vindplaats Siërra de Cor
doba, onderscheidt zich van de typeplant door de zacht lilaroze getinte pe- 
talen en witte (type wit met rode voet) meeldraden. Aansluitend beschreef 
Schick nog een variëteit rolfianumU6] met als vindplaats Capilla del Monte. 
Bozsing beschreef een variëteit albispinumu7) en een variëteit 
flavispinumU7), beide naar planten, opgekweekt uit zaad, afkomstig van 
Alta Gracia, Cordoba. De eerste bezit krijtwitte dorens met rode voet, de 
tweede gele dorens zonder rode voet.
In 1 905 beschreef Spegazzini een plant als Echinocactus platensis var. 
parvulusU8), welke hij in 1 925 als Gymnocalycium parvulum  (Speg.) 
Speg. tot soort verhief. De planten, die als zeer nauw verwant met G. 
quehlianum gezien worden, bereiken slechts een grootte van 3 cm. De 
vindplaats is de Siërra de San Luis. Rausch heeft deze planten daar ook 
aangetroffen (R 1 1 5). Alhoewel G. parvulum  tot de Quehliana behoort, 
wordt er ook zaad onder die naam in omloop gebracht dat in de Baldiana- 
groep thuishoort.
Hoorden de twee genoemde soorten in engere zin tot de quehlianum-ver- 
wantschapsgroep, de thans volgende planten kunnen dan gerekend worden 
tot het stellatum-complex119).
Gymnocalycium stellatum  (Speg.) Speg.12012", waarmee Gymnocaly
cium asterium Ito1221 synoniem is, zal als soortnaam zeker blijven bestaan, 
daar het de eerstbeschrevene is uit het complex. Waarschijnlijk heeft Spe
gazzini alle hem bekende vormen onder deze ene naam begrepen, want als



groeiplaatsen gaf hij op de provincies Cordoba, La Rioja en Catamarca. In 
die provincies zijn dan ook later vele groeiplaatsen van stellatum-vormen 
gevonden. Ik denk dat een ieder deze planten kent met hun stervormig uiter
lijk. De bloem is tamelijk groot en wit van kleur. Gezien de variabiliteit op de 
groeiplaatsen is het zeer twijfelachtig of de twee beschreven variëteiten ge
rechtvaardigd zijn Gymnocalycium stellatum  var. paucispinum  (Backbg) 
Strong1231 is een stellatum-vorm met drie dorens per areool en werd be
schreven naar importplanten, verzameld door Fechser. Een stellatumvorm, 
die slechts 5 cm groot wordt en ook een enigszins afwijkend uiterlijk heeft, 
werd als Gymnocalycium stellatum  var. minimum  Pazout1241 beschreven. 
Gymnocalycium riojense Fric ex Pazout1261 werd opgekweekt uit zaad dat 
Fri 6 in 1 926 meegebracht had en zal gezien de naam zeker uit La Rioja af
komstig zijn. Schütz vermeldt dat van G. riojense evenals van G. boden- 
benderianum  weinig soortechte planten in de verzamelingen aanwezig zijn. 
Gymnocalycium bodenbenderianum  (Hosseus) Berger1261 beschreef Ber
ger naar importplanten die Plosseus opgestuurd had naar Plaage. Piltz ver
moedt dat zijn P 206, gevonden bij Ulapes in het zuiden van La Rioja, hier
mee overeenkomt.
In 1963 werden planten geïmporteerd die 3 jaar later door Schütz be
schreven werden als Gymnocalycium kozelskyanum '27 ]2S). Opvallend aan 
deze planten is de roodbruine lichaamskleur en de drie stevige dorens per 
areool. De bloemkleur is dieproze met een donkerder keel. Schütz veron
derstelde, dat de planten uit Cordoba afkomstig waren. Piltz vond in de 
Siërra de los Colorados, La Rioja, planten die volgens hem veel gelijkenis 
met G. kozelskyanum  vertonen.
Gymnocalycium triacanthum  Backeberg1291 draagt, zoals zijn naam al 
zegt, drie dorens per areool. Ook deze planten kwamen uit een importzen- 
ding (aan Stümer). Volgens Piltz zou zijn P 1 24, aangetroffen in de Siërra 
de Ancasti, prov. Catamarca, deze soort kunnen zijn.
In Kreuzinger's Verzeichnis uit 1 935 wordt onder nummer 221 opgevoerd 
G. occultum, planten die door Frió uit Argentinië waren meegebracht. In 
1 962 werden deze planten door Schütz beschreven als Gymnocalycium  
occultum  Fric ex Schütz1301. Vooral het zeer donker gekleurde lichaam is 
karakteristiek. Alhoewel Schütz als vindplaats Cordoba aangeeft, hetgeen 
waarschijnlijk een gok is, heeft Piltz de soort teruggevonden in de Siërra de 
Ambato, Catamarca.
Zeker een goede soort is de uit de Salinas Grandes, Catamarca afkomstige 
Gymnocalycium ragonesei Castellanos1311. Het is een zeer platte en klein- 
blijvende soort met een opvallend slanke bloembuis. Van Vliet1321 heeft een 
uitvoerig verslag gegeven, hoe hij G. ragonesei vond en geeft tevens een 
gedetailleerde beschrijving van de planten. Een aardige natuuropname 
geeft Hetzenecker1331, welk artikel voorafgegaan wordt door een artikel van 
Strigl over G. pseudoragonesei n.n. Deze planten werden indertijd aange
zien als G. ragonesei totdat de echte soort weer teruggevonden werd. 
Backeberg beschreef in 1 935 Gymnocalycium ochoterenai]3A) en verrijkte 
deze soort ook nog met vier variëteiten: cinereum '3A), po lygon um '3b), 
tenuisp inum '3b) en variisp inum 1351. Het typerende van G. ochoterenai zijn 
de golfvormige lengtegroeven en een ribbenaantal van tenminste 1 6. De 
typeplant en de eerstgenoemde variëteit ontdekte Backeberg tussen zen
dingen bij Stümer in Argentinië, de andere drie variëteiten zijn importzen- 
dingen afkomstig van Fechser. Als provincie van herkomst veronderstelde 
hij La Rioja. Inderdaad vond Piltz in de Siërra de Velasco, La Rioja, deze 
soort terug (P 31), alhoewel Borth in zijn BO 54, gevonden bij Ouines,
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Gymnocalycium quehlianum

Foto's van de schrijver 
tenzij anders aangegeven

Gymnocalycium stellatum, groeiplaats 
b ij Los Molinos Foto: J. Lambert

Variabiliteit rond Gymnocalycium  
species P-76 (Collectie Piltz)

prov. San Luis, ook deze soort meende te herkennen. Mogelijk is deze 
laatste gelijk aan Rausch' R 111 uit de Siërra de San Luis, welke in de 
veldnummerlijst als G. ochoterenai wordt opgegeven, maar door Frank1131 
als een vorm van G. quehlianum gezien wordt.
Indien men een richtlijn wil hebben om het quehlianum en het stellatum- 
complex van elkaar te kunnen onderscheiden zonder er al te diep op in te 
gaan dan kan men letten op het volgende: de bloemen van het stellatum- 
complex zijn gedrongener en de kleur van het plantelichaam neigt veel ster
ker (en sneller nog in de zon) naar bruin.
Een derde groep van planten in deze Quehliana-serie kan men gemakkelijk 
onderscheiden door de veel langere bedoorning.
In 1 966 beschreef Schütz planten die door Fechser verzameld waren, als 
Gymnocalycium moserianum]36>. Zaad van deze soort kwam en komt ook
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nog steeds in de handel als G. sp. Serr. (= Serrezuela) en G. sp. Hig. ( = La 
Higuera), zijnde de vindplaatsen van G. moserianum in het noordwesten 
van de provincie Cordoba. De planten bezitten vrij lange dorens ( ± 2 5  
mm), geel met donkerder basis. De bloemen zijn wit met rode keel, terwijl 
Schütz vermeldt dat de meeldraden tot bovenaan roodgekleurd zijn.
Uit de Siërra Grande, Cordoba en wel uit de omgeving van Las Rabonas en 
Nono stamt Gymnocalycium vatten' Buining137). Buining beschreef deze 
plant aan de hand van een hem door Vatter toegezonden exemplaar. Ty-
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pisch aan deze soort is de ene doorn per areool, alhoewel later is gebleken 
dat dit helemaal geen regel is1381.

Zeer recent beschreef Schütz Gymnocalycium piltziorum1391, een soort 
door het echtpaar Piltz gevonden aan de westkant van de Siërra de Velas- 
co, prov. La Rioja. De planten bezitten 5 sterk priemende, afstaande do
rens. De bloem is lilaroze.
Als laatste naam van deze groep met lange bedoorning moet nog genoemd 
worden Gymnocalycium intertextum Backeberg1401. Zoals de naam al zegt 
zijn de dorens met elkaar vervlochten. De planten zijn door Fechser verza
meld. Een vindplaats werd niet opgegeven.
Ondanks de opvatting van Frank behoort de eerder vermelde plant met 
veldnummer R 1 1 1 hoogstwaarschijnlijk ook in deze derde groep thuis. 
Tot slot de cultuur van de Quehliana-soorten. Deze planten van gematigde 
hoogten verdragen volle zon en in de winter temperaturen van rond het 
vriespunt. In het voorjaar volop water geven.

(wordt vervolgd)

M auritshof 124, 348 1  VN Harmelen
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f 6,- per stuk. (Bij 10 of meer exemplaren f 4,50 per stuk).
002 Bewaarbanden voor Uw tijdschriften. (Een jaargang per band). Prijs I 16,- per stuk. (Bij 10 of meer 

stuks f 13,- per stuk).
003 Verenigingsspeld in broche-vorm.
004 Verenigingsspeld als steekspeld. Prijs f 4,- per stuk. (Bij 20 of meer stuks / 3,50 per stuk).
005 Affiche in vier-kleuren-druk voor veel doeleinden bruikbaar. Mag door de afdelingen doorverkocht wor

den voor f 2,50/stuk. Prijs f 1,- per stuk. (In verband met de hoge kosten van verzending en verpakking 
is de prijs dan ook exclusief).

006 Ansichtkaarten per set van 10 met afbeeldingen van succulenten. Prijs f 2,50. (Bij 10 sets of meer 
f 2,- per set). Mogen door de afdelingen doorverkocht worden.

Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het totaal bedrag op girorek. 3742400 van 
Succulenta afd. Verkoop, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.
U kunt volstaan met het vermelden van het aantal en de artikelnummers.
Eventuele informatie wordt U gaarne verstrekt door Frans Maessen, tel. 04752-1995.
N B. Alle artikelen kunnen tegen vermelde gereduceerde prijzen ook afgehaald worden.

SUCCULENTARIUM
Na betaling van de toegangsprijs kunt U op de Flevohof, gelegen in Oostelijk Flevoland, het Succulentari- 
um en vele andere bezienswaardigheden bezoeken. De Flevohof is dagelijks geopend.
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EVENEMENTEN

20 augustus
27 augustus
28 augustus 
3 september

10 september 
24 september 
24/25 sept.
24 en 25 sept. 
29/30 sept. en 

1 /2 oktober 
16 oktober 
22 oktober 
26 mei 1984

Ruil- en verkoopbeurs te Etten-Leur
Ruilbeurs te Zutphen en Open dag Hortus VU-Amsterdam
Cactusruildag te Tienen
Ruilbeurs te Nijmegen
Ruilbeurs van het Noorden
Open dag Hortus VU-Amsterdam
3-LK te Houthalen
Osnabrücker Cactussen en Succulentenbeurs

FF’83 te Arnhem 
Ruilbeurs Cactusflora 
Ledenraadsvergadering te Ede 
Algemene Ledenvergadering

NIEUWE LEDEN

Mevr. A. Kroon-Spannemaker, Linschoterweg 32, 3446 
GD Woerden.

J. Ouwerkerk, Reitzstraat 34, 2571 RS Den Haag.
Wim de Jong, Lijsterbeslaan 6, 3831 XK Leusden.
Brian Kabbes, J. Sjoerdslaan 4, 9262 SL Suameer.
H.W. Masman, Zunaweg 10, 7466 PR Zuna.
J. Wieringa, Rispingewei B 1,9047 HN Minnertsga.
J. Teske, Nw. Bilddijk 270, 9076 PP St. Anna Parochie. 
Mevr. R. Jacobs-Arts, Dorpstraat 104, 5758 AT Neerkant 
J.J. Veldhuizen, Jan v/d Heydenstraat 24, 3774 BC 

Kootwijkerbroek.
H. Boonstra, Wytharst 5, 9247 CV Ureterp.
Mevr. G. de Lange-Tammenga, Veenweg 17, 9656 PD 

Spijkerboor.
Mej. J.F. Vruggink, Lenderiet 8, 7244 NX Barchem.
H. Scheeper, Trompstraat 99, 5703 BC Helmond.
H.G. Westerhof, Swiftstraat 29, 3076 SN Rotterdam. 
L.W.F. Harmsen, Roomkleverstraat 46, 2623 GW Delft. 
Guy Bourdeaud’hui, Zakstraat 45, B 9219 Gentbrugge, 

Belgiè.
A. Roymans, Benedictusstraat 17, 5042 HW Tilburg.
P.J. v/d Waal, W. Hogenboomstraat 4, 3227 AW Ouden

hoorn.

HOVENS cactuskwekerij

Spec. kwekerij voor hobbyisten en ver
zamelaars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek 
gratis toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe cul- 
tuurimporten voor de verkoop 
Geopend van maandag t/m zaterdag 
van 9-18 uur.

Markt 10, 5973 NR Lottum Tel. 04763-1693
Lottum vindt U, E3 richting Venlo afslag Venray 
Grubbenvorst - Lottum.
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AFDELINGSNIEUWS

Afd. Achterhoek
18 augustus : Copiapoa 
15 september : Ruilavond

Samenkomst: Vormingscentrum, Goudenregenstraat 1, Lichtenvoorde. 
Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Arnhem
8 september : Lezing door dhr. Koningsveld; Keuring zaaiwedstrijd

De afdeling Arnhem zal deelnemen aan de NATUUR MANIFESTATIE ” FF 83” ter gelegen
heid van het 750-jarig bestaan van Arnhem.
” FF 83” is een voor Nederland unieke natuurmanifestatie onder het motto: SAMENLEVEN 
MET DE NATUUR.
In de Arnhemse Rijnhal zal van donderdag 29 september tot en met zondag 2 oktober 1983 
dit landelijk evenement plaatsvinden. Het doel van FF '83 is een totaalbeeld te presenteren 
van de grote verscheidenheid aan organisaties werkzaam op het gebied van de plant- en 
dierverzorging, natuur- milieubehoud en educatie.
Om het motto SAMENLEVEN MET DE NATUUR gestalte doen geven, is er een parkachtig 
landschap ontworpen, waarin plant en dier zich aan de mens presenteren. Dat landschap 
is er om de bezoeker een indruk te geven van hoe men kan samenleven met de natuur. Op 
de tentoonstelling zal een grote verscheidenheid aan planten, zoals succulenten, orchi
deeën, fuchsia’s, bonsai’s, etc. getoond worden, alsmede kan men genieten van een groot 
aantal dieren zoals: vogels, konijnen, bijen, vissen en terrariumdieren.
Er wordt een foto en dia-wedstrijd georganiseerd in samenwerking met "Foto en Doka” . 
Wegens de enorme belangstelling van hobbyverenigingen en andere organisaties wordt de 
Rijnhal uitgebreid met een grote tent, waarin inlichtingen en voorlichting zal worden 
gegeven.
Het evenement zal worden geopend op donderdag 29 september om 15.00 u. en zal duren 
tot en met zondag 2 oktober 1983 18.00 uur.
De openingstijden zijn op donderdag van 15.00 u. tot 22.00 u. op vrijdag en zaterdag van 
10.00 u. tot 22.00 u., en op zondag van 10.00 u. tot 18.00 u.
De toegangsprijs op donderdag, vrijdag en zaterdag bedraagt f 6,00. Op zondag is de prijs 
f 7,00. Kinderen tot 12 jaar mogen er op alle dagen in voor f 3,00.
Groepen op aanvraag korting.

Afd. Amsterdam
26 augustus : Vertoning van dia’s van eigen leden 
16 september : Lezing door dhr. Theunissen over Notocactus

Samenkomst: de Rietwijker, 3e Schinkelstraat 9, Amsterdam.

Afd. Delfzijl
1 september : Inleiding door dhr. Hofstee over gedaanteleer van de Plant. Plant van de 

maand: Ceropegia door dhr. Haak.
Samenkomst: Café-rest. De Groene Weide, Snelgersmastraat 15, Appin- 
gedam

Afd. Dordrecht
1 september : Beoordeling zaairesultaten en Quiz o.l.v. dhr. Bakelaar

Afd. Eindhoven
5 september : Ruil- en verkoopavond

Samenkomst: De Schalm, O.L. Vrouwendijk 31, Meerveldhoven. Aan
vang: 20.00 uur

Afd. Fryslan
13 september : Dia’s en foto’s van eigen leden

Samenkomst: Hotel Reitsma te Heerenveen. Aanvang: 19.30 uur
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Afd. Gooi- en Eemland
1 september Lezing door dhr. Laney over zijn reis door Argentinië

Samenkomst: Kleine Zaal van de Goede Herderkerk, Simon Stevinweg 
146, Hilversum. Aanvang: 20.00 uur

Afd. Gouda
15 september Lezing door dhr. Vandecaveye over Brazilië

Samenkomst: Het Brandpunt, Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur

Afd. Groningen
15 september Gespreksavond over Kassenbouw o.l.v. dhr. Pottasch.

Afd. Leiden
18 augustus Dialezing door dhr. Grootscholten

Samenkomst: Zaal Petruskerk, Lammenschansweg, Leiden. Aanvang: 
20.00 uur

Afd. Utrecht
12 september Praatavond en onderlinge verkoop

Afd. Zeeland
26 augustus Lezing door dhr. Van de Linde

Samenkomst: Thomaskapel, Vrijlandstraat, Middelburg

Vereniging Grusonia
9 september : Discussieavond door de Actiegroep ter Bescherming van Cactussen 

(ABC)
Samenkomst: Zaal Vijverhof, Kortrijkstraat te Tielt. Aanvang: 20.00 uur

Vereniging Lophophora
12 september : R uil-en verkoopbeurs

Aanvang: 19.00 uur

BEURZEN

Ruilbeurs te Etten-Leur
Op zaterdag 20 augustus organiseert de Afdeling West-Brabant haar jaarlijkse ruil- en 
verkoopbeurs in de zaal van Café-Restaurant De Linden, Markt 82, Etten-Leur. De aanvang 
is om 13.00 uur.

Cactusruildag te Tienen
Op zondag 28 augustus houdt de afdeling Bietenland-Brabant van Cactusvrienden een 
cactusruildag in de zaal van het Patronaat, Kapucijnenstraat te Tienen. Zaal open om 13.00 
uur voor ruilers; van 14.00 tot 18.00 uur voor iedereen. De deelname in de kosten, ter 
plaatse te betalen, bedraagt 50 Bfr per tafel van 1,50 m. Reservering telefonisch 
016-813660.

Ruilbeurs van het Oosten
27 augustus 1983: Ruil- en verkoopbeurs van de afdeling IJsselstreek in de Hanzehof te 
Zutphen. Aanvang 11.00 uur, einde 15.30 uur. Het is mogelijk van te voren tafelruimte te 
reserveren (tot 20 aug.). Daartoe vult u op een girobetaalkaart of een bankcheque het be
drag van f  3,--, het aantal gewenste meters en uw handtekening in. Verder niets invullen! 
Zendt uw kaart of cheque voor 20 augustus a.s. aan: A. Meicherts, Molenstraat 82a, 7581 
BR Losser. Na ontvangst wordt u een bevestiging/reserveringsbewijs toegezonden.
De tafelhuur f  2,50 per meter dient u kontant op de beurs te betalen.

Beurscommissie afd. IJsselstreek

Ruilbeurs te Nijmegen
De afdeling Nijmegen houdt haar jaarlijkse cactusmarkt op zaterdag 3 september 1983 in 
het concertgebouw ’de Vereniging’.
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Het gebouw is gelegen aan het Keizer Karelplein, het verkeersplein in het centrum waar 
alle grote wegen op samenkomen.
Er is parkeergelegenheid ter plaatse evenals een café-restaurant. Bespreken van tafels bij 
de organisator de heer A. v. Beek, Gitaarstraat 19, te Nijmegen. Tel.: 080-778528 of b.g.g. 
775533.

Ruilbeurs van het Noorden
Ook dit jaar is er weer een ruilbeurs in Zuidlaren. De beurs trekt altijd veel publiek en er 
heerst altijd een gezellige sfeer.
De beurs wordt gehouden op zaterdag 10 september. De zaal is open om 11.00 uur. De 
beurs is van 12.00 tot 17.00 uur. Iedereen heeft vrije toegang en er kan geen ruimte worden 
gereserveerd.

L.J. van Duinen, secr. Ruilbeurs

Tentoonstelling C.V.V.’83
Van 22 t/m  25 september wordt in de bloemenveiling te Grubbenvorst (L.) een grootse 
tentoonstelling gehouden.
In een arrangement dat 14.000 m2 beslaat, zullen ongeveer 120 handelskweker, toeleve
ringsbedrijven, organisaties en hobbyverenigingen, waaronder ook Succulenta, U een 
weergaloos schouwspel bieden: leerzaam, interessant en ontspannend zowel voor de 
zakelijk geïnteresseerde bezoeker die zich wil oriënteren omtrent de laatste ontwikkelingen 
op zijn vakgebied als voor de liefhebber die alleen maar van bloemen en planten houdt. 
Openingstijden: 22 sept. van 17-21 uur; 23 t/m  25 sept. van 10-21 uur. Toegangsprijzen: 
22/23 sept. t 5,--; 24/25 sept. f 7,50. Kinderen van 4 t/m  12 jaar op alle dagen f 2,50.

Cactussen en Vetpiantenbeurs te Osnabrück
De 7e Osnabrücker Cactussen en Vetplantenbeurs wordt gehouden op zaterdag 24 sept. 
van 12-18 uur en zondag 25 sept. van 10-18 uur in de hal van het Beroepsschoolcentrum 
aan de Natruper Str. 50. Entree vrij. Er wordt een plantententoonstelling gehouden. Verder 
worden films vertoond en dia-voordrachten gehouden. De Ringbriefgroep Gymnocaly- 
ciums komt bijeen en er wordt een dia-voordracht gehouden over Notocactussen door de 
heer Schosser uit Krefeld.
Nadere inlichtingen bij Helge Müller, Adolfstr. 44, 4500 Osnabrück, Tel. 0541/45729 en 
Edgar Pottebaum, Ravensbrink 24, 4500 Osnabrück, Tel. 0541/52141.

OPEN DEURDAGEN

A. Goossens, Mechelsebaan 134, 2570 Duffel, België houdt op 10 en 11 september 1983 
opendeurdag van 9-12 en 14-18 uur. Andere dagen géén bezoek.

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel
Boeken Boeken

hobby benodigd heden 
boeken

Boeken

Andersohn/Kakteen e.a. Sukk. 500 Kleurenfoto's DM 46,—: Borg/Cacti. A Gardeners Handbook, Repr. DM 38,—; 
Buxbaum/Kakteenleben DM 10,—; Craig/The Mamm. Handbook. Repr. DM 68,—; Cact. & Succ. Journal of USA, Jaar
boek 1967 (inhoudsopg. van de jaarg. 1929-1966) DM 20,—; Cact, & Succ. Journ. of USA Jaarboek 1975, versch. bijdra
gen DM 15,—; Haage/Kakteen van A-Z DM 85,—; Hecht/BLV Handbuch der Kakteen, DM 54,—; Jacobsen/Das Sukke- 
lentenlexikon DM 62,—: Lamb/lllustr. Ref. Cacti. Bd. 1-5 compleet DM 190,— (per band DM 40,—); 
Leuenberger/Pollenmorphologie Cactaceae DM 60,—; Pilbeam/Mammillaria. A. Coll. Guide DM 86,—; Riha-Subik/Welt 
der Kakteen u.a. Sukk. DM 29,80: Ritter/Kakteen in Südamerika, 8d. I DM 45,—; Bd, II DM 55,—; Bd. III DM 47,—; Bd. 
IV DM 51.—; Haustein/Kosmos Kakteenfuhrer DM 39,50; Rauh/Bromelien. 410 Blz. DM 108,—.

Boeken vanaf DM 30,— vrij van verzendkosten tegen vooruitbetaling van de rekening. 
Vraagt gratis boekenlijsten aan!
Jörg Kopper Lockfinke 7 D-5600 Wuppertal 1 W-Duitsland
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OPROEP!!!

Leden die zich beschikbaar willen stellen voor het houden van voordrachten voor de 
afdelingen worden verzocht zich vóór 15 september 1983 te melden bij mevr. 
J.M. Smit-Reesink, Prins Willem Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom. Graag 
opgave van naam, adres, tel. nummer, voor welke afdelingen, projector, onder
werpen etc.
De sprekers, die op de sprekerslijst van 1980 voorkomen worden apart aangeschre
ven.

LIJST VAN AFDELINGSSECRETARISSEN PER 1 JULI 1983

Achterhoek

Amersfoort

Amsterdam
Arnhem
Brabant-België

Delfzijl & Omstreken

Mevr. J. Zwiebel-Bults, Merelstraat 44, 7102 AN Winterswijk. Tel. 
05430-12013
Mevr. A.M. Jongkind-Cramer, Stationslaan 101, 3844 GC Harder
wijk. Tel. 03410-16075
K. Zaunbrecher, Geerdinkhof 208, 1103 PX Amsterdam
Mevr. E. van Die, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel. 08388-3579
J. Claesen, Eendekkerlaan 2, 1150 St. Pieters-Woluwe. Tel. 
0770.13.22
K. W. Oostland, A. Eppenstraat 9, 9902 HA Appingedam. Tel. 05960- 
24314

Dordrecht Chr. Popijus, Zuidendijk 553, 3329 LD Dordrecht. Tel. 078-162725
Eindhoven J. Boogers, Anna Paulownalaan 46, 5583 BG Waalre Aalst
Fryslan H. van Dongen, Hunze 175, 9204 BL Drachten. Tel. 05120-19162
Gorinchem-Den BoschM. Jamin, Jan Oomsstraat 6, 5324 BB, Ammerzoden. Tel. 04199- 

3856
Gooi- en Eemland B. Meijering, Dopperstraat 92, 3752 JH Bunschoten 
Gouda en Omstreken Mevr. C.A. v.d. Burg-Boere, Zuid-Linschoterzandweg 32, Snelre- 

waard. Tel. 03486-2568
Groningen W.M. de Boer, Dierenriemstr. 76, 9742 AJ Groningen. Tel. 050-

713714.
Haarlem H.J. Bertram, Zomervaart 46, 2033 DA Haarlem. Tel. 023-342515
Den Helderen Omstr. Mevr. J. v.d. Schoor-Abbenes, Landmetersweg 41, 1785 HA Den 

Helder. Tel. 02230-31815
Hoeksche Waard W.M. Maaskant, Ooievaarstraat 11, 3291 XK Strijen 
Hoogeveen Mevr. T. Schaper, Kanaalweg 10, 9422 BA Smilde
Kennemerland Mevr. M. Post-Olthof, Sparrenstraat 3, 1971 NN IJmuiden
Leiden & Omstreken A.Th.J. v.d. Aart, Leliestraat 20, 2371 NC Roelofarendsveen. Tel. 

01713-3020
Nrd.- en Mid. Limburg J. Schraets, Tegelseweg 131,5912 BD Venlo. Tel. 077-10502 
N.O. Polder F.H. Strating, Vaartweg 26, 8311 AA Espel. Tel. 05278-1495

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.

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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Nijmegen Mevr. J. v.d. Ven-Jongekrijg, Kruisstraat 80, 5373 BT Herpen. Tel.
08867-2776

Rotterdam & Omstr.

Rijn- en Delfland
Tilburg
Utrecht
Voorne, Putten 
en Rozenburg 
West-Brabant 
West-Friesland

IJsselstreek

Zaanstreek

Zeeland

Zuid-Limburg
Zwolle

Mevr. E. Kleiman-van den Bosch, Heyermansplein 214, 3123 LK 
Schiedam. Tel. 010-713648
P. Schrama, Ocarinalaan 65, 2287 SC R ijswijk. Tel. 070-933907
F. van Hest, Bellinistraat 243, 5049 CE Tilburg. Tel. 013-551768 
H.J. van Dijk, Koppelweg 93, 3704 GG Zeist. Tel. 03404-60578 
M.A. Wagemaker, Duindoornstraat 27, 3222 XD Hellevoetsluis. Tel. 
01883-12357
Mevr. B. Koevoets, Molendijk 111, 4671 BP Dinteloord
Mevr. L. Dekker, S. Koopmanstraat 220, 1693 BM Wervershoof. Tel.
02288-2379
Mevr. G. Lucas-Hermsen, Europaring 58, 7641 DB Wierden. Tel. 
05496-4128
Mevr. A. Hoekstra, Clusiusstraat 12, 1504 HH Zaandam. Tel. 
075-350322
G. Spee, Esdoornstraat 34, 4388 PL Oost-Souburg. Tel. 01184- 
79030
G.H. TOrtije, Mesweg 13, 6336 VS Hulsberg.
Mevr. J. Hollander-Huang, Waver 13, 8032 AD Zwolle. Tel. 05200- 
39413

Alg. Verspr. wonende B.M.J. van Os, Joseph Israèlslaan 40, 6813 JE Arnhem. Tel. 085- 
Leden 450839

UBINK c.v.
gespecialiseerd in cactussen

Mijnsherenweg 18-20 Telefoon 02977-26880 
1433 AS Kudelstaart AALSMEER (Holland)

Geopend: vrijdag van 13-17 uur 
zaterdag van 9-12 uur

karlheinz uhlig - kakteen
053 KERNEN i.R. (Rom m elshausen)

W .-D uits land LILIENSTR. 5
Aanvulling plantenlijst 1983/84

DM DM
B ras ilica c tus  hase lberg ii 20.- - 25.
E ch inocactus palm eri 40.-
M am m illa ria  ascensionis 8,- - 10.
M elocactus m atanzanus 20,-
S tephanocereus leucoste le 10,- • 15.
Su lcorebutia  sen ilis 8.- - 12.
A lluaud ia  dum osa 28,-
Euphorbia canariensis 4,- - 10.-

O peningstijden kw ekerij d insdag to t vrijdag  
8 1 2  uur, 13.3017 uur, zaterdag 9 1 2  uur. 
Gedurende de zom erm aanden vrijdags open tot 
18.30 uur.

Het grootste assortiment cactussen van Nederland
Bijvoorbeeld: 6 soorten Uebelmannia op eigen wortel

15 soorten Discocactus op eigen wortel met cephalium 
14 soorten (Pseudo) Pilocereus
4 soorten Austrocephalocereus sp.
5 soorten Coleocephalocereus

25 soorten Melocactus met cephalium

Vraag onze prijslijst aan
of kom eens langs in onze nieuwe kwekerij van 2100 m2 met uitsluitend succulenten.

Firma Winco, Kloosterschuurweg 14, Rijnsburg. Tel. 01718 - 2861S
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Schriftelijke opgaven voor het oktober
nummer moeten voor 15 september bij 
mevr. Smit zijn. Leden van Succulenta 
hebben per jaar recht op één gratis adver
tentie in deze rubriek. Alleen advertenties 
de liefhebberij betreffende worden opge
nomen.

Te koop: ongeveer 200 cactussen. P. Ouds- 
hoorn, Striep 10A, 8892 HK Zeerijp, Ter
schelling. Tel.: 05620-8397.

Te koop: schilderij van een cactus z.g. 
Cereus coryne otto, gesigneerd F. Cötte 
1916. Zeer hoge kwaliteit in mooie lijst, 
f 325,-. Tel.: 033-942763.

Gevraagd: stekken van phyllocactus. Even
tuele onkosten worden vergoed. Mevr. de 
Graaf-Verboort, Tulpstraat 16, 5482 RD 
Schijndel.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
3945 BC Cothen - Groenewoudseweg 14

Sortimentslijst wordt na storting van f 1
toegezonden. Girorekening 124223. V  |

’s Zondags gesloten hPostbus 12 - Tel. 03436-1267

Cactuskwekerij LAKERVELD
Lakerveld 89 Lexmond

(tussen Lexmond en Meerkerk) Tel. 03474-1718
C actuskw ekerij Lakerveld

biedt aan:
Arrojadoa e rioca u lis  a lb icorona ta / 25.--

dinae f 5 ,- - 6 ,-
m u ltif lo ra f 5. - - 6 .-
rhodantha f 5 .-- 6.~

D iscocactus pug ionacanthus f 7 ,- - 9.~
estevasii f 7 .- - 9 ,-
insignus f 7. - - 9.»
p lacen tifo rm is f 7 .- - 10."
sp inosio r f 7 - - 9,-

Uebelm annia pectin ife ra f 6. - - 12.--
gum m ifera f 7.»

9.--flavissim a f 7,---

Geopend: ma/vrij. na tel. afspr., zat. van 
8-18 u.

Cactussen
Aloe’s
Confireren
T illandsia ’s
Uitzonderlijke boeken
Succulenten
Bromelia’s
Over diverse onderwerpen
Exotica
Kamerplanten
Epifyten

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

Nog een keer Frailea's

J. v. DOOREN

Mag ik nog heel even terugkomen op mijn verhaaltje in Succulenta no. 2 
van februari j. l., waarin ik wat vertelde over Frailea's? Aan het einde stond 
een vraag en het antwoord daarop is mij volkomen duidelijk.
Maar nu het volgende: Als een Frailea wel bloeit en verder niet via kwastje 
of iets anders bestoven wordt, wat gebeurt er dan? Mij is namelijk opgeval
len dat er dan niet altijd zaadbessen volgen. Een vreemde zaak volgens mij, 
want de bloem maakt in het stadium vóór de bloei toch een periode door 
waarin stamper en meeldraden met elkaar in contact komen, ,nl. in de 
knopfase. En dit contact is toch een voorwaarde voor zelfbestuiving en be
vruchting. Of zijn er andere factoren die invloed uitoefenen op dit gebeu
ren? Kan het vochtgehalte in de kas de oorzaak zijn van het feit dat er na 
bloei geen zaadvorming optreedt? Of heeft warmte en droogte in de kas er 
iets mee te maken? M.a.w. kan zelfbestuiving van een bloem worden te
gengewerkt door droogte, warmte of vochtgehalte in een kas? Mochten de 
antwoorden op deze vragen bevestigend zijn, heeft het dan zin om bepaal
de planten, waarvan ik maar 1 exemplaar bezit, vlak voor de werkelijke 
bloei, donker te zetten, zodat de bloei niet doorgaat? Of moet ik de natuur 
zijn gang laten gaan? Dit alles dus in relatie tot Frailea's. Deze vragen zou 
ik nog graag beantwoord willen zien, dan heeft mijn ziel voorlopig weer 
rust.

Rijksweg 109a, 6 2 4  7 AC Gronsveld

Cleistogam ie

In ons maandblad van februari 1 983 schreef J. van Dooren over zijn erva
ringen met Frailea’s. In dat artikel kwamen twee aspecten naar voren: de 
bloeibaarheid van Frailea's en het verschijnsel van de cleistogamie. Dit 
laatste houdt in het vermogen van een plant om in een gesloten bloemknop 
bestuiving en bevruchting te laten plaatsvinden. De bloemknop zal zich 
nooit openen. In Succulenta 46 (5). 1 967 verscheen een artikel van Wil
helm Simon over dit thema. We hopen onze lezers een dienst te bewijzen, 
door dit artikel grotendeels te herplaatsen. W. Simon schreef toen als 
volgt:
Over de bestuiving van cactusbloemen heeft Porsch in 1938/39 een sa
menvattend overzicht gegeven. Sindsdien is daarover slechts weinig 
nieuws bekend geworden. We weten dat de meeste cactussen allogaam 
zijn, d.w.z. dat zij alleen zaad kunnen vormen na bestuiving met stuifmeel, 
afkomstig van een bloem van een andere plant (van dezelfde soort, red.), 
dus na kruisbestuiving. Slechts weinig cactussen, zoals bijv. enige 
Rebutia’s zijn autogaam, d.w.z. zij vormen ook zaad na bestuiving met het 
eigen stuifmeel. Bovendien zijn er ook nog soorten, waarbij de zelfbevruch- 
ting zich in de gesloten bloem voltrekt. Zulke planten vormen kiemkrachtig 
zaad, zonder dat de bloem zich heeft geopend. Dit verschijnsel wordt



cleistogamie genoemd. Wij kennen dit van de Frailea's. Aan dit verschijn
sel, waaruit men misschien ook conclusies mag trekken wat betreft de ver
wantschap, is in de literatuur tot nu toe nauwelijks aandacht besteed. 
Porsch geeft een samenvatting van de tot op dat ogenblik bekende publica
ties. Wat betreft de cleistogamie haalt hij Schumann (1 898), Spegazzini 
(1905), Britton en Rosé (1921), Vaupel (1 925), Berger (1 929) en 
Backeberg-Knuth (1 935) aan, maar legt er de nadruk op, dat alle op 
cleistogamie betrekking hebbende beweringen met voorzichtigheid gehan
teerd moeten worden.
De gangbare mening is dat Fraileabloemen zich alleen in de volle zon ope
nen, anders zullen de vruchten zich cleistogaam zetten. In werkelijkheid lig
gen de verhoudingen geheel anders, zoals uit mijn eigen ervaringen geble
ken is:
Zowel Frailea grahliana als Fr. schilinskyana geven reeds als klein plantje 
van nauwelijks 1 0 mm 0 knoppen, die niet open gaan maar toch zaaddra
gende vruchten voortbrengen. Pas wanneer de plantjes groter worden en 
rijkelijk met stekken omringd zijn, ontwikkelen zich ook knoppen, die over
gaan in geopende bloemen. Planten die voor het eerst open bloemen heb
ben, brengen (vooropgesteld dat de kweekwijze gelijk blijft) het volgende 
jaar eerst wederom enige cleistogame bloemen voort en daarna open bloe
men. Pas wanneer de planten zo groot zijn, dat zij direct met geopende 
bloemen bloeien, zet zich dit vermogen tot in het kleinste stekje door. Op 
gelijke wijze gedragen zich Fr. aurea, Fr. carminifilamentosa, Fr. pseudo- 
grahliana en Fr. pumiia Groter wordende Frailea's zoals Fr. dada- 
kii, Fr. pygmaea, die zelden spruiten, dragen minder bloemen. Hier ver
schijnen de geopende bloemen pas op oudere planten. Elke stilstand in 
de groei beantwoordt de plant met cleistogame bloemen, ook bij zonnig 
weer. Vond de groeistilstand plaats in het voorjaar, bijvoorbeeld door ver
potten, dan komen de open bloemen pas in de zomer. Dit zal wel tot de 
foutieve mening geleid hebben, dat de Fraileabloemen zich slechts in volle 
zon openen. Dat het niet zo is, kan men gemakkelijk vaststellen, wanneer 
men de knoppen van klein af nauwkeurig gadeslaat. Bij de genoemde soor
ten zijn de bloemknoppen aanvankelijk kegelvormig. Spoedig heeft een ver
schil in ontwikkeling plaats in dier voege, dat een deel van de knoppen aan 
de basis dikker worden. Dat zijn die knoppen, die cleistogaam vrucht vor
men. De andere knoppen worden slank eivormig en openen zich op een 
aanmerkelijk later tijdstip. Met een beetje ervaring kan men al spoedig zien 
of een knop zal opengaan of niet. In de spits kegelvormige knoppen wor
den nooit bloembladeren gevormd. In de slanke knoppen daarentegen wor
den wel bloembladeren gevormd. Deze knoppen gaan open, zelfs dan wan
neer de zon niet volop schijnt. De beslissing of een knop cleistogaam zaad 
vormt, dan wel zijn bloem ontvouwt, is dus reeds op een vroeger tijdstip 
gevallen! Slechts zelden kon ik waarnemen, dat dergelijke bloemknoppen 
door een plotseling invallende koude niet opengingen. Zij verdroogden zon
der tot zaadvorming te komen.
Onder normale omstandigheden openen de bloemen zich in de kas reeds 
boven 20° C. Zij blijven slechts weinige uren, meestal van 1 3 tot 1 5 uur, 
open en dit herhaalt zich de volgende dag niet meer. Belangwekkend is dat 
de geopende bloemen meestal geen zaad vormen, wanneer men niet door 
bestuiving helpt.
Ik ben er nog niet geheel zeker van, dat alle Frailea's zich zelf kunnen 
bestuiven. Zij gedragen zich zeer verschillend. Van de tot nu toe genoemde 
soorten heb ik van Fr. asterioides door zelfbestuiving nog geen zaad kun-



nen winnen. Zaden van Fr. cataphracta, die door zelfbestuiving werden 
verkregen, bleken niet kiemkrachtig te zijn. Bij Fr. chiquitana kon ik nog 
geen cleistogame zaadvorming waarnemen. Men moet daaruit evenwel 
geen overhaaste gevolgtrekkingen maken.
Tot slot nog een merkwaardigheid. De bloem yan een Fr. gracillima was 
open geweest, maar vormde geen zaad. Uit het onderste deel van deze 
bloem ontwikkelde zich nu een knop, die cleistogaam vrucht zette en daar
onder nog een, die echter geen vrucht vormde. Een prachtig bewijs voor 
de spruitvormende natuur van de cactusbloem, voor het geval dit nog 
nodig mocht zijn.

Tot zover de schrijver W. Simon. Mogelijk dat andere liefhebbers hun on
dervindingen in ons maandblad willen publiceren.

Red. ThN.

Cartoon

J . Claesen, Eendekkerlaan 2 2 , 1 1 5 0  S t. P ie te rs -W o luw e



Algem ene ledenvergadering 1 9 8 3

Op zaterdagmiddag 28 mei 1 983 vond in Ede de Algemene Ledenverga
dering van onze vereniging plaats. Ondanks de grote opkomst - buiten het 
voltallige bestuur waren er 22 aanwezigen - wil ik het hier niet hebben over 
de functie van deze vergadering en de rol die U daarin kunt bezetten en 
spelen. Waar ik deze pagina aan wil wijden is de thans afgesloten periode 
onder het voorzitterschap van de heer Rubingh.
Als opvolger van de heer L. van Kampen werd op de Algemene Ledenver
gadering in 1 980 de heer H. Rubingh tot 8e voorzitter van Succulenta ge
kozen. Daar de heer Rubingh geen kandidatuur voor een tweede periode 
verkoos, trad hij op 28 mei af. In deze regels wil ik enkele 
activiteiten/resultaten uit de voorbijgegane drie jaar naar voren halen.
Het Dagelijks Bestuur o.l.v. de heer Van Kampen had onze statuten her
schreven en aangepast aan de nieuwe wetgeving. Het nieuwe bestuur her
schreef het Huishoudelijk Reglement en stelde ook (niet bindende) richtlij
nen op voor de afdelingen.
Een nieuw initiatief werd genomen door leden die 25 jaar lid zijn van Suc
culenta te eren met een oorkonde. Bijzonder geëerd werden de heren C. 
Smulders en G. Uil, die op de Algemene Ledenvergadering van 1981 tot 
Lid van Verdienste werden benoemd.
De contacten met de Vlaamse cactusverenigingen werden verbeterd. Op 
initiatief van Succulenta kwamen vertegenwoordigers van bijna alle Neder
landstalige cactusverenigingen begin 1981 in Antwerpen bij elkaar. Het re
sultaat was dat er onderling contact gehouden zal gaan worden. De sa
menwerking is nog steeds groeiende, zowel op het verenigingsvlak als per
soonlijk. Ook met vele andere buitenlandse cactusverenigingen is een con
tact tot stand gekomen. Van de meeste ontvangen we het tijdschrift al dan 
niet als ruilabonnement.
De Heren De Graaf en Noltee herschreven de Handleiding tot een boekje 
van 72 pagina's. Naar mijn mening en ook die van velen het beste wat er 
op dit terrein bestaat. Een boekje dat een ieder eigenlijk uit zijn hoofd dient 
te leren.
Meegedacht is aan een onderkomen voor het Succulentarium toen dit weg 
moest bij het I.V.T. Ondertussen zijn goede contacten gelegd met de Flevo- 
hof, zoals u weet de plaats waar het Succulentarium onderdak heeft ge
vonden. Een plaats ook waar een groot publiek kennis kan nemen van onze 
liefhebberij.
Er is een affiche ontworpen (zie voorplaat mrt.-nummer) en een set an
sichtkaarten is gedrukt.
Het meeste werk blijft echter onvermeld. Velen onder u verzetten onopval
lend bergen werk ten dienste van onze vereniging. Alleen door dat werk 
kah onze vereniging dat peil behouden dat zij nu heeft.
De periode Rubingh is afgesloten. Hij gaf de hamer door aan de heer Ko
ningsveld. Ik wens de heer Rubingh nog vele jaren in goede gezondheid toe 
te zamen met zijn vrouw en temidden van zijn planten.

L. Bercht, secretaris
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Draagt de cactusliefhebberij bij tot de ondergang der 
cactussen???

F. VANDENBROECK

De welvaart en toenemende vrije tijd heeft het mogelijk gemaakt dat in on
ze Westerse samenleving het aantal personen dat zich met de cultuur van 
cactussen en vetplanten bezig houdt - in vroegere tijden een liefhebberij 
van geprivilegieerden - de laatste jaren sterk is toegenomen. Clubs en ver
enigingen met als hoofddoel het bevorderen en verspreiden van de kennis 
en cultuur van cactussen en vetplanten worden in een hoog tempo opge
richt. Het aantal publicaties met betrekking tot deze planten is bijna onover
zichtelijk geworden. Tijdens de laatste tientallen jaren werd in de natuur 
een verrassend groot aantal nieuwe soorten ontdekt en beschreven en men 
verwacht ook nu nog nieuwe vondsten. Kortom, we kunnen in de cac
tusliefhebberij van een echte 'boom' spreken.
Deze ontwikkeling is niet onverdeeld gunstig te noemen. Door het toene
mende aantal geïnteresseerden wordt de vraag naar planten steeds groter, 
een vraag die niet altijd door de aangeboden cultuurplanten kan worden 
gedekt. Gevolg daarvan is een lucratieve handel in importplanten. Samen 
met de toenemende vernietiging van natuurlijke biotopen vormt ze een ster
ke bedreiging voor het voorkomen van deze planten in hun natuurlijke om
geving.
In het licht hiervan zouden we hier willen pleiten voor een andere benade
ring en een andere wijze van beleven van de cactusliefhebberij, die in feite 
hierop neerkomt dat wij de instelling van "verzamelaar”  zouden afleggen 
ten gunste van die van ware planten- en natuurliefhebber.
Als ware planteliefhebber dient de cactusliefhebber er in de eerste plaats 
naar te streven dat de natuurlijke groeiplaatsen van de planten behouden 
blijven. Men dient goed te beseffen dat de groeiplaatsen bijna alle in ont
wikkelingsgebieden gelegen zijn. Daardoor staan ze onder constante druk 
van de sterke bevolkingsaanwas, landontginningen en gebrek aan inzicht in 
de ecologie en natuurbescherming. Indien dan bovendien commerciële be
langen in het spel zijn lijkt de toekomst der groeiplaatsen helemaal hope
loos. Nochtans onze hobby staat of valt met het behoud van deze groei
plaatsen. Een verzameling van planten die in de natuur niet meer voorko
men, vervalt tot iets onechts en artificieels. Planten komen slechts op hun 
natuurlijke groeiplaats tot hun volledige ontplooiing. Een cactusverzameling 
is steeds kunstmatig. Het is slechts een zwakke en prutserige afspiegeling 
van de natuur.
Als echte liefhebber kunnen we dan ook onmogelijk meewerken aan de 
vernietiging van die natuur. Maar we zullen pogen deze in stand te houden 
met de middelen die het dichtst binnen ons bereik liggen: Het boycotten 
van de handel in importen en het kweken uit zaad van zeldzame en be
dreigde soorten.
Een dergelijke houding staat ver verwijderd van het zetten van cactussen 
op rijtjes, en dan nog het liefst zo groot of zo zeldzaam mogelijke planten. 
Vooral wanneer dit competitieve aspect de boventoon voert of wanneer be
paalde "modeplanten" ten koste van wat dan ook moeten verworven wor
den, wordt het geheel verwerpelijk. En slechts dan kan men begrijpen, 
waarom het importeren van planten zo lucratief blijkt te zijn.
Het zijn vooral de beginnende liefhebbers die zich laten verleiden tot het ko
pen van grote, vaak geïmporteerde planten. Gevorderde liefhebbers weten



♦
Lobivia mistiensis Backbg. Deze soort is op de groeiplaatsen (voet van de vulkaan Misti in Zuid-Peru) zeer zeldzaam ge-
worden.

Melocactus peruvianus Vpl. (Rio Casma, Noord-Peru). Volwassen importen van Melocactus zijn nagenoeg niet houdbaar 
door het verlies van hun uitgebreid wortelstelsel, waarvan de planten zich niet herstellen.

dat 70 tot 80% van de importen vroeg of laat het loodje erbij neerlegt. Het 
is ook belangrijk dat cactussen gedemythologiseerd worden: Het verheerlij
ken van de bloei van cactussen is gewoon onzin. Als men sommige ge
schriften moet geloven is de bloei van de cactussen fantastisch, ongeloof
lijk, sensationeel, enz... Een leek die nooit een cactus heeft zien bloeien 
trapt hier makkelijk in.

De waarheid is dat een cactus bloeit zoals elke plant omdat het een middel 
tot voortplanting is, niets meer en niets minder. Sommige bloeien met gro
te bloemen andere met minuscuul kleine. Is het niet onzinnig dat liefheb
bers in vervoering geraken voor een bloeiende Mammillaria maar NOOIT 
enig oog hebben voor inheemse bloeiende "onkruiden”  zoals een distel of 
een paardebloem? Nochtans, dient gezegd dat deze bloemen veel gecom
pliceerder en verder geëvolueerd zijn dan cactusbloemen, die eerder primi
tief te noemen zijn. Het is echter zo, dat complexiteit zomaar niet gelijk te 
stellen is aan schoonheid, dit laatste is trouwens slechts subjectief. Het is 
echter interessant deze vergelijking toch maar even te maken omdat in on
ze samenleving complexiteit en primitiviteit doorgaans resp. met bewonde
ring en meewarigheid beschouwd worden. Wat hier duidelijk wil gesteld 
worden, is dat een cactusliefhebber via zijn hobby, in feite zou moeten ko
men tot een begrip van ecologie, tot het besef van het feit dat onze "on 
kruiden" OOK een ongekende en boeiende schoonheid bezitten, die in

1 83



Matucana crinifera Ritt. Deze soort kom t op de groeiplaatsen (valleien rond Machac in Noord-Peru) in het gedrang door 
uitbreiding van cultuurgronden.

/slaya maritima Ritt. in de Zuid-Peruaanse kustwoestijn b ij A ttico . Door de zeer specifieke biotoop (gipshoudend zand en 
vochtige kustnevelsl zijn deze planten als importen onhoudbaar.

niets onderdoet voor de schoonheid van cactussen. Alles hangt af van hoe 
men de zaak bekijkt. Vaak geldt het oude gezegde ook: "Geen sant in ei
gen land” . Tulpen zijn in Zuid-Amerika het summum van schoonheid, ter
wijl men de cactussen waarop wij ons blind staren, als onkruid vernietigt. 
Ook bij ons zijn reeds vele planten, door vernieling van hun biotoop, be
dreigd of reeds verdwenen.
Vanuit deze visie is het maar een stap tot het worden van milieubewust na
tuurbeschermer. Het is onbegrijpelijk dat een echte plantenliefhebber zijn 
interesse en liefde tot één plantenfamilie zou beperken. Indien wel, dan is 
hij een gewone verzamelaar van objecten die losstaan van elk natuurlijk 
verband, een soort postzegelverzamelaar die bereid is grote sommen te 
spenderen voor zeldzame, gezochte exemplaren en wiens belangstelling in 
de eerste plaats uit gaat naar het "bezitten”  van planten zonder enige be
kommering om het voortbestaan ervan in de natuur. Commerciële cactusja
gers onderscheiden zich in niets van stropers van bedreigde diersoorten die 
omwille van pels, ivoor of enig ander lucratief aspect dieren doden of uit 
hun biotoop ontvreemden.
Het zou wel van groot cynisme getuigen dat liefhebbers van cactussen me
de aan de grondslag liggen van de ondergang van levensvormen die tijdens 
het evolutieproces van miljoenen jaren geworden zijn tot wat ze nu zijn. Het 
is niet moeilijk: sommige soorten hebben zo'n gespecialiseerd biotoop dat 
ze soms zeer lokaal voorkomen. Zulke populaties, die b.v. tot één bepaalde 
berghelling beperkt zijn, zijn zeer vlug totaal van de kaart geveegd.
In feite komt alles neer op een houding van respect voor andere levensvor-



men. Dit respect is in de natuur, waar de strijd om het bestaan op een 
meedogenloze wijze wordt gevoerd, niet bestaand. De mens is echter als 
énig levend wezen in de natuur tot dit altruïsme in staat. Daarom ook kan 
hij als enige genieten van de natuur. Laten we dan ook, door een verant
woorde houding, die ontzagwekkende veelheid en schoonheid aan vormen 
die de natuur ons biedt, bewaren en bevorderen.

Van Akerstraat 66, 1850 Grimbergen, België 
Overgenomen uit: Cactusflora, maart 1983

Sulcorebutia tunariensis (Card.) Buin. & Don.

A.B. PULLEN

Het afgebeelde plantje, dat op eigen wortels in mijn collectie staat, is 3,5 
cm è bij een hoogte van 4 cm. Een tweede exemplaar van dezelfde soort, 
dat geënt staat op E. jusbertii, is nog iets forser van afmetingen.
Beide exemplaren spruiten sterk, zodat door de tijd grote groepen ontstaan. 
De soort is in 1964 door Cardenas beschreven als Rebutia tunariensis 
Card. (C. & S.J.A. 6 - 2, 1 964).
Reeds in 1 965 werd de naam omgecombineerd tot Sulcorebutia tunarien
sis (Card.) Buin. & Don. (C. & S.J.Gr.Britain 27-4, 1 965). De soortaandui
ding tunariensis verwijst naar de groeiplaats van deze soort: Monte Tunari, 
een berg in het departement Cochabamba, Bolivia. De planten groeien daar 
op een hoogte van 3200 m.

Foto van de 

schrijver

In de cultuur groeien planten van deze soort, zowel geënt als wortelecht, 
goed. Ook de bloei laat in een zonnige kas niets te wensen over.
De bijzondere bloemkleuren zijn op de foto goed te zien. Deze overgang 
van kleuren, van goudgeel, via oranjetinten naar donkerrode kleurschake
ringen zijn met woorden uiterst moeilijk goed te omschrijven. In mijn collec
tie bloeien deze planten omstreeks eind mei, begin juni. Uit zaad opge
kweekte planten bezitten een dikke peenwortel. Een diepe pot en een grof 
grondmengsel verdienen daarom aanbeveling. Vooral na de bloei ruim wa
ter geven en volkomen droog overwinteren. Oppassen voor rode spintmijt. 
Kortom, een prima liefhebbersplant!
Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen



T IJD S C H R IF T E N

Cactusvrienden nr. 4 , 1 9 8 2
Geopend wordt met een artikeltje over Hippeastrum-hybride, ook wel Amaryllus genoemd. In 
een babbeltje met de beginneling worden de voorjaarsactiviteiten besproken zoals het opstar
ten der planten en zaaien. De bestrijding van insecten en ziektes bij planten wordt vervolgd. 
Lomberg beschouwt de Stapelia's Kortere artikelen over Eriocereus jusbertii, Aporocactus 
flagelliformis en Mammillaria bella.
Cactusvrienden nr. 5 , 1 9 8 2
De beginneling wordt uitgelegd hoe zaaien en enten in zijn werk gaat. Neutelings beschouwt 
Strombocactus disciformis (uit Succ. mrt 1 980). De behandeling van ziektes en andere pla
gen bij planten wordt afgesloten met een lijst van bestrijdingsmiddelen. Chalet beschrijft in een 
eerste aflevering zijn belevenissen in Peru uit 1 976. De behandeling van Gerbera's komt aan 
de orde. Kort artikel over Gymnocalycium pugionacanthum  
Cactusvrienden nr. 6 , 1 9 8 2
Een artikel over Gymnocalycium asterium Istellatum) en damsii en hun variëteiten. Neute
lings beschouwt Notocactus uebelmannianus Chalet vervolgt zijn reisverslag door Peru, een 
zeer nauwkeurige weergave van zijn belevenissen, voor zover dat te beoordelen valt. Ver- 
meersch begint met een groots artikel over Opuntia's. Na een inleiding beschrijft hij de ge
schiedenis en de morfologische benadering van het geslacht.
Cactusvrienden nr. 7 , 1 9 8 2
Vermeersch besluit zijn artikel over Opuntia's. Hij gaat in op de decoratieve waarde van deze 
planten in een verzameling. Tot slot bespreekt hij 8 echte Opuntia's en (Austro) cylindropun- 
tia's. Chalet vervolgt zijn Peru-verslag, een uitgebreid relaas van dag tot dag. Zeer de moeite 
waard; een grote opsomming van cactussen met bijna exacte opgave waar ze gevonden wer
den. Korte bespreking van Thelocactus schwarzii.
Cactusvrienden nr. 8 , 1 9 8 2
Geopend word met een artikel van Neutelings over Austrophytum senile (uit Succ. juni 
1981). Na een korter artikeltje over Cleistocactus baumannii wordt het geslacht Echinoce- 
reus, zijn onderverdeling en twee soorten besproken. De Vos beschrijft Copiapoa humilis. 
Chalet besluit zijn relaas over zijn Peru-belevenissen. De Vos start een artikel over energie en 
grondstoffen uit planten. Hij gaat in op zonnebloem-, aardnoot- en soya-olie. 
Cactusvrienden nr. 9 , 1 9 8 2
Ferocactus fordii opent dit nummer. Neutelings beschrijft een afwijkende bloei bij zijn Gymno
calycium damsii (uit Succ. 1 980). De Vos bespreekt Corryocactus melanotrichus, een Boli
viaanse zuilcactus met zeer lange doorns. Dezelfde auteur vervolgt zijn artikel over energie en 
grondstoffen. Het nummer besluit met kortere stukjes over Glandulicactus crassihamatus en 
uncinatus en Neochilenia esmeraldana 
Cactusvrienden nr. 1 0 , 1 9 8 2
De Vos gaat in op het geslacht Echinofossulocactus en in het bijzonder E. vaupelianus On
der nieuwe planten wordt een korte beschrijving gegeven van enkele recente nieuwbeschrijvin- 
gen Pilosocereus gruberi, Echinocactus pectinatus var. rubrispinus en Melocactus schatz- 
/«. De soorten van het geslacht Brasiliopuntia passeren de revue, evenals Brasilicactus 
graessneri, Copiapoa eremophila en Parodia rubida. Evolutie in de praktijk is de titel van een 
artikel van Neutelings (uit Succ. dec. 1 980).
Cactusvrienden nr. 1 1 , 1 9 8 2
Geopend wordt met Gymnocalycium albispinum door Neutelings (uit Succ. mrt. 1981), ter
wijl hij het nummer afsluit met Astrophytum columnare (uit Succ. okt. 1981). Daartussen 
bespreekt de Vos Echinocereus viridiflorus en zijn variëteiten, Submatucana madisoniorum 
en gaat hij in op de verzorging van succulenten in herfst en winter. Verder worden nog bespro
ken Hypoestes sanguinolenta en Aztekium ritteri. Uittreksels uit recente nieuwbeschrijvingen 
van Gymnocalycium piltziorum, Selenicereus innesii, Haworthia pehlemanniae en Huernia 
ingeae.
Cactusvrienden nr. 1 2 , 1 9 8 2
Artikelen over Navajoa fickeisenii, Impatiens, Ariocarpus fissuratus, Nopalxochia phyllan- 
thoides en Gymnocalycium mihanovichii var. friedrichii f. Rubra "H ibotan".

A ztekia 1 9 8 2  nr. 1-2
Het tijdschrift Aztekia is volledig in de Tsjechische taal. Dit nummer gaat in zijn geheel over het 
geslacht Echinomastus Na de plaats in de familie van de Cactaceae worden alle soorten be
schouwd. Diepgaander wordt ingegaan op E. acumensis en E. mapimiensis
A ztekia 1 9 8 2  nr. 3
Het geslacht Pediocactus wordt besproken. Na een inleiding over het geslacht worden alle 
soorten apart besproken met inbegrip van de synoniemie. Uitvoerig wordt ingegaan op de vari
abiliteit van P. peeblesianus var. fickeisenii. Twee pagina's worden gewijd aan Escobaria 
Een artikel over zaaien en aandacht voor drie Mammillaria-beschrijvingen: M. rubrograndis, M. 
beiselii en M. spec. Tepalcingo Rep. 841 .



Aztekia gedenkboek 1 9 8 2
Ter gelegenheid van 60 jaar georganiseerd cactusleven in Tsjechoslowakije is dit boekje uit
gebracht. Na een aantal pagina's historisch overzicht en de bijdragen van Tsjechische cactofie- 
len uit heden en verleden aan de kennis over cactussen worden 56 pagina's gevuld met de 
besprekingen van de geslachten Thelocactus en Sulcorebutia Alle soorten worden separaat 
uitvoerig besproken. Additioneel zijn er 36 pagina's zwart-wit afbeeldingen van vele van deze 
soorten.
Kaktusy jrg. 1 7 nr. 5 (19 8 1 )
Schütz beschrijft Thelocactus hexaedrophorus en vermeldt nogmaals de synoniemie van T. 
fossulatus hieraan. Riha verhaalt het vinden van Melocactus mazelianus en gaat in op de 
verwantschap met andere Melo's. Dezelfde auteur gaat in op de huidige modeplanten in onze 
liefhebberij: de Disco's. Extra aandacht besteedt hij aan D. silicicola en D. magnimammus 
Schütz behandelt de vraagstelling welke lichtgolven voor de cactussen belangrijk zijn (dit zijn 
rood en blauwl.
Kortere artikelen over Rebutia ritteri var nigricans f hahniana, Mammillaria glamensis, Eu
phorbia polyacantha en een witbloeiende vorm van Mamillopsis senilis

Kaktusy jrg . 1 7 nr. 6 (1 9 8 1 )
Riha beschouwt de vormengroep rond Melocactus harlowii en komt op basis van veldonder
zoek en opgekweekte planten tot de conclusie dat de vele nieuwbeschrijvingen van deze Oost- 
cubaanse Melo's gereduceerd dient te worden tot M. harlowii var. harlowii, var. nagyi en var. 
acunai.
In een ander artikel behandelt Riha de cactusvegetatie in het nationale park Henri Pittier, Vene
zuela. Vrskovy zet de Braziliaanse Melo's op een rijtje en probeert enige lijn in de namenchaos 
te bewerkstelligen.
Schütz gaat in op het belang van zand in het grondmengsel en de soorten zand die er zijn. Kor
tere artikelen over Thelocactus lophothele, Matucana's, Thelocactus tulensis en zijn geel- 
bloeiende vorm (HK 362) en Gymnocalycium spec. San Pedro.

Kaktusy jrg . 18 nr. 1 , 1982
Baborak bespreekt uitvoerig Neoporteria subgibbosa en zijn aanpassing in de natuur. Andere 
soorten die besproken worden zijn N. litoralis, N. microsperma en N. castanea. Schütz verde
digt de naam Gymnocalycium lafaldense contra bruchii en in een ander artikel gaat hij in op 
onderstammen, o.a. de goede bruikbaarheid van Myrtillocactus. Vrskovy geeft een overzicht 
van alle door Horst (alleen of te samen met Baumgart en Buining) gevonden Melocactussen in
clusief een tabel met veldnummers en de al dan niet geldige benamingen. Kortere artikelen 
over Ferocactus stainesii, Pilosocereus palmeri en Escobaria hesteri.
Kaktusy jrg . 18  nr. 2 , 1 9 8 2
Riha en Subik openen met Matucana aureiflora en daaraan ophangend de verschillende taxo- 
nomische opvattingen over het geslacht Matucana. Schütz behandelt de forma spinosissi
mum en de verschillende door Oehme beschreven vormen van Gymnocalycium lafaldense 
Stuchlik vraagt zich af wat Notocactus eremiticus is. Pechanek vermeldt dat onlangs een 
nieuwe vindplaats van Echinofossulocactus Uoydii is ontdekt en wel in de Siërra de Coneto. 
Wat tot nu toe als E. Uoydii aangeboden werd, was meestal E. erectocentrus Aan de hand 
van 5 importplanten worden de belangrijkste kenmerken aangegeven. Riha en Subik geven de 
klimatologische omstandigheden waaronder Peruaanse cactussen in de natuur leven. Aanslui
tend beschrijven zij het voorkomen van de vertegenwoordigers van het geslacht Islaya. Schütz 
bespreekt het bijmesten van cactussen en in een afzonderlijk artikel Astrophytum ornatum  bij 
een kleurenfoto van vooroorlogse importen, die thans in de cactusverzameling te Brno staan. 
Kaktusy jrg . 18  nr. 3 , 1 9 8 2
Geopend wordt met een artikel over Thelocactus conothele. Riha en Subik beschrijven in hun 
reisverslag door Peru vele soorten en variëteiten uit het geslacht Islaya en de daar heersende 
klimatologische omstandigheden. Schütz behandelt de cultuur van cactussen, die enige scha
duw prefereren. Hij bespreekt ook Neoporteria nigrihorrida en Klikar Mammillaria boolii. 
Stuchlik somt de belangrijkste kenmerken van Brasiliparodia chrysocoma op. Slaba bespreekt 
de vele soorten en/of variëteiten van het geslacht Eriosyce, elke plant geïllustreerd met een fo
to.
Kaktusy jrg . 18  nr. 4 , 1 9 8 2
Schütz behandelt de historie van de indeling van Digitorebutia digitiformis en zet de opvattin
gen van Backeberg, Buining en Ritter naast elkaar. Riha en Subik bespreken Discocactus ra- 
pirhizus en Polak de cultuur van Ferocactussen. Mammillaria tetrancistra wordt door Schütz 
opgevoerd. Alle Mammillaria's die na Backeberg beschreven zijn, worden door Moucka, on
derverdeeld in secties, opgesomd. M. heidiae wordt uitvoerig besproken. Riha en Subik vervol
gen hun indrukken uit Zuid-Peru, het klimaat en de cactusvegetatie. Dezelfde auteurs behande
len epiphytische cactussen en tonen eigen observaties van enkele epiphytisch groeiende Mam
millaria's. De negatieve werking van zinkzouten op cactussen wordt aangestipt. Besloten 
wordt met Tephrocactus sphaericus.



Kaktusy jrg . 18  nr. 5 , 1 9 8 2
Riha en Subik openen met de beschrijving van een nieuwe vorm van Mammillaria mitlensis 
Slaba beschouwt de verschillen tussen Astrophytum myriostigma var tulense en andere va
riëteiten. Schütz bespreekt Echinocereus amoenus en Pyrrhocactus pygmaeus. Riha en Su
bik vervolgen hun Peru-reisverslag. Zij beschrijven de natuur tussen Lima en Huacabamba 
(.Espostoa, Armatocereus, epiphyten). Moucka beschrijft onder "Mammillaria's na Backe- 
berg”  9 soorten zoals M. haudeana, M. stampferi en M. oteroi. De vindplaatsen van het 
Mammillaria wr/g/jf//-complex worden beschreven door Riha en Subik en in het bijzonder die 
van de forma w o lfii Het gebruik van polyethyleenfolie wordt in ogenschouw genomen. Tot 
slot wordt Browningia candelaris onder de loupe genomen

Kaktusy jrg . 18  nr. 6 , 1 9 8 2
Schütz opent met Parodia maassii var. albescens en betrekt hierin ook taxa die als synoniem 
hieraan beschouwd worden. Riha en Subik bespreken in hun Peru-reisverslag de cactusvegeta
tie in het dal van de Rio Mara"non. Ze vonden naast Melocactus bellavistensis, Matucana ma- 
disoniorum var pujupati en andere cactussen een succulent Rauhia peruviana Fencl belicht 
de flora van de Sandia Mountains in New Mexico. Stuchlik bespreekt Notocactus agnetae en 
geeft de verschillen aan voor de variëteiten ervan. Moucka bespreekt in zijn serie over nieuwe- 
ré Mammillaria's 7 soorten, zoals M. kraehenbuehlii, M. tonalensis en M. erythrocalyx. Inge
gaan wordt op het belang van bodemwarmte bij de kweek van cactussen. Verder artikelen 
over Mammillaria buchenaui, Hildewintera aureispina en Cephalocereus hoppenstedtii.

Piante grasse vol. 2 nr. 3 , 1 9 8 2
Geopend wordt met een artikel tot het herkennen van enkele A/aworf/t/a-ondergesIachten. Bat- 
taia en Zanovello bespreken een groot aantal soorten uit het geslacht Monadenium, rijk geïl
lustreerd. Sajeva geeft de eerste resultaten weer van experimenten met groeistoffen op de 
wortelvorming bij kiemplantjes van Obregonia denegrii en Aztekium ritteri. Uitvoerig wordt in
gegaan op een in Italië genaturaliseerde Opuntia: O. compressa. Verder wordt aandacht ge
schonken aan Tavaresia angolensis en Tacitus bellus.

Piante grasse vol. 2 nr. 4 , 1 9 8 2
Boi beschouwt de literatuur over Stapelia's en constateert contradicties. Bica bespreekt in de 
eerste aflevering over inheemse succulente planten in Italië de alpine succulenten behorende 
tot de Sedums en Sempervivums. Een zeer uitvoerig verslag met vele foto's. Kort besproken 
wordt Pachypodium lamerei var. ramosum.

Piante Grasse jrg . 3 nr. 1 (1 9 8 3 )
Sleiter en Stella gaan in op de algemene kenmerken van de familie der Cactaceae. Apart be
handeld worden de verschillende botanische delen van de cactus.
Kortere artikelen over de geografische distributie van de cactusgeslachten in Zuid-Amerika, 
Echinopsis "Haku-Jo”  en de botanische tuin Hanbury in La Mortola.

The Chileans vol. 12 nr. 41 (1 9 8 2 )
In de bekende brede opzet (plantbespreking, vertaalde artikelen over die plant, beschrijvingen 
van de groeiplaats, reisverslagen, etc.) wordt in deze aflevering gestart met Cleistocactus la- 
niceps Na een tussenstapje over Echeveria's in Bolivia wordt vervolgd met een andere Bolivi
aan, Samaipaticereus inquisivensis, door Ritter omgedoopt in Yungasocereus 
Het dal van de Rio Huancabamba en zijn vegetatie krijgt aandacht en speciaal de daar aanqe- 
troffen Calymmanthium substerile. Via een discussie over wat een soort is komt de vegetatie 
rond Lago Argentino (Zuid-Patagonië) aan de orde met o.a. Austrocactus. Tot slot een uitwij
ding over de fotosynthese bij succulenten (C3- en C4- cyclus).

L. Bercht, M auritshof 124, 3 48 1  VN Harmeten
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P seudorh ipsa lis  m acran th a

J.J. de MORREE

Ps. macrantha is een plant die qua habitus niet bijzonder zal opvallen tus
sen een collectie Epiphyllums en Rhipsalissen met platte stengels. Een 
grote hoeveelheid sappig groene stengels met een enigszins gezaagde 
rand, die in cultuur een lengte bereiken van 40-50 cm. Maar zoals met de 
meeste epiphytische phyllo-achtige planten gaat het bij het verzamelen niet 
om de stengels maar om de bloem. In dit verband is een vergelijking met 
orchideeën verzamelen niet geheel uit de lucht gegrepen, omdat je daar 
ook de langste tijd van het jaar tegen grasachtige planten zit aan te kijken. 
Dus ook bij Ps. macrantha gaat het om de bloem. Als er knoppen gevormd 
worden in de herfst valt op dat de knoppen langwerpig zijn in tegenstelling 
tot de echte Rhipsalissoorten die ronde knoppen hebben. Waarom voor de 
geslachtsnaam Pseudorhipsalis is gekozen is me niet geheel duidelijk. De 
habitus zou ook tot de associatie pseudoepiphyllum kunnen leiden, (syste
matici mogen de voorgaande zin niet opnieuw overlezen!).

P seudorh ipsa lis
m acran tha

Fo to  van 
de sch rijve r

Als de knoppen doorzetten worden ze smal en lang en gaan dan vervolgens 
wijdspreidend open met slanke bloembladeren.
De door Backeberg in zijn Lexikon aangegeven bloemdiameter van 3 cm is 
wel aan de krappe kant, want ze zijn al gauw 6-7 cm breed. Toch maken 
ze niet zo'n grote indruk met hun dunne bloembladeren en het fragiele bos
je meeldraadjes.



Wat ook bijzonder is aan de bloem is de diepgele kleur. Beter gezegd: de 
kleur verloopt van de toppen van de petalen van geel naar roze-rood aan de 
basis van de sepalen. Een heel aparte bloem temidden van de epiphytische 
cactussen. De kleur pleit ook al niet voor een vergelijking met de echte 
Rhipsalissen die meer crème-wit zijn (uitzonderingen daargelaten).
Een extra vermelding verdient de overheerlijke geur, die ook bekend is van 
een aantal epiphyllums. Backeberg vermeldt dit gegeven niet. Ook de twee 
andere Pseudorhipsalissen: nl. alata en himantodada worden niet als 
geurend door hem beschreven. De bloemen, met tussen de meeldraden 
een druppel honing, blijven een aantal dagen geopend.
Dat de systematische plaats van Ps. macrantha binnen de onderfamilie 
niet onomstreden is mag blijken uit het feit dat Kimnach en Hutchison de 
plant indelen bij Disocactus.
Samen met de oorspronkelijke 3 Disocactussoorten vormen ze door opna
me van Chiapasia nelsonii, de 3 Pseudorhipsalissen en Rhipsalis ramulo
sa een groot Disocactusgeslacht.
Daarmee zitten dan rode buisvormige bloemen van Disocactussen en de 
wit tot gele open bloemen van Pseudorhipsalissen en de paarse kelken van 
Chiapasia in een geslacht.
De macrantha met lange geschubde bloembuis past dan door de geschub
de bloem wel bij de oude Disocactussen maar dat geldt dan weer niet voor
Chiapasia.
Zonder in het bezit te zijn van alle genoemde soorten zal ik me niet laten 
verleiden tot systematische suggesties.
Rest mij niets anders dan de plant in uw aandacht aan te bevelen, hoewel 
de echte bolcactusverzamelaars in hun lichte, hete kas minder succes met 
de cultuur zullen hebben.
Kon. Emm alaan 2 3 , 2 2 6 4  S H  Leidschendam

W at denkt u van.. .  (39)

Mammillaria tetrancistra Engelm 

TH.M.W. NEUTELINGS

Deze zeer aantrekkelijk bloeiende cactus is al meer dan 130 jaar geleden 
door Engelmann beschreven. En wel in 1852.  Vier jaar later veranderde 
deze Engelmann de soortnaam in Mammillaria phellosperma, een bena
ming die we nog vaak in de cactusliteratuur tegenkomen. De reden hier
voor is gelegen in het feit dat het zaad van deze soort een zeer afwijkende 
vorm kent. De zaadkorrel heeft namelijk een kurkachtig aanhangsel, dat 
meestal groter is dan het zaadje zelf. Vandaar de naam phellosperma. Voor 
Britton en Rosé was dat zaadkenmerk een reden om deze cactus van 
het geslacht Mammillaria af te splitsen. En zo creëerden zij beiden in 
1 923 dan ook het geslacht Phellosperma, met als enige soort Phellosper
ma tetrancistra Nadien werden nog enkele andere Mammilliariasoorten 
ontdekt, waarvan de zaden ook een kurkachtig aanhangsel hebben. Maar 
deze waren nauwelijks direct verwant aan onze soort, zodat dit kleine 
geslacht niet veel opgang maakte.
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Close-up bovenzijde  
van een b loem  van 
M am m illa ria  te tranc is tra

Foto van de sch rijve r

In de vrije natuur wordt deze plant ca. 30 cm lang bij een diameter van ca. 
10 cm. Aanvankelijk is de plant bolvormig, maar wordt later meer cylin- 
drisch. Een enkele maal vertoont de plant een spruitend karakter. De groe
ne tuberkels zijn matglanzend. De ronde areolen hebben in de jeugdfase 
wat witte wol. Ze gaan voorts getooid met 30-60 stuks, in twee rijen 
straalvormig gestelde randdoorns. Deze zijn 5-10 mm lang, recht, glad, 
dun en wit, vaak voorzien van een bruin puntje. Het aantal middendoorns 
bedraagt 1-3, 4. Zij zijn tot ca. 1 0 mm lang, zwart, aan de voet wat lichter. 
De onderste middendoorn is ook de langste en heeft altijd een omgebogen 
punt. De 2 of 3 overige zijn meestal recht, maar kunnen ook een omgebo
gen punt hebben. Dat laatste verschijnsel verklaart tevens de soortnaam te
trancistra, hetgeen met vier haakvormige doorns betekent. In de oksels tus
sen de tuberkels treffen we vaak wat witte wol en dunne, donkere doorns 
aan.
Gezien het wel zeer grote verspreidingsgebied kan deze plant enigermate 
variabel van uiterlijk zijn. In de staat Californië bij Ord Mountain wordt de 
plant 2'/2-5 cm hoog. En bij Whitewater in dezelfde staat zijn er exempla
ren van ruim 30 cm hoog aangetroffen. Bij Sonoita, in de staat Sonora 
(Mexico), treft men exemplaren aan, die een kleiner aantal dunnere rand
doorns hebben. Ook de bloemen kunnen variabel in kleur en grootte zijn, 
van bijna wit, via roze, tot purperrood, 25 mm lang en 25-40 mm in é. 
Zoals op de detailfoto van de bloem te zien is, staan de purperen meeldra
den strak om de stijl heen gewonden. Vlak boven de gele, het stuifmeel be
vattende helmhokjes zien we een vijftal kleine, crèmegele stempellobben. 
De binnenste krans bloemdekbladeren heeft een krachtiger tint en de keel 
is purperrood. De onderzijde van de benedenste bloemdekbladen is voor
zien van fijne, witte haartjes, hetgeen op de voorplaatfoto goed waarneem
baar is. Dat verschijnsel zien we ook bij andere zgn. vishaakcactussen, zo
als Mamm. guelzowiana, Mamm. wrightii en haar variëteit wilcoxii.
Eind mei bloeien, bij voorafgaand gunstig weer, de eerste planten. Tot in 
augustus is er dan nog bloei te verwachten. De waarlijk grote bloem is een 
lust voor het oog. Naar mijn ondervinding is het een vrij gemakkelijke bloei
er. Uit zaad is deze soort eenvoudig te kweken. Maar toch staat deze plant 
alom als zeer moeilijk te kweken bekend. En dat is dan ook de reden, dat 
de liefhebber deze alras op een geschikte onderstam ent. Heeft men meer 
exemplaren, dan is het aanbevelenswaard om er toch een of meer op eigen 
wortel te houden. Maar laat dan het grondmengsel bijzonder goed doorla-
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tend zijn en geef minder dan normale hoeveelheden water. Waarbij ik 
graag hier toegeef, dat zelfs het begrip normaal erg betrekkelijk is.
Deze vishaakcactus, een volksnaam in de U.S.A., komt voor in de staten 
Nevada, Utah, Californië, Neder-Californië en Sonora. Inderdaad een 
enorm groot verspreidingsgebied.
Tenslotte dit: tijdens de rustperiode mag natuurlijk geen druppel water wor
den toegediend, indien de plant op eigen wortel staat. Een vorstvrije luchti
ge plaats is voldoende om deze soort door de Europese winter te krijgen. 
Alleen door onderlinge bestuiving is de vorming van de rode, met zwarte 
zaden gevulde bessen mogelijk. Laat het dan een wat moeilijker soort zijn, 
ook al vanwege de prachtige, grote bloemen ligt hier een ware uitdaging 
voor de liefhebber.
G alm eidijk 4 9 , 4  7 0 6  KL Roosendaal

Het geslacht G ym nocalycium  (VII)

LUDWIG BERCHT

Serie IX. Horridispina Buxbaum
Kenmerk van de serie: De zaden zijn scheef eivormig met lateraal hilum, 
grootte 1 tot 1,5 mm. De testa is matglanzend donker roodbruin met klei
ne, sterk afgevlakte, samenvloeiende knobbeltjes en duidelijke tussengroef- 
jes. Het hilum is lateraal ( = zijwaarts), groot en ovaal; het midden is van
wege de vlakke, zwammige randzoom iets verdiept. Geen arillushuid aan
wezig.
Tot de serie behoren: G. achirasense, G. brachyanthum, G. horridispi- 
num, G. monvillei, G. multiflorum  en G. schuetzianum.
Het lijkt zo simpel: er is een apart zaadtype onderkend, dus zal deze zaad- 
groep wel duidelijk te onderscheiden zijn. Echter, de natuur laat zich niet zo 
gemakkelijk in hokjes persen. Tussen de zaadgroepen der Mostiana, Horri
dispina en Sagliones (uitgezonderd G. saglione zelf) zijn overgangsvormen 
aanwezig. Het is de mens die ergens een scheiding trekt en beslist wat bij 
wat hoort.
De soorten die in het hier gehanteerde systeem volgens Buxbaum bij elkaar 
genomen zijn, zijn ook door Schütz'4"  onderkend te behoren tot één ver- 
wantschapsgroep. Hij deelde ze in in de sectie Multiflora van de Microse- 
minae De keuze van de naam Multiflora in de naamsaanduiding van de 
groep is correcter dan Horridispina, daar G. multiflorum  meer dan 100 
jaar eerder beschreven werd en ook veel meer een-centrale plaats in de 
verwantschapsgroep inneemt.
Gymnocalycium multiflorum  (Hooker) Br. en R. ' 42' werd beschreven aan 
de hand van een jong exemplaar zonder bekende natuurlijke woon- of ver
blijfplaats. Schumann1431 gaf een goede en uitvoerige beschrijving van de 
soort, die vooral opvalt door de prachtige, kamvormig gestelde, gele be- 
doorning. De dorens bezitten meestal een donkerder basis. De trechtervor
mige bloemen zijn wit tot roze. Uit latere veldtochten is komen vast te 
staan dat G. multiflorum  voorkomt in de Siërra Chica de Cordoba en aan
grenzende gebergtes. De soort is zeer variabel: bedoorning met of zonder 
donkere basis, met 1 tot 4 middendorens.



In 1838 beschreef Lemaire1441 Echinocactus Monvillei, thans bekend als 
Gymnocalycium monvillei (Lemaire) Br. & R De soort werd vastgelegd 
aan de hand van een volwassen import, waarvan men dacht dat ze af
komstig was uit Paraguay. In een grondige studie van bestaande planten 
en de oorspronkelijke beschrijvingen kwamen Till en Schatzl1461 tot de con
clusie, dat G. multiflorum  en G. monvillei één en dezelfde soort is. Daar 
G. monvillei de oudste rechten heeft, stellen zij G. multiflorum  eraan syno
niem en geven een - overigens niet-officiëel geldige - herbeschrijving van 
de soort. Vooralsnog kunnen beide namen dus nog gebruikt worden.
Ook Gymnocalycium brachyanthum (Guerke) Br. & R.1461 is als zelfstandi
ge soort niet te handhaven en Backeberg1471 lijfde hem in bij G. monvillei 
Van deze planten zijn geen herkomstplaatsen bekend, behalve de foutieve 
opgave dat ze uit Paraquay kwamen. Het uiterlijk van deze planten (maxi
maal 7 aangedrukte dorens, geen middendorens en iets afwijkende bloem) 
rechtvaardigt misschien de rang van variëteit. Hiervoor is echter het terug
vinden van de groeiplaats een eerste vereiste.
Zij nog vermeld dat Schumann drie variëteiten van E. multiflorus 
beschreef1481: twee ervan zijn thans bekend als Gymnocalycium multiflo
rum var. albispinum (Schumann) Backeberg1491, een vorm dus met vrijwel 
witte bedoorning, en als Gymnocalycium multiflorum  var. parisiense 
(Schumann) Backeberg1491, een vorm zo genoemd omdat de planten door 
Hildmann meegebracht waren uit Parijs. Deze laatste variëteit bezit minder 
dorens en een witte bloem met rode keel. De derde variëteit die Schumann 
vermeldde, is door Backeberg tot de aparte soort G. hybopleurum verhe
ven.

In 1961 vond H. Fechser ten zuidwesten van Salsacate, prov. Cordoba, 
planten die in 1 963 beschreven werden als Gymnocalycium horridispi- 
num Frank1501. De planten vallen op door een uitzonderlijk dichte bedoor
ning. Zij behoren tot de vroege bloeiers onder de Gymno's. De grote roze 
bloemen staan ongeveer een week lang in volle glorie tussen de dorens. Al
hoewel door de bloem- als ook de zaadvorm duidelijk was dat G. horri- 
dispinum verwant moest zijn met G. multiflorum, werd dit pas aanschou
welijk door twee andere vondsten.
Aan het einde der zestiger jaren zond Frau Muhr onder nummer B21 plan
ten naar Europa, welke door Genser bij Achiras, dat ligt in de prov. San 
Luis in de zuidelijke uitlopers van de Siërra Chica de Cordoba, verzameld 
waren. Deze planten vormden een overgang tussen G. multiflorum  en G. 
horridispinum1511. Na vele jaren van bestudering werden ze in 1 979 als 
Gymnocalycium achirasense Till et Schatzl1521 beschreven. De areolen 
dragen 10 randdorens en 1 middendoren, alle met donkere voet. De 
bloemkleur is zacht roze.
Ritter heeft onder zijn veldnummer FR 430 zaad in de handel gebracht van 
planten die hij aantrof bij Cruz del Eje, prov. Cordoba1531. Daar hij onvol
doende alle botanische onderdelen van de plant kon bestuderen, heeft Rit
ter deze niet beschreven. Uit het zaad werden in Europa planten opge
kweekt en meer dan 20 jaar bestudeerd. In 1981 werden ze beschreven 
onder de naam Gymnocalycium schuetzianum Till et Schatzl1541. De plan
ten bezitten 5 tot 7 randdorens, geel van kleur zonder donkere voet, en op 
oudere leeftijd een middendoren. De bloemkleur is licht- tot dieproze. Re
centelijk veldonderzoek doet echter vermoeden dat G. schuetzianum niet 
meer is dan een lokale vorm van de sterk variabele G. multiflorum1551.



Jo ng  exem plaar van  
G ym n o ca lyc ium  h o rrid isp inum

Jong  exem plaar 
van
G ym nocalycium  
achirasense

F o to 's  van de 
sch rijve r

De planten uit de Horridispina-groep komen in de natuur voor op een 
hoogte van 800 tot 1000 m, meestal groeiend tussen het gras. In onze 
cultuur verlangen ze volle zon. In de winter koel en droog, in de zomer niet 
te overdadig met water.
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Gymnocalycium horridispinum 
cultuurexemplaar

Foto van de schrijver
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M auritshof 124, 348 1  VN Harmelen (wordt vervolgd)

Mesembryanthemaceae (XXXV)

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

59. Hydrodea (waterachtig)

De drie planten uit dit geslacht, H.bossiana, H.cryptantha en H.sarcocaly- 
cantha zijn waarschijnlijk niet in cultuur. Afkomstig uit de omgeving van de 
zoutpannen van Namibië hebben deze interessante éénjarige planten zich 
volledig aangepast aan het leven in deze dorre, droge streken. De regenval 
bedraagt gemiddeld 1 5 mm per jaar, doch deze zeer geringe neerslag 
wordt aangevuld met de mist die een groot deel van het jaar in dat gebied 
voorkomt.
FHet wortelgestel bestaat uit vele dunne worteltjes die vlak onder het opper
vlak der aarde liggen en de plant in staat stellen in een korte periode veel 
water op te nemen. Door middel van dit speciale wortelgestel kunnen de 
planten tevens gemakkelijk dauw en neerslaande mist opnemen. Zoveel 
water dat de planten daaraan hun naam te danken hebben. Ze zijn zo wa
terig dat, als men de planten wil opnemen, ze heel gemakkelijk in stukken 
breken. Het wortelgestel is overigens slechts zwak ontwikkeld en dient 
maar gedurende korte tijd voor de verankering van de plant.
Hydrodea's vormen pollen of matjes, soms ter grootte van een trottoirte- 
gel. De extreem veel sap bevattende bladeren staan als vingers omhoog. 
De soort H.sarcocalycantha heeft er zelfs de bijnaam 'bloody fingers' door 
gekregen.
Al tijdens de bloei sterven de wortels en daarna langzamerhand de blade
ren af, beginnende aan de onderzijde van de plant. Wat er daarna overblijft 
is een verdroogde, verfrommelde planterest; de vruchten zijn evenwel vol
ledig uitgerijpt en worden met de dorre bladresten door de wind verspreid 
op dezelfde manier als omschreven bij Halenbergia.
Vermeerdering kan uitsluitend plaats vinden door zaaien (éénjarige 
planten!).



H ydrodea  sarco ca lycan tha

De bloemkleur van H.bossiana is citroengeel; die van H.sarcocalycantha 
is violet. Van H.cryptantha is de bloemkleur onbekend.
De vindplaatsen van deze planten liggen in het zuidelijke kustgebied van 
Namibië en op het eiland St. Helena (H.cryptantha).
Behandeling als Halenbergia

6 0 . H y m e n o g y n e  (met een vliezig vruchtbeginsel)

Als u de twee soorten uit dit geslacht bekijkt, althans de afbeeldingen er
van, want u zult ze met gauw tegenkomen in de verzamelingen, dan zult u 
eraan twijfelen of u met Mesems te doen hebt. Toch is dat wel degelijk het 
geval.
Zoals bekend worden de leden van de Mesembryanthemaceae voorname
lijk in deze familie ingedeeld op grond van de kenmerken van bloemen en 
vruchten. Hymenogyne heeft volgens de auteur van het geslacht, Ha- 
worth, kennelijke Mesem-bloemen en -vruchten.
Met de vruchten is er toch wel iets eigenaardigs aan de hand. Zoals de 
naam van het geslacht al aanduidt, heeft het vruchtbeginsel een aantal vlie
zen. De zaden in de vrucht bevinden zich tussen deze vliezen, telkens twee 
tussen twee vliezen. De vliesparen zijn onderling verbonden door een ho
ningraatachtige structuur. Zie het schetsje, ontleend aan een tekening in 
het prachtige boek "Flowering Stones and Mid-day Flowers” van Dr. G. 
Schwantes.
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Na het rijpen van de vruchten volgt verdroging en verwering van de vrucht- 
doos. De vliesparen maken zich los uit het omhulsel en weer later ver
schrompelt en splijt het vreemde honingraatachtige weefsel. De zaden in 
de nu enkelvoudige vliezen worden door de wind verder verspreid en kun
nen als de omstandigheden gunstig zijn ontkiemen.
Hymenogyne is een geslacht van éénjarige planten die zich vanuit de basis 
vertakken. Zij vormen op die manier bossige dwergstruikjes met grote, vrij 
slappe, tegenoverstaande bladeren. De bladeren zijn aan de takjes paarsge
wijs, schedevormig met elkaar vergroeid. De bloemen zijn vrij groot, tot 6 
cm diameter. De bloemkleur van H.conica is lichtgeel en die van H.glabra 
glanzend strogeel. De plantjes kunnen 's zomers buiten op een zonnig 
plaatsje in de tuin uitgeplant worden.
Het verspreidingsgebied ligt in het zuidwesten van de Kaapprovincie.

Hymenogyne glabra

Finlandplein 5, 3 2 4 4  AE Nieuwe Tonge

Rotterdamseweg 88, 3 33 2  AK Zw ijndrecht (wordt vervolgd)



Bijdrage to t de kennis der in centraal M inas Gerais/Bra- 
zilië voorkom ende Discocactussen, in het bijzonder 
Discocactus crystallophilus DIERS et ESTEVES 1981

PIERRE BRAUN

Bij een bezoek aan mijn vriend L. Horst in Zuid-Brazilië was hij zo vriendelijk 
mij enkele kleine Discocactussen zonder cephalium te geven, die mij onbe
kend voorkwamen. Ook Horst kon zich de herkomst of de vindplaats met 
meer herinneren.
In Europa wortelden de planten snel en enkele exemplaren vormden reeds 
bij een grootte van 3-8 cm een cephalium. Kort daarna verschenen de 
eerste bloemen.
Lang voor dit bezoek, en nog eens kort daarna, ontving ik van twee ver
schillende Tsjechische liefhebbers, onafhankelijk van elkaar, foto's van 
D/scocacfus-importplanten, die de eigenaars onder het veldnummer HU 
105a ontvangen hadden.
Planten, die onder dit nummer in Europa beland zijn, hebben echter een 
ander uiterlijk en behoren zonder twijfel tot Discocactus placentiformis 
(LEHMANN) emend. BUIN. et BRED. ex BUIN.
D. placentiformis groeit bij Diamantina; de vindplaats van de planten met 
veldnummer HU 1 05a ligt ten noorden van de stad. Met betrekking tot het 
veldnummer HU 105a blijken dus grote meningsverschillen te bestaan, die 
in het belang van de zaak opgehelderd moeten worden.
Voor de derde maal doken de hier besproken Disco's op, toen ik de 
vondsten van de verzamelreis van het echtpaar Köhres in ogenschouw nam 
en moest determineren.
Deze planten werden verzameld in de veronderstelling dat men Discocac
tus latispinus BUIN et BRED. in THEUN. gevonden had.
In aansluiting op deze reis, was ik in de gelegenheid ca. 70 planten van de
ze populatie, alsmede een grote hoeveelheid bloemen, vruchten en zaden 
uit de jaren 1 980, 1981 en 1 982 te bestuderen. De soort werd in 1981 
door DIERS en ESTEVES beschreven. Esteves had de plant al in 1 977 ge
vonden.
De "Esteves-populatie" ligt ca. 100 km van de "Köhres-populatie" verwij
derd, maar zeker wel in het stroomgebied van dezelfde rivier, en men kan 
er van uitgaan, dat, geografisch gesproken, tussenpopulaties bestaan, hoe
wel dit tot op heden nog niet vastgesteld is. De "Köhres-populatie" groeit 
op 600-700 m boven zeeniveau op een lichte plaats in de open Catinga. 
De planten wortelen in bijna zuiver grof kwartsietgruis. De begeleidende 
flora bestaat voornamelijk uit grassen en kleine zieltogende boompjes. Deze 
speciale standplaats schijnt door intensieve wegenaanleg sterk bedreigd te 
worden. De planten schijnen echter nogal ongevoelig, want zij groeien zelfs 
op de kunstmatig opgeworpen aardwallen langs de rand van de wegen. 
BUXBAUM (1 951 , p. 114) verlangt bij de behandeling van het soortspro- 
bleem: "De meest nauwkeurige analyse van alle verschillende vormen van 
een "soort" moet hierbij een bijzonder grote rol spelen". Omdat er tot op 
heden nog vele onzekerheden bestaan met betrekking tot een duidelijke af
grenzing van de in centraal Minas Gerais inheemse Discocactussen ener
zijds, en anderzijds omdat D. crystallophilus, in tegenstelling tot andere 
soorten, over een groot areaal voorkomt, lijkt het mij zinvol, ter verduidelij
king van de variatiebreedte en de micro-evolutie binnen deze soort, enkele
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VERENIGINGSNIEUWS SEPTEMBER 1983
"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van cac
tussen en andere vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: H. Koningsveld, Verl. Emmastraat 34, 6673 XD Andelst.
Vice-voorzitter: M.M.M. Jamin, Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden.
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. Giro-rek.: 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.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Baarn. 
Alg. Bestuurslid: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD 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 lid
maatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland 1 35,--, voor leden in 
België Bfrs. 625 en voor leden elders wonende f 45,--. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f  7,50/Bfrs. 135.

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 ver
schijnen.

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 zonder Huilen: H. Leusink, Griftweg 15, 6745 XD Ede. De Klomp. Tel.: 08387-1794.

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 t 30,- op girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Bui
ningfonds, Ammerzoden, onder vermelding van "Discoboek".
Nog slechts voorradig zijn de Duitse en Engelse versie.

VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
001 Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten. 3e Druk 1981. Prijs 

I  6,- per stuk. (Bij 10 of meer exemplaren f  4,50 per stuk).
002 Bewaarbanden voor Uw tijdschriften. (Een jaargang per band). Prijs f  16,- per stuk. (Bij 10 of meer 

stuks t 13,- per stuk).
003 Verenigingsspeld in broche-vorm.
004 Verenigingsspeld als steekspeld. Prijs f  4,- per stuk. (Bij 20 of meer stuks 1 3,50 per stuk).
005 Affiche in vier-kleuren-druk voor veel doeleinden bruikbaar. Mag door de afdelingen doorverkocht wor

den voor f 2,50/stuk. Prijs f  1,- per stuk. (In verband met de hoge kosten van verzending en verpakking 
is de prijs dan ook exclusief).

006 Ansichtkaarten per set van 10 met afbeeldingen van succulenten. Prijs f  2,50. (Bij 10 sets of meer 
f 2,- per set). Mogen door de afdelingen doorverkocht worden.

Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het totaal bedrag op girorek. 3742400 van 
Succulenta afd. Verkoop, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.
U kunt volstaan met het vermelden van het aantal en de artikelnummers.
Eventuele informatie wordt U gaarne verstrekt door Frans Maessen, tel. 04752-1995.
N.Ö. Alle artikelen kunnen tegen vermelde gereduceerde prijzen ook afgehaald worden.

SUCCULENTARIUM
Na betaling van de toegangsprijs kunt U op de Flevohof, gelegen in Oostelijk Flevoland, het Succulentari- 
um en vele andere bezienswaardigheden bezoeken. De Flevohof is dagelijks geopend.
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EVENEMENTEN

24 september 
24/25 sept.
24 en 25 sept. 
29/30 sept. en
1 /2 oktober
2 oktober 

16 oktober 
22 oktober 
26 mei 1984

Open dag Hortus VU-Amsterdam 
3-LK te Houthalen
Osnabrücker Cactussen en Succulentenbeurs

FF’83 te Arnhem 
Cactusbeurs te Schilde (B).
Ruilbeurs Cactusflora 
Ledenraadsvergadering te Ede 
Algemene Ledenvergadering

FAUNA EN FLORA ’83

Onder het motto "samen Leven met de Natuur” organiseert de stichting Fauna en Flora 
een grote expositie in de Rijnhal te Arnhem.
Deze expositie, waaraan ook door Succulenta wordt deelgenomen, beoogt informatie te 
geven over zinvolle vrijetijdsbesteding middels planten en dieren.
Dat vraagt zorg en vooral kennis van wat plant en dier nodig hebben. Dit evenement geeft 
vooral ook informatie over het waarom van die zorg, en over de wijze waarop de benodigde 
kennis verworven kan worden.
Mensen en instanties met veel ervaring, amateur- en beroepskwekers en fokkers, indi
vidueel en in groepsverband informeren u uitvoerig hoe u op grote en kleine schaal en op 
een verantwoorde wijze uw liefde en zorg voor de natuur kunt uiten.

FF’83 wil ook laten zien dat het gevolg van het goed verzorgen en behouden van die natuur 
niet alleen zinvol is, maar ook tot oogstrelende resultaten kan leiden.
Er zal een grote verscheidenheid aan planten, zoals succulenten, bonzaï’s en ook bloeien
de planten zoals orchideeën en fuchsia’s aan de bezoekers getoond worden.
Verder zal men kunnen genieten van een groot aantal dieren, variërend van bijen en 
aquariumvissen, tot dwerggeiten en pluimvee, waaronder een zeldzame hoendersoort die 
al vele eeuwen in en om Arnhem voorkomt.
Het evenement zal worden geopend op donderdag 29 september om 15.00 u. en zal duren 
tot en met zondag 2 oktober 1983 18.00 uur.
De openingstijden zijn op donderdag van 15.00 u. tot 22.00 u.,op vrijdag en zaterdag van 
10.00 u. tot 22.00 u., en op zondag van 10.00 u. tot 18.00 u.
De toegangsprijs op donderdag, vrijdag en zaterdag bedraagt f 6,00. Op zondag is de prijs 
f 7,00. Kinderen tot 12 jaar mogen er op alle dagen in voor f 3,00.
Groepen op aanvraag korting.

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.

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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AFDELINGSNIEWS

Afd. Achterhoek
15 september : Ruilavond.

Samenkomst: Vormingscentrum, Goudenregenstraat 1, Lichtenvoorde. 
Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Amsterdam
16 september : Lezing door de heer Theunissen over het geslacht Notocactus.

Samenkomst: de Rietwijker, 3e Schinkelstraat 9, Amsterdam.

Afd. Delfzijl
6 oktober : Gespreksavond over Lithops met een inleiding door de heer Nijmeijer.

Samenkomst: Café De Groene Weide, Snelgersmastr. 15, Appingedam.

Afd. Dordrecht
6 oktober : Dia’s van eigen leden.

Afd. Fryslan
11 oktober : Lezing door de heer Bongaards.

: Samenkomst: Hotel Reitsma, Heerenveen. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Gouda
15 september : Lezing door de heer Vandecaveye over Brazilië.

Samenkomst: Het Brandpunt, Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Groningen
15 september : Thema-avond over kassenbouw.

Afd. IJsselstreek
30 september : Praatavond o.l.v. de heer Hoogvliet te Goor.

Afd. Zeeland
30 september : Onderlinge ruil-en verkoopbeurs.

Samenkomst: Thomaskapel, Vrijlandstraat, Middelburg.

Vereniging Crusonia
14 oktober : Lezing door de heer Fröberg over andere succulenten.

Samenkomst: Zaal Don Bosco, Pastoriestraat, Torhout. 
Aanvang: 20.00 uur.

Vereniging Lophophora
10 oktober : Reisverslag van hun Braziliëreis door Keirse en Vandecaveye.

3-LK te Houthalen op 24 en 25 september 1983.
Het programma van de 3-LK staat afgedrukt in het meinummer. Indien U nog wilt deel
nemen, neem dan contact op met mevr. J. van de Ven-van Gerwen. Tel.: 04905-1207.

Cactusbeurs te Schilde op 2 oktober 1983.
De vereniging Leuchtenbergia organiseert op zondag 2 oktober 1983 een cactusbeurs in 
het Dienstencentrum, Schoolstraat 44 te Schilde (B).
Voor de deelnemers gaat de zaal open om 13.30 uur, voor het publiek om 14.00 uur. 
Deelnamekosten, ter plaatse te betalen, zijn per strekkende meter 50 Bfr voor leden van 
Leuchtenbergia en 100 Bfr. voor anderen.
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Tentoonstelling C.V.V.’83
Van 22 t/m  25 september wordt in de bloemenveiling te Grubbenvorst (L.) een grootse 
tentoonstelling gehouden.
In een arrangement dat 14.000 m2 beslaat, zullen ongeveer 120 handelskwekers, toeleve
ringsbedrijven, organisaties en hobbyverenigingen, waaronder ook Succulenta, U een 
weergaloos schouwspel bieden: leerzaam, interessant en ontspannend zowel voor de 
zakelijk geïnteresseerde bezoeker die zich wil oriënteren omtrent de laatste ontwikkelingen 
op zijn vakgebied als voor de liefhebber die alleen maar van bloemen en planten houdt. 
Openingstijden: 22 sept. van 17-21 uur; 23 t/m  25 sept. van 10-21 uur. Toegangsprijzen: 
22/23 sept. f 5,--; 24/25 sept. f 7,50. Kinderen van 4 t/m  12 jaar op alle dagen t 2,50.

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel hobbybenodigdheden

boeken

NIEUW DE BRON VOOR ALLE LITERATUURVRIENDEN NIEUW
antiquarische lite ra tu u r lijs t nr. 8

De lijst bevat talrijke nieuw ontvangen exemplaren op het gebied van zeldzame en uitverkochte cactusboeken. 
herdrukken van veel gevraagde werken, en waardevolle kopergravures van Curtis, Turpin en Bertuch.
Tevens zijn vele jaargangen van verschillende cactustijdschriften opgenomen en in uitgebreide aantallen in voor
raad.
ANTIQUARISCHE KAKTEENLITERATUUR Liste 8 en onze VERZAMEL CATALOGUS LITERATUUR 1983 ontvangt U 
gratis op aanvrage.
Wij kopen voortdurend uitverkochte cactusliteratuur uit binnen en buitenland. Uw aanbod is welkom!

Jörg Kopper Lockfinke 7 D-5600 Wuppertal 1 W-Duitsland

C a c t u s k w e k e r i j  L A K E R V E L D

Lakerveld 89 Lexmond
(tussen Lexmond en M eerkerk) Tel. 03474 1718

Cactuskwekerij Lakerveld
biedt aan:

Arrojadoa eriocaulis f 5,- - 6,-
Mammillaria napina f 6,- - 7,- •

herrerae f 5,- - 6,-
Normanbokea ps. pectinata rubriflora f 6,- - 7,-

cristaat f 5,- - 6,-
Pediocactus simpsonii f  5,- - 6,-
Turbinicarpus klinkerianus f 5,- - 6,-

schwarzii f 5,- - 6,-
polaskii f 5,- - 6,-

Epithelantha pachy f 5,- - 6,-
micromeris f 5,- - 6,-
taponcitos f 5,- - 6,-

Geopend: ma/vrij. na tel. afspr., zat 
8-18 uur. Tel. 03474-1718

van

Cactussen
Aloe’s
Confïreren
T illandsia ’s
Uitzonderlijke boeken
Succulenten
Bromelia’s
Over diverse onderwerpen
Exotica
Kamerplanten
Epifyten

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

Spec. kwekerij voor hobbyisten en ver
zamelaars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek 
gratis toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe cul- 
tuurimporten voor de verkoop 
Geopend van maandag t/m zaterdag 
van 9-18 uur.

HOVENS cactuskwekerij Markt 10 ,59 73  n r  Lottum Tei. 04703-1693
Lottum vindt U. E3 richting Venlo afslag Venray 
Grubbenvorst - Lottum.
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REIS NAAR SPANJE

Daar er dit jaar meer aanmeldingen waren dan er deelnemers geplaatst konden worden wil 
ik in september 1984 deze reis nog eens herhalen. Het is dan wel noodzakelijk, dat ik 
uiterlijk in januari 1984 het minimum aantal deelnemers van ongeveer 45 kan inschrijven.
Ik moet dan bus en hotel bespreken. De prijs zal naar ik nu kan overzien tussen f 450,-- en 
f 500,-- liggen. Het programma zal zoveei mogelijk gelijk zijn, dus een 10-daagse reis uit 
en thuis. Hotel met 2 persoons kamers, half pension. Er zijn er maar een klein aantal één
persoons kamers beschikbaar. Ais U wilt deelnemen laat het dan zo spoedig mogelijk 
weten aan: W. Sterk, Wevestraat 89, 5708 AE Helmond. Tel.: 04920-23903.

INSCHRIJVING 3 LK TELEFONISCH NOG MOGELIJK.
Bel mevr. v.d. Ven-v. Gerwen, tel. 04905-1207.

karlheinz uhlig - kakteen Ir
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 ts la n d  L IL IE N S T R . 5 u
A a n v u llin g  p la n te n li js t  1 9 8 3 /8 4

D M DM
B r a s i l ic a c t u s  h a s e lb e r g i i 2 0 . -  - 2 5 , -
E c h in o c a c tu s  p a lm e r i 4 0 , -
M a m m il la r ia  a s c e n s io n is 8 , -  . 1 0 , -
M e lo c a c tu s  m a ta n z a n u s 2 0 , -
S te p h a n o c e r e u s  le u c o s te le 1 0 , -  - 1 5 , -
S u lc o r e b u t ia  s e n i l is 8 , -  - 1 2 , -
A l lu a u d ia  d u m o s a 2 8 , -
E u p h o r b ia  c a n a r ie n s is 4 , -  - 1 0 ,-

O p e n in g s t i jd e n  k w e k e r i j  d in s d a g t o t  v r i jd a g
8 -1 2  u u r , 1 3 .3 0 -1 7  u u r . z a te r d a g  9 -1 2  u u r .
G e d u re n d e  d e  z o m e rm a a n d e n  v r i jd a g s  o p e n  to t
1 8 .3 0  u u r .

UBINK C.V.

gespecialiseerd in cactussen

Mijnsherenweg 18-20 Telefoon 02977-26880 
1433 AS Kudelstaart AALSMEER (Holland)

Geopend: vrijdag van 13-17 uur 
zaterdag van 9-12 uur

Alstublieft uitknippen en in envelop steken!

Kalender "Kakteen 1984
und andere Sukkulenten"
Ook in het negende jaar van zijn verschij
nen behoudt deze kalender zijn bekende 
vorm met 13 uitgezóchte kleurenplaten in 
formaat 24 x 24 cm met motieven uit de 
wereld der cactussen en andere succu
lenten.
De kalender is niet alleen voor eigen ge
bruik maar ook als geschenk voor elke 
plantenvriend uitstekend geschikt.
Bij bestellingen van 10 stuks en meer 
gelieve u er rekening mee te houden, dat 
bij aflevering 18 % btw betaald zal moe
ten worden.

Prijs per stuk, inclusief verzendkosten. Denk ook aan de andere zijde!
Speciaalprijs voor leden van "Succulenta" -----------------------------------------------------
1 kalender DM 12.20 4 kalenders DM 40.60 7 kalenders DM 7 0 .-
2 kalenders DM 2 1 .- 5 kalenders DM 52.40 8 kalenders DM 79.30
3 kalenders DM 31.80 6 kalenders DM 61.20 10 kalenders DM 9 4 ,-

enveloppen voor verdere verzending: DM 0.55 p. stuk.

Druckerei Steinhart, Postfach 1105, D-7820 Titisee-Neustadt, Tel. 07651/5010
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Schriftelijke opgaven voor het oktober
nummer moeten voor 15 september bij 
mevr. Smit zijn. Leden van Succulenta 
hebben per jaar recht op één gratis adver
tentie in deze rubriek. Alleen advertenties 
de liefhebberij betreffende worden opge
nomen.

Te koop: ongeveer 50 Mammillaria’s en om 
te enten 30 2-jarige Echinopsis zaailingen. 
Te bevragen J.G. Hak, Willem Marisstraat 
57, Dordrecht. Te!, na 6 uur 078-145995.

SUKKULENTENTUIN

FAM. VAN DONKELAAR
Laantje 1 Werkendam tel. 01835-1430

Waar vindt U zoveel Euphorbia’s, 
Hoya’s, Ceropegia’s en andere Stapelia- 
achtigen als bij ons!
De nieuwste lijsten kunt U nu aan
vragen.

V A N  S P IJK  

u w  d r u k k e r

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
3945 BC Cothen - G roenewoudseweg 14

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

’s Zondags gesloten 
Postbus 12 - Tel. 03436-1267

Bestelkaart voor de kalender "Kakteen und andere Sukkulenten 1984" 
Duidelijk schrijven a. u. b. Bestellingen kunnen direct geplaatst worden.
Ik (Wij) bestel (len) ________  kalender (s).
Afzender:

Naam

Postbus Plaats

Straat Land

______  Duidelijk schrijven a. u. b.
Postkode

De kalenders worden pas verzonden na ontvangst van het verschuldigde bedrag.
Betaling uitsluitend op de volgende wijze: — per internationale postwissel — op giro
rekening 30594 - 751 Karlsruhe. Betaling per bank is niet mogelijk.

datum handtekening
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afb. 3  Discocactus crystallophilus m et vrucht

afb. 5 Discocactus HU 461 , die in tegenstelling tot
Discocactus crystallophilus zeer groot wordt, maar 
toch zeer nauw verwant is.

afb. 2 Discocactus crystallophilus m et knop

Foto's van de schrijver 
tenzij anders aangegeven

afb. 6
Discocactus latispinus Buin. et Bred. fFoto: BUIN.)
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gegevens en waarnemingen met betrekking tot deze "Köhres-populatie" te 
publiceren.
Tegelijkertijd zullen hiermede de in deze soort genetisch stabiele typeken- 
merken, die in ieder ecotype en geotype voorkomen, extra accent krijgen.

De planten groeien altijd solitair, zijn donkergroen tot olijfgroen van kleur, terwijl het materiaal 
van de standplaatsen dikwijls een rood-violette tint vertoont.
Het bovengrondse deel van de plant is gedrukt kogelvormig, ondergronds gaat het planteli- 
chaam konisch, haast knolvormig, over in de penwortel.
Van 70 planten had de grootste een diameter van 1 4 cm; 95% der planten is echter niet gro
ter dan 8-1 0 cm*.
De hoogte van het bovengrondse deel van de plant is 2-5 cm, in één geval 7 cm (exclusief 
cephalium).
In de cultuur worden de planten meer kogelvormig.
De oorzaak hiervan is niet een kwestie van inéénschrompelen vanwege de droogte op de 
standplaats, maar veeleer het feit, dat de planten zich in de cultuur niet, zoals op de stand
plaatsen, diep in de bodem terugtrekken.
De hoofdwortel ontwikkelt zich snel tot een stevige penwortel, die zich aan de wortelhals sterk 
verdikt en de functie van waterreservoir op zich neemt. Toch onderscheidt deze wortel zich 
duidelijk van de knolvormige wortels, die men aantreft bij D. subviridigriseus BUIN. et BRED:, 
D. bahiensis (BRITTON & ROSE) emend. BUIN. et BRED. ex BUIN. en D. rapirhizus BUIN. et
br e d .
De wortel van D. crystallophilus begint al snel te verhouten wanneer hij pas 0,5-1 cm dik is. 
Deze penwortel dringt zeer diep in de losse, steenachtige bodem en bezit slechts enkele dunne 
primaire zijwortels, die zich nauwelijks tot echte adventiefwortels ontwikkelen. Dicht onder het 
aardoppervlak lopen enkele (2-3) snel verhoutende, 2-5 cm dikke bijwortels, die zich sterk ver
takken, om oppervlakkige neerslag op te nemen. Ook aan het ondergronds zittende deel van 
het plantelichaam zitten enkele, uit het plantelichaam ontspringende wortels.
Alle planten bezitten 9-1 1 ribben; in één geval werden 13 ribben geteld. DIERS et ESTEVES 
vermelden een aantal tot 1 4 ribben.
Slechts in zeldzame gevallen maken oude planten er 1-2 ribben met max. 2 areolen bij. De rib
ben verlopen verticaal, tussen de areolen zijn zij enigszins ingesnoerd, maar tot de vorming van 
knobbels komt het niet. De bovenkant van de ribben is enigszins afgerond, maar in vergelijking 
met andere soorten mag men ze als scherp betitelen.
Aan de basis van de plant zijn de ribben bijna 3 cm breed. Daar is de scheiding tussen de rib
ben vrijwel verdwenen, zodat op dwarsdoorsnede een vrijwel cirkelvormig beeld ontstaat. Bij 
de schedel van de plant zijn de ribben 1,5-2 cm breed en 1 cm hoog, slechts in uitzonderings
gevallen tot 2 cm.
Bij jonge planten zijn de areolen rond, later worden zij ovaal tot ruitvormig. Aan het zichtbare 
deel van de plant (boven de grond) zijn meestal 3 areolen te zien. (DIERS en ESTEVES geven 
hier 4-6 op).
De areolen zitten op of net onder de geringe verhoging op de ribben en zijn 1-1,5 cm van el
kaar geplaatst. De lengte van de areolen bedraagt 4-5 mm. (9 mm vlgs. DIERS et ESTEVES), 
de breedte 3-5 mm (-8 mm); de areolen zijn met okerkleurige tot grijze wolhaartjes bezet, later 
worden zij bijna kaal.
In de nieuwgroei zijn de doorns zwartrood tot roodbruin, later roodachtig bruin, maar aan de 
spits altijd grijs. Bij oude planten kan men bij het bekijken van het plantelichaam van opzij of 
van onderen in tegenlicht de opaalrode kleur waarnemen.
Alle doorns liggen tegen het plantelichaam aan gebogen. Slechts enkele exemplaren vertonen 
afstaande doorns. Middendoorns werden tot op heden niet waargenomen.
Zonder de nevenbedoorning bezit elk areool 3 randdoorns (5-10, vlgs. DIERS et ESTEVES). 
Deze zijn krachtig ontwikkeld, cirkelrond, aan de basis een beetje afgeplat, veelal zwart of don
kerbruin gebandeerd, en hebben een zwarte top. Bij het ouder worden scheuren de doorns 
vaak in de lengte open. De middelste, naar onderen gerichte doorn is tot 3,5 cm lang, de bei
de andere worden max. 3 cm lang en zijn dunner, aan de basis slechts 2 mm dik en minder 
afgeplat dan de middelste doorn. Bij nieuwe, door groei ontstane areolen wordt de middelste 
doorn altijd langer dan die op de oudere areolen. Op het bovenste deel van het areool bevinden 
zich 2-3 kleine nevendoorntjes, die ondanks hun gering formaat toch krachtig ontwikkeld zijn. 
Aan de basis zijn zij tamelijk dik en naar het midden van het areool toe haakvormig gebogen. 
In tegenstelling tot andere soorten worden deze nevendoorntjes niet pas later gevormd. In de 
regel worden zij slechts 2 mm lang, zeer zelden 5 mm. Het cephalium wordt gevormd, 
wanneer de plant een diameter van 5 cm bereikt heeft.
De binnenste perianth-bladeren zijn lancetvormig en wit, kleiner en korter dan de buitenste pe- 
rianthbladeren, maar niet dunner. Zij staan in drie kransen, zijn 3-5 mm breed en iets meer dan
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afb. 7 Discocactus latispinus (Foto: Buin.) afb. 8 Discocactus latispinus uit de noordelijke 
Serra do Cabral

afb. 9 Discocactus latispinus uit de noordelijke 
Serra do Cabral

afb. 10 Discocactus latispinus uit de centrale 
Serra do Cabral

afb. 11 Discocactus latispinus uit de centrale 
Serra do Cabral

afb. 12 Oud cephalium van Discocactus latispinus 
(Serre do Cabral)

afb. 13 Bedoorning Discocactus latispinus 
(noordelijke Serra do Cabral)

afb. 14 Jongere planten van Discocactus latispinus 
(noordelijke Serra do Cabral)

203



afb. 15 Bedoorning van Discocactus latispinus 
(noordelijke Serra do CabralI

afb. 16 Abnormale bedoorning van Discocactus latispinus;
dergelijke vormen van doorns vindt men dikwijls ook 
bij Discocactus crystallophilus

2 cm lang. Zij hebben een gave rand. In totaal zijn er ca. 1 5 buitenste en 38-45 binnenste pe- 
rianthbladeren. In tegenstelling tot de overgangsblaadjes zijn zij volledig naar omlaag gebogen. 
De open nectarkamer wordt 3 cm lang, 2,5 mm breed en is buisvormig.
Het wandstandig klierweefsel loopt onregelmatig puntig naar boven toe. Direkt boven de nec
tarkamer zijn de primaire meeldraden ingeplant. Zij zijn eerst naar de stijl gebogen en keren 
zich dan omhoog; zij zijn glazig-wit en ca. 4 mm lang.
Tussen de primaire en secundaire meeldraden is er geen open ruimte, waarin meeldraden inge
plant kunnen staan. Van onderen tot het midden van het receptaculum worden de secundaire 
meeldraden wat korter, verder naar boven toe weer wat langer. De bovenste staan direct op 
de zoom van de bloembuis ingeplant en steken tot 4 mm buiten de bloem.
In totaal zijn er ca. 15 kransen met ca. 300 meeldraden. De onderlinge afstand tussen de 
kransen wordt naar onderen toe langer. De 1-1,2 mm lange, gele helmknoppen zitten op een 
klein draadje. De stijl is 52 mm lang en 1 mm dik en wit. De uiteinden zitten ca. 1 -1,5 cm on
der de opening van de bloembuis. De 8 stempellobben zijn op verschillende hoogte vastge
hecht, zijn 7-8 mm lang, papilvormig, wit en enigszins samengekleefd. De totale breedte van 
de stempel is 2 mm.
De holte van het ovale vruchtbeginsel is 6 mm lang en 2-3 mm breed. De zaadknoppen staan 
in bundels, de funiculi zijn fijn behaard. De bloem opent zich 's nachts en geurt aangenaam. 
De knotsvormige vruchten worden tot 4 cm lang en 1,3 cm dik. Zij zijn van onderen wit, van 
boven groenwit, ten dele geelbruin, rondom de navel met okergele zweem en bezet met nieti
ge schubjes. De navel met de daaraan hechtende bloemresten is ca. 5 mm breed. Wanneer de 
vrucht rijp is springt hij op 1-4 plaatsen in de lengte open.
De zaden zijn ca. 1,7 mm lang en 1,6 mm breed. Zij zijn mutsvormig en boven de hilum- 
micropylezoom kogelvormig. De testa is zwart en glanzend. De periklinaalwand is aan de bui
tenkant, die voornamelijk uit hexagonale cellen bestaat, papilvormig uitgestulpt. Deze uitstul
pingen worden naar de rand van het hilum toe vlakker en verdwijnen tenslotte geheel.

In aansluiting op de nieuwbeschrijving van Discocactus crystallophilus 
werd de vraag gesteld of en in welke mate er verwantschap bestaat met D. 
placentiformis (Lehm.) emend. Buin. & Bred. en/of D. alteolens (LEM). 
emend. BUIN. & BRED.
Volgens mij bestaat zo'n verwantschap slechts in de verte, daar D. crystal
lophilus zich door de grootte van het plantelichaam, de bijzondere peen
wortel (die tot dusverre uniek is voor een soort uit Minas Gerais), maar ook 
door de generatieve organen, zoals bijv. de groenige knoppen (bij D. pla
centiformis: rood), de inwendige bouw van de bloem en het gereduceerde 
perianth, door de geschubde vrucht en tenslotte door de zaden, duidelijk 
onderscheidt.
Veeleer ligt een verwantschap met D. latispinus BUIN. & BRED. voor de 
hand. Deze soort reikt met zijn meest zuidelijke populaties tot op gezichts- 
afstand van de noordelijkste vindplaatsen van D. crystallophilus. Hij groeit 
echter wel altijd op grotere hoogten. In deze meest zuidelijke populaties 
van D. latispinus zijn ook uitgesproken overgangsvormen te vinden, het-
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geen door afb. 6 aangetoond wordt. Dit is een opname van A.F.H. Bui- 
ning. Zou men het bijschrift bij deze foto niet kennen en zou men de werke
lijke grootte van deze plant niet weten, dan zou men deze plant zonder 
meer voor D. crystallophilus kunnen houden.
Vergelijkt men echter met afb. 7, die ook van Buining komt en op dezelfde 
standplaats opgenomen werd, dan herkent men duidelijk tendensen in de 
richting van D. pulvinicapitatus BUIN. et BRED. ex BUIN.
Het kristallijne substraat toont dezelfde gesteldheid als die op blz. 259 in 
de nieuwbeschrijving van D. crystallophilus. D. latispinus groeit echter op 
en tussen zwarte rotsblokken in het noordelijk gedeelte van de Serra do Ca- 
bral. Hoewel ook deze planten zeer groot worden en volledig van D. 
crystallophilus verschillen, kon ik ook daar een plant waarnemen (afb. 8), 
die in habitus duidelijke trekken van D. crystallophilus vertoonde.
Zulke planten zijn echter altijd een grote uitzondering. In het algemeen kan 
men D. crystallophilus en D. latispinus goed uit elkaar houden 
In tegenstelling tot D. placentiformis en D. alteolens zijn bij een vergelij
king van D. crystallophilus met D. latispinus grote overeenkomsten in 
bloembouw vast te stellen. Ook de zaden van D. crystallophilus wijzen 
veel meer in deze richting, zoals de rasterelektronenmikroscopische opna
men laten zien. (BRAUN 1 981, 1 982; DIERS & ESTEVES 1981). 
Weliswaar laat de huidige kennis van centraal Minas Gerais en zijn cactus
flora nog geen definitieve slotconclusie toe, toch schijnt zich een duidelijke 
verwantschapsgroep rondom D. latispinus af te tekenen.

Braun, P. (1 9 8 1 ):  Ein B e itrag  zu r V erw an d tsch a ftsg ru pp e
D isco ca c tu s  la tisp inu s  BUIN. e t BRED.,
D isco ca c tu s  p u lv in ic a p ita tu s  BUIN. e t BRED. 
u n d  D isco ca c tu s  spec. HU  4 6 1 -Te il 1
Kakt. a nd  Sukk. 3 2  (1 1): 2 4 9  2 5 3

Braun, P. (1 9 8 2 ):  -. Teil 2, Te il 3
K akt. a nd  Sukk. 3 3  (7 ): 1 4 6 -1 4 9

Braun, P. &
Heimen, G. (1 9 8 0 ):  D ie Serra do C abral - e ine H eraus fo rderung !

Kakt. a nd  Sukk. 3 1  (2 ): 4 0 -4 4
Buining, A .F .H . (1 9 7 5 ):  D isco ca c tu s  rap irh izus BUIN. e t Bred. sp.n.

A sh in g to n ia  Vol. III. (3 ): 4 4 -4 7
Buining, A .F .H . (1 9 8 0 ):  D iscocac tus , Venlo
Buxbaum , F. (1 9 5 1 ):  G rundlagen u nd  M e thoden  e iner E rneuerung  

der S ys te m a tik  der höheren Pflanzen, Wien
Diers, L. &
Esteves, E. (1 9 8 1 ):  D isco ca c tu s  c rys ta llo ph ilu s  DIERS e t ESTEVES spec. nov. 

Kakt. a nd  Sukk. 21  (1 1 ): 2 5 8 -2 6 1
Theunissen, J. (1 9 7 7 ) D iscocac tus , S uccu len ta  5 6  (1 1 ): 2 5 8  2 6 2

V erta ling : A .B . Pullen  

H aup tstrasse  8 3 , D -5 0 2 0  Frechen 1



Enten van cactussen  (I)

ETIENNE LANSSENS

Na verscheidene bezoeken bij onze liefhebbers heb ik kunnen vaststellen, 
dat er nogal vaak op een gebrekkige manier geënt wordt. Het ligt helemaal 
niet in mijn bedoeling u nu eens voorgoed het beste systeem van enten 
aan te praten. Mijn uiteenzetting is alleen een leidraad, de creativiteit van 
elke liefhebber moet voorop staan. Ik wil niemand overhalen meer tot enten 
over te gaan dan nodig is. Indien we echter voor een noodgeval staan, 
moeten wij deze werkwijze redelijk onder de knie hebben, willen wij een re
delijke kans van slagen hebben. Mijn uiteenzetting steunt op een jarenlange 
ervaring. Ik zal in deze bijdrage trachten de problemen globaal te behande
len volgens algemeen aanvaarde principes.

I. Waarom enten we?
1) Om commerciële redenen:
a) Een geënte plant heeft een grotere handelswaarde dan een niet geënte.
b) Om snel soorten te vermeerderen op een economische manier. Zaaien 

vergt meer tijd en werk en is bijgevolg duurder.
c) Geënte planten zijn eerder bloeirijp.
d) Om kleinblijvende soorten toch een zekere grootte te laten bereiken, bijv.

Epithelantha's.

2) Om risicoplanten met meer kans op behoud te behandelen:
a) Planten die door bepaalde omstandigheden hun wortels verloren hebben 

of zo beschadigd zijn dat er weinig kans op herstel bestaat.
b) Planten die jaar na jaar hun wortels verliezen doordat: we hun de ge

paste grondsamenstelling niet kunnen of willen geven; ze de gepaste 
vochtigheid en warmte moeten missen, bijv. Melo's en Discocactus- 
sen; ze afkomstig zijn uit een andere klimaatgordel, bijv. de verschillen
de Brazilianen; de planten zeer gevoelig zijn voor vocht, bijv. Mammilla
ria 's

II. Voor- en nadelen van enten
1) De voordelen:
a) We hebben over het algemeen eerder bloeibare planten.
b) De moeilijk houdbare planten kunnen zich beter aanpassen.
c) Men kan zeldzame planten snel vermeerderen.
d) Voor sommige plantesoorten bijv. cristaten is het meestal de enige ma

nier van kweken.
2) De nadelen:
a) De aankoopprijs van geënte planten ligt hoger dan de prijs van ongeënte 

planten.
b) Wanneer niet de juiste entstam is gebruikt, zullen we snel opgeblazen 

en gedeformeerde planten hebben.
c) Geënte planten zijn esthetisch veel minder mooi dan ongeënte (zeker als 

ze te hoog geënt zijn).
d) Men heeft wel spoedig een volwassen verzameling, maar op de plaats 

van één grote plant kunnen misschien 3 a 4 kleinere staan.
e) Het verouderingsproces voltrekt zich veel sneller, doordat de planten 

zeer snel groeien.
Ent met mate en overleg.
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III. Doen wij de natuur geweld aan door te enten?
Ja, wij doen de natuur geweld aan door te enten, maar bij andere kweek- 
wijzen doen we dit o.a. door te kweken onder glas, hydrocultuur, enz. Dit 
zijn allemaal kunstgrepen waartoe wij onze toevlucht nemen, gedwongen 
door klimatologische omstandigheden en bodemgesteldheid, als we een 
verzameling opbouwen en in stand willen houden. Wij verwijzen naar het 
artikel, verschenen in de "Brugse Cactuspost" van oktober 1 978: "Zijn 
wij cactusliefhebbers of cactussadisten?".

IV. Welke zijn de eigenschappen, waaraan een goede entstam moet vol
doen?
De entstam moet:
- een goed groeivermogen hebben en gedijen in een normale grondsa- 

menstelling.
- over een sterk wortelgestel beschikken.
- bestand zijn tegen ziekten, schimmels en andere kwalen.
- een sporadisch teveel aan vocht kunnen verdragen.
- een lagere temperatuur kunnen verdragen dan die waaraan wij onze 

planten normaal blootstellen.
- gemakkelijk een entstuk aannemen.
- niet verhout zijn, dus zeer sappig.

V. Welke zijn de eigenschappen
van onze meest gebruikte onderstammen?
a) Hylocereus guatemalensis
Het is een entstam die veel warmte en vocht nodig heeft, ook gedurende 
de winter. Deze entstam wordt veelal gebruikt in Japan, waar men alle mo
gelijke hybriden op deze stam ent.
Hier in den lande komt men hem slechts sporadisch tegen als entstam, 
voor jonge zaailingen, en dan nog maar als voorlopige onderstam. Zijn zeer 
sterke groeikracht maakt hem voor dit doel wel bijzonder goed geschikt.
b) Pereskiopsis
Dit is de oervorm van de cactussen. Hij heeft dikvlezige bladeren, aan een 
dun stammetje. De stam is tevens bezet met glochiden Pereskiopsis velu- 
tina is wel de meest gebruikte, al komt P. spathulata ook voor. Hij is net 
als Hylocereus guatemalensis een entstam voor zaailingen, dus geen blij
vende onderstam. Deze onderstam vraagt voldoende vocht ook in de win
ter en een minimum temperatuur van ± 1 5° C. Op deze plant, die een 
dikte heeft van een potlood, ent men op de nieuwe groei. Wij kunnen reeds 
met zaailingen van ± 6 weken oud enten. Men hoeft zelfs weinig of geen 
druk te geven aan het entstukje. Wenst men toch het entstuk aan te druk
ken, dan doet men dit met een reepje glas. Op deze entstam ent men om
streeks maart-april. Vóór de winter ent men de geënte plant over op een 
definitieve onderstam, 
c Echinopsis
Deze onderstam kan gebruikt worden zowel als tijdelijke of als definitieve 
onderstam. Men kan hier op enten met een redelijke zekerheid van slagen. 
Deze stam is goed bestand tegen lage temperaturen. De planten voortko
mende uit zaden, die in de zaadhandel te vinden zijn onder de benaming 
hybriden, zijn zeer geschikt om op te enten. Wij kunnen echter zelf voor de
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nodige zaadwinning zorgen, als we enkele planten voor dit doel in onze 
verzameling bestemmen. We kunnen echter ook voor de nodige on
derstammen zorgen door stekken van Echinopsissen te bewortelen. De fa
beltjes als zouden deze planten minder geschikt zijn om als onderstam te 
fungeren, worden door ervaren enters wel eens prietpraat genoemd. Zeker 
is dat deze onderstam gevoelig is voor wortelaaltjes en wortelluis. Daarom 
zullen we regelmatig moeten controleren om deze kwalen te voorkomen. 
Deze stam geeft aan de entling een normale groei. Zelfs een volledig inge
schrompelde onderstam die op het eerste gezicht waardeloos lijkt, vol
brengt nog zeer goed zijn taak, doordat de wortels verder voedsel transpor
teren naar de entling. De scheutvorming op de onderstam kunnen we 
voorkomen door met de rugzijde van een mes de areolen weg te krabben. 
We kunnen op deze onderstam verschillende zaailingen zetten, doordat de 
centrale vaatbundels van de ent, deze van de onderstam niet hoeven te 
kruisen. Op dit probleem en andere specifieke problemen van enten op 
Echinopsis komen we later in dit artikel terug.

ENTEUNGEN OP OPUNTIASCHIJF

de entelingen zetten we 
vast met

d) Opuntia
Opuntia bergeriana en O. marina zijn goed geschikt om op te enten. Bene
vens Tephrocactussen enten we er ook met goed gevolg Espostoa's en 
zeer gevoelige Opuntia's op. Op de marina ent men soms ook cristaten. 
De OpL/z7t/a-entstammen zijn niet zo gevoelig voor koude en vocht en zijn 
daarenboven redelijk goed bestand tegen allerlei bekende kwalen. Zij kun
nen bovendien zeer snel vermeerderd worden. Op een Opuntia marina-
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schijf kunnen we gemakkelijk een 20-tal entlingen plaatsen. Wanneer ze 
vergroeid zijn, snijden we gewoon de vijf strookjes af en we kunnen op
nieuw beginnen met enten. We behandelen de afgesneden stukken als te 
bewortelen stekken.
We letten er evenwel op dat we de entling volledig uit het centrum van de 
schijf plaatsen, daar de vaatbundels aan de buitenkant van de schijf gele
gen zijn. Vandaar de moeilijkheden bij het enten. De entling is uit zijn even
wicht, doordat hij met een zijde buiten de schijf komt te staan. Om dit 
euvel te voorkomen kunnen wij de ent vastzetten op de schijf met een gro
te cactusdoorn en wanneer het entstuk vergroeid is, verwijderen we de 
doorn.

(wordt vervolgd)
Bruggesteenweg 98, 8 0 8 0  Ruiselede 18. 1

Aloë albiflora Guill.
A.B. PULLEN

Dit klein blijvende plantje, dat ook bekend is onder de naam Guillauminia 
albiflora (Guill.) Bertrand, is afkomstig van het eiland Madagaskar.
Het vormt onregelmatige, stamloze rozetjes, die ongeveer 8 bladeren bezit
ten. Deze bladeren zijn tot 23 cm lang, tot 1 '/2 cm breed, op doorsnede 
sikkelvormig, dik en vlezig, groen met onregelmatige lichte vlekjes. 
(Jacobsen geeft voor de bladeren kleinere maten op; het verschil in grootte

Aloë albiflora
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zou te danken kunnen zijn aan cultuuromstandigheden).
De bladeren zijn helder donkergroen van kleur; 's zomers, in de zon, wor
den ze soms bijna paarsrood van kleur. De randen van het blad zijn fijntjes 
getand.
Als de plant goed groeit ontstaan aan de voet van de oude rozet nu en dan 
jonge rozetjes, die spoedig uitgroeien tot dezelfde grootte als de moeder
plant.
De bloeistengels ontstaan in het najaar en de bloei valt in onze winter. De 
bloeistengels worden 30-40 cm lang en kunnen per stuk 1 5-20 bloemen 
leveren. De bloemen openen zich niet allemaal tegelijk. De onderste knop
pen gaan het eerst open. De bloemen zijn klokvormig, ongeveer 1 5 mm 
lang.
In de knop ziet men een donkere vlek op de bovenzijde van de buitenste 
bloemblaadjes. Overigens zijn de bloemen wit. De meeldraden steken vrij 
ver buiten de bloem. Eén en ander is op de afbeelding goed te zien.
In de cultuur is deze soort niet bijzonder lastig. Zelf volg ik de methode, 
waarbij deze en andere kleinblijvende Aloe's 's zomers in halfschaduw on
der het tablet gekweekt worden. Men voorkomt daarmede een al te felle 
verkleuring van het blad en het indrogen van de bladpunten. Voldoende 
water is natuurlijk ook nodig. In het najaar plaats ik deze planten op het ta
blet, waar ze wat warmer staan. De wintertemperatuur ligt op minimaal 
8°C. Volgens mijn ervaring moet men ook 's winters zo nu en dan een klein 
beetje vocht toedienen. Voor zover ik heb kunnen nagaan is de plant 
zelfsteriel. Men heeft dus een tweede plant, die geen stek van de eerste 
mag zijn, nodig om zaad te kunnen winnen. Kruisingen, o.a. met Aloe bel
latula, zijn bekend.
Deze soort zal ook voor vensterbankkwekers niet al te veel problemen ople
veren. De moordende hitte en sterke bestraling 's zomers achter een zuid- 
venster zal hem echter wat al te gortig worden.
Een aanbevelenswaardig vetplantje, dat bloeit op een tijdstip, dat vele an
dere planten in winterrust zijn, en alleen al daarom aanbevolen.
Beatrix laan 10, 7711 KG Nieuwleusen

J. Claesen, Eendekkerlaan 22, 1150 St. Pieters-Woluwe (B.)
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T IJ D S C H R IF T E N

C a c ta c e a s  y su cu len tas  m ex ic an a s  vo l. 2 7  nr. 1 , 1 9 8 2
Sanchez-Mejorada bespreekt de algemene taxonomische principes van de classificaties bij cac
tussen. Hij benadrukt dat de indeling afhangt van de criteria die aangelegd worden. Het is dy
namisch en subjectief, maar is ook afhankelijk van de stand der wetenschap. Heinemann be
licht de verdiensten van Carolus Plumier (1 646-1 704) met betrekking tot de cactussen Vele 
cactussen heeft hij getekend, en door hem is het geslacht Pereskia (toen nog als onder
geslacht) opgesteld. Bravo Hollis geeft een aantal nieuwe combinaties, vooruitlopend op het 
tweede deel van haar monografie, betreffende Echinocereus, Stenocactus, Escobaria, Mam
millaria en Coryphantha. Het laatste artikel beschrijft het zaaien in aseptische media.

C a c ta c e a s  y s u cu len tas  m ex ic a n a s  vo l. 2 7  nr. 2 , 1 9 8 2
Problemen met de controle van de handel in cactussen is de titel van een artikel met integrale 
Engelse versie van Sanchez-Mejorada. Hij geeft aan hoe hele cactuspopulaties afgestroopt 
worden en vaak met illegale, maar wel officieel uitziende, papieren de grens naar de V S. over
gebracht worden. Hij bepleit een uitbreiding van lijst I van bedreigde planten met een aantal 
concrete soorten, Meyran geeft de eerstbeschrijving van Echeveria longissima var. aztatlen- 
sis. Bracamontes geeft de mogelijkheden weer van electronenmicroscopie. Pina belicht de 
economische waarde van Agaves. De teelt ervan kan ingedeeld worden naar Agaves te gebrui
ken voor vezelwinning en Agaves waarvan alcoholische dranken gestookt worden. De totale 
plantageoppervlakte bedraagt een 200 .000  hectaren.

C a c ta c e a s  y S u cu len tas  m ex ic a n a s  jrg . 2 7  nr. 3 (1 9 8 2 )
In een 1 5 pag. tellend artikel behandelt Bravo de cactusflora van de Braziliaanse staat Santa 
Catarina aan de hand van haar veldonderzoek aldaar en de collectie van de botanische tuin van 
Rio. Een lijst van de verzamelde species, waarvan ruim de helft behoort tot Rhipsaiis, wordt 
gegeven. Het geheel zal deel uitmaken van een monografie over de cactussen in die staat door 
Dr. L. Scheinvar.
Cartier geeft een Spaanse vertaling van de door hem in Succulentes 1 980 nr. 4 gegeven 
nieuwbeschrijving van Wiicoxia kroenleinii (HK 379) afkomstig van San Hipolito, Coahuila, 
Mexico.
Sanchez-Mejorada vergelijkt de indeling van het geslacht Mammillaria volgens Bravo en vol
gens Hunt met elkaar,

C a c ta c e a s  y S u cu len tas  m e x ic a n a s  jrg . 2 7  nr. 4  (1 9 8 2 )
Clark en Blom bespreken een populatie van Lophocereus schottii forma monstrosus in Baja 
California, welke zij enkele jaren geobserveerd hebben. De morfologie van Cereus-zaailingen 
wordt beschreven. Scheinvar beschrijft zeer uitvoering Mammillaria seitziana, waarvan zij een 
nieuwe populatie aantrof in de Valle cie Mexico. Sanchez-Mejorada refereert een conferentie in 
Tuscon, Arizona en stipt vooral de illegale handel in cactussen aan.
L. Bercht, M a u rits h o f 124 , 3 4 8 1  VN Harmeten

L ite ra tu rs ch a u  K a k te e n , 5 (2 ), 1 9 8 1
Dit zeer belangwekkend tijdschrift verschijnt helaas altijd met grote vertraging, een euvel, 
waaraan diverse Oostduitse tijdschriften lijden. Het grootste gedeelte wordt gebruikt voor het 
opnemen van nieuwbeschrijvingen, welke in 197 8 werden gepubliceerd. Indien nodig worden 
de bekende commentaren en opmerkingen van derden daaraan toegevoegd. Voorts zijn er de 
nodige hercombineringen en emenderingen. Verder de lijst met de nieuw verschenen boeken 
(waaronder Buinings Discoboek). B. Schütz geeft een portret van Astrophytum crassispinum, 
waarvan op de titelpagina een kleurenfoto staat afgebeeld. Hoogstwaarschijnlijk betreft het een 
zuiver geel bloeiende mutatie van Astrophytum capricorne In deel 7 geeft E. Noack een 
overzicht van postzegels voorzien van cactusafbeeldingen,

L ite ra tu rs c h a u  K a k te e n , 5  (3 /4 ) . 1 9 8 1
Dit dubbelnummer is geheel gewijd aan de 4 werken van Fr. Ritter, Kakteen in Südamerika. Al
le door Ritter opgestelde nieuwe geslachten en ondergeslachten, de beschrijvingen van de 
door hem gevonden nieuwe soorten, variëteiten en vormen, inclusief de veldnummers, treffen 
we erin aan. Ook aan de nieuwe combinaties, emenderingen, synoniemen en verworpen na
men wordt alle aandacht besteed.
K akteen  S u k k u le n te n  1 7  (3 ), 1 9 8 2
Het titelblad geeft een kleurenplaat van Uebelmanniana buiningii, aan welke plant K. Wagner 
enige regels wijdt. P. Braun behandelt Austrocephalocereus albicephalus en plaatst daarbij 
een aantal kleurenfoto's. Beide wordt ook gedaan door E. Herzog, maar dan met Lobivia pam- 
pana J. Ettelt en D. Semjonow brengen Crostachys spinosus, een vetplant verwant aan het 
geslacht Sedum, voor het voetlicht. W. Czegka geeft een overzicht van alle Lau-nummers, 
welke betrekking hebben op de Gymnocalyciumvondsten, die Lau tijdens zijn drie reizen door 
Zuid-Amerika gedaan heeft.



Hakteen Sukkulenten 17  (4), 1 9 8 2
Op de voorplaat wordt Mammillaria candida afgebeeld en G. Milkuhn voegt er nog een aantal 
regels over deze plant aan toe. R. Heine vraagt aandacht voor Lithops salicola Uit de artike- 
lenserie over Rebutia's van R. Haun is Rebutia steinmannii aan de beurt. W. Jung geeft ver
slag over zijn waarnemingen op de natuurlijke groeiplaatsen m.b.t. Ma/huenia poeppigii G. 
Milkuhn plaatst enige kritische kanttekeningen over Eriocactus amplicostatus Een kort arti
keltje met kleurenfoto over Aztekium ritteri is van de hand van M. Franke. Cactussen op post
zegels is een geliefd onderwerp en naar aanleiding daarvan heeft F. Kümmel het over de cac
tusvegetatie op de Turks & Caicos-Eilanden. Tenslotte tracht P.J. Schade een lans te breken 
voor de Phyllo's
In form ationsbrief der Z .A .G .M ., 8 (4). 1 9 8 2
B. Hofmann wijdt een kleurenplaat en enkele regels tekst aan Mamm. magaiianii R. Dehn pre
senteert de cactusverzameling van W. Marx. E. Kuhn gaat nader in op de ondergeslachten van 
het geslacht Mammillaria T. Linzen beëindigt zijn discussiebijdrage over de reeks Lasiacan- 
thae Van de kleinbloemige haakdoorn-Mammillana's behandelt H. Topel in deze 15e afleve
ring M. jaliscana en M. knebeliana

M itte ilungsblatt der A .f .M ., I, 1 9 8 3
Nadat de redacteur I, Adamczyk in zijn voorwoord oproept voor meer kopij van anderen, wijdt 
hij een 18-tal bladzijden aan een artikel, wat nu Mammillaria fuscohamata voorstelt. In dis
cussiebijdragen gaat het over Mamm. uncinata en Mamm. klawidae B Wollenschlager 
schrijft over Mamm. schumannii

M itte ilungsblatt des A .f .M ., I I ,  1 9 8 3
Een viertal door Bödeker beschreven Mammilliasoorten wordt besproken. R. Pillar bespreekt 
Mammillaria species "El Kikos". De Mammillaria van de maand is ditmaal M. pectinifera, door 
I. Adamczyk voor het voetlicht gevoerd. M. Fiedler en H. Mihatsch geven een lijst van oude sy
noniemen, waarvan sommige namen nog steeds in het cactusverkeer opduiken.

Cactus and Succulent Journal (U .S .), 54  (6). 1 9 8 2 .
M. Hawkes is toe aan deel 2 over hybridisering tussen cactussoorten. A. Lau geeft een portret 
over Coryphantha guerkiana E. Doak behandelt een drietal subspecies van Crassula tetrago
na Reisverhalen ontbreken ook ditmaal niet. Het eerste is van W. Keim, die in de buurt van 
Valsequillo, Puebla, Mammillaria hamata aantrof, naast vele andere soorten. U. Eggli zit in 
deel 2 van zijn Columbiaanse reisavonturen Hij trof verschillende, mogelijke nieuwe, succulen
te planten aan. Over de a'natomie van de cactus heeft J. Mauseth het en in dit deel 1 behan
delt hij het blad van verschillende cactussoorten. Ook de liefhebbers van postzegels met cac
tusvoorstellingen komen dankzij V. Martin aan hun trekken. En A. Lau is natuurlijk ook weer 
present: deel 21 van zijn Zuidamerikaanse omzwervingen. Daarin doet hij ondermeer uit de 
doeken, hoe hij onder wel zeer erbarmelijke weersomstandigheden de groeiplaats van Gymno- 
calycium griseo-pallidum  wist te bereiken. Op blz. 275 staat o.a. een foto van een cristaat 
van Obregonia denegrii, bij Jaumave, Tamaulipas aangetroffen.

Cactus & Succulent Journal (U .S .), 55  (1). 1 9 8 3 .
Op de voorplaat staat een waterverftekening van Astrophytum ornatum  van de hand van J 
Wilkinson. R. Rawé behandelt de sectie Tuberculata uit het geslacht Conophytum U. Eggli is 
aan het slot van zijn Columbiaanse reiservaringen toe. J.D Mauseth is in zijn artikel over de 
cactusanatomie toe aan deel 2 dat handelt over het apicale meristeem. Glass en Forster geven 
de nieuwbeschrijving van Mammillaria hernandezii De diagnose is vrij summier en de zaad- 
kenmerken staan niet erin vermeld. J.J. Lavranos geeft twee nieuwbeschrijvingen, t.w. Caral- 
luma petraea en Duvalia velutina, beide in Saudi-Arabië aangetroffen. M. Kimnach en Ch. Uhl 
hebben ook iets nieuws te bieden: Echeveria papillosa, in Guatemala aangetroffen. M. Haw
kes is toe aan het slot van zijn artikel over cactushybnden. C. Glass en R. Forster hebben het 
over Agave americana J. Pilbeam brengt een drietal vishaakcactussen (= haakdoornige 
Mammillaria's) voor het voetlicht. En J. Trager tenslotte geeft een zestal portretten in woord 
en beeld van drie cactussen en drie vetplanten.

Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal
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Beste vrienden en vriendinnen,
Enige tijd geleden kwam er iemand van onze afdeling bij me op bezoek. Hij 
was nog niet zo lang lid van Succulenta en in de kas raakten we al snel aan de 
praat over allerlei vragen die hij op me afvuurde. Ik probeerde natuurlijk zo 
goed en zo kwaad dat ging die vragen te beantwoorden en zo waren we een 
hele tijd bezig.
Op een gegeven moment merkte mijn bezoeker op, dat het inwijden van nieu
we leden in de hobby best wat beter zou kunnen gebeuren. Natuurlijk wist hij 
ook wel dat er vele boeken zijn waarin allerlei dingen worden verteld en uitge
legd en natuurlijk heeft hij onze voortreffelijke ''Handleiding''. Maar toch mist 
er dan nog iets. Naast al die papieren wijsheid heb je ook nog vaak verdere 
uitleg en toelichting van meer ervaren liefhebbers nodig.
Hiermee roerde mijn vetplantenvriend een belangrijk punt aan, waarover wij 
ons als bestuur ook het hoofd aan het breken zijn en waarover in de warme 
zomer een werkgroepje in alle stilte enige plannen heeft opgesteld.
Niet alleen komen er als beginner allerlei vragen over de kuituur van de plan
ten op je af, maar bovendien wordt je bijvoorbeeld op afdelingsvergaderingen 
overspoeld met woorden, uitdrukkingen en namen, die wel geheimtaal lijken 
(en voor hoeveel oude rotten is dat ook niet zo?). Daar praat iemand over veld- 
nummers van Lau, dan hoor je iemand aan een ander vertellen over een 
geslaagde 'kontjesenting', elders zie je een plant met het etiket 'sp. JE 
1 048 ' en een volgende keer vertelt iemand datje de pH van de potgrond wel 
aan de zure kant moet houden. En dan natuurlijk nog die soms onuitspreek
bare namen (denk eens aan 'huitzilopochtli'). Ja, de hobby lijkt soms wel 
een doolhof. En laten de meer ervarenen maar eens proberen om in al dit 
soort gevallen een duidelijke uitleg te geven. Ik wed, dat zelfs mensen met 
lange ervaring vaak in moeilijkheden zullen komen, omdat ze het wel weten, 
maar niet weten te vertellen. En ik hoor mijn bezoeker weer zeggen, dat het 
inwijden in de hobby best wat beter zou kunnen. En ik ben het met hem eens. 
Bovendien is er een vrij voor de hand liggende oplossing voor dit probleem. 
Wat zou u ervan denken om in de afdelingen eens een soort 'beginnerscur
sus' te starten? Valt u nu niet meteen over dit woord 'cursus', want zo inge
wikkeld is het heus niet. Stel een groep mensen uit een afdeling: (al zijn het er 
maar drie of vier) spreekt met elkaar af om de "Handleiding”  te gaan bestu
deren onder leiding van een of twee afdelingsleden, die een beetje goed kun
nen uitleggen en voordoen. Bijvoorbeeld elke maand wordt een afgesproken 
stuk behandeld en - als het daarvoor de tijd is - worden de besproken werk
zaamheden ook met elkaar door iedereen uitgevoerd (enten, zaaien, verpot
ten, verspenen, stekken, enz.). De deelnemers hebben zo de gelegenheid om 
allerlei kleine praktische vraagjes, waar ze anders alleen op stuiten, met el
kaar en met wat meer ervaren liefhebbers te bespreken. Ze kunnen van el
kaar zien wat ze fout en goed doen en ga zo maar door.
Welnu, zoiets kan ook gebouwd worden voor dat andere probleem van al die 
ingewikkelde begrippen en uitdrukkingen. Dat is natuurlijk lastiger, want 
daarvoor bestaat niet een kant en klare handleiding. Als we er echter mee 
gaan beginnen komt het boekje "Moeilijke woorden en uitdrukkingen in de 
sukkulentenwereld" misschien ook nog tot stand.
En als er in de afdeling nu geen ervaren leden zijn, die een beetje goed kun
nen uitleggen? Dan moeten die het leren, zou ik zeggen. Ook zoiets als een 
'cursus voor uitleggers' lijkt me een goed idee.
Zo heb ik u wat verteld over iets waar we als bestuur van Succulenta mee be
zig zijn. Denk er eens over na. Bespreek het in de afdeling en vergeet niet om 
het eens echt te proberen! Veel succes en plezier.

Herman Koningsveld, uw voorzitter
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Wat denkt u van ( 4 0 )

Mammillaria senilis Lodd. in Salm-Dyck, 1849 

TH. NEUTELINGS
Deze bolcactus, in de oudere literatuur ook bekend als Mamillopsis senilis, 
is bij de liefhebbers in feite een oude bekende. Hij heeft de volgende ken
merken: Plantelichaam: bol- tot kort zuilvormig, enkelvoudig tot spruitend, 
tot 1 5 cm hoog en 6 cm 0. Axillen: witte wol tot borstelachtige haren, 
maar (in cultuur) gewoonlijk kaal. Randdorens: 30-40 stuks, -1 4 mm lang, 
wit, dun, stijf maar niet prikkend. Middendorens: 4-6 stuks, tot 20 mm 
lang, met gele top, de bovenste en de onderste gehaakt, dikker dan de 
randdoorns, meer afstaand, later geel tot geelbruin wordend. Bloemen: 
60/70 mm lang, rood, slanke bloembuis met schubben, meeldraden en 
stijl steken boven de bloembladen uit.
Vrucht: groen tot rood met een goudkleurige weerschijn.
Zaad: tamelijk groot, met netvormige putjes, hilum aan de zijkant, zwart. 
Verspreidingsgebied: bij de stad Chihuahua (= typevindplaats) en bij El 
Salto tussen Mazatlan en Durango, in de bergen van Jalisco op 2500 m 
hoogte, en in de Siërra de Chabarra bij Concordia, Sinaloa, Mexico.
In 1 923 werd deze soort door Britton en Rosé de naam Mamillopsis seni
lis gegeven. Tegenwoordig wordt door de meeste schrijvers Mamillopsis 
als ondergeslacht aangehouden.
Als een soort van mysterieus spook waart voorts de naam Mamillopsis di- 
guetii rond. De beschrijving hiervan is pas na Webers' dood gepubliceerd 
in 1 904. Mammillaria senilis var. diguetii (var. nova) werd deze plant ge
doopt en kreeg als aantekeningen mee: "De plant is oorspronkelijk af
komstig van de Siërra de Nayarit, alwaar L. Diguet hem aantrof op een 
hoogte van 2500 m.
Deze variëteit verschilt met M. senilis in de volgende kenmerken: "1 ) hij heeft 
stijve randdorens (dus niet haarvormig of buigzaam, zoals bij de typeplant het 
geval is; 2) volwassen oksels vertonen 2-3 kleine borstelharen. Het is moge
lijk dat een gedetailleerde waarneming van de bloemen nog enige andere ver
schillen met M. senilis zullen opleveren".
Tot zover de kenmerkende verschillen, die naar mijn persoonlijke mening, 
niet erg indrukwekkend te noemen zijn. Mijn M. senilis vertoont in de ok
sels ook kleine witte borstelharen. Britton en Rosé bevestigen het voorko
men hiervan. Pilbeam zegt dat senilis-cultuurexemplaren overwegend kale 
oksels hebben.
De bloem van de variëteit diguetii is diep rood en wordt ca. 30 mm lang. 
Mijn senilis-exemplaar bloeit met ca. 40 mm lange bloemen, terwijl in de 
beschrijving 60-70 mm lang vermeld staat. Ook omtrent de bloemkleur 
van beide is grote verwarring gesticht. Daar hebben zelfs bekende cactus
kenners aan bijgedragen. Borg bijv. stelt dat de kleur voor beide rood is. 
Buxbaum beweert het tegenovergestelde van wat Backeberg schrijft, nl.: 
de bloemen van senilis zijn oranjegeel en die van diguetii rood.
De in Parijs bewaarde typeplant van de diguetii-variëteit werd verzameld in 
de bergen van Jalisco, op 2500 m hoogte door L. Diguet in maart 1 900. 
Volgens Britton en Rosé zou deze variëteit in 1921 door J. Ortega in de 
Siërra de Chabarra, bij de plaats Concordia in de staat Sinaloa verzameld 
zijn.
Hunt weet te melden dat in 1 976 M. Kimnach en H. Sanchez-Mejorada in 
W.-Mexico planten verzamelden, waarvan aangenomen mag worden dat
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deze diguetii zouden kunnen zijn. Helaas heb ik n.a.v. deze vage medede
ling geen verdere publicaties gezien. Het blijft nog een raadselachtige affai
re rond deze variëteit.
Daarom kan ik J. Pilbeam in zijn navolgend commentaar goed volgen. Het 
is net als het monster van Loch Ness; immers, de plant is nergens in de cul
tuur opgedoken.
Overigens, vele soorten planten kennen soms variatiebreedte. Aan bloemkleur 
en bedoorning mag ook geen absolute waarde gehecht worden M.a.w. er is 
maar één senilis; en dat is de senilis.
M. Hils heeft in 1 979 in de Siërra Madre Occidental tussen Mazatlan en 
Durango M. senilis aangetroffen op een hoogte van 2400 m, groeiend op 
steile rotsachtige hellingen, met mos begroeid en met weinig humus. Ze 
staan de hele dag in de zon, te zamen met Agave filifera. 's Nachts is het 
koud, overdag is het er aangenaam warm. 's Winters staan deze exempla
ren in de sneeuw. Op een andere groeiplaats, vlak in de buurt, en wel op 
2600 m hoogte, vond Hils een aaneengesloten groep van ruim 1 meter 
doorsnee. Deze laatste bloeiden met een meer roodviolette tint dan de la
ger bloeiende exemplaren. Dus... per vindplaats alleen al kan de kleur af
wijkend zijn!
In de cultuur is deze plant toch niet zo moeilijk in bloei te krijgen zoals men 
vaak hoort beweren. In 1 973 vond ik mijn eerste exemplaar, gewoon in 
een plantenzaak, geënt en wel op de bekende driekantige Hylocereus- 
onderstam. In de winter van '7 3 /'7 4  verglaasde en verrotte deze on
derstam. Als-beginneling wist ik toen nog niet dat een dergelijke onderstam 
al het loodje legt bij temperaturen lager dan 1 0-1 2° C. Teleurgesteld veeg
de ik de verpapte en verslijmde delen rondom de harde centrale as weg, 
die zelf ook al aangetast was; Met een nijptang bevrijdde ik de senilis-ent 
vlak bij het vergroeiingspunt. Maar vanwege het dichte, harde doornen
kleed zag ik beslist geen kans om een noodenting uit te voeren. Intussen 
was het volop lente geworden en nog had ik niets aan die losse bol ge
daan. Totdat ik het geval eens op zijn kop zette om te zien, of de onder
kant nog gezond was. Tot mijn verbazing zag ik worteltjes groeien rondom 
de plek waar nog een stompje van de centrale as van de Hylo-onderstam 
zat. Uiteraard zette ik het geval, dankbaar gestemd, in een krachtig grond- 
mengsel van klei en humus. Nu, zo'n 10 jaar later, staat hij er nog even 
gezond bij. Ik behandel hem zoals alle andere Mammillaria's, echter met 
deze verschillen: hij krijgt de koudste en de lichtste plek in de kas. En als 
het vriezend weer is, zet ik hem zelfs overdag in de kou. Zo heeft hij menig 
sneeuwmutsje gekregen. Dank zij deze behandeling vormen zich in de loop 
van de maand januari de eerste knoppen, als kleine rode puntjes zichtbaar 
in de schedelpartij, rondom het groeipunt. Vanaf dat moment blijft hij per
manent binnen. En als de zon sterker wordt, groeien de bloemknoppen ge
leidelijk aan tot volwassenheid. In deze fase mag absoluut niet één druppel 
water toegediend worden. Afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht komen 
de bloemknoppen in maart/april tot ontplooiing. Met hun felle rode tinten, 
die tijdens de bloei vanaf oranjerood via dieprood naar paarsrood verlopen, 
blijven ze lang open. 's Avonds, 's nachts en bij somber weer sluiten de 
bloemen zich niet. Elke bloem blijft ruim een week lang zich schitterend af
steken tegen de witte woestuitziende bedoorning. De bloem is licht zygo- 
morf ( = scheefvormig), wat al in het knopstadium zichtbaar is. De bloem- 
dekbladen zijn aan de top wat gerafeld. De meeldraden staan, zonder enige 
tussenruimte, dicht om de stijl heen. De stempellobben ontvouwen zich 
niet. In het voorjaar van 1 983 zag ik uit één oksel twee normale bloemen
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spruiten. Beide dus met een eigen vruchtbeginsel. Spruiten doen ze toch niet 
zo gemakkelijk. Mijn oudste exemplaar vertoont zelfs nog geen neiging in die 
richting. Het zijn voorts langzame groeiers. Tijdens de zomermaanden verlan
gen ze normaal water, dat we, zoals gewoonlijk, uitsluitend van onderen toe
dienen.
Voor de vensterbankteelt zal deze plant het best wel doen. Maar enige kans 
op bloei is dan vrijwel uitgesloten. Misschien dat het op een onverwarmde 
kamer voor een raam op het zuiden toch kan lukken. En als het dan vriest, 
laat hem rustig staan. Men leest wel eens dat geënte exemplaren moeilijker 
bloeien. Uiteraard geldt dat voor de op Hylo-geënte exemplaren. Die kunnen 
per definitie nimmer koud staan. Maar ik zag ooit eens een vrij grote verzame
ling van zowel niet-geënte als geënte planten, die alle zonder uitzondering 
hun indrukwekkend prachtige bloemen tentoonspreidden.
Voor Mamm. senilis zijn twee Lau-nummers bekend, t.w.: 61 4, gevonden bij 
La Ciudad, staat Durango en 626, aangetroffen bij Tepehuanes-Topia, zelf
de staat. Tenslotte, deze soort laat zich vrij gemakkelijk zaaien. Het duurt wel 
even, voordat de planten bloeibaar zijn.
Al met al een wonderschone cactus, die met enig geduld ons met schitterend 
grote bloemen beloont en dat in een periode dat de meeste andere soorten 
nog niet aan bloeien toe zijn.
Galmeidijk 49, 4 70 6  KL Roosendaal

M esem bryanthem aceae (XXXVI)

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

61 . Im itaria (afgeleid van imitari = nabootsen; de 
planten gelijken in vorm op een Conophytum)

De vorm en de groeiwijze mag dan 
geheel overeenkomen met die van 
Conophytums, de enige soort, Imita
ria muirii, wijkt wat de bouw van de 
zaaddoos betreft af van Conophytum. 
Het is daarom dat imitaria gerekend 
wordt tot de Gibbaeum-groep. Soms 
wordt deze soort zelfs ingedeeld bij 
het geslacht Gibbaeum onder de 
naam G. nebrownii.
Het interessante plantje is nogal, 
moeilijk te kweken en u zult ze dan 
ook niet dikwijls in verzamelingen of 
in de handel aantreffen. Zaad wordt 
er zelden van aangeboden. Mocht 
het u niettemin gelukken een portie 
zaad te bemachtigen, zaait u ze dan 
op dezelfde wijze als Conophytums. 
Het kiemen gelukt goed; het groot
brengen van de zaailingen is erg 
lastig. De kiemplantjes groeien zeer 
traag en het is een hele opgaaf de Imitaria m uirii
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kleine groene bolletjes die hoofzakelijk bestaan uit een druppel vocht met 
een griezelig dun velletje er omheen, het eerste jaar door te loodsen. Ver- 
speent u ze beslist niet voordat de plantjes een grootte van 1 cm bereikt 
hebben. Het beste kunt u ze de eerste jaren in de zaaipan of -pot laten 
staan en in de eerstvolgende groeiperiode na het zaaien, wat vloeibare 
plantenmest aan het gietwater toevoegen. De sterkte van de oplossing 
moet u dan terugbrengen tot 'A van de aangegeven dosis, zoals die voor 
kamerplanten gebruikelijk is. Altijd van onderaf water toedienen.
Imitaria muirii bloeit in het najaar met roze bloemen van 2 cm doorsnede. 
De vindplaats van dit plantje is zeer beperkt en ligt in de Kleine Karoo, 
Kaapprovincie.

62. Jacobsen ia (genoemd ter ere van Dr. Hermann Jacobsen, voormalig curator van de botanische tuin van 
Kiel in Duitsland; auteur van diverse boeken op het gebied van andere succulenten, o.a het driedelige werk "A  Handbook of 
Succulent Plants" en "Das Sukkulentenlexikon")

Jacobsenia kolbei, een van de 2 soorten van dit geslacht, is een rechtop 
groeiend, gedrongen struikje dat niet hoger wordt dan zo'n 25 cm. De 
niet-bloeiende takjes vormen op de knopen groepjes bladeren; de bloeiende 
takken doen dat niet. De bladeren zijn toegespitst en min of meer cylin- 
drisch met een vlakke bovenzijde. Zij zijn fijn papilleus. De bloemen zijn ta
melijk langgesteeld en wit tot roze-achtig van kleur. De diameter kan wel 9 
cm bedragen.
De andere soort, J. hallii is minder bekend. Deze wordt slechts 1 5 cm 
hoog en heeft witte tot citroengele bloemen, die ongeveer even groot zijn 
als die van J. kolbei.
De vindplaats van beide soorten ligt in het Vanrhynsdorp-district in het 
westen van de Kaapprovincie.
De behandeling van Jacobsenia is niet zo moeilijk, doch u kunt deze plant 
's zomers niet buiten zetten, zoals dat met de meeste andere struik- 
Mesems wel kan. Hij verlangt nogal wat warmte en het plantje mag niet te 
nat worden. Potgrond: een goed doorlatend, voedzaam grondmengsel.
De vermeerdering kan geschieden door stekken en door zaaien. Als stekken 
kunnen dienen de steriele (niet bloeiende) bladergroepen met een stukje, 
nog niet geheel verhoute, stengel. Na droging oppotten in een mengsel van 
7 5% grof zand en 25% goede potgrond. Voorlopig op een warm, bescha
duwd plekje neerzetten en licht vochtig houden. Na beworteling de stek het 
eerder genoemde grondmengsel geven. Zaaien gaat eveneens uitstekend. 
Na het ontkiemen van het zaad vertonen de zaailingen in het beginstadium 
het uiterlijk van zaailingen van bijvoorbeeld Lithops of Conophytum. De 
blaadjes zijn tot een gesloten bolletje met elkaar vergroeid. Na verloop van 
tijd gaat deze volledige vergroeiing geleidelijk over in overstaande, los van 
elkaar geplaatste bladeren waarvan alleen de basis met elkaar vergroeid 
is. Na enkele jaren is de plant volgroeid en bloeibaar.

(wordt vervolgd)
Finlandplein 5, 3 2 4 4  AE Nieuwe Tonge 

Rotterdamseweg 88, 3 3 3 2  AK Zw ijndrecht

Rectificatie: De tekening op blz. 1 68 (augustus 1 983) hoort bij Hymeno- 
gyne blz. 1 98 (september 1 983).
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Jacobsenia kolbei
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Het geslacht Gym nocalycium  (VIII)

LUDWIG BERCHT

Serie X. Sagliones Buxbaum
Kenmerk van de serie: Het zaad is iets scheef eivormig met basaal tot sub
basaal hilum, kleiner dan 1 mm. De testa is matzwart tot bruinzwart en 
wordt gevormd door zeer vlakke knobbeltjes, waartussen duidelijke groeven 
en lacunes. Het hilum is klein, langovaal, iets gebogen en enigszins verhe
ven. Het heeft geen randzoom. Een arillushuid ontbreekt.
Tot deze serie zou volgens de literatuur behoren: G. armatum, G. bayria- 
num, G. cardenasianum, G. pugionacanthum, G. saglione, G. spegazzi- 
nii en Brachycalycium tilcarense.
Uit de omschrijving van de tot deze serie behorende soorten bemerkt u 
misschien al, dat ik het niet eens ben met deze indeling. Het kenmerk van 
deze serie is het zaadtype van G. saglione. Dat is de basis en op grond 
daarvan moet bekeken worden of het zaad van andere soorten past binnen 
de ruimte van de omschrijving.
Als we het zaad van G. bayrianum, cardenasianum en spegazzinii bestu
deren, dan moeten we constateren dat dit duidelijk afwijkt van dat van G. 
saglione. De knobbeltjes zijn niet zo sterk afgeplat en staan ook losser van 
elkaar. De lacunes zijn wel aanwezig, maar bij deze soorten is het meer het 
ontbreken van een knobbeltje, terwijl het bij G. saglione een verruimd 
hoekpunt van de groef is. De randzoom ontbreekt; wel is een zwammig 
weefsel in meer of mindere mate aanwezig op het hilum. Concluderend zou 
men kunnen zeggen dat het zaad van deze soorten een vervolg is op het 
zaad van G. hybopleurum uit de Mostiana-serie.
Interessant in deze is ook de onderverdeling die Schütz voor deze soorten 
hanteert. In zijn sectie Loricata plaatst Schütz G. bayrianum, cardenasia
num en spegazzinii (G. armatum was toendertijd nog niet bekend), terwijl 
hij G. saglione samenvoegt met de gehele Pflanziana-groep. Met de af
scheiding van G. saglione kan ik instemmen. Echter, het samenvoegen van 
de laatste met de groep rond G. pflanzii is niet juist. Het zaad van G. sagli
one lijkt in de verste verte niet op dat der Pflanziana, alhoewel de planten 
uiterlijk wel veel van elkaar weg hebben.
Een andere observatie die ik deed ben ik nog niet tegengekomen in de lite
ratuur. De testa-structuur van het zaad van G. buenekeri vertoont een grote 
gelijkenis met dat van G. saglione. Wat hiervan de waarde is, kan ik op dit 
moment niet inschatten.
Maar dan nu over naar de genoemde soorten. Typeplant is onbetwist Gym
nocalycium saglione (Cels) Br. & R.,56). De tot 30 cm 0 wordende planten 
behoren tot de grootste onder de Gymno's. De dorens zijn afstaand en 
meestal teruggekromd. Het aantal middendorens kan tot 3 bedragen. De 
bloem is zeer typerend (zie foto); de bloembuis is vrijwel afwezig of zeer 
kort. Het verspreidingsgebied van G. saglione is zeer groot en omvat de 
provincies Catamarca, Tucuman, Salta en Jujuy. Het is opmerkelijk dat een 
plant met zo'n verspreidingsgebied relatief slechts een geringe variabiliteit 
vertoont. Het is des te verwonderlijker dat Backeberg, die ter plaatse is ge
weest, de vorm welke groeit in de omgeving van Tilcara, prov. Jujuy, eerst 
afzonderde als een variëteit en later zelfs verhief tot een apart geslacht. De
ze Brachycalycium tilcarense (Backeberg) Backeberg157) dient dan ook te
ruggewezen te worden in de rijen der synoniemen.
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Gymnocalycium armatum FR 1131 
in de tuin van Ritter. Foto: A. Buining
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Gymnocalycium saglione var. bolivianum was een provisorische naam 
van Cardenas voor planten, die hij later beschreef als G. zegarrae (zie 
Pflanziana).

Gymnocalycium pugionacanthum beschreef Backeberg158) in zijn Kak- 
teenlexikon. De planten waren door Fechser verzameld en zijn zonder 
standplaatsaanduiding ontvangen. Till en Schatzl159), die ook planten uit 
dezelfde importzending bemachtigden, bespraken uitvoerig de verschillen 
van deze planten ten opzichte van G. hypobleurum, een soort waarmee hij 
nogal eens verwisseld wordt. Echter, de bloem van G. pugionacanthum is 
slank en gaat meestal niet geheel open, terwijl de bloem van G. hybopleu- 
rum breed trechtervormig is. De ribben van G. pugionacanthum zijn veel 
vlakker en lijken sterk op die van G. spegazzinii. Zij geven ook aan dat het 
zaadtype dat der Sagliones is en niet der Mostiana. Evenwel, het zaad dat 
ik tot nu toe onder de naam G. pugionacanthum kon verkrijgen, behoort 
op basis van vooral de aanwezige randzoom tot het Mostiana-type (de Fir
ma Uhlig, waar de oorspronkelijke planten van Fechser binnenkwamen, 
voert helaas al jarenlang geen G. pugionacanthum in zijn zaadlijst).

In 1905 beschreef Spegazzini 16°) onder de naam Echinocactus loricatus 
planten, die hij aangetroffen had bij La Vina, Prov. Salta. Britton en 
Rosé16') onderkenden het feit dat deze naam al eerder gebruikt was en 
doopten de plant om in Gymnocalycium spegazzinii. De bedoorning van 
deze planten is zeer typisch. De door Backeberg162) beschreven var. major 
en de Fric-naam Gymnocalycium horizonthalonium worden door Frank163) 
terugverwezen tot vormen van G. spegazzinii. Zeer diepgaand en met aan
duiding van vele vindplaatsen behandelt Piltz de variabiliteit van G. spegaz
zinii. Het centrum van de populaties legt Piltz163a) in het dal van de Rio 
Santa Maria, dus in het grensgebied van Catamarca, Tucuman en Salta. 
Ook hij ziet geen aanleiding tot het benoemen van aparte variëteiten.
In de herfst van 1 964 kwamen bij de Firma Uhlig importen binnen met de 
veldaanduiding Gymn. spec. van Cerro Medina. Deze planten werden in 
1967 door Till beschreven als Gymnocalycium bayrianum'64). De dus uit 
de prov. Tucuman afkomstige soort is verwant met G. spegazzinii. De are- 
olen dragen 5 randdorens van 25 tot 30 mm lengte en soms een iets lan
gere middendoren. De trechtervormige bloem is crèmewit met rode keel. 
Twee andere aan G. spegazzinii verwant gestelde soorten komen enigszins 
afgezonderd van het verspreidingsgebied van G. spegazzinii voor. Beide 
zijn afkomstig uit Bolivia. In 1964 beschreef Ritter Gymnocalycium 
cardenasianum'6b), een soort die hij ontdekt had bij Carrizal, Prov. Mendez 
(Dept. Tarija). De soort bezit evenals G. spegazzinii zeer vlakke ribben. De 
randdorens kunnen tot 6 cm lang worden, de op latere leeftijd gevormde 
middendoren zelfs tot 8 cm. De bloemkleur verloopt van wit aan de rand 
tot purper in de keel.
In zijn "Kakteen in Südamerika”  beschrijft Ritter166) aansluitend Gymnoca
lycium armatum, een soort die hij vond bij El Paicho, Prov. Mendez (Dept. 
Tarija). Tot nu toe heb ik noch zaad noch planten hiervan aangeboden zien 
worden. Zowel de afbeeldingen die Ritter geeft, als zijn beschrijving doen 
sterk aan G. cardenasianum denken. Het veldnummer is FR 1131.
De planten uit deze serie komen voor in bergachtige streken op hoogten 
tussen 1000 en 2500 m. Indien goed droog gehouden kunnen ze in de 
winter temperaturen tot rond het vriespunt verdragen. In de zomer veel
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Vormen van Gymnocalycium spegazzinii, collectie Gebrs. De Herdt

Gymnocalycium bayrianum, 
collectie Gebrs. De Herdt

Foto's van de schrijver
Gymnocalycium pugionacanthum, 
collectie Gebrs. De Herdt
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zon, rijkelijk water en een voedzame grond.

Literatuur:
156 Cels, Portef. Hort. 1847, p. 180
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158 C Backeberg, Kakteenlexikon 1966, p. 172 
1 59 H. Till en S. Schatzl, K.u.a.S. 1 973 , p. 230
160 G. Spegazzinni, Anal. Mus. Nac. Buenos Aires III p. 502 (1905)
161 N.L. Britton en J.N. Rosé, The Cactaceae III p. 155 (1920)
162 C Backeberg, Cactus Succ. J. (US) 1951, p. 88
163 G. Frank, K.u.a.S. 1964, p. 1 1 6
163a J. Piltz, K.u.a.S. 1971, p 214
164 H. Till, K.u.a.S. 1967, p. 222
165 F. Ritter, Taxon 1964, p. 144; Kakteen in Südamerika II p. 661 (1980)
166 F. Ritter, Kakteen in Südamerika II p. 662 (1980)

Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen (wordt vervolgd)

Enten van cactussen (II)

ETIENNE LANSSENS

e) Trichocereus schickendantzii
Het is een goede weekvlezige onderstam die zeer gemakkelijk te kweken is. 
In de zomer kan hij vrij veel water verdragen! Het is een goede groeier, 
maar hij heeft als groot nadeel dat hij behoorlijk veel scheuten aan de voet 
maakt en dit vooral bij hoge enting. Bij lage enting op 3 a 5 cm komt dit 
minder voor. We kunnen dit euvel evenwel voorkomen door de areolen 
weg te krabben net zoals bij Echinopsis. Deze onderstam is minder ge
schikt als onderstam voor Cereussoorten. Daar de onderstam weekvlezig 
en slap is, kunnen de Cereussen er moeilijk hun evenwicht op vinden en ze 
breken dan ook gemakkelijk af. Deze onderstam is zeer goed geschikt om 
er importen en andere moeilijk te enten planten op te plaatsen. Zelfs plan
ten die reeds verscheidene maanden geen wortels meer hebben, kunnen 
we met een redelijke kans van slagen op deze stam enten. Het'is een stam 
die bijzonder goed geschikt is voor noodentingen, zelfs midden in de win
ter, mits hij natuurlijk sappig staat.

f) Trichocereus lamprochlorus
Het is een onderstam met dezelfde goede eigenschappen als de schicken
dantzii, maar hij heeft als groot voordeel tegenover deze laatste, dat hij 
veel minder aan de voet spruit. Dit betekent dat hij veel minder onderhoud 
vergt en dat er minder kans bestaat op rotten. Want wanneer we de scheu
ten wegsnijden maken we altijd wonden en vooral bij warm broeierig weer 
kan dit een oorzaak zijn van schimmelvorming en rotting. De plant is ook 
steviger dan de schickendantzii. Op deze stam kunen we Cereussen enten 
zonder al te veel risico van latere moeilijkheden. Het is voor mij zeker één 
van de beste onderstammen die we hebben.

g) Trichocereus macrogonus
Het is een weekvlezige plant die zeer goed geschikt is voor hoge entingen 
en zwaar bedoornde soorten. Het is een stam die in de zomer veel water 
verdraagt en gedurende de winter goed tegen de koude bestand is. Het
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VERENIGINGSNIEUWS OKTOBER 1983
"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van cac
tussen en andere vetplanten "Succulenta".

BESTUUR
Voorzitter: H. Koningsveld, Verl. Emmastraat 34, 6673 XD Andelst.
Vice-voorzitter: M.M.M. Jamin, Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden.
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. Andreaeiaan 93, 3741 EK Baarn. Tel.: 02154-15645. Giro-rek.: 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.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Baarn. 
Alg. Bestuurslid: J A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD 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 lid
maatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland f 35,--, voor leden in 
België Bfrs. 625 en voor leden elders wonende I 45,--. Inschrijfgeld voor nieuwe leden t  7,50/Bfrs. 135.

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 ver
schijnen.

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 zonder Huilen: H. Leusink, Griftweg 15, 6745 XD Ede. De Klomp. Tel.: 08387-1794.

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 Bui
ningfonds, Ammerzoden, onder vermelding van "Discoboek".
Nog slechts voorradig zijn de Duitse en Engelse versie.

VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
001 Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten. 3e Druk 1981. Prijs 

f  6,-- per stuk. (Bij 10 of meer exemplaren f 4,50 per stuk).
002 Bewaarbanden voor Uw tijdschriften. (Een jaargang per band). Prijs f  16,-- per stuk. (Bij 10 of meer 

stuks f  13,-- per stuk).
003 Verenigingsspeld in broche-vorm.
004 Verenigingsspeld als steekspeld. Prijs f 4,-- per stuk. (Bij 20 of meer stuks t  3,50 per stuk).
005 Affiche in vier-kleuren-druk voor veel doeleinden bruikbaar. Mag door de afdelingen doorverkocht wor

den voor f  2,50/stuk. Prijs f  1,- per stuk. (In verband met de hoge kosten van verzending en verpakking 
is de prijs dan ook exclusief).

006 Ansichtkaarten per set van 10 met afbeeldingen van succulenten. Prijs f 2,50. (Bij 10 sets of meer 
f 2,- per set). Mogen door de afdelingen doorverkocht worden.

Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het totaal bedrag op girorek. 3742400 van 
Succulenta afd. Verkoop, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.
U kunt volstaan met het vermelden van het aantal en de artikelnummers.
Eventuele informatie wordt U gaarne verstrekt door Frans Maessen, tel. 04752-1995.
N B. Alle artikelen kunnen tegen vermelde gereduceerde prijzen ook afgehaald worden.

SUCCULENTARIUM
Na betaling van de toegangsprijs kunt U op de Flevohof, gelegen in Oostelijk Flevoland, het Succulentari- 
um en vele andere bezienswaardigheden bezoeken. De Flevohof is dagelijks geopend.

1



EVENEMENTEN

16 oktober 
22 oktober 
26 mei 1984

: Ruilbeurs Cactusflora 
: Ledenraadsvergadering te Ede 
: Algemene Ledenvergadering

LIDMAATSCHAP / CONTRIBUTIE 1984

Indien U Uw lidmaatschap per 1-1-1984 wenst te beëindigen, dient U ingevolge art. 15 
van het H.R. voor 1 december de Ledenadministratie hiervan in kennis te stellen.
Op de omslag van het decembernummer zult U een acceptgirokaart aantreffen. De 
Nederlandse leden dienen UITSLUITEND hiermee hun lidmaatschap te voldoen voor 
uiterlijk 1 februari 1984. Indien geen betaling wordt ontvangen, zult U zo spoedig mo
gelijk van de ledenlijst worden afgevoerd. Aanmaningen zullen niet verstuurd worden. 
Zo U daarna alsnog lid wilt blijven, zal een extra bedrag van f 3,50 voor administratie
kosten verschuldigd zijn.
Leden buiten Nederland wonend dienen de acceptgirokaart als kennisgeving te be
schouwen en het verschuldigde bedrag over te maken op het gironummer van Succu
lenta te Baarn. Leden in België wordt verzocht het bedrag over te maken op ons giro
nummer 000-11.41.809-22.
Denkt U bij bankbetaling aan de extra kosten die banken in rekening brengen. 

MITGLIEDSCHAFT 1984

Sie werden dringendst gebeten den Mitgliedsbeitrag vor dem 1. Februar 1984 zu be- 
zahlen, wenn möglich auf unserem Postscheckkonto 680596 von Succulenta, Baarn. 
Bei Bankzahlung bitte die zusetzlichen Bankkosten beachten.

SUBSCRIPTION 1984

Please remit your subscription amount to our giro account 680596 of Succulenta, 
Baarn before February 1st. 1984.
In case of payment by bank or cheque you are requested to add the bankcharges.

WERKGROEP ASCLEPIADACEAE NEDERLAND

Het is lange tijd stil geweest in de WAN, en gezien de geringe opkomst op de laatste bijeen
komst, lijkt het niet nuttig om op deze manier door te gaan. We willen nu het idee uitprobe
ren, de bijeenkomsten van de WAN te laten opgaan in die van de Succulenta Studiegroep 
o.i.v. de heer Rubingh. De WAN-leden krijgen hiervoor een uitnodiging. Houdt voor de zeker
heid evenwel de aankondiging in Succulenta in de gaten.
Aat van Uijen, Bekkerstr. 137, 3572 SG Utrecht, tel. 030-732313.

WERKGROEP SUCCULENTEN BESCHERMING

Het jaarverslag 1982 is verkrijgbaar via het sekretariaat (zie onder), waarin ook de verdere 
plannen staan. De aktiviteiten in 1983 hebben tot nu toe vnl. bestaan uit het volgen van de 
voorbereiding voor de wetgeving inzake bedreigde uitheemse planten. Vanaf november kun
nen wij weer een lezing/discussie-avond verzorgen, zoals we dit jaar al voor enkele afdelin
gen gedaan hebben.
Verder wordt er gestart met een kontaktbrief voor sympathisanten van de WSB. Hierin aan
dacht voor het kweken van bedreigde en moeilijke soorten, de wetgeving, en andere aktuele 
zaken. Inlichtingen hierover en over de lezing en WSB-aktiviteiten in het algemeen kunt u in
winnen op het kontaktadres:
Aat van Uijen, Bekkerstr. 137, 3572 SG Utrecht, tel. 030-732313.
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MAMMILLARIA WERKGROEP: verslag van de bijeenkomst op 18 juni 1983

’t Was prachtig weer, dus we konden fijn buiten zitten. Er kwamen 18 deelnemers rond 
10.00 uur aan. We werden verwelkomd met koffie en gebak en hier moet meteen gezegd wor
den, dat de familie Leusink werkelijk voor een heel fijne ontvangst heeft gezorgd.
We begonnen met het bekijken van meegebrachte planten, waarvan de eigenaar de naam 
niet wist. Vele planten konden een naam krijgen - sommige met zekerheid, andere met twij
fel. Vele planten bleven ook zonder naam. Toch waren het weer leerzame uurtjes voor ieder
een.
Vervolgens besteedden we de nodige tijd aan bespreking en vergelijking van onze planten 
van de volgende soorten: M. parkinsonii, M. candida, M. discolor en M. marksiana. 
Opmerking: In het vervolg is het, denk ik, goed wanneer iemand op zich neemt om wat voor
studie van een te bespreken plantengroep te maken en een kort verhaaltje daarover te vertel
len tijdens de bijeenkomst.
Na de lunch nam deze bespreking nog enige tijd in beslag, maar toen gingen we over tot het 
praten over de toekomst van de Werkgroep.
Verschillende plannen, die op korte termijn uitvoerbaar zijn, werden gekonkretiseerd en in 
afspraken omgezet. Om de Werkgroep financieel te kunnen laten draaien, werd afgesproken 
dat iedereen dit eerste jaar f 15,-- bijdraagt en een volgende bijeenkomst werd voor 1 okto
ber a.s. vastgelegd.

G. van Huffel, Veenendaal, tel. 08385-10629 (voor nadere inlichtingen).

Cactuskwekerij LAKERVELD
Lakerveld 89 Lexmond

(tussen Lexmond en Meerkerk) Tel. 03474-1718
De volgende soorten bieden wij aan:

6 ,--Discocactus rapirrhizus
cephaliaciculosus 
mammillosus 
pulvinacapitatus 

Mammillaria tetracantha 
fraileana 
mazatlanenzis 
fitkauii 

Euphorbia suzannae
janssenvillensis 
aeruginosa 
horrida striata

/
/  8,

f 8

t  10,

- 8, -

- 8, -  
- 10, -
- 7, -
- 7,-
• 7,-
- 6,-

• 7,- 
- 8, -

Geopend: ma/vrij. na tel. afspr., 
zat. van 8-18 uur.

Cactussen
Aloe’s
Confireren
T illandsia ’s
Uitzonderlijke boeken
Succulenten
Brom elia ’s
Over diverse onderwerpen
Exotica
Kamerplanten
Epifyten

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

S ~ \

HOVENS cactuskwekerij

Spec. kwekerij voor hobbyisten en ver
zamelaars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek 
gratis toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe cul- 
tuurimporten voor de verkoop 
Geopend van maandag t/m zaterdag 
van 9-18 uur.

Markt 10, 5973 NR Lottum Tel. 04763-1693
Lottum vindt U, E3 richting Venlo afslag Venray 
Grubbenvorst - Lottum.
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AFDELINGSNIEUWS

Afdeling Achterhoek
20 oktober : Lezing

Samenkomst: Vormingscentrum, Goudenregenstraat 1, Lichtenvoorde. Aan
vang: 20.00 uur

Afdeling Amersfoort
17 oktober : Lezing door de Hr. Ruysch.

Samenkomst: Groen van Prinsterer-Mavo, Verkeersweg 51, Harderwijk. Aan
vang: 19.45 uur.

Afdeling Amsterdam
21 oktober : Bespreking van Euphorbia’s door de Hr. de Wilde.

Samenkomst: de Rietwijker, 3e Schinkelstraat 9, Amsterdam. Aanvang: 
20.00 uur.

Afdeling Arnhem
10 november: Bespreking van enkele geslachten.

Samenkomst. Speeltuinver. Tuindorp, Floralaan 18, Wageningen.

Afdeling Delfzijl
3 november : Bespreking zaairesultaten en dia’s uit de diatheek.

Afdeling Fryslan
8 november : Opstelling jaarprogramma èn dia’s van de diatheek.

Samenkomst: Hotel Reitsma, Heerenveen. Aanvang: 19.30 uur.

Afdeling Gooi- en Eemland
3 november : Lezing door de Hr. de Looze over zijn reis door de U.S.A.

Samenkomst: Kleine zaal van de Goede Herderkerk, Simon Stevinweg 146, Hil
versum. Aanvang: 20.00 uur.

Afdeling Gouda
20 oktober : Onderlinge ruilavond en entdemonstratie.

Samenkomst: Het Brandpunt, Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur

Afdeling Groningen
20 oktober : Lezing door de Hr. Vogelzang.

Afdeling Den Helder
12 november: Lezing door de Hr. Klees over Bloeiende cactussen.

Samenkomst: Kantine Gemeentelijke Plantsoenendienst, Soembastraat 83, 
Den Helder. Aanvang: 13.30 uur.

Planten en Cactussenhandel

A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

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

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

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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Afdeling IJsselstreek
28 oktober : Lezing door de Hr. Hovens over steenwolcultuur.

Afdeling Zeeland
28 oktober : Lezing door de Hr. en Mevr. Ras over hun reis naar Peru.

Samenkomst: Thomaskapel, Vrijlandstraat, Middelburg. Aanvang: 19.30 uur.

Afdeling Zwolle
27 oktober : Lezing door de Hr. Prestlé.

Samenkomst: Ons Huis, Thorbeckegracht 10, Zwolle. Aanvang: 20.00 uur.

Vereniging Grusonia
11 november: Ruilbeurs en de Hr. Keirse met "Natuurreeks” .

Samenkomst: Zaal Vijverhof, Kortrijkstraat, Tielt. Aanvang: 20.00 uur.

Vereniging Leuchtenbergia
21 oktober : Lezing door de Hr. Keirse over zijn reis door Brazilië.

Samenkomst: Dienstencentrum, Schoolstraat 44, Schilde. Aanvang: 19.30 uur.

Vereniging Lophophora
14 november: Lezing door de Hr. Hovens over Groei en bloei in de volle grond.

Wijziging telefoonnummer secr. afd. Haarlem.
De Heer H.J. Bertram, Zomervaart 46, 2033 DA Haarlem is in het vervolg bereikbaar onder nr. 
023-360365.

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel

hobbybenodigdheden
boeken

NIEUWS VAN DE BOEKENMARKT
Curt Backberg / Die Cactaceae Herdruk in 6 delen. Deel III verschijnt deze maand: winkelprijs 
DM 235,-- (verlaagde intekenprijs bij afname van het verzamelwerk DM 198,--). Kleurenprospectus 
gratis.
Günther Moser / Die Kakteenflora Paraguays 180 p. 152 zw/w afb., 74 kleurenfoto’s, 2 gekleurde 
kaarten, form. 24x16,5. Linnen band met beschermomslag. (S.v.p. vooruit bestellen daar de ver
schijningsdatum afhangt van het aantal bestelde boeken).
Ewald Kleiner / Mein stacheliges Hobby ■ Kakteen 112 p. 13 zw/w tekeningen, 45 kleurenfoto's, 
form. 16x19,5 cm. DM 16,80 (verschijnt deze maand).
Cullmann/Götz/Gröner: Kakteen ongeveer 350 p. 400 kleurenfoto’s en 120 tekeningen. Groot for
maat. Verschijnt ca. okt.-dec. '83. Linnen band DM 98,- (s.v.p. vooruit bestellen).
Vraagt U s.v.p. onze gratis verzamelcatalogus Literatuur met meer dan 100 titels aan. Boeken leve
ren wij vanaf DM 30, - portovrij tegen vooruitbetaling van de rekening.

Jörg Kopper Lockfinke 7 D-5600 Wuppertal 1 W-Duitsland
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Opgaven voor het decembernummer moeten 
voor 15 november bij mevr. Smit zijn. Leden 
van Succulenta hebben per jaar recht op 
één gratis advertentie in deze rubriek. Al
leen advertenties de liefhebberij betreffende 
worden opgenomen.

Te koop: Wegens beëindiging grote collec
tie catussen, liefst in één koop. Prijs n.o.t.k. 
F.A. Molenaar, Dorpsstraat 20, 2991 CD Ba- 
rendrecht. Tel. 01806-15062. Of Mevr. N. Be
velander, tel. 01806-16258.

ét

Te koop: Cederhouten plantenkas fabr. 
Graafland bouwjaar 1978, Ixbrxh: 4,32x 
1,95x2,28. 4 luchtramen w.v. 2 aut., alle rui
ten uit één geheel, dakvlakken + achter
wand gehamerd glas. Massieve cederhou
ten fundering. Prijs n.o.t.k. C. Purmer, Bern- 
hardlaan 8, Monnickendam. Tel. 02995-1506.

ét

Gezocht: Wie kan mij helpen aan een stekje 
van de echte Digitorebutia tropaeoliptica 
FR 1114 evt. te ruilen tegen div. andere 
soorten. D. Abbenes, Koekoekstraat 6, 1781 
WG Den Helder. Tel. 02230-23476.

*

Te koop: Wegens hoogtegebrek ben ik 
helaas genoodzaakt van mijn Trichocereus 
terscheckii afscheid te nemen. Plant is zeer 
mooi en absoluut onbeschadigd. Leeftijd 30 
jaar. Lengte 210 cm. Doorsnede 21 cm. Prijs 
n.o.t.k. D. du Pon, M. van Bourgondiëstraat 
45, 4205 HP Gorinchem.

Te koop: Rauh/Bromelien, deel 1 en 2 tesa- 
men f 75,--. J. Biesheuvel, Lakerveld 89, Lex- 
mond. Tel. 03474-1718.

ét

Te koop: The Succulent Euphorbia door 
White en Sloane. The Stapelieae door White 
en Sloane. Gevraagd: Zaailingen van Disco- 
cactussen en Uebelmannia en Ceropegia 
elegans, distincta, Baukerii en Zegherii en 
serpentina. M.H. Hoogvliet, Kouwenoordse- 
weg 9, 3224 AG Hellevoetsluis. Tel. 01883- 
16511 na 5 uur.

V A N  SP IJK  

u w  d r u k k e r

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
3945 BC Cothen - G roenewoudseweg 14

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

’s Zondags gesloten 
Postbus 12 - Tel. 03436-1267

SUKKULENTENTUIN

FAM. VAN DONKELAAR
Laantje 1 Werkendam tel. 01835-1430

Waar vindt U zoveel Euphorbia’s, 
Hoya’s, Ceropegia’s en andere Stapelia- 
achtigen ais bij ons!
De nieuwste lijsten kunt U nu aan
vragen.
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REIS NAAR SPANJE

Daar er dit jaar meer aanmeldingen waren dan er deelnemers geplaatst konden worden wil 
ik in september 1984 deze reis nog eens herhalen. Het is dan wel noodzakelijk, dat ik 
uiterlijk in januari 1984 het minimum aantal deelnemers van ongeveer 45 kan inschrijven.
Ik moet dan bus en hotel bespreken. De prijs zal naar ik nu kan overzien tussen f 450,-- en 
f 500,-- liggen. Het programma zal zoveel mogelijk gelijk zijn, dus een 10-daagse reis uit 
en thuis. Hotel met 2 persoons kamers, half pension. Er zijn er maar een klein aantal één
persoons kamers beschikbaar. Als U wilt deelnemen laat het dan zo spoedig mogelijk 
weten aan: W. Sterk, Wevestraat 89, 5708 AE Helmond. Tel.: 04920-23903.

INSCHRIJVING 3 LK TELEFONISCH NOG MOGELIJK.
Bel mevr. v.d. Ven-v. Gerwen, tel. 04905-1207.

NIEUWE LEDEN

J.J. Storms. Tiendstraat 1, 6121 KE Born.
A A. Haft. Morsweg 43. 2312 AB Leiden.
Christiane Craps. Eikestraat 83. B 1980 Tervuren. België. 
J. Boom. Merwedestraat 42. 6882 LP Velp.
C. Pulles. W. van Oranjestraat 10. 5151 VP Drunen.
Mevr. C. Ursem. Westerweg 208, 1852 AP Heiloo.
Mevr. v.d. Eynden-v.d. Broek. V.d. Dungenstraat 9. 5701 LR 

Helmond.
Bert. v.d. Steen. Dassenburcht 17. 4874 JM Etten-Leur.
A. Kamps. Burg. Mollaan 1. 5582 CJ Waalre.
G. P.J.W. Bausch. Mr. ten Houtenlaan 4. 7102 EH Winters

wijk.
H. Struik. Molenhoek 8. 2973 AC Molenaarsgraaf.
P. Pullens. Sweelinckstraat 40. 5144 VB Waalwijk.
Fam. Adriaens-Roosen, Kraaistraat 44, B 3454 Rummen, 

België.
E.J.M. Eist. Rietgoorsestraat 67. 4708 PH Nispen.
A. Lapaz. Albastdijk 25. 4706 AK Roosendaal.
Mevr. Steinbuch. Tuinstraat 13, 2406 AL Alphen a/d Rijn. 
Mevr. G.H. v. Beek-v. Brummen, Heerinstraat 11, 7384 SL 
Wilp.

A.M.G. Reniers. Kap. Berixstraat 1. 6411 ER Heerlen.
Mevr. J. Wouters-Faber, Wilhelminastraat 205 III, 1054 WG 

Amsterdam.
R. van Groen. Javaplantsoen 30 II. 1095 CT Amsterdam. 
Leon Ramakers. Koninginnelaan 100, B 3640 Eisden, 

België.
Mevr. W. Klaassen. Weverstraat 179. 6862 DN Oosterbeek. 
Roger Springael, Jozef Hendrickstraat 83. B 2120 Schoten, 

België.

k a r lh e in z  u h lig  - k a k te e n %053 KERNEN i.R. (Rommelshausen) 17W.-Duitsland LILIENSTR. 5 u
A a n v u l l in g  p la n t e n l i js t  1 9 8 3 /8 4

DM DM
Brasilicactus haselbergii 20,- - 25,-
Echinocactus palmeri 40.-
Mammillaria ascensionis 8.- - 10.--
Melocactus matanzanus 20.--
Stephanocereus leucostele 10.-- - 15.--
Sulcorebutia senilis 8,- - 12.--
Alluaudia dumosa 28,-
Euphorbia canariensis 4.-- - 10.--

O p e n in g s t i jd e n  k w e k e r i j  d in s d a g t o t  v r i jd a g
8 -1 2  u u r , 1 3 .3 0 -1 7  u u r . z a te r d a g  9 -1 2  u u r
G e d u re n d e  d e  z o m e rm a a n d e n  v r i jd a g s  o p e n  to t
1 8 .3 0  u u r .

Voor cactussen en succulenten

J. SPEYCKEN
Speciale hobby-planten voor 

hobby-prijsjes vindt U bij 
Cactus- en hobby-kwekerij

J. SPEYCKEN, 
Maasstraat 12,

5871 AV Broekhuizenvorst. 
Tel. 04763 - 1762
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komt voor dat de ent na het enten wat losgroeit, wat later afbreken tot ge
volg kan hebben.

h) Trichocereus pachanoi
Deze stam heeft dezelfde eigenschappen als de macrogonus, doch hij geeft 
veel meer uitlopers, zowel aan de basis als hogerop. De uitlopers barsten 
door de opperhuid heen, zodat na het wegsnijden van de scheuten grote 
lidtekens ontstaan. Deze stam is bijzonder geschikt om Oreocereussen op 
te enten.

i) Trichocereus spachianus
Het is één van de meest omstreden onderstammen. Sommige liefhebbers 
zijn voor deze stam minder te vinden, niet om zijn kwaliteit als stam, maar 
meer om zijn uiterlijk op latere leeftijd. Doch we moeten allen erkennen dat 
het zeker nog één van onze beste entstammen is. Op deze stam kunnen 
we goed enten, hij groeit snel en gedurende de winter kan hij matige koude 
verdragen. Na 2 a 3 jaar begint de opperhuid te verkleuren en wordt bruin. 
Het chlorophyl of bladgroen vermindert in de stam, waardoor deze plant 
een minder fraai uiterlijk krijgt. Dit esthetisch nadeel komt enkel tot uiting 
bij planten die hoog geënt zijn. Dit kunnen we voorkomen door lage entin
gen d.w.z. op 5 a 6 cm. Het entstuk gaat wanneer het zich ontwikkelt als 
het ware de stam overdekken. Laten wij jaar na jaar de stam wat dieper in 
de grond zakken, dan is het euvel van de minder fraaie onderstam opge
lost. Deze onderstam kan zeer goed gebruikt worden voor alle Cereussoor- 
ten. We letten er wel op dat we iets dikkere onderstammen dan bij bolcac- 
tussen nemen, om de kromme groei te voorkomen. Deze stam is bij uitstek 
geschikt voor alle hardvlezige soorten.

j) Eriocereus jusbertii
Het is een goede stam die jarenlang groen blijft. De plant is niet gemakkelijk 
vatbaar voor wortelaaltjes. Deze stam komt goed door de winter, mits hij 
een weinig vochtig gehouden wordt bij een temperatuur van omstreeks 8° 
C. De geënte planten groeien er goed op en zijn snel bloeirijp. Voor Sulco- 
rebutia's is het een uitstekende stam. Bij het enten zijn er wel wat proble
men. Het slijmerige sap van de stam kan een oorzaak zijn van vele misluk
kingen bij het enten. Bij warm broeierig weer krijgen we soms zwamvor- 
ming op het entvlak (zwarte laag). Dit komt vooral voor wanneer we enten 
in de periode van augustus tot omstreeks half september. We kunnen dit 
voorkomen door een paar dagen voor het enten de planten te begieten met 
een lichte oplossing van Brassicol of Benlate.

VI. Hoe verkrijgen we onze onderstammen?
a) Door te zaaien
Ik kan iedere liefhebber die het werkelijk goed meent met de hobby en over 
de nodige ruimte beschikt, aanraden zelf de nodige - liefst verschillende 
soorten - stammen te zaaien. Op deze manier krijgen we resistente stam
men. De planten die we uit zaad kweken hebben altijd een sterkere groei
kracht en zijn beter bestand tegen allerlei ziekten en plagen dan stammen 
die jaren na elkaar zijn gestekt. We zaaien en verspenen op de gebruikelijke 
manier. Wanneer de jonge Cereusstammetjes twee jaar oud zijn, omstreeks 
mei-juni, snijden we de kopjes af op 1 a 2 cm boven de grond. Het afge
sneden kopje kanten we af aan het snijvlak, zodat de wortels verplicht zijn
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uit het centrum van het stammetje te komen. We laten het kopstukje een 
8-tal dagen drogen met het snijvlak naar boven. Wanneer ze goed droog 
zijn, zetten we de kopstukjes met hun snijvlak op droge argex of zand. Als 
de eerste wortelpuntjes zichtbaar zijn, planten we ze in goede voedzame 
bodem die tevens doorlatend is. Eriocereus jusbertii zal u zeer dankbaar 
zijn, als u bij het standaardmengsel een goede portie leemgrond mengt. 
Door de onderstammetjes af te snijden en te behandelen als stek, worden 
ze dikker, en kunnen wij er op enten het jaar daarop (ze zijn dan 3 jaar). 
Het kan nodig zijn dezelfde bewerking te herhalen voor Eriocereus jusbertii 
daar deze stam gemakkelijk krom groeit als hij niet voldoende dik is. Op de 
afgesneden onderstammetjes kunnen we gemakkelijk tijdelijk, of zelfs blij
vend jonge zaailingen enten. We kunnen ook de kontjes gebruiken als moe
derplanten om er stekken van te snijden en die dan weer als onderstam te 
gebruiken.

De Echinopsisondetsiam behandelen we niet als hierboven beschreven, 
doch de plantjes verspenen we regelmatig en op 2- a 3-jarige leeftijd kun
nen we erop enten.

b) Door moederplanten
We kunnen één of meer grote planten in stukken snijden van 1 0 a 1 5 cm 
lang. Deze behandelen we als stekken en planten ze daarna op. De scheu
ten die op deze moederplant(en) komen bewortelen we. Het jaar daarop 
zijn die dan entbaar. Deze manier is beter geschikt voor iemand die plaats
gebrek heeft. Deze onderstammen zijn echter wel minder resistent dan de 
gezaaide.

VII. Hoe kweken we onze onderstammen?
Ik ben een voorstander om de onderstammen hard te kweken, d.w.z. dat 
we de stammen zoveel mogelijk in de open lucht kweken. Op deze manier 
bouwen ze een grote weerstand op tegen de ons allemaal bekende plagen. 
De onderstammen komen omstreeks half april uit hun winterverblijf (de ser
re) en ze worden onder platglas aan de groei gebracht en blijven afge
schermd tot eind mei staan. In het begin houden we ze matig vochtig en 
tegen eind mei voeren we de vochtigheid op. We laten ze dan de laatste 
1 4 dagen vóór we enten onbeschermd in de open lucht staan, met een re
delijke goede vochtigheid. We enten het best van begin tot half juni, daar 
we in deze periode de minste kans hebben op een hoge luchtvochtigheid 
en de onderstammen zeer goed aan de groei zijn. De kopstukken of scheu
ten kanten we af en laten die een 8-tal dagen drogen, totdat er zich callus 
op de snijvlakken gevormd heeft. Dit weefsel'beschermt de stek tegen al
lerlei vreemde invloeden. Na 8 dagen zetten we ze recht overeind in droog 
zand of argex. We zetten ze liefst op een warme plaats in de zon. Begin 
augustus zullen de wortelpuntjes reeds zichtbaar zijn. Rond de onderste 3 
cm brengen we dan een hormonenpreparaat (Rootone) aan. We dompelen 
de onderste 3 cm even in water en vervolgens in het poedervormig prepa
raat. We planten de kopstukken dan op in een voedzame, doorlatende 
grond. We houden ze droog tot ze goed vast staan. Omstreeks half au
gustus brengen we ze terug in de open lucht en laten ze onbeschermd tot 
einde september buiten staan. Dan zetten we ze onder platglas en laten ze 
geleidelijk aan droger worden, om ze omstreeks einde oktober terug in de 
serre te brengen. Wanneer we de onderstammen op deze manier kweken 
en ze weinig stikstof en wat meer kalium en fosfor geven, hebben we een
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volsappige onderstam die in een goede conditie verkeert. Gezonde 
entstammen zijn de basis van gezonde geënte planten.

VIII. Welke onderstam kiezen we?
Dit is afhankelijk van het doel waarvoor men hem nodig heeft. Daarom heb 
ik geprobeerd in de beschrijving van de verschillende soorten onderstam
men, de karakteristieke eigenschappen weer te geven, zodat u zelf de nodi
ge conclusies kunt trekken. Ook heb ik veel literatuur dienaangaande ge
raadpleegd en ben tot de slotsom gekomen dat alle werken elkaar tegen
spreken. En dat er in werkelijkheid geen bepaalde entstam voor een be
paald geslacht bestaat.

IX. Hoge entingen
Dit zijn alle entingen van minder dan 6 cm. Deze methode wordt toegepast 
paalde soorten snel te doen groeien. Deze planten worden over het alge
meen van de stam genomen en verder gekweekt op eigen wortel. Zo is het 
mogelijk in een viertal jaren van een zaailing van Oreocereus trol/ii, geënt 
op een Trichocereus pachanoi van ± 1 m hoog een plant te kweken van 
60 cm, met een bedoorning die kan wedijveren met gelijk welke import- 
plant van dezelfde soort. Helaas kan dit van het merendeel van de hoge en
tingen niet gezegd worden. Over het algemeen groeien ze snel en zijn los 
bedoornd. Het worden monsterachtige gedrochten, die niets meer gemeen 
hebben met hun wortelechte soortgenoten.
Ze zijn wel nodig voor sommige cristaten, bijv. Haageocereus versicolor 
en Mammillaria bocasana. Deze beide soorten verlangen een Trichoce
reus macrogonus van een 8-tal cm dikte en een 60 è 70 cm lengte.

X. Lage entingen
Dit zijn alle entingen van minder van 6 cm. Deze methode wordt toegepast 
op alle entingen die we verrichten. Ze heeft als groot voordeel dat de 
entstam na verloop van tijd niet meer zichtbaar is. De verzameling krijgt on
danks het feit dat de planten geënt zijn, het aanzien van een wortelechte 
kweek, zonder al de problemen vandien. Wanneer de entstammen niet te 
dik zijn, deformeren zij de planten niet. Deze behouden ook hun bedoorning 
die gelijk is aan hun wortelechte soortgenoten. Wanneer ze op deze manier 
geënt zijn, groeien ze aanvankelijk wat sneller dan wortelechte planten. 
Doch na 2 a 3 jaar hernemen ze hun normaal groeiritme, doordat de 
sapstroom in de onderstam vermindert.

XI. Gemiddelde enting
Hieronder verstaan we alle entingen tussen 6 a 1 5 cm. Deze entingen wor
den voor collectieplanten minder toegepast. Deze manier van enting wordt 
veelal gebruikt voor soorten die men wenst te vermeerderen.

(wordt vervolgd)
B ruggesteenw eg  8 9 , 8 0 8 0  Ruiselede (B.)
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De geslachten Orbea, Orbeopsis, Orbeanthus, 
Pachycym bium  (I)

LARRY LEACH
vertaald en ingeleid door W. Manders

Al gedurende enige jaren zijn er uitgebreide studies gaande in de diverse 
geslachten der Asclepiadaceae en wel in het bijzonder met betrekking tot 
de zogenaamde Stapeliae.
Zo is inmiddels een deel der soorten van Stapelia in andere genera overge
plaatst, wat tot gevolg had, dat de geslachten Orbea en Tridentea in ere 
werden hersteld en er een drietal nieuwe genera bijkwamen. De huidige 
trend is om Caralluma als een vergaarbak van allerlei ongeregeld goed te 
beschouwen en ook in dit geslacht zal zeker een groot aantal veranderin
gen plaats moeten vinden.
Belangrijk werk is al verricht door L.C. Leach, die verbonden is aan "The 
National Herbarium”  van Zimbabwe (Rhodesië) als onbezoldigd botanicus. 
Een aantal naamsveranderingen heeft hij gepubliceerd in "Excelsa, Taxo
nomie Series No. 1 en 2 "  in 1 978. Onlangs verschenen er weer een aan
tal. Leach noemt de kenmerken der stammetjes in de Stapeliae een zeer 
belangrijk aanknopingspunt voor de identificatie. Hij acht ze zelfs van pri
mair belang. Dit is een nieuwe ontwikkeling in de taxonomie der Stapeliae. 
Tot nog toe werden planten uit deze familie-tak voornamelijk aan de hand 
van hun bloemkenmerken geïdentificeerd. Om het geslacht van een plant 
vast te stellen gebruikt Leach eerst de kenmerken van de stammetjes, dan 
de vorm van de bloeiwijze en de plaats ervan aan de stam. De vormen der 
geslachtsorganen: pollinia, guide-rails, spelen een geringere rol.
In Excelsa I bespreekt Leach de volgende geslachten: Orbea, Orbeopsis, 
Orbeanthus en Pachycymbium. De naam Orbea werd door Haworth in 
1812 voor het eerst gepubliceerd; de overige 3 zijn nieuwe - door Leach 
gecreëerde - namen.
Orbea heeft naast de verspreiding over Zuidelijk Afrika ook nog een zekere 
verspreiding in Oost-Afrika. De 3 andere geslachten beperken zich tot Zui
delijk Afrika.

Orbea variegata op vindplaats Signal HiH, 
Kaapstad, Z.A.

Orbea verrucosa op de vindplaats Cradock, Z.A. 
Foto's: Peter V. Bruijns
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Sleutel voor de 4  genera:

Stammen min of meer rechtopgaand, tuberkeltanden breed en vooruitstekend, meestal net on
der de top ervan een paar steuntandies; corolla meestal behaard, corona kaal.
Bloemen relatief .groot (meer dan 3 cm <b), meestal radvormig........................................................

Bloeiwijzen in een schicht van elkaar in tijd opvolgend opengaande bloemen, welk zich ont
wikkelen aan de basis der stammetjes; corolla met een annulus............................... 1, Orbea
Bloeiwijze bestaande uit een pseudo-scherm van ongeveer gelijktijdig opengaande bloe
men; corolla zonder annulus................................................................................... 2. Orbeopsis

Bloemen relatief klein (minder dan 3 cm é), klokvormig en stevig vlezig, in kleine bundeltjes
langs de kanten der stammetjes gerangschikt...................................................3. Pachycymbium
Stammen over de grond slepend, adventief wortelend; tuberkeltanden klein en van kleine - 
bladvormige - aanhangseltjes voorzien; bloemen relatief groot, behaard, met een annulus; co
rona behaard................................................................................................................4. Orbeanthus

I: Orbea

Orbea Haworth omvat planten uit de volgende genera: Stapelia, Stultitia, 
Caralluma en Diplocyatha. Bovendien zijn er twee nieuwe soorten be
schreven.
Het geslacht is onder te verdelen in secties en subsecties en Leach geeft 
hiervoor de volgende sleutel:

1. Corolla met een ringvormige (vaak vijfhoekige) annulus, die de corona omgeeft (NIET: on
dersteunt):
2. Corolla met wratten bezet, gerimpeld of dicht bezet met papillen, rad- of klokvormig, in

dien klokvormig, dan minstens 5 cm e ......................................................... I Sectie Orbea
3. Annulus opvallend, van de corolla oppervlakte afstaand...... la Subsectie Exstantes
3. Annulus eerder gevormd door een verdikking van de corollaschijf als door een be

paalde uitgroei.......................................................................... Ib Subsectie Inspissatae
2. Corolla glad, klokvormig, minder dan 4 cm <b, annulus rechtop rond de monding van de

tubus ...................................................................................................III Sectie Codonidium
1. Corolla met een koepelvormige of kussenachtige annulus, welke de corona draagt..............

.............................................................................................................................II Sectie Stultitia
4. Corona duidelijk 1 O-slippig (5 buitenste en 5 binnenste slippen).......................................

5. Binnenste en buitenste slippen geheel met elkaar en met de coronaschijf (disc) sa
menvloeiend ....................................................................I la Subsectie Confluentilobae

5. Binnenste slippen verbonden met de meeldraadkolom, aangrenzend aan, maar
vrijstaand van, de coronaschijf en de buitenste slippen........Mc Subsectie Librilobae

4. Corona zonder buitenste slippen, ongeveer cirkelvormig, de 5 binnenste slippen oprij
zend van de corona-zoom, corolla erg diep gedeeld............. IIb Subsectie Carentilobae
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Sleutel voor de soorten van Orbea:

I: Sectie Orbea: 
la Subsectie Exstan tes:
- Corolla klokvormig, dicht met papillen bezet, opvallend behaard met beweeglijke, knotsvor

mige haren.................................................................................................................. 1 O. ciliata
Corolla radvormig, met wratten en rimpels bezet, niet of heel kort behaard;

Corolla méér dan 3,5 cm 6:
Binnenste coronaslippen opvallend éénhoornig................................... 2. O. namaquensis
Binnenste coronaslippen opvallend tweehoornig.......................................3. O. variegata
Corolla minder dan 3,5 cm o ..............................................................................4. O. lepida

NB. :  Nr, 4 (O. lepida) is onvoldoende bekend en zou daarom wel eens een kleinbloemige 
vorm van O. variegata kunnen zijn.

Ib Subsectie Inspissatae:
Binnenste coronaslippen opvallend tweehoornig...............................................5. O. pulchella

- Binnenste coronaslippen dicht aanliggend aan de antheren (meeldraden) ongeveer eivor
mig, stomp of afgeknot en helemaal niet eindigend in hoornvormige uitsteeksels..................

................................................................................................................. 6. O. verrucosa
- Onvoldoende bekend om in de sleutel te worden opgenomen, daar men veronderstelt, dat

de annulus ontbreekt; ze behoort hier evenwel vriiwel zeker thuis, maar kan ook een zeer 
extreme variatie van nr. 6 zijn...............................................................................  7. O. irrorata

II: Sectie S tu ltitia
lla Subsectie C onfluentilobae:
1 Binnenste coronaslippen uitmondend in rechtopstaande, ongeveer of duidelijke knotsvormi

ge of hoornvormige uitsteeksels....................................................................................................
2. Corolla met wratten en rimpels bezet, bruinachtig of reebruin gekleurd.

3. Tanden der stammetjes kort, spreidend, tot 10 mm lang, binnenste coronaslippen 
tot 3,5 mm lang..........................................................................................8. O. cooperi

3. Tanden der stammetjes lang, omhooggericht, tot 25 mm lang, binnenste coro
naslippen 4-5 mm lang ..........................................................................9 O. tapscottii

2. Corolla zeer licht gerimpeld of bijna glad:
4. Corollaslippen zeer sterk teruggebogen; binnenste coronaslippen opvallend bultig/- 

knotsvormig; endemisch in de streek van Sabi-Valley in Rhodesië 1 5 . 0 .  umbracula
4. Corolla ongeveer radvormig, spreidend of licht teruggebogen; binnenste corona 

slippen enkelvoudig, stomp of zeer licht knotsvormig, slechts heel weinig of geheel
niet gerimpeld; endemisch in de kustvlakten van Mozambique....................................

........................................................................................................ 1 4 O. haliped/cola
1. Binnenste coronaslippen zonder hoornvormige uitsteeksels, ongeveer ovaal, afgeknot, af

gevlakt, met een rand of twee tandjes, min of meer scherp uitlopend of met een puntje aan 
de top, niet of nauwelijks boven de antheren uitstekend:
5. Corolla klokvormig, met een corona gezeten op een kleine, scherp opgerezen annulus

op de bodem van de tubus..........................................................................12 O. longidens
5. Corolla radvormig of teruggebogen:

6. Annulus niet scherp begrensd, de gehele corolla disc verdikt en in de slippen over
vloeiend aan de buitenrand, corolla licht gerimpeld................... 1 0. O. macloughlinii

6. Annulus duidelijk begrensd, koepel- of kussenvormig (soms iets pannekoekvormig):
7. Annulus koepelvormig of scherp opgerezen, klein, ± 7  mm tb, iets vijfhoekig: 

8 . Corolla helder geel, kastanjekleurig gevlekt; annulus klein, scherp opgerezen,
afgerond, vijfhoekig, ongeveer even groot als de corona.....11. O. speciosa

8 . Corolla roodbruin of donkerbruin, nauwelijks of zeer weinig geel gevlekt; an
nulus koepelvormig, binnenste coronaslippen gewoonlijk ietwat in een punt
uitlopend, soms iets boven de antheren reikend....................... 13. O. woodii

7. Annulus vlak kussenvormig (pannekoekvormig), zwaar concentrisch gerimpeld, 
binnenste coronaslippen afgeknot, afgevlakt, met twee tanden of -minder vaak - 
in een puntje uitlopend, buitenste slippen min of meer gegroefd. Verspreiding 
over Oost-Afrika..................................................................................1 6 O. semota

llb Subsectie C arentiobae:
Corollaslippen onregelmatig kastanjekleurig gevlekt, cilia zilverachtig wit, ± 3  mm lang; co
ronaslippen relatief smal, in het midden breder wordend, min of meer breed in een punt
uitlopend, net zo hooq of iets hoqer als de antheren.................................... 17 .0 .  maculata

- Corolla zwaar gevlekt met korte, transversale, magentakleurige balken, cilia purper, ± 2  
mm lang; coronaslippen breed en vlezig, meestal korter dan de antheren, gewoonlijk eindi
gend in een tweelobbige top .............................................................................18. 0. rangeana
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Ilc Subsectie Librilobae:
Een monotypische subsectie, die - voor zover bekend - endemisch is in Noord-Somalië.............
..................................................................................................................................19. O. prognatha

III Sectie Codonidium:
Een enigszins afwijkende soort, in een eigen sectie ingedeeld........................... 20. O. paradoxa

Vertaling: VZ. Manders, Amer 116, 5751 SW Deurne (wordt vervolgd)

Een kaktus

Ik heb van mijn vriendje een plantje gekregen 
met allemaal stekels en prikkels eraan.

Dat ding heet een kaktus; ik kan er niet tegen 
ik blijf er het liefst maar een beetje vandaan.

Ik geef hem voorzichtig een klein beetje water 
want soms wordt hij mooi, heeft mijn vriendje gezegd.

Eerst is hij heel lelijk, ''m aar'' zei hij; ''veel later, 
dan krijgt hij een bloem” , en dat meende hij echt.

Ik wou het natuurlijk in 't eerst niet geloven.
Verbeeld je, dat rare, dat steek'lige ding!

Maar weet je vanmorgen toen kwam ik van boven, 
ik schrok er haast van, toen ik de kamer in ging.

Mijn plant had een bloem, o het leek wel een vuurtje, 
zo prachtig, zo rood, ik wist niet wat ik zag.

Ik had, voor ik naar school moest, maar nauwelijks een uurtje, 
maar ik had er wel bij willen staan, heel de dag.

Ik ga nu mijn kaktus nog beter verzorgen 
want iedere dag komt er één bloempje bij.

Ik vind het zo grappig en iedere morgen
is het weer een verrassing, dan ben ik weer blij.

Ingestuurd door Veronique Reniers 1 2 jaar
Lieckemsrode 16, 3451 Kortenaken, België

Met toestemming overgenomen uit 
E. Yskes-Kooger: Nieuw Verhalenboek 
Uitgeverij Cante deer, De Bilt
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M am m illaria m agallanii Schmoll

A.B. PULLEN

Planten van deze soort worden op eigen wortel niet veel groter dan 5 cm 
é. De planten groeien lange tijd enkelvoudig, op latere leeftijd kunnen ze zij- 
scheuten gaan vormen.
Het lichaam is eerst gedrukt bolvormig, later wordt het iets hoger dan 
breed. Het groene plantelichaam is volledig aan het oog onttrokken door de 
dichte bedoorning, die overwegend crème-kleurig is. Elk areool draagt on
geveer 70 dunne, naaldvormige randdorens. Een echte middendoren ont
breekt meestal. De dorens kunnen een lengte bereiken van enkele mm tot 
een halve cm. De bloemen zijn niet groot, ongeveer 1 cm, crème met 
roodbruine middenstreep. De bloemen gaan bij deze soort meestal niet erg 
wijd open, hetgeen op de foto goed te zien. De vrucht is een karmijnrode 
besvrucht. De zaden zijn zwart.
Mammillaria magallanii werd in 1945 door Schmoll beschreven. (In: 
Craig, Mammillaria Handbook).
Backeberg beschreef in 1 962 een var. hamatispina (Backeberg, die Cac- 
taceae Band 6, 3882 ). Deze variëteit zou, zoals de naam al zegt, een ge
haakte middendoren bezitten. Bovendien geeft Backeberg als verschil met 
de soort op, dat het aantal randdorens geringer zou zijn, nl. slechts 40-45. 
Zowel de soort als de variëteit stammen uit de Mexicaanse staat Coahuila. 
De soort groeit in de omgeving van de stad Parras, de variëteit niet ver daar 
vandaan in de Siërra Bola.
Sommige auteurs vragen zich af, of het opstellen van de var. hamatispina 
door Backeberg wel gerechtvaardigd was. Men meent, dat het hier veeleer 
om een ecotype gaat. Het is mij niet bekend of de beide vormen ook door 
elkaar op de vindplaatsen voorkomen, of dat er sprake is van duidelijk ge
scheiden populaties.
Pilbeam zegt in zijn boek, vrij vertaald: "Ik heb nog geen planten van Mam
millaria magallanii met de langere, gehaakte middendoren gezien en Hunt 
wijst er op, dat dit een eigenschap zou kunnen zijn, die in de cultuur niet 
blijft bestaan".
Ik vraag mij af of deze opmerking juist is. Uit een portie zaden van Mammil
laria magallanii, afkomstig van de firma De Herdt, door mij uitgezaaid in 
1981,  verkreeg ik 5 zaailingen, die, op het moment dat ik dit schrijf, onge
veer 1 cm ê bereikt hebben. Eén van deze zaailingen vertoont duidelijk de 
kenmerken van de var. hamatispina. Dit plantje bezit lange, roodbruine, ge
haakte middendorens. Aangezien deze zaailingen alle vijf in hetzelfde potje 
groeien, mag men aannemen, dat milieu-verschillen hier geen rol gespeeld 
hebben.
Derhalve moet de aanleg van gehaakte middendorens genetisch bepaald 
zijn. Het zou interessant zijn te weten, waar de zaden vandaan komen. Wa
ren dit zaden van cultuurplanten of importzaden? Als het inderdaad import- 
zaad geweest is, rijst de vraag of alle zaden uit planten van één populatie 
geoogst zijn of dat er zaden, afkomstig uit verschillende populaties, door el
kaar gemengd verkocht zijn.
Tenslotte nog iets over de cultuur. Uit bovenstaande blijkt al, dat we hier 
met een langzame groeier te maken hebben. Zaailingen blijven het eerste 
jaar vrij klein en kunnen in hun tweede levensjaar een doorsnede van onge
veer 1 cm bereiken. Het overwinteren van de éénjarige zaailingen is een 
lastig karweitje. Enerzijds moet men er voor waken, dat de kleine zaailingen
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Mammillaria

magallanii

Foto van de schrijver

niet uitdrogen, anderzijds is teveel water bij een te lage temperatuur funest. 
Dit geldt overigens ook voor andere soorten uit de Lasiacanthagroep, zoals 
Mammillaria egregia en Mammillaria lasiacantha. Wanneer de planten 
éénmaal door de moeilijke periode heen zijn, kan men ze met wat zorg wel 
verder kweken. De groei blijft langzaam. Backeberg (en ook andere au
teurs) beveelt aan deze planten te enten. Beslist nodig is dit echter zeker 
niet. Van de 8 exemplaren van deze soort, die ik momenteel in mijn kas 
heb staan, is er één geënt. Deze plant, afkomstig uit een bekende Zwitser
se cactuskwekerij, groeit inderdaad sneller dan zijn soortgenoten op eigen 
wortel. Ook maakt de plant meer zijscheuten dan zijn ongeënte broeders. 
De plant op de foto is het geënte exemplaar.
Mammillaria magallanii is één der vroegstbloeiende soorten van dit 
geslacht. Reeds in januari zijn er knoppen te zien. Bij voldoende helder 
weer kan men dan tussen half maart en half april de bloei verwachten. De 
planten zijn reeds bij een vrij geringe diameter bloeibaar.

Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

B O E K B E S P R E K IN G

H o o k e r 's  Ic o n e s  p la n ta ru m . V o l X X IX ,  p a rt I I I :  N e w  s u c c u le n t s p in y  E u p h o rb ia 's  
fro m  Rast A fr ic a . S u s a n  C a rte r.
Prijs £ 6 .00 (incl. verzendkosten), te bestellen bij The Secretary, Bentham-Moxoa Trust, Royal 
Botanie Gardens, Kew, Richmond, Surrey TW9 3AB, Engeland.
Sinds het eind van de vorige eeuw zijn vele bedoornde succulente Euphorbia's uit Tropisch Oost- 
Afrika bekend geworden. De eerste werd in 1 894 beschreven en geleidelijk aan liep het aantal 
op tot ± 50. Het boek dat nu voor mij ligt, verschenen in december 1 982 en geschreven door 
een medewerkster van het herbarium van Kew Gardens, voegt 27 nieuwe soorten aan de lijst 
toe. Behalve uitgebreide beschrijvingen van deze soorten bevat het boek ook een sleutel op alle 
bedoornde Euphorbia's die thans uit Kenia, Tanzania en Oeganda beschreven zijn. Een nadeel is 
dat de beschrijvingen uitsluitend in het Latijn worden gegeven. Uit de prachtige tekeningen zijn 
vele soorten echter gemakkelijk te herkennen. Bovendien wordt in de Engelse tekst vaak een ver-
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gelijking getrokken met verwante soorten, waarbij de opvallendste kenmerken genoemd worden. 
Wie, zoals ik, vele Oostafrikaanse Euphorbia's zelf heeft verzameld of uit andere bronnen in zijn 
collectie heeft opgenomen zal er goed aan doen de namen bij zijn planten nog eens kritisch te be
kijken. Een aantal van de thans beschreven soorten is nl. onder een - naar thans blijkt - verkeerde 
benaming verspreid. Het boek besluit met een opsomming van alle Euphorbia-soonen die in de 3 
genoemde landen voorkomen {voorzover ze succulent en bedoornd zijn). Daarbij wordt verwe
zen naar de literatuur, waarin de originele beschrijvingen zijn te vinden. Ondanks het genoemde 
bezwaar is dit een boek dat naar mijn mening op gelukkige wijze een leemte opvult in onze kennis 
van de succulenten uit een gebied waar zeker nog vele interessante planten op ontdekking wach
ten.
Fr. No/tee, Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht

T IJD S C H R IF T E N

Kakteen und andere Sukkulenten 3 4 - 1 ,  Jan. 1 9 8 3 .
De titelplaat van dit nummer wordt gesierd door een foto van een bloeiende Mammillaria ya- 
quensis W. Brügel verhaalt over de vondst van een, waarschijnlijk nieuwe, Peniocereus in Baja 
California. De vorming van chimaeren bij E. jusbertii wordt behandeld door J. Drawert. M. Hils 
bespreekt Opuntia clavarioides, het "Negerhandje", en beeldt een bloeiend exemplaar at. 
Arthrocereus campos-portoi wordt uitvoerig besproken door P. Braun. Hoe men cactuszaai
lingen d m v. een zgn. dubbelenting sneller kan doen groeien wordt verteld door V I. Mrinskji. 
R. Gruber is toe aan deel 3 van zijn artikelenreeks over Venezuela. In deze aflevering komen de 
Melocactussen aan de orde. Een overzicht van het geslacht Epithelantha wordt gegeven door 
W. Heyer. G. Gröner behandelt de problematiek rond Rebutia perplexa Een bijdrage over de 
anatomie van de plaats van vergroeiing bij geënte cactussen wordt geleverd door G. Jurzitza.

Kakteen und andere Sukkulenten 3 4  - 2 , Febr. 1 9 8 3
Op de voorplaat van deze aflevering prijkt een fraai bloeiende Morawetzia sericata. Jan Riha 
bericht over de cactussen uit zuidelijk Oaxaca, m.n. over Ortegocactus macdougallii. E. Meier 
bespreekt een nieuwe Schlumbergera-cultivar. Sclerocactus pubispinus en S. spinosior, en de 
verspreiding van deze beide soorten, zijn het onderwerp van een bijdrage van J. Busek. Kleiner 
wijdt een korte bijdrage aan Crassula falcata Ferocactus flavovirens vormt het onderwerp 
van F. Krahenbühl. Sulcorebutia mentosa wordt kritisch onder de loep genomen door G. Fritz. 
Het eerste deel van een voordracht door J. Donald betreffende de nieuwere inzichten in de 
systematiek van de geslachten Rebutia, Sulcorebutia en Weingartia wordt in dit nummer af
gedrukt.

Kakteen und andere Sukkulenten 3 4  - 3 , m aart 1 9 8 3
Op de voorplaat van dit nummer staat Sempervivum cv "Rotsandsteinriese" afgebeeld. W. 
Stuppy bespreekt Lobivia winteriana Het slot van de voordracht van J. Donald over Rebutia, 
Sulcorebutia en Weingartia wordt in deze aflevering gegeven. Ostolaza & Mischler geven de 
nieuwbeschrijving van Islaya omasensis W. van Heek en W. Strecker publiceren reisim
pressies uit Brazilië. P. Braun behandelt Pilosocereus aurilanatus. Eveneens van de hand van 
Braun een felicitatie ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van Leopoldo Horst. K. Schreier 
vraagt zich af of de dagen der Mexicaanse cactussen geteld zijn.

Kakteen und andere Sukkulenten 3 4 -4 , april 1983
Op de frontpagina van deze aflevering staat een fraaie natuuropname van Weberbauerocereus 
albus. Notocactus herteri wordt besproken door G. Weissweiler. De rol van fosforzuuresters 
als bestrijdingsmiddelen wordt uit de doeken gedaan door B. Potocki-Roth. H. Schmidt bericht 
over de bloei van zijn Chamaeceraus silvestrii fa. "aureus". De systematische plaats van het 
geslacht Escobaria wordt behandeld door N. Taylor. U. Kohier bericht kort over Frailea friedri- 
chii. Riha & Subik wijden hun bijdrage over de cactussen uit zuidelijk Oaxaca ditmaal aan 
Mammillaria dodsonii C. Horich bericht over de verspreiding van Epiphyllum macropterum  in 
Costa Rica. Saxifraga longifolia, een schitterende Steenbreek-soort, die endemisch voorkomt 
in de centrale Pyreneeën, wordt in woord en beeld voorgesteld door M. Hils. F. Strigl 
bespreekt Gymnocalycium pseudoragonesei n.n , terwijl de echte Gymnocalycium ragone- 
sei wordt behandeld door A. Hetzenecker. E. Haugg meldt, dat de Poolse postdienst een fraaie 
serie postzegels met motieven uit de wereld van cactussen en succulenten uitgebracht heeft. 
Een onbekende Coryphantha wordt afgebeeld door M. Hils met het verzoek de juiste naam te 
leveren. E. Kleiner haalt onder de titel "kwalijk riekende schoonheid" de bloemen van Orbea 
voor het voetlicht. Pelargonium alternans is het onderwerp van een bijdrage van R, Schmied. 
Besprekingen van nieuwe literatuur en verenigingsnieuws maken dit (extra dikke) nummer 
weer volledig.
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Cartoon

J. Claesen, Eendekkerlaan 22, 1150 St. Pieters-Woluwe (B.)

Kakteen und andere Sukkulenten 3 4  - 5 , mei 1 9 8 3
Op de voorplaat van dit nummer staat een foto van Sulcorebutia verticillacantha. Crassula 
globosa wordt in woord en beeld voorgesteld door R. Schmied.
F Jonic levert een korte bijdrage over Loxanthocereus sextonianus.
Over het enten wordt geschreven door E. Haugg.
H. Wery bespreekt een nieuwe Astrophytum-hybride. Diers en Esteves brengen de nieuwbe- 
schrijving van PseudopHocereus vilaboensis, een nieuwe soort uit de Braziliaanse staat Goias. 
H. Dopp wijdt een bijdrage aan negatieve fototropie bij planten uit het geslacht Eriocereus. 
Horich bericht uit Costa-Rica over Hylocereus stenopterus. Taylor is toe aan deel 2 van zijn 
verhandeling over het geslacht Escobaria 
Kleiner geeft praktische tips bij het verpotten.
Een drietal jubilarissen wordt in het zonnetje gezet; Sadovsky naar aanleiding van zijn 90ste, 
Ritter n.a.v. zijn 85ste en Rauh n.a.v. zijn 70ste verjaardag.

Kakteen und andere Sukkulenten 3 4  - 6 , Juni 1 9 8 3
Op de titelpagina van deze aflevering staat Thelocephala aerocarpa afgebeeld. K. Schreier 
schrijft over de cactusflora van de Maagdeneilanden. W. van Heek en W. Strecker vervolgen 
hun reisverslag over Brazilië. N.P. Taylor is toe aan het derde deel van zijn artikelenreeks over 
het geslacht Escobaria Een korte bijdrage over Pelecyphora aselliformis komt van de hand 
van E. Koch. Over de gevolgen van het importeren van konijnen en cactussen in Australië han
delt een bijdrage van R. Schubert. Rebutia eos wordt in woord en beeld voorgesteld door G. 
Gröner. Over kasverwarming en kasisolatie schrijft G. Seifert. E. Haugg stelt weer een aantal 
postzegels met cactusmotieven voor.

A.B. Pullen, Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen
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British Cactus & Succulent Journal, 1 (1). 1 9 8 3
Het eerste kwartaalnummer van de beide, samengaande Engelse cactusverenigingen is 
uit. De omslag heeft een moderner uiterlijk gekregen. Maar de layout van het binnenwerk bleef 
zoals het in het orgaan van de 'National' was. Behalve op het titelblad zijn er geen kleurenpla
ten. De zwartwitfoto's blijven vrij pover van kwaliteit. Naast dit tijdschrift wordt nog een jaar
boek uitgegeven, 'Bradleya' genaamd, waarin de meer wetenschappelijke artikelen worden op
genomen. De titelpagina bevat een kleurenplaat, die Brighamia insignis voorstelt en waarvan, 
aldus G. Rowley, op de wereld slechts een paar honderd exemplaren bestaan. Het hele 
geslacht Ariocarpus wordt door L. en D. Needham behandeld. Daarbij rekent men de planten 
van de geslachten Roseocactus en Neogomesia ook tot het eerstgenoemde geslacht. G. Kulik 
vraagt aandacht voor de Chenopodiaceae ( =Ganzevoetfamilie), waartoe ook cultuurplanten 
zoals spinazie en de suikerbiet horen. D. Heyde en H. Kelleter togen op cactussafari in Oost- 
Duitsland. R. Starling en G. Butler behandelen het onderwerp biologische controle m.b.t. het 
voortijdig afsterven van cactuszaailingen. D. Speirs wijdt aandacht aan binnenshuiscultuur en 
in een volgend artikel schrijft hij over het geslacht Sansevieria D. Goold-Adams schrijft 
waarom hij ondermeer van vetplantjes houdt.

British Cactus & Succulent Journal 2 (1). June 1 9 8 3
Met Roberts behandelt het geslacht Haworthia H. Broogh is toe aan deel 2 van zijn ervaringen 
op het eiland Tenerife. J. Betteley richt zijn aandacht op de zgn. primitieve cactussen. Bedoeld 
worden dus hier Pereskia, Rhodocactus en Pereskiopsis Over de oorzaken van schade aan 
cactussen wijdt K. Gruber een artikel. Verder wordt aandacht besteed aan Werner Rauh en Frie- 
drich Ritter, tevens is er een in memoriam J.C. van Keppel.

Cactus & Succulent Journal (U .S .), 55  (2). 1 9 8 3
C. Glass en R. Foster verhalen in woord en beeld hoe hun Aloë suzannae in bloei geraakte. J. 
Pilbeam schrijft dat hij Mammillaria beneckei en Mamm. guerreronis in zijn kas tot bloei 
kreeg. C. Glass verhaalt uit zijn Mexicaans logboek over een in 1978 ondernomen expeditie 
naar Centraal Mexico. M. Kimnach brengt Wilmattea minutiflora voor het voetlicht, een soort 
die nauw verwant is aan het genus Hylocereus. J. Jumpe e.a. schrijven over het droogrot- 
verschijnsel bij Lithops. A. Lau ontdekte bij toeval een nieuwe variëteit en in de hier gepubli
ceerde nieuwbeschrijving maakt hij gewag van Mammillaria rekoi var. leptacantha..Cb. Kraft 
heeft het over een interessante populatie van Coryphantha Ivivipara v a r j alversonii. S. Sil- 
berstein e.a. behandelen de vitro-cultuur van Euphorbia flanaganii. J. Mauseth behandelt in 
deel 3 van zijn artikel over de anatomie van de cactus de celstructuur.

Cactus and Succulent Journal 55  (3). M ay-June 1 9 8 3
M . Donnell geeft zijn persoonlijke waarnemingen met betrekking tot Sclerocactus polyancistrus 
weer. Dat A. Lau voorlopig niet weg te branden is in dit tijdschrift blijkt wel uit de 22e aflevering 
over zijn Zuidamerikaanse reis, waarbij nu Chili aan de beurt is. Een ander reisverslag is van de 
hand van D. Grigsby; het betreft zijn tocht in 1 978 naar het centrale deel van Mexico. J. Mau
seth is toe aan deel 4 van zijn reeks over de anatomie van de cactus. Deze aflevering gaat over de 
rijpe cel. Natuurlijk is er weer een nieuwe species: Caralluma denboefii, beschreven door J. La- 
vranos. Phyrrhocactus deherdtiana werd door Fr. Kattermann als onderwerp gekozen. W. Rauh 
vraagt aandacht voor de succulente vegetatie op Centraal Madagascar. B. Hardgraves vraagt 
zich af of Euphorbia decidua een bepaalde evolutie doormaakt. Tenslotte becommentarieert G. 
Wrinkle het geslacht Haworthia

Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4 7 0 6  KL Roosendaal
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Braziliaanse M elocactussen m et een H U -num m er (I)

GEERT EERKENS

Een overzicht zal worden gegeven van Melocactus-species, welke zijn 
voorzien van een HU-nummer. Zoals bekend staat HU voor Horst- 
Uebelmann.

HU 1 1 2
Deze nog onbeschreven soort heeft als provisorische naam Melocactus 
multiceps. De naam is gebaseerd op de meerdere cephalia, die deze plan
ten kunnen krijgen. De bedoorning is naaldvormig en bruin. De groeiplaats 
is Itoabim. Een provisorische naam is ook nog M. itamobiensis.

HU 1 22
De voorlopige naam voor deze soort was M. saxicola De juiste naam is 
echter Melocactus mulequensis, waaronder hij door Buining en Brederoo 
werd beschreven in Succulenta 1976, p. 46-51. De groeiplaats is ten 
oosten van Caitité bij Muleque.
De planten dragen een vrij dichte naaldvormige bedoorning. De dorens zijn 
lichtroodachtig bruin met donkere punt.

HU1 24
Deze soort is bekend als Melocactus caititensis, maar dit is nog een voor
lopige naam, genoemd naar de groeiplaats Caitité. De plant verschilt echter 
aanmerkelijk van M. mulequensis Buin. & Bred. De bedoorning is ivoor
kleurig en stevig.

HU 1 24A
Er is vrijwel geen verschil met HU 1 24. Ook de bedoorning is praktisch 
hetzelfde. De groeiplaats is ten westen van Anacé.

HU 128
Dit is een interessante soort met dikke korte kromme dorens van 2 a 2 '/2 
cm lengte. De naam is dan ook Melocactus curvicornis Buin. & Bred. en 
werd beschreven in ons zustertijdschrift de K.u.a.S. 1972 p. 33-35. De 
groeiplaats is ten noord-westen van de Serra das Almas bij Macaubas. Een 
provisorische naam was dan ook M. macaubensis Deze soort is zelfsteriel.

HU 132
De voorlopige naam van deze Melocactus is M. disciformis. Waarop de 
naam moet slaan is niet duidelijk, want de planten hebben een normale 
vorm en zijn zeker niet extra plat.
De bedoorning is bruinzwart, 2 a 3 cm lang en gebogen. Zeer typisch is 
echter het kleine bloemetje, dat van top tot teen rood is. Bij alle andere Me- 
lo's wordt de bloem naar beneden toe lichter tot wit bij het vruchtbeginsel.
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Het cephalium is trouwens ook extra rood. De bloem kan overigens nauwe
lijks door het cephalium heen dringen en men ziet dan ook alleen maar een 
rood puntje. De groeiplaats is Seabra.

HU 137
Dit is Melocactus rubrisaetosus Buin. & Bred., gepubliceerd in Succulenta 
1 977 p. 1 62-1 67. Deze soort is dicht roodbruin bedoornd. Van dezelfde 
plant kan men korte en lange vruchten oogsten. De groeiplaats is volgens 
de beschrijving Milagres; Buining geeft in zijn HU-lijst echter als groeiplaats 
Itabiraba. Er zijn dan ook provisorische namen bekend zoals M. itabiraben- 
sis en M. itaberensis.

HU 140
De provisorische naam van deze soort is Melocactus medinaensis, ver
noemd naar de groeiplaats nabij Medina. De bedoorning is naaldvormig en 
bruin en is hetzelfde als die van HU 112. Volgens Pierre Braun, die op de 
groeiplaats is geweest, zijn HU 112, HU 140 en HU 168 alle dezelfde 
soort, hetgeen ik ook wel juist acht. De correcte naam voor alle drie is dan 
Melocactus azulensis Buin. & Bred.

HU 148
De naam van deze plant is Melocactus florschuetzianus, vernoemd naar 
de bekende bioloog Dr. Florschütz, die in het begin der jaren vijftig ook we
tenschappelijk onderzoek heeft verricht in Suriname.
De beschrijving van HU 148 vond plaats in Ashingtonia 1 975, volume II 
nr. 2 p. 25-27 door Buining en Brederoo. De planten dragen ivoorkleurige, 
sterk naaldvormige dorens; het plantelichaam is typisch olijfkleurig groen. 
Een mooie soort. De groeiplaats is Barrocao, Minas Gerais. Een provisori
sche naam was M. longispinus var. barocensis.

HU 149
In het juli/augustus nummer van het Amerikaanse Cactus and Succulent 
Journal 1 974 p. 191-194 publiceerden Buining en Brederoo Melocactus 
longicarpus De naam duidt op de lange vruchten van meer dan 4 cm, bij 
slechts 7 mm dik. De soort is roodbruin bedoornd. Door de vele middendo
rens is de bedoorning erg dicht. Het cephalium is wit. De groeiplaats is de 
omgeving van Porteirinha. Provisorische namen waren M. porteirimensis 
en M. longispinus.

Tamanredjo, district Commewijne, Suriname

(wordt vervolgd)

Illustraties op bladzijden 240 en 241 .
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Foto's: A.F.H. Buining Me/ocactus mu/equensis HU 122



Foto's A.F.H. Buining
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De geslachten Orbea, Orbeopsis, Orbeanthus, 
Pachycym bium  (II)

LARRY LEACH
ve rtaa ld  en in ge le id  d o o r W. M anders

Een beknopt overzicht van de twintig soorten, welke Orbea naar huidige in
zichten bevat:

I Sectie Orbea

la Subsectie Exstantes:

I Orbea ciliata (Thunberg) (Kirkia 10(1): 291, 1 975)
Deze plant is welbekend onder de thans verouderde naam Diplocyatha ci
liata (Thunberg) N.E.Br. Ze is verwant aan Orbea verrucosa en heeft bo
vendien een met O. variegata en in het bijzonder met O. namaquensis 
overeenkomstige annulus. Met deze laatste bestaat er ook nog een gelijke
nis in het uiterlijk van de stammetjes. Hier ten lande is de cristaatvorm van 
O. ciliata het best bekend; er bestaat echter ook een normale vorm (die 
veel zeldzamer is).

2. Orbea namaquensis (N.E.Br.) Leach (Kirkia 10(1): 290, 1 975).
Leach heeft bij deze soort niet alleen Stapelia namaquensis in Orbea ge
plaatst, hij acht de variëteiten (v. ciliolata N.E.Br., v tndentea N.E.Br. en 
v bidens N.E.Br.) eveneens behorend tot de soort.
Leach schrijft: "Alle gepubliceerde variëteiten van deze zéér variabele soort 
kunnen tot de soort gerekend worden, daar de kenmerken, waarop de on
dersoorten gebaseerd zijn, over de gehele soort variëren".
N.E. Brown (1909) stelt: " ......  er zijn géén twee geheel identieke
vondsten te doen. De buitenste corona slippen bijvoorbeeld, zijn zó varia
bel, dat twee a drie variaties in één corona aangetroffen kunnen worden; 
bovendien variëert de beharing - één van de voornaamste kenmerken, 
waarop de variëteiten gebaseerd zijn - al net zo ..... " .

3. Orbea variegata (L.) Haworth (Syn. Succ. PI., 40, 1812).
Zeker wel bekend onder de naam: Stapelia variegata L. Er zijn hiervan 
door de jaren heen nogal wat variëteiten beschreven, die naar de mening 
van Leach wel vergeten kunnen worden. Het is, aldus Leach, beter te spre
ken van één, zij het zéér variabele, soort.
Op een gebied van 70 bij 90 meter op Robben eiland (Z.-Afrika) werden 
door Pillans 1 7 (!) verschillende variëteiten verzameld (N.E. Brown 1 909). 
Ook het chromosomenaantal varieert. Normaal 2n = 44.

4. Orbea lepida (Jacq.) Haworth (Suppl. PI. Succ., 13, 1819).
Dit is de nieuwe naam voor Stapelia lepida Jacquin. De ombenoeming van 
deze soort is aan de hand van herbariummateriaal tot stand gekomen. Dit, 
omdat er géén levend materiaal en géén vindplaats van de plant bekend is. 
Zie verder de sleutel.

Ib Subsectie Inspissatae

5. Orbea pulchella (Masson) Leach (Kirkia 10(1): 290, 1 975).
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De nieuwe benaming voor Stapelia pulchella Masson. Deze soort schijnt 
beperkt te zijn tot een klein gebied in de omgeving van Port-Elizabeth (Z.- 
Afrika), meestal dicht langs de kust. De meest beschreven vindplaats is 
Port-Elizabeth en directe omgeving.
Ook hier weer treft men variatie in de bloemen aan. De stammetjes zijn 
nauw verwant met die van O. verrucosa en O. variegata. Ze zijn wat klei
ner en hebben relatief kleinere tanden. Net als bij de beide andere soorten 
zijn ook hier zo nu en dan steuntandjes en kleine, eenvoudige cilia aanwe
zig-

Orbea
variegata

Orbea ciliata

6. Orbea verrucosa (Masson) Leach (Kirkia 10(1): 290, 1975).
Naast Stapelia verrucosa Masson behoren hiertoe: Stapelia verrucosa v. 
robusta N.E.Br., S. verrucosa v. punctifera  N.E.Br., S. verrucosa v. pal
lescens N E.Br., S. verrucosa v. roriflua  (Jacq.) N.E.Br., S. verrucosa v. 
conspicua N.E.Br. en Stapelia irrorata sensu R.A. Dyer in Flow PI Afr 
31 : t1 205 (1 956).
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Hoewel de soort uit Transkei, Stapelia fucosa N.E.Br., hier wordt geaccep
teerd als zijnde synoniem aan O. verrucosa (Masson) Leach, wordt het 
raadzaam geacht, beide soorten als "taxonomisch verschillend op varië- 
teitsniveau”  te beschouwen.
Specimina - behorend tot de variëteit roriflua - wijken vaak erg af en gezien 
hun geïsoleerde vindplaats, mag hun taxonomische splitsing enigszins te 
rechtvaardigen schijnen; het is echter nauwelijks mogelijk dergelijke speci
mina als verschillend te erkennen. Dit, omdat alle vormen der corolla, van 
diep kop- of bekervormig tot bijna vlak, aangetroffen kunnen worden in één 
populatie. Bovendien treden er in de afzonderlijke individuen vaak brede va
riaties op.
6b. var. fucosa (N.E.Br.) Leach (Exc., 25-27, 1 978). Het duidelijk kenmerk 
van deze variëteit is te vinden aan de stammetjes, die met hun kleine, relatief 
zwakke tuberkeltanden zich duidelijk onderscheiden van de fors getande 
stammetjes, welke zo typisch zijn voor de variëteit verrucosa.
Ook de bloemen zijn gewoonlijk kleiner, vaak véél kleiner en meestal zwaar
der gevlekt. De schijf is slechts zeer ondiep schotelvormig. De slippen 
spreiden zich of zijn licht teruggebogen. Er is nooit, zoals bij de var. verruco
sa, sprake van een diepe beker-, buis- of klokvorm.
De annulus is relatief dikker en scherper begrensd dan die van de planten 
van zuidelijker herkomst.

Orbea namaquensis 
(springbok)

Foto's: P. V. Bruyns
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7. Orbea irrorata (Masson) Leach comb. nov., (Exc., 27, 1978). 
Synoniemen: Stapelia irrorata Masson, S. verrucosa sensu Schlechter in 
Journ. of Bot., 36: 484 (1 898) pp. quad syn. Stapelia irrorata et Podan- 
thes irrorata
Het typische herbariummateriaal van Masson schijnt niet bewaard te zijn 
gebleven.
Naar het schijnt is O. irrorata zeer nauw verwant met O. verrucosa en het 
lijkt waarschijnlijk, dat ze beschouwd kan worden als slechts één van de 
vele vormen van deze soort.
In 1 956 werd een specimen (Northover 43933 in PRE) afgebeeld in vol. 
31 van Fl. PI. of Africa, t 1205 en hoewel deze later (Index to Flowering 
Plants, 1 964) beschouwd werd als een exemplaar van Stapelia verrucosa 
v. pulchra, werd ze aanvankelijk geïdentificeerd als Stapelia irrorata. Deze 
identificatie was gebaseerd op de aanwezigheid van een extreem geredu
ceerde annulus. Plet lijkt zeer aannemelijk, dat de door Masson beschreven 
soort gebaseerd was op een dergelijk exemplaar, of eentje met een nog 
sterker gereduceerde annulus. Evenwel bij gebrek aan herbariummateriaal 
en ieder detail t.a.v. de corona, lijkt het raadzaam - voor dit moment al
thans - de soort als zodanig te handhaven.

Verta ling : V/. M anders, A m e r 116, 5 7 5 1  S W  Deurne (wordt vervolgd)

De invloed van waterzuurgraad en -hardheid 
op cactuspotgrond

DEON V.D. BERK

De verzorging van cactussen, elke liefhebber weet ervan mee te praten, 
brengt regelmatig problemen met zich mee. Het plotseling afsterven van 
een al jarenlang goed gedijende plant, of wat minder dramatisch, een 
groeistagnatie in de periode waarin we dat niet verwachten. De oorzaken 
ervan zijn meestal niet te achterhalen en worden gewoonlijk toegeschreven 
aan onjuiste kultuuromstandigheden of onbekende ziekteprocessen in de 
cactus zelf. Plet welvaren van cactussen vereist van ons als liefhebbers dan 
ook een zekere kennis op het gebied van grondsamenstelling, watergift, 
vochtigheidstoestand en lichthoeveelheid. Elk boekwerkje over cactussen 
geeft wel enige informatie op dit gebied. In deze bijdrage aan Succulenta 
echter wil ik me beperken tot de invloed van de waterzuurgraad en - 
hardheid op de grondsamenstelling gedurende één groeiseizoen.
Algemeen geldt voor cactussen dat het grondmengsel een zuurgraad (pH) 
behoort te hebben tussen 5 en 7,5, dus licht zuur tot neutraal. Elke cac
tusliefhebber heeft zo zijn eigen ideeën over "z ijn " grondmengsel, maar met 
name voor degenen, die zelf hun grondmengsel samenstellen, is het zeker 
nuttig de zuurgraad hiervan regelmatig te kontroleren. Een betrouwbare en 
eenvoudige test is hiervoor in de handel (Pehamet, Heilige, prijs ± f  35,-). 
In het voorjaar van 1 982 waren al mijn cactussen weer eens aan verpotten 
toe en heb ik een grondmengsel samengesteld uit potgrond, zand en klei in 
de verhouding 5:3:2. De pH hiervan bedroeg na goed doormengen en toe
voeging van kleikorrels tussen 6,5 en 7. Als de groei en dus de stofwisseling 
van de cactus eenmaal weer op gang komt zullen geleidelijk veranderingen 
optreden in de mineralenverhoudingen in de grond en kunnen deze van in-
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vloed zijn op de zuurgraad. Een veel sneller ingrijpende factor op de grond-pH 
echter vormt de toediening van water. Het Amsterdamse leidingwater 
waarop ik destijds aangewezen was, had (heeft) een pH van ongeveer 8,1 bij 
een hardheidsgraad van 1 2 tot 1 5. (gegevens Amsterdams Waterleidings
bedrijf voorjaar 1 982). De hardheid van water is veelal verantwoordelijk voor 
de "kalkvlekken" op de planten en de vorming van de grauwe korstige bo
venlaag van de potgrond. Het ligt nogal voor de hand, dat één seizoen water- 
geven met dit leidingwater bepaald geen positieve invloed zou hebben op de 
samenstelling en zuurgraad van het oorspronkelijke grondmengsel en dat 
verlaging van pH en hardheid van het leidingwater wel gewenst zouden zijn. 
Het kunstmatig zachter maken van water is echter geen eenvoudige proce
dure. In aquariumwinkels is het mogelijk filters te kopen met verwisselbare 
harsvulling, waarover het leidingwater kan worden geleid. De kosten van de 
vulling zijn hoog en met name bij grote waterhoeveelheden loopt dit al snel 
op tot een tiental guldens per watergift. Regenwater heeft de naam zacht te 
zijn. Het Amsterdamse regenwater echter voldoet niet aan deze regel. Een 
test met een in elke aquariumwinkel verkrijgbare test ter bepaling van de 
hardheid van water leerde mij, dat leidingwater inderdaad een hardheid had 
van 14, terwijl regenwater een hardheid had van gemiddeld 1 2. De ideale 
waterhardheid voor onze planten ligt tussen 3 en 8 hardheidsgraden, zodat 
deze waarde nog veel te hoog is. Herhaaldelijk wordt ook aanbevolen water 
eerst 1 0 tot 15 minuten door te koken. Hierbij ontstaat een neerslag van 
kalkzouten (ketelsteen) met gunstig resultaat op de waterhardheid. Ook dit 
leverde mij een teleurstellend resultaat op, de daling liep niet verder dan tot 
1 2 hardheidsgraden. Al met al bleek dus de beïnvloeding van de leidingwa- 
terhardheid praktisch onhaalbaar, temeer daar ik per watergift ongeveer 50 
liter water gebruik.
Geheel anders echter ligt de zuurgraadcorrectie van leidingwater. De meest 
eenvoudige manier om de zuurgraad te verlagen, bestaat uit toevoeging 
van azijn- of citroenzuur; 1 5 cc witte azijn op 1 0 liter leidingwater gaf een 
pH van ± 7 , 35 cc een pH van ± 6 en 70 cc azijn deed de pH dalen tot 
ongeveer 5. (Tetratest pH). Citroenzuur is als korrelige substantie verkrijg
baar bij elke apotheek. Eén afgestreken theelepel op 10 liter leidingwater 
levert een pH op van ongeveer 5,5. Een andere regelmatig terugkerende 
aanbeveling vormt het toevoegen van turfmolm (lage zuurgraad) aan het 
water en dit enige dagen te laten staan alvorens de planten ermee te begie
ten. Ik heb 350 gram turfmolm bijeengehouden in een nylonkous geduren
de één week in leidingwater laten drijven. Na 24 uur bedroeg de pH van dit 
water 7,4 (was oorspronkelijk 8,1) bij een hardheid van 1 4. Na een week 
was de zuurgraad verder gedaald tot 6,5 en de hardheid tot 1 2. Ook dit 
leidde dus tot een positieve verbetering, maar kostte wel wat tijd. In de 
praktijk was dit ook wel een omslachtige behandeling; 5 verschillende em
mers en bij hergebruik van dezelfde turfmolm was het effect op pH en 
hardheid na 2 tot 3 keer vrijwel verdwenen. Met al deze wetenschap heb ik 
gedurende het groeiseizoen 1 982 besloten tot een watergift, waarbij af
wisselend 50 cc azijn of één theelepel citroenzuur aan het leidingwater 
werd toegevoegd. Het effect op de grondzuurgraad was zonder meer 
gunstig. In februari 1 983, dus één jaar later, bleek bij een steekproef dat 
de cactuspotgrond gemiddeld een pH had van 6,5. Het is daarom zeker 
zinvol om de gietwater-pH te verlagen, teneinde het al te snel basisch 
(zuurgraad boven de 7) worden van de potgrond te vertragen.

Duinkerkenlaan 69, Eindhoven
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H et geslacht G ym nocalycium  (IX)

LUDWIG BERCHT

Serie XI. Pflanziana, Buxbaum
Kenmerk van de serie: De zaden zijn eivormig met een zeer klein hilum aan de 
punt. Ze zijn 0,5 mm lang. De testa is glanzend roodbruin en volkomen glad. 
Cellen zijn nauwelijks waarneembaar. Het hilum is vooruitspringend en bezit 
een strophiola-achtige, naar voren stekende, zwammige funiculusrest. Geen 
arillushuid.
Soortnamen die in deze serie thuishoren zijn: G. chuquisacanum, G. izozog- 
sii, G. lagunillasense, G. marquezii, G. millaresii, G. pflanzii, G. riogran- 
dense en G. zegarrae.
Het zaad van deze serie is gemakkelijk te herkennen vanwege zijn afwijkende 
uiterlijk t.o.v. de andere Gymno-zaden. Zonder loupe is het "dat zeer fijne 
zaad". Tot op heden zijn er geen overgangen bekend naar een der andere se
ries; het is derhalve een goed omschreven groep van planten. Ze zijn in
heems in Bolivië en de aangrenzende delen van Paraguay en Argentinië.
De serie is vernoemd naar de vroegst beschreven soort uit deze zaadgroep en 
wel Gymnocalycium pflanzii (Vaupel) Werdermann 1671. Reeds in de oor
spronkelijke nieuwbeschrijving werd gewezen op de uiterlijke gelijkenis met 
G. saglione. Het plantelichaam van vooral jonge exemplaren is typisch mat 
(violet)groen, net of het van vilt is. Volwassen exemplaren zouden tot 30 cm 
0 worden; Cardenas 1681 vermeldt een maximale diameter van rond 20 cm. 
De areolen dragen 8-9 tot 1,5 cm lange, grauwe randdorens en één midden- 
doorn. De bloem is trechtervormig, zalmkleurig met donkerder keel. De meel
draden en stamper zijn violet. De oorspronkelijke planten werden door Karl 
Pflanz gevonden bij Palo Marcado aan de Rio Pilcomayo, Dept. Tarija, Boli
vië. Het directe verspreidingsgebied betreft het oostelijk deel van het departe
ment Tarija en de aangrenzende delen van Argentinië en Paraguay. Zo heeft 
Friedrich ze in grote aantallen aangetroffen bij Fort Garrapatal1691 en Buining 
bij Fort Agripina Encisco1701, beide in Paraguay.
Alle andere soortnamen in deze serie zijn afkomstig van Cardenas. Ritter is 
het niet met deze opsplitsing eens'7' 1. Op twee na brengt hij al de andere 
soorten terug tot synoniemen van G. pflanzii. De twee apart genomen soor
ten, G. zegarrae en G. riograndense, zijnde de noordelijkste vertegenwoor
digers uit de serie, voegt hij samen tot Gymnocalycium pflanzii var. 
albipulpa1721, daarmee aangevende het bezit van wit vruchtvlees in afwijking 
van het rode bij G. pflanzii-Xypus.
Wie mijns inziens gelijk heeft, laat ik hier maar in het midden. Aan het einde 
van deze aflevering kunt u zelf uw conclusie trekken.
In de prov. Entre Rios, dept. Tarija en wel bij Angosto de Villa Montes is de ty- 
pevindplaats gelegen van Gymnocalycium marquezii Cardenas1731. Carde
nas voert als verschillen t.o.v. G. pflanzii aan: de geringe grootte, de 6-7 
naaldvormige dorens en de zalmroze bloem. De andere kenmerken komen 
vrij goed overeen met die van G. pflanzii. Grootte (o.a. afhankelijk van de 
groeiomstandigheden) en bloemkleur (lichter of donkerder roze) zijn evenwel 
onvoldoende voor een aparte soort. Hooguit de bedoorning zou aanleiding 
kunnen zijn voor een variëteitsrang. Backeberg1741 beschrijft nog een Gym
nocalycium marquezii var. argentinense. Deze planten wijken sterk af qua 
bedoorning (meer rand- en middendorens) en bloemkleur (wit met helderro
de keel). Ze zijn door Fechser verzameld in het grensgebied van de provincies 
Salta en Tucuman (Argentinië). Het doet zeer vreemd aan, dat uit het tussen-
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EVENEMENTEN

26 mei 1984 : Algemene Ledenvergadering

LIDMAATSCHAP / CONTRIBUTIE 1984

Indien U Uw lidmaatschap per 1-1-1984 wenst te beëindigen, dient U ingevolge art. 15 
van het H.R. voor 1 december de Ledenadministratie hiervan in kennis te stellen.
Op de omslag van het decembernummer zult U een acceptgirokaart aantreften. De 
Nederlandse leden dienen UITSLUITEND hiermee hun lidmaatschap te voldoen voor 
uiterlijk 1 februari 1984. Indien geen betaling wordt ontvangen, zult U zo spoedig mo
gelijk van de ledenlijst worden afgevoerd. Aanmaningen zullen niet verstuurd worden. 
Zo U daarna alsnog lid wilt blijven, zal een extra bedrag van f 3,50 voor administratie
kosten verschuldigd zijn.
Leden buiten Nederland wonend dienen de acceptgirokaart als kennisgeving te be
schouwen en het verschuldigde bedrag over te maken op het gironummer van Succu
lenta te Baarn. Leden in België wordt verzocht het bedrag over te maken op ons giro
nummer 000-11.41.809-22.
Denkt U bij bankbetaling aan de extra kosten die banken in rekening brengen. 

MITGLIEDSCHAFT 1984

Sie werden dringendst gebeten den Mitgliedsbeitrag vor dem 1. Februar 1984 zu be- 
zahlen, wenn möglich auf unserem Postscheckkonto 680596 von Succulenta, Baarn. 
Bei Bankzahlung beachten Sie die zusetzlichen Bankkosten.

SUBSCRIPTION 1984

Please remit your subscription amount to our giro account 680596 of Succulenta, 
Baarn before february 1984.
In case of payment by bank or cheque you are requested to add the bankcharges.

CONTRIBUTIE 1984

De contributie 1984 blijft ongewijzigd.

HULDE

In het jaar 1983 zijn aan de onderstaande leden oorkondes uitgereikt: 
voor 50-jarig lidmaatschap dHr. J. van Duiken 
voor 27-jarig lidmaatschap dHr. H. Esmeyer
voor 25-jarig lidmaatschap Mevr. G.J. Kramer-de Lange, Mevr. F.M. van 

Mevr. A. Hoekstra-Tuyn, dHr. G. Hanekamp. 
Ook hier nog onze welgemeende felicitaties.

Erp-Taalman Kip,

L. Bercht, secr.

AFDELINGSNIEUWS 

Afdeling Achterhoek
17 november: Adromischus, Neochilenia, Neoporteria

Samenkomst: Vormingscentrum, Goudenregenstraat 1, Lichtenvoorde.
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Afdeling Am ersfoort
21 november: Diaserie door Mevr. Wisse en Van de Berg

Samenkomst: Groen van Prinsterer Mavo, Verkeersweg 51, Harderwijk. Aan
vang: 19.45 uur.

Afdeling Amsterdam
18 november: Ruilavond en Quiz.

Samenkomst: de Rietwijker, 3e Schinkelstraat 9, Amsterdam.

Afdeling Arnhem
8 december : St. Nicolaasavond

Samenkomst. Speeltuinver. Tuindorp, Floralaan 18, Wageningen.

Afdeling Delfzijl
1 december : Dia-avond verzorgd door Mevr. Bonefaas

Samenkomst: Café-rest. De Groene Weide, Snelgersmastraat 15, Appingedam.

Afdeling Eindhoven
12 december: Het onderwerp Succulenten door de heren Huijssoon en Duijnhouwer.

Samenkomst: Gemeenschapshuis De Schalm, O.L. Vrouwendijk 31, Meerveld- 
hoven.

Afdeling Fryslan
13 december: Sinterklaas-Bingo avond.

Samenkomst: Hotel Reitsma, Heerenveen. Aanvang: 19.30 uur.

Afdeling Gouda
17 november: Lezing door dHr Neutelings over Mammillaria en andere Mexicaanse geslach

ten.
Samenkomst: Het Brandpunt, Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur

Afdeling Groningen
17 november: Praatavond met o.a. bespreking probleemplanten.

Afdeling Den Helder
10 december: St. Nicolaas Bingo.

Samenkomst: Kantine Gemeentelijke Plantsoenendienst, Soembastraat 83, 
Den Helder. Aanvang: 13.45 uur.

Afdeling Nijmegen
De bijeenkomsten zijn voortaan in de Lagere Tuinbouwschool. Schependom- 
laan 83, Nijmegen (Heesch); vanaf januari 1984: Weg door het Jonkerbosch.

Afdeling Rijn- en Delfland
24 november: Lezing door dHr Hovens en plantenverkoop

Samenkomst: Kleindierencentrum, Ingang Zuiderpark aan de Loevesteinlaan 
t/o Hengelolaan.

Afdeling Utrecht
12 december: Lezing door dHr Bercht over het geslacht Gymnocalycium 

Inlichtingen: H. van Dijk, tel.: 03404-60578.

Afdeling IJsselstreek
25 november: Praktijkavond

Samenkomst te Goor.

Afdeling Zeeland
25 november: Lezing door dHr Antheunisse over Mexico. Plant van de maand: Melocactus.

Samenkomst: Thomaskapel, Vrijlandstraat, Middelburg. Aanvang: 19.30 uur.
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Afdeling Zwolle
24 november: Filmlezing door dHr Bongaards

Samenkomst: Ons Huis, Thorbeckegracht 10, Zwolle. Aanvang: 20.00 uur.

Vereniging Grusonia
9 december : Dia prijskamp TRI-DIA

Samenkomst: Zaal Don Bosco, Pastoriestraat, Torhout. Aanvang: 20.00 uur.

Vereniging Leuchtenbergia
18 november: Gezellig samenzijn

Samenkomst: Dienstencentrum, Schoolstraat 44, Schilde. Aanvang: 19.30 uur.

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.

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.

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel
Tot Kerstmis duurt niet lang meer

hobby benodigdheden 
boeken

November boekenaanbod

Andersohn/Kakteen DM 46,—; Fleischer-Schütz/Kakteenpflege DM 28,—; Haage/Kakteen von A-Z DM 85,—; Herbei/ 
Alles über Kakteen DM 39,80; Hecht/BLV-Handbuch Kakteen DM 54,—; Jacobsen/Das Sukkulentenlexikon DM 68,—; 
Köhlein/Freilandsukkulenten DM 88,—; Lamb/lllustr. Refr. Cacti, Bde. 1-5 DM 190,—; Pilbeam/Mammillaria A. Coll. Gui- 
de DM 86,—; Rauh/Grossartige Welt der Sukkulenten DM 118,—; Rauh/Kakteen an ihren Standorten DM 118,—; Riha- 
Subik/Welt der Kakteen DM 29,80; Ritter/Kakteen Südamerika, Bd. I DM 45,—; Bd. II DM 55,—; Bd. III DM 47,—; Bd. IV 
DM 51,—; Rowley/Kosmos Enzyklopadie Kakteen DM 64,—; Haustein/Kosmos Kakteenführer DM 39,50; Rauh/ Brome- 
lien (Tillandsien) DM 108,—; Bechtel/Orchideenatlas, 720 Farbfot., DM 198,—; Schumann/lconographia Cactacearum 
(Blühende Kakteen), Reprint, Lief. I-V DM 235,—.

Boeken vanaf DM 30,— vrij van verzendkosten tegen vooruitbetaling van de rekening. 
Vraagt onze gratis boekencatalogus met meer dan 100 titels aan!

Jörg Kopper Lockfinke 7 D-5600 Wuppertal 1 W-Duitsland
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DE 3 L.K. 1983

Op 24 en 25 september vond de jaarlijkse Drie Landen Conferentie weer p laats op "Hengel- 
hoef” te Houthalen in België. Evenals vorig jaar werd dit treffen weer goed bezocht, tegen 
de 500 liefhebbers waren uit heel W est-Europa gekomen, teneinde enkele goede lezingen 
aan te horen en kontakten met andere liefhebbers te zoeken, dan wel deze te verstevigen. 
Het geheel werd begunstigd door prachtig, zonnig herfstweer; de zon scheen de hele dag en 
de temperatuur steeg tot boven de 20° C. De natuurliefhebbers onder ons - en wie zijn dat 
eigen lijk niet - zijn eveneens goed aan hun trekken gekomen, het was u itgezocht weer voor 
het maken van een flinke wandeling in deze prachtige, bosrijke streek.
Over de huisvesting niets dan goeds; de één- en tweepersoons appartementen in de riante 
bungalows zagen er verzorgd en schoon uit, en het is er heerlijk rustig! Vanuit de kamer kon 
je ’s morgens vroeg de eekhoorntjes bedrijvig heen en weer zien rennen, op zoek naar voed
sel.
Ook de verdere verzorging was uitstekend geregeld; hoewel er in een uur tijd zo ’n vijfhon
derd hongerige magen moesten worden gevuld hoefde niemand lang te wachten, en de kwa
liteit van het eten was zonder meer goed te noemen.
Zaterdag kwam er dan nog een fikse onweersbui opzetten met een flinke plens water, maar 
dat was tijdens een lezing, en ik denk dat het meerendeel daarvan maar weinig heeft ge
merkt.
Ook was er weer een permanente ruil- en verkoopbeurs; veel liefhebbers hadden hun planten 
meegebracht, maar we zagen er toch ook enkele handelskwekers. Deze ruimte was steeds 
overvol, en ik geloof dat er goede zaken zijn gedaan. De prijzen waren som s wat aan de for
se kant, maar niet onredelijk en ik denk niet dat er iemand zonder plantjes naar huis is ge
gaan.
Tijdens de lezingen en de maaltijden ging de verkoopruim te dicht, zodat ook de verkopers 
even op adem konden komen. Dit was wel een vooruitgang, vergeleken bij vorig jaar. Er was 
ook weer een Tombola; elke deelnemer kreeg een gratis lot uitgereikt, en de prijzen - door de 
aanwezige handelskwekers geschonken - waren beslist de moeite waard.
Dan het voornaamste van deze bijeenkomst, de lezingen.
Jammer dat de heer Rauh niet aanwezig kon zijn, en ook de heer Krönlein door ziekte verhin
derd, kon zijn beloofde lezing niet houden. Daarvoor in de p laats kregen we de heer Gruber 
uit Oostenrijk en de heer Fa lco uit Zuid-Frankrijk; maar aangezien beiden zich enkel op cac
tussen hadden gebaseerd kregen de vetplantenliefhebbers wat weinig over hun specia lite it 
aangeboden.
Dan eerst een paar m inder prettige dingen, want ook die waren er jammer genoeg.
Waarom ging de verkoopruimte tijdens de lezingen van de heren Vanmaele en Uil niet even
eens d icht?
Waarom begon de eerstgenoemde lezing pas om 16.00 uur in p laats van op de aangekondig- 
de tijd, iedereen die hiervoor belangstelling had zat al vanaf half vier te wachten, en nie
mand nam de moeite om de aanwezigen de reden hiervan mee te delen.
Kon er a ls aankondiging voor deze lezing nu echt niet meer af dan die uiterst sobere in le i
ding van s lechts een paar woorden door een bestuurslid? Heel irritant kwam ook over het 
zeer du idelijk wijzen op zijn horloge door dezelfde functionaris toen het wat later werd dan 
gepland. Wat dit allemaal betekent voor iemand die voor de eerste maal een dergelijke le
zing verzorgt laat zich wel raden!
Bepaald hinderlijk was ook het in- en uitlopen van vele bezoekers tijdens a lle voordrachten, 
en het getuigt zeker niet van goede smaak en van respect voor degene die de lezing brengt. 
Dat deze lezingen vaak wat uitlopen door de bijkomende vertalingen is ieder bekend, maar ik 
denk niet dat daaraan op een bijeenkomst met een internationaal karakter valt te ontkomen. 
Overigens was de lezing van de heer Vanmaele bijzonder interessant, daarin zat een enorme 
hoop wetenschappelijke arbeid verwerkt, en het gaf ons een kijkje op een volkomen nieuw 
aspect bij de tenaam stelling van onze planten, zij het dan ook op het niveau van de geslach
ten, niet voor het bepalen van de soort of de variëteit.
A lles  was uitgewerkt en op schrift gesteld, en elk der aanwezigen kreeg een volledig verslag 
aangeboden, zodat hij thuis nog eens rustig a lles na kon lezen. Voor degenen die hierin 
geïnteresseerd zijn heeft de heer Vanmaele beslist nog wel een exemplaar over. Zijn d isse r
tatie behandelt de bedoorning van de cactussen a ls hulpm iddel bij determ inatie.
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De heer Uil behandelde in zijn voordracht de voordelen van kasisolatie en alles wat daarmee 
in verband staat.
De overige lezingen waren reisverslagen met prachtige dia’s over de cactuspopulatie in Ve
nezuela door de heer Gruber, die uit Peru door de heer Falco en vanuit Brazilië door de heer 
Chalet uit Zwitserland; alle zeer goede lezingen die boven het gemiddelde uitkwamen. 
Daarbij dan nog de vele kontakten aan de bar met oude bekenden en nieuwe liefhebbers, 
maakt deze bijeenkomst, hoewel niet volmaakt, toch tot een treffen dat voor elke goede lief
hebber één der hoogtepunten in zijn liefhebberij genoemd kan worden, en mogen we de 3 
L.K. 1983 als een goed geslaagde conferentie beschouwen.

P. Dekker, St. Pieterstraat 27, Middelburg

Een enigszins gelijkluidend verslag van de 3LK-bijeenkomst werd ontvangen van de heer 
P. van Veen uit Zuidhorn.

VERSLAG VAN DE RUIL- EN VERKOOPBEURS TE ZUIDLAREN

Op 10 september jl. vond de grote Ruil- en Verkoopbeurs voor het Noorden plaats in de grote 
zaal van de Sprookjeshof te Zuidlaren.
Zoals gebruikelijk was de organisatie van dit grootse gebeuren weer in handen van de beurs
commissie, bestaande uit afgevaardigden van de afdelingen Delfzijl, Groningen en Hooge- 
veen.
Nog steeds behoeven wij van de verkopers geen tafelhuur te vragen en een ieder zoekt een 
geschikt plekje om zijn handelswaar aan te bieden. In tegenstelling tot meniae andere 
beurs werd het aantal verkopers verre overtroffen door de drommen kopers, die uit stad en 
ommelanden op dit traditionele evenement afkomen.
Uit gesprekken bleek ons, dat de handel geanimeerd verliep. De omzetten in cactussen ble
ven enigszins achter bij de vetplanten, doch zeer gevraagd waren de Hoya’s. De grote han
delaren waren prijshoudend, doch veel belangstelling ging uit naar de lokale collecties (Kol- 
lum, Sappemeer). Als primeur introduceerde de beurscommissie de film over cactussen, 
eigendom van Succulenta, die veel belangstellenden trok. Vermeld dient tenslotte de animo 
voor de grote verloting, waarbij ongeveer 500 succulenten van eigenaar verwisselden.
De slotconclusie van de Zuidlaarder beurscommissie moge luiden, dat deze beurs in een be
hoefte voorziet en gezien de belangstelling ervoor in 1984 tot verhoogde omzetten zal leiden.

P. van Veen - Zuidhorn

SPANJE-REIS

Zie voor inlichtingen het sept. en okt. nummer.

HOVENS cactuskwekerij

Spec. kwekerij voor hobbyisten en ver
zamelaars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek 
gratis toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe cul- 
tuurimporten voor de verkoop 
Geopend van maandag t/m zaterdag 
van 9-18 uur.

Markt 10, 5973 NR Lottum Tel. 04763-1693
Lottum vindt U, E3 richting Venlo afslag Venray 
Grubbenvorst - Lottum.
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Gezocht: Succulenta 1972 nr. 10, 1973, 1974, 
1975 (eventueel zonder nr. 3); Dodonaeus 
1963; Cactus 1971; Cactusweelde 1955-59; 
1965; I.T.S.L. 1968. D. van den Abbeele, Put- 
sesteenweg 60, B-2820 Bonheiden, België.

Opgaven voor het januarinummer moeten 
voor 15 december bij mevr. Smit zijn. Leden 
van Succulenta hebben per jaar recht op 
één gratis advertentie in deze rubriek. Al
leen advertenties de liefhebberij betreffende 
worden opgenomen.

Te koop gevraagd: De KuaS uitgave van Sul- 
corebutia geschreven door Brinkmann. 
Prijsopgave A.J. Schilp- van den Bersselaar, 
Wilhelminastraat 15, Westerbork, tel. 05933- 
1995.

Gevraagd: Oude jaargangen van Succulenta 
van vóór 1977 en de jaargang 1980, alsmede 
Noto’s, Gymno’s en Frailea’s. Onkosten 
worden vergoed. Bert Platte, A. Briëtstraat 
68, 8072 GX Nunspeet, tel. 03412-56996.

Te koop gevraagd: Cop. cinerea. Aangebo
den diverse cactussen. J. Zeitler, v.d. 
Broekstraat 1, Den Haag, tel. 070-948598.

Te koop aangeboden: 1 glazen hobby-kas, 
afm. 1.90 x 2.50 m, met ± 200 planten. Gas
verwarming en bovendien voorzien van hou
ten ramen voor isolatie. G. Breur, Hyacin- 
thenstraat 14, 3245 CN Sommelsdijk, tel. 
01870-2825.

Te koop: Cactussen en vetplanten zowel 
grote als kleine planten vele soorten, van 
maandag t/m vrijdag na 6 uur. Zaterdags de 
hele dag. Y. Kramer, Hegedijk 120, Lange- 
zwaag (tussen Heerenveen en Gorredijk).

Gevraagd: Stekjes of zaailingen van Gaste- Gevraagd: Kontakten met liefhebbers van 
ria en Haworthia. Portokosten worden ver- - het geslacht Echinofossulocactus. G. Spee, 
goed. P. Aars, Schermerhoek 327, 2905 TN Esdoornstraat 34, 4388 PL Oost-Souburg, 
Capelle a/d IJssel, tel. 010-518852. tel. 01184-79030.

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

W -D u its land  LILIENSTR. 5

Aanvulling p lan ten lijs t 1983/84
DM DM

B ras ilicac tus  hase lberg ii 20 .- - 25,-
E ch inocactus palmeri 40.-
M am m illa ria  ascensionis 8 ,- - 10.-
M elocactus m atanzanus 20.-
Stephanocereus leucoste le 10.» - 15,-
S u lcorebutia  sen ilis 8 ,- - 12.-
A lluaud ia  dum osa 28.-
Euphorbia canariensis 4 .- - 10.-

Openingstijden kwekerij dinsdag tot vrijdag 
8-12 uur. 13.30-17 uur. zaterdag 9-12 uur. 
Gedurende de zomermaanden vrijdags open tot 
18.30 uur.

Cactussen
Aloe’s
Confireren
T illandsia ’s
Uitzonderlijke boeken
Succulenten
Bromelia’s
Over diverse onderwerpen
Exotica
Kamerplanten
Epifyten

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

A D. van Hees, Meijhorst 92-08, 6537 KR Nijmegen.
B. Arendsen, Raamdijk 20, 5361 JN Grave.
P.A. Dekker, Ipelo 3, 3085 ML Rotterdam.
F.R. Weidema, Airbornelaan 104, 5632 JG Eindhoven.
J. Zoon, Maastrichterstraat 17, B 3770 Herderen / België. 
J. Hoving, De Drift 7, 9414 BA Hooghalen.
E.C. de Vreugd, Schumanstede 14-14, 4463 BH Goes.
R.M. Wisse, Rijnsteeg 8 13C, 6708 PP, Wageningen.
A. Buursema, Areitsesstraat 5, 9851 AT, Burum.

Mevr. J.J. Kuipers, Frankrijkstraat 31, 7742 CP Coevorden. 
Mevr. F. Vos-Koers, Marijkestraat 11, 7681 WL Vrooms- 

hoop.
H. Schellart, Clarionlaan 12, 2028 HJ Santpoort.
Mevr. A.W.K.H. Kalshoven, Vroonstraat 1, 3237 AW Vier- 

polders.
J.W. Martens, H.W. Jordensweg 48, 7391 KE Twello.
Mevr. R. Heijgen, Abr. van Beyerenstraat 163, 2525 DE Den 

Haag.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
3945 BC Cothen - Groenewoudseweg 14

Sortimentslijst wordt na storting van f 1 
toegezonden. Girorekening 124223.

’s Zondags gesloten 
Postbus 12 - Tel. 03436-1267

SUKKULENTENTUIN

FAM. VAN DONKELAAR
Laantje 1 Werkendam tel. 01835-1430

In december verschijnt 
onze nieuwe zaadlijst

U kunt hem 
nu reeds aanvragen

Cactuskwekerij LAKERVELD
Lakerveld 89 Lexmond

(tussen Lexmond en Meerkerk) Tel. 03474-1718

De volgende crista ten bieden w ij aan:

M am m illaria  elegans f 5 ,- - 6 ,-
g ilensis f 5 ,- - 6 ,-
haageana f 5,-
spinosissim a f 5 ,-
g racilis f 4 ,- - 5 ,-

Echinocereus chloranthus f 6 ,-
pectinatus ordustus f 5,--

Pachycereus pringlei f 6 ,-
Isolatocereus dumortieri f 5 ,- - 6 ,-
Parodia sanagasta f 5 ,- - 6 ,-
Rebutia sen ilis f 5,-
Notocactus scopa f 4,... 5 ,-

Geopend: ma/vrij na te l afspr, zat van 8-18 uur
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liggende gebied geen planten vermeld worden die in deze groep thuishoren 
of zou - de reputatie van Fechser kennende - de opgave van de vindplaats on
juist zijn.
Bij Lagunillas in de prov. Cordillera, dept. Santa Cruz is de vindplaats gelegen 
van Gymnocalycium lagunillasense Cardenas175’. De gehele plantbeschrij
ving is zo identiek met die van G. pflanzii, dat het zeker niet juist is G. lagunil
lasense als een eigen soort te brengen. In feite is slechts de bloemkleur - van 
crème-wit naar magentarood in de keel - het enig afwijkende. 
Gymnocalycium chuquisacanum Cardenas1761 wijkt in zoverre van de voor
gaande af dat zijn bloem duidelijk groter is. De kleur van de bloem is zalmroze 
met een magentarode keel. Afwijkend zijn ook de gele stempels, alhoewel 
dat op zich niets zegt. De vindplaats ligt zo ongeveer halverwege de type- 
groeiplaatsen van G. lagunillasense en G. pflanzii, om exact te zijn bij Boyui- 
be, prov. Azero, dept. Chuquisaca.
Gymnocalycium izozogsii Cardenas'771 is afkomstig van El Atajado in het 
Izozog Basin, prov. Cordillera, dept. Santa Cruz. In de beschrijving heb ik 
geen kenmerkende verschillen kunnen ontdekken ten opzichte van G. pflan
zii. De door Cardenas aangegeven verschillen, te weten kortere dorens, 
bloemkleur en de afstand t.o.v. de typevindplaats van G. pflanzii, zijn onvol
doende steekhoudend.
We gaan verder naar het noorden en komen dan bij de Rio Grande, daar waar 
deze rivier de grens vormt tussen de departementen Santa Cruz en Chuquisa
ca. Hier is de groeiplaats gelegen van Gymnocalycium riograndense 
Cardenas'78'. Cardenas stelt deze soort ten nauwste verwant met G. zegar- 
rae. Ritter is het hiermee eens, want hij brengt hem samen met deze onder in 
zijn G. pflanzii var. albipulpa. Wat G. riograndense duidelijk doet afwijken 
van zijn verwanten is het plantelichaam. Alle andere soorten zijn "v iltig " 
matgroen met meer of mindere violette tint. G. riograndense daarentegen is 
glanzend donkergroen. Tevens is de bloem korter en breder.
In de prov. Campero, dept. Cochabamba vond Cardenas planten die hij be
schreef als Gymnocalycium zegarrae' 79). In feite zit in de beschrijving geen 
enkel verschil t.o.v. G. pflanzii. Enkel het niet door Cardenas vermelde 
vruchtvlees is afwijkend en wel wit, hetgeen Ritter deed besluiten tot de vor
ming van G. pflanzii var. albipulpa Een provisorische naam voor G. zegar
rae was G. saglione var. bolivianum. Het is jammer dat Frank noch bij de 
weergave van de nieuwbeschrijving van G. zegarrae noch bij die van enkele 
verwanten in Krainz, Die Kakteen1801, kritische beschouwingen heeft gege
ven.
Een provisorische naam is G. comarapense. Backeberg 1811 gaf deze naam 
aan een door Cardenas bij Comarapa gevonden plant, alhoewel ik het ver
moeden heb dat Backeberg de plant zelf nooit gezien heeft. Hij behoort tot G. 
zegarrae of zoals u wilt tot G. pflanzii var. albipulpa
Een beetje apart genomen heb ik Gymnocalycium millaresii Cardenas1821. 
De groeiplaats is gelegen bij Miliares, prov. Saavedra, dept. Potosi. Vanwege 
zijn hoger ribbenaantal en zijn afwijkende bedoorning denk ik dat Ritter deze 
planten ten onrechte zelfs niet de rang van variëteit gegeven heeft. Ook als 
zaailing gedraagt deze plant zich anders.
De meeste "soorten”  uit deze Pflanziana-serie bleven in Europa onbekend. 
Het was Lau die in 1 969 en 1 970 tijdens zijn reizen door Zuid-Amerika op 
de aangegeven vindplaatsen de planten naverzamelde en ze in omloop 
bracht. Een beschouwing van deze planten afkomstig van Lau geeft 
Donald 183l( waarop Czegka 1841 weer commentaar levert. Donald komt tot de 
overtuiging dat al deze soorten slechts variëteiten van G. pflanzii zijn en be-
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noemt ze allemaal om tot variëteit en vorm van G. pflanzii.
Tenslotte nog iets over G. eytianum Cardenas1861. Dit is een species die in 
deze serie helemaal niet thuishoort. Een goede uitleg, waar niets aan toe te 
voegen valt, geeft Kessler1861. De ombenoeming van Donald tot G. pflanzii 
var. eytianum (Card.) Donald1831 slaat dus nergens op en is door te halen. 
Ook G. eytianum KK 520 is een onjuiste benaming voor een pflanzii-vorm 
groeiende bij Eyti.
De cultuur brengt eigenlijk maar één probleem met zich. De kiemplantjes zijn 
erg klein en ook na 1 jaar hebt u nog steeds een klein plantje. Eenmaal het 
eerste jaar door zijn het gemakkelijke planten die volle zon verdragen. In de 
winter niet geheel laten uitdrogen en de temperatuur rond 1 0°C houden.

Literatuur:
167. Fr. Vaupel, Zeitschrift für Sukkulentenkunde 1923-24 , p. 83 
1 68 M. Cardenas, K.u.a.S. 1 958 , p. 1 1 
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173. M. Cardenas, K.u.a.S. 1958, p 26
174. C Backeberg, Kakteenlexikon 1966, p. 169
175. M. Cardenas, K.u.a.S. 1958, p. 22
1 76 M. Cardenas, Cactus & Succ. J. (US) 1 966 , p. 1 46 
1 77. Idem p 1 45
178. M. Cardenas, K.u.a.S 1958, p. 24 
1 79. Idem p 21
180. Kramz, Die Kakteen afleverng 1 .3 .1969
181. C. Backeberg, Die Cactaceae III p 1 775 (1 959)
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Enten van cac tussen  (III)

ETIENNE LANSSENS

XII. Entmethoden
1. De horizontale enting
De onderstam en de ent worden beide horizontaal afgesneden en geënt. 
Deze methode is van toepassing op nagenoeg alle bol- en zuilcactussen.

2. De wigvormige enting
De onderstam wordt horizontaal afgesneden en daarna wigvormig ingesne
den. De ent wordt eveneens wigvormig gesneden, en in de uitgesneden 
entstam ingepast. De ent wordt vastgeprikt met een grote cactusdoorn. 
Waar de ent en entstam moeten vergroeien omwinden we de entstam met 
een bandje raffia. Wanneer de ent vergroeid is verwijderen we de cactus
doorn. Deze methode wordt gebruikt voor het enten van Zygocactus, 
Selenicereus, Aporocactus, enz.

3. Schuine enting
Zowel onderstam als entstuk worden schuin gesneden. We enten het beste 
met een apparaatje, daar we met elastieken het entstuk zeer moeilijk op zijn 
plaats kunnen houden.
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Toepassingen: Wilcoxia, Austrocylindropuntia, Aporocactus, Hildewinte- 
ra aureispina en alle andere afhangende dunne soorten.

wiguorniige enting

XIII. Wat is het principe van enten en hoe werkt het?
Als we een ent of entstam horizontaal doorsnijden, bemerken we in het 
midden de centrale as. Langs deze ring lopen de vaatbundels die zorgen 
voor de voeding en watertransporten van en naar de wortels. Het is de be
doeling dat de vaatbundels van de ent en die van de entstam elkaar raken 
(overlappen). Twee ringen die even groot zijn en elkaar exact bedekken, 
zodat de sapstroom ongestoord kan doorgaan, vinden we nagenoeg niet, 
alhoewel dit ideale omstandigheden voor een enting zijn. Wanneer de vaat
bundels elkaar goed overlappen, is dit echter reeds ruimschoots voldoende. 
Als de vaatbundels elkaar niet kruisen, blijft het entstuk wel leven maar 
komt moeilijk tot groei.

XIV. Welke zijn de benodigde materialen om te enten
Een goed snijdend mes, een voorraad elastieken of ander bevestigingsge- 
reedschap, een schone vaatdoek en een kom water zijn onontbeerlijk, 
a) Mes:
Een goed snijdend inoxmes met een lemmet van ± 1 8 a 20 cm. Een visfi- 
leermes is zeer goed geschikt, daar het een zeer soepel en dun lemmet 
heeft. Het is wel goed twee messen te hebben wanneer we enten. Het ene 
gebruiken we om de stammen door te snijden en af te kanten. Met het an
dere mes snijden we het entvlak zuiver. Wanneer we voor beide werkjes 
hetzelfde mes gebruiken, is ons mes redelijk snel bot vanwege de veelvuldi-
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ge aanraking met de doornen. Wanneer we dan met hetzelfde mes het ent- 
vlak vlak moeten snijden, is dit bijna niet meer mogelijk.

b) Elastieken of ander bevestigingsgereedschap
We gebruiken steeds elastieken die aangepast zijn aan de gewenste hoog
te. Reeds eerder gebruikte elastieken verliezen hun veerkracht en springen 
stuk. Ze zijn daarom totaal onbruikbaar voor het enten. De elastieken be
waren we steeds op een donkere koele plaats, anders verliezen ze hun 
elasticiteit. Het andere bevestigingsgereedschap is zeer gevarieerd, gaande 
van een eenvoudig reepje glas tot ingewikkelde entapparaten.

Entingen met glasreepjes:
Deze vorm van enting wordt veelal toegepast om zaailingen op een Peres- 
kiopsis te enten.

Entapparaat voor cristaten:
Dit is een zeer doeltreffend apparaat om cristaten te enten, daar het een 
zeer gelijke druk op de entling geeft.

Entapparaat:
Is een zeer gemakkelijk toestelletje dat toelaat zeer snel en met redelijk ge
lijke drukverdeling, te enten.
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X
V

ENTEN MET ENTAPPARAAT
ENTEN MET GEWICHTEN
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Enten met gewichten:
Deze gewichten worden gemaakt van koperen buisjes die met lood ingego
ten zijn. Aan een stuk touw hangen we aan beide uiteinden de gewichtjes, 
die dan kruisgewijs over de ent worden gehangen. Deze methode is goed 
geschikt voor hoge entingen.

Enten met elastieken:
Het is de meest gebruikte en eenvoudigste methode. De elastieken worden 
kruisgewijs over de kop van de entling naar de onderkant van de pot 
gespannen. Deze methode vergt wel enige vaardigheid, doch met een wei
nig oefening wordt deze spoedig verworven.

c) Vaatdoek:
Een propere niet pluizende vaatdoek moet steeds binnen handbereik zijn 
om de handen of het mes te kunnen reinigen.

d) Water:
Een kom water kan dienstig zijn om de aangedroogde plantesappen of on
zuiverheden van het mes te spoelen.

XV. Wanneer enten we?
In principe kunnen we heel het jaar door enten, op voorwaarde dat de on
derstam sappig staat. Zelfs midden winter is het aan te raden enige on
derstammen aan de groei te houden, om eventueel noodgevallen te enten. 
De meest geschikte entperiode is april-mei-juni. We kiezen helder zonnig 
weer. Is het daarentegen koud en vochtig, dan stellen we het enten uit tot 
we beter weer hebben. Wanneer de temperatuur in de serre boven de 1 8° 
C is, enten we beter in de open lucht. Dit heeft tot gevolg, dat de snijwon- 
den snel drogen en dat er minder kans op schimmelvorming bestaat. Per
soonlijk verkies ik te enten begin juni en het liefst buiten. Van begin au
gustus tot ongeveer half september is de minst geschikte periode, daar de 
lucht dan vaak zeer vochtig is waardoor we veel kans hebben op zwartrot, 
vooral bij Eriocereus jusbertii.

XVI. Wanneer is een stam entbaar?
Een entstam dient goed aan de groei te zijn, hard aan te voelen en volsap- 
pig te zijn. De onderstammen houden we een week voor het enten goed 
vochtig, liefst onder gespannen lucht en we begieten ze dan met een lichte 
oplossing van Brassicol of Benlate (Dit zijn schimmelwerende middelen).

(wordt vervolgd)

Bruggesteenweg 89, 8 0 8 0  Ruiselede (8.)

# *
#
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M am m illaria hum boldtii Ehrenberg

A.B. PULLEN
Dit juweeltje onder de Mammillaria's is reeds lang bekend. Al in 1840 
werd de soort door Ehrenberg beschreven. (Linnaea 14, p. 378). Het 
groene plantelichaam wordt bij deze soort vrijwel helemaal aan het oog 
onttrokken door de sneeuwwitte bedoorning. Een enkelvoudige plant kan 
een diameter van 5-7 cm bereiken. Bij het ouder worden gaan de planten 
sterk uitstoelen en vormen grote groepen. Elk areool draagt ongeveer 80 
randdorens, die tot 8 mm lang kunnen worden. Deze randdorens staan zo
danig ingeplant, dat zij als het ware een parasol vormen boven elke tepel. 
De groene epidermis van de plant wordt zodoende tegen te fel licht be
schermd. De witte kleur van de dorens zorgt voor extra reflectie. Midden
dorens ontbreken bij deze soort. De wijnrode bloemen verschijnen in kran
sen rondom de schedel en contrasteren zeer fraai met de witte bedoorning. 
De bloemen zijn vrij klein, ongeveer 1,5 cm <b. De vruchten zijn rood. Het 
zaad is zwart.

Foto van de schrijver

De afgebeelde plant staat geënt op een dikke Trichocereus pachanoi- 
onderstam. Het verdient aanbeveling bij het enten de onderstam zo kort 
mogelijk te kiezen, omdat anders het gevaar bestaat, dat de plant veel te 
veel wordt ''opgeblazen”  en veel van zijn fraaie uiterlijk verliest. Op eigen 
wortel willen planten van deze soort ook wel groeien, mits er spaarzaam 
water gegeven wordt en het substraat zeer doorlatend is. Om te bloeien 
heeft deze soort veel licht nodig. In mijn verzameling valt de bloeitijd tussen 
half april en half mei.
In het systeem van Hunt behoort Mammillaria humboldtii, samen met 
Mammillaria lauii, tot de Humboldtii-groep van de serie Lasiacanthae 
In de natuur is deze soort te vinden in de Mexicaanse staat Hidalgo, tussen 
Ixmiquilpan en Metztitlan. Een andere populatie, met iets afwijkende ken
merken, schijnt in de staat Queretaro voor te komen.
De planten groeien daar op kalkhoudende grond. Wil men daarmee reke
ning houden, dan kan men bij cultuur op eigen wortel aan het minerale 
substraat wat kalk, bijvoorbeeld in de vorm van gips toevoegen. Deze plant 
is een sieraad in elke cactusverzameling.
Beatrix laan 10, 7711 KG Nieuwleusen
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N atuurlijk grapje

Th.M.W. NEUTELINGS

In de maand mei van 1 978 zag ik 
op een zonnige weekeindmorgen in 
mijn kas een Mammillaria nana (fa. 
monancistracantha) met twee 
bloemkransen pronken. De bloem
krans rondom de schedel was heel 
normaal. Maar die bloemen halver
wege het plantelichaam zorgde 
voor enige opwinding. Toch waren 
het normale bloemen, met meel
draden en stamper. Alleen het for
maat was beduidend kleiner, onge
veer 113 van de gebruikelijke 
bloemgrootte. Wat mij intrigeerde 
was de vraag of in die tuberkeloksel 
al eerder bloemen gestaan hadden. 

Met behulp van een vergrootglas was te zien, dat deze overigens smalle zone 
niet eerder bloemen had voortgebracht. Want er zaten geen uitgebloeide 
bloemresten in. Deze smalle ring bevond zich tussen de bloeizone van 1 977 
en die van 1 976. Dit was de enige keer dat ik zo'n grapje ontdekte bij deze 
plant en bij de andere nana-achtigen in mijn kas.

Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal

Cartoon

J. Claesen, Eendekkerlaan 22, 1150 St. Pieters- Woluwe (B.)
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De sexuele spelingen van Euphorbia obesa

P.H. DEN HARTOG
Enkele jaren geleden maakte J . Mieras (Succulenta 1 978 p. 1 50) melding 
van een ''impotente'' mannelijke Euphorbia obesa, of te wel een obesa met 
slecht ontwikkelde meeldraden zonder stuifmeel. Een jaar later (Succulenta 
1 979 p. 203) wist hij ook melding te maken van een "onvruchtbare" vrou-

Foto : L. Bercht

welijke obesa. Hij wachtte toen nog op een transsexuele obesa. Helaas, dat 
kan ik niet aanbieden. Wel een bisexuele E. obesa, waarvan bijgaande foto. 
De bloempjes bezitten zowel goed ontwikkelde meeldraden als ook een vol
waardige stamper. Alle bloempjes vertoonden dit. Ze zijn met hun eigen stuif
meel bestoven, zetten vrucht en gaven zaad.

Kapelsepad 3 3 , 3 4 1 2  KM  Lopikerkapel
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BOEKBESPREKING

K. Dinter: Succulentenforschung in Südafrika, Erlebnisse meiner Reise im Jahre 1922, 
Repertorium specierum novarum regni vegetabilis, Heft XXIII.
Dit werkje is in een originele reprint verschenen, dankzij een initiatief van de Kulturbund der 
D.D.R., Literaturschau Kakteen. In deze 80 bladzijden druk tellende brochure behandelt Dinter 
zijn reiservaringen door Zuidwest-Afrika op zoek naar de aldaar inheemse succulenten. Vooral 
voor de wat gevorderde liefhebbers, die met name interesse hebben in de succulentenflora van 
zuidelijk Afrika is het alleszins de moeite waard van de inhoud van dit boekje kennis te nemen. 
Helaas is op de normale boekenmarkt dit werkje niet te koop, ook al omdat het een Oostduits ini
tiatief is. Echter het exemplaar van de redactie verhuist naar de bibliotheek van Succulenta.

Gordon D. Rowley: The Adenium and Pachypodium Handbook, 1983 ISBN 
0 902099 0 7 8, uitgegeven door de British Cactus and Succulent Society.
In dit 95 bladzijden tellend werkje worden deze beide succulente plantengeslachten in woord en 
beeld behandeld. Het illustratiemateriaal is in zwartwit uitgevoerd en tamelijk tot redelijk van 
kwaliteit. Eerst wordt er wat over de plantenfamilie, waartoe beide geslachten horen, de Apocy- 
naceae, verteld. Verder komen de cytologie en de natuurlijke verspreiding aan de orde. Vervol
gens komt elk geslacht apart in behandeling met de daarbij behorende species en subspecies. 
Ook aan de verzorging en vermeerdering wordt aandacht besteed.
Belangstellenden kunnen dit interessante werkje bestellen bij : Mr. H.D. Mann, Windmill Gar- 
dens, Kibworth Harcourt, Leicester LE8 OLX, Engeland. De kosten bedragen £ 2,25.

Th. Neuiehngs, Galmeidijk 49, 4 70 6  KL Roosendaal

TIJDSCHRIFTEN

Kakteen und andere Sukkulenten 34 - 7, Juli 1983
Op de titelplaat van deze aflevering staat Aloe dichotoma afgebeeld. H. Leber bespreekt de 
"Flor de la adoracion": Setiechinopsis mirabilis. H. Swart levert een bijdrage over de cactus als 
leverancier van gif- en medicinale stoffen. N.P. Taylor is toe aan deel 4 van zijn verhandeling 
over de soorten van het geslacht Escobaria P. Braun wijdt een bijdrage aan Melocactus wara- 
sii. Ferocactus latispinus wordt in woord en beeld voorgesteld door F. Krahenbühl. Pleiospilos 
purpusii wordt als onderwerp gekozen door R. Schmied. H. Kunzmann schrijft een "In memori
am" voor Willi Wessner. C.K. Horich schrijft over zijn vondst van een Nopaixochia in Costa Rica. 
B. Potocki-Roth schrijft een verhandeling over nuttige luizen.

Kakteen und andere Sukkulenten 34 - 8, Aug. 1983
De voorplaat van deze aflevering vertoont een standplaatsopname van Echinocereus acifer var. 
durangensis. H. Swart publiceert deel 2 van zijn verhandeling over cactussen als gif- en genees
krachtige planten. E. Kleiner behandelt in zijn artikelenserie over het verzamelen en verzorgen 
van cactussen de Mammillaria's. Over Echninocereus pamanesiorum  handelt een bijdrage van 
G. Frank. N. Taylor is toe aan deel 5 van zijn serie artikelen over het geslacht Escobaria Een inte
ressante vondst van een plant uit de vormgroep van Mammillaria rekoi m zuidelijk Oaxaca wordt 
gemeld door J. Riha. Een korte bijdrage over Orbea semota komt van W. Rihm

Kakteen und andere Sukkulenten 34 - 9, Sept. 1983
Op de titelpagina van dit nummer een foto van Huernia erinacea G. Frank is toe aan deel 2 van 
zijn verhandeling over Echinocereus pamanesiorum. Thelocactus po tts ii wordt kritisch onder 
de loep genomen door W. Heyer. Over Sulcorebutia tunariensis handelt een bijdrage van G. 
Fritz. A. Lau beschrijft zijn nieuwe Echinomastus unguispinus var. minimus uit Durango. Huer
nia ieachii wordt besproken door R, Schmied. H. Rogozinski verhaalt over de vondst van een 
Mammillaria in Guanajuato die misschien een nieuwe soort zal blijken te zijn. P. Braun belicht het 
voorkomen van Melocactus intortus op Inagua. C. Horich bericht uit Costa Rica over de stand
plaats van Disocactus horichii.

A.B. Pullen, Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

Kaktusy/Sukulenty jrg. 3 nr. 3 (1982)
Geopend wordt met Weingartia neocumingii en de vormengroep eromheen. In het 100ste 
geboortejaar van Fric geeft Sadovsky een overzicht van diens leven en reizen.
Lux en Stanik vervolgen hun beschouwing over Astrophytum Capricorne, A. niveum en A. 
crassispinum. Korte stukjes over Gasteria armstrongii en Acanthocalycium violaceum.
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Kaktusy/Sukulenty jrg. 3 nr. 4 (1982)
Geopend wordt met een artikel over Adenium obesum. Een uitgebreid artikel is afgedrukt over 
de door Lau gevonden cactussen en vetplanten naar aanleiding van zijn bezoek aan Bratislava. 
Riha en Subik beschouwen Arrojadoa dinae. Stanik geeft een uitvoerig verslag van de lezingen 
gegeven tijdens het 17e IOS congres te Wenen.
Sanger beschouwt de verwantschap van Melocactus HU 214a.

Kaktusy jrg. 19 nr. 1 (1983)
Schütz stelt Gymnocalycium triacanthum  voor en Pechanek bespreekt de variatiebreedte van 
Echinofossulocactus dichroacanthus. Stuchlik beschouwt Neowerdermannia vorwerkii en 
Vrskovy de uit oost-Brazilië afkomstige langbedoornde Melo's.
Moucka beschrijft recente nieuwbeschreven Mammillaria's, terwijl Riha en Subik M. sphace- 
lata apart nemen.
Verder een kort artikel over Ferocactus viridescens en het enten op Selenicereus.

Kaktusy jrg. 19 nr. 2 (1983)
Riha benoemt op basis van de verwantschap Discocactus albispinus om tot een forma van D. 
zehntneri Sedivy belicht het geslacht Escobaria en in het bijzonder de groepen rond E. dasya- 
cantha en E. duncanii Fencl somt de taxa op die hij aantrof in het San Mateo-gebergte (New 
Mexico) en Odenhal stelt Thelocactus hastifer voor. Riha gaat in op de problematiek van de be
scherming der flora in Mexico. Een ander artikeltje gaat over de biologische bestrijding van 7e- 
tranychus urtica met Phytoseiulus persimilis Dinteranthus wilmotianus en zijn kweek worden 
besproken evenals Mammillaria mainae Moucka bespreekt recente nieuwe soorten uit het M. 
wrightii-comp\ex. Tot slot geeft Schütz een foto van Gymnocalycium mucidum en enige infor
matie erover.

Kaktusy jrg. 19 nr. 3 1983
Pechanek bespreekt de historie en morfologie van Lophophora williamsii var. decipiens Riha 
beschouwt uitvoerig de Mexicaanse Melocactussen [M. oaxacensis, dawsonii en delessertia- 
nus) en Schütz stelt Gymnocalycium pflanzii voor. Fencl somt de cactusvegetatie van de Cabal
lo Mountains op. Slaba bespreekt de vormenrijkdom van Gymnocalycium gibbosum en beoor
deelt de rechtvaardiging van vormen en variëteiten. Gloser beschrijft de problemen bij de ontdek
king van een Melocactus-vegetatie op Cuba. Tot slot stelt Schütz Echinopsis oxygona voor.

Aztekia 1982 nr. 5
De taxonomische indeling van Obregonia denegrii wordt besproken, gevolgd door een be
schouwing van Mammillaria suprema n.n. Een artikel over Escobaria varicolor wordt gevolgd 
door nieuwigheden binnen het geslacht Turbinicarpus.

Swiat Kaktusow 1978 , 143 pag. en 36 zw./w. foto's, (in Pools).
Friedrich gaat in op onze hobby en natuurbescherming. Miklaszewski bespreekt de cactussoor
ten uit Paraguay en Donald de Gymno's onder LAU-nummer. De succulenten in het dal van Te- 
huacan passeren de revue. Weskamp belicht de nieuwbeschrijvingen door Brandt in het geslacht 
Parodia De door Ritter nieuwbeschreven Rebutia's worden behandeld door Neumann, terwijl 
Hinz het geslacht Discocactus doorneemt. Verder artikelen over het beleven van onze hobby en 
over vier Mammillaria's: M. magallanii, M. napina, M. morricali en M. xaltianguensis en over 
Notocactus rutilans f. storianus. Eveneens artikelen over het ontharden van water en het bij
mesten van cactussen.

Piante grasse jrg. 3 nr. 2 (1983)
Een kijkje wordt genomen in de Stadt. Sukk. Sammlung van Zürich. De algemene kenmerken van 
drie cactusgeslachten (Gymnocalycium , Weingartia en Echinocereus) worden besproken en 
weergegeven in schematische tekeningen. In een uit het Franstalige Belgische tijdschrift Cactus 
overgenomen artikel gaat Bourdoux in op de problemen bij de systematiek van cactussen. Dolf in 
belicht een aantal succulenten die in Venetië in de open lucht groeien. Boi geeft zijn persoonlijke 
inzichten in de kweek van Asclepiadaceae Kortere aandacht voor Ariocarpus agavioides en 
Arrojadoa rhodantha 
L. Bercht, M auritshof 124, 3481  VN Harmelen
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Juttadinteria decumbens Foto: A. de Graaf
(zie blz. 264)
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Zaaien
LUDWIG BERCHT

Tot de mooiste - en door sommigen aangemerkt als één der moeilijkste - 
activiteiten in onze liefhebberij behoort het zelf opkweken van planten uit 
zaad. Afgezien van de ontwikkeling van een bloemknop is er geen tijdspe
riode waarin zoveel valt waar te nemen (en te doen). Een beetje geoefende 
liefhebber kan al gauw aan een zaailing van een paar weken oud zien met 
welk geslacht hij te maken heeft. Ik wil hier niet verder op ingaan; een ieder 
die daar interesse in heeft kan zelf zijn kennis opbouwen door het kopen 
van verschillende soorten zaad bij het Clichéfonds. Koop dan bijvoorbeeld 
zaad van Agave, Lithops, Stapelia, Opuntia, Cereus (de meeste ervan zijn 
later te gebruiken als entstam), Mammillaria, Melocactus, Notocactus, 
etc. Bekijk het zaad alvorens u het in de grond stopt ook eens door een 
loupe (1 Ox vergroten is al heel geschikt).
Maar terug naar het zaaien. "Moeilijk" zegt de beginner, "niks aan", be
weert een ander. Laten we eerlijk wezen: het is niet moeilijk, maar we 
moeten wel enkele punten in acht nemen. In boeken en tijdschriften vindt 
men 1 00 en 1 aanwijzingen hoe gezaaid moet worden. Ik zal hier de me
thode weergeven, die ik zelf gebruik. We beginnen bij het begin en dat is 
het zaad. Het zaad heeft men gekocht bij het Clichéfonds of één der han
delaren of gewonnen van eigen planten. Het gekochte zaad zal meestal 
schoon genoeg zijn om direct te kunnen gebruiken. Het zelf gewonnen 
zaad dient u zoveel mogelijk te ontdoen van onnodig ballastmateriaal, het
geen later veel narigheid voorkomt. Eventueel kan men het zaad ontsmet
ten door het te behandelen met een verdunde kaliumpermanganaat- 
oplossing. Persoonlijk vind ik dit een overbodige bezigheid.
Behalve zaad hebt u een medium nodig waarin gezaaid kan worden. We la
ten wetenschappelijke hoogstandjes naast ons liggen en nemen doodge
wone zaaigrond. Ja, inderdaad, doodgewone in de handel verkrijgbare 
zaaigrond (eventueel kunt u ook goede zaaigrond verkrijgen door normale 
(cactus)potgrond te zeven). "Stomen", zeggen de meeste boeken nu. On
zin, zeg ik, de gekochte zaaigrond is schoon genoeg om direct gebruikt te 
kunnen worden. Stomen van de grond wordt aangewend om al het daarin 
aanwezige leven (schimmels, bacteriën, ongedierte, onkruidzaden) te ver
nietigen. Als de zaaigrond zo slecht is dat stomen noodzakelijk is, raad ik u 
aan het niet te gebruiken en goede zaaigrond te kopen. De prijs kan de kop 
niet kosten; omgerekend naar de prijs van het zaad is het maar een schijn
tje.
Het derde wat nodig is, zijn bakjes of potjes. Ik gebruik voor zaadporties 
met 50 of minder zaadjes plastic potjes van 5,5 cm 0. Zaai niet meerdere 
soorten in dezelfde bak of pot: of de soorten zijn moeilijk uit elkaar te hou
den waardoor verwisseling gemakkelijk op kan treden of de groeisnelheid 
van de zaailingen is totaal verschillend.
Nu de praktijk van het zaaien. Vul de potjes met zaaigrond. Door het potje 
twee keer op de tafel te tikken zakt de grond voldoende in elkaar. Maak de 
bovenkant even onder de rand van de pot vlak. Verdeel de zaden gelijkma
tig over de oppervlakte en druk ze lichtjes aan. Dek de grond af met een 
laagje (1 a 2 mm) zeer fijn grind. Plaats het etiket in het potje met de beno
digde informatie. Zet tot slot het potje in een bak water en laat het volzui
gen. Het zaad moet nu de gelegenheid krijgen om te ontkiemen in een ge
schikte omgeving. Dit kan geschieden door het potje in een plastic zakje 
(boterhamzakje) te doen en het zakje dicht te knopen. Een andere mogelijk-
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heid is het potje te zamen met andere potjes te plaatsen in een bak die bij
voorbeeld afgedekt wordt met glas of plastic. Zorg er in beide gevallen voor 
dat de temperatuur - al dan niet kunstmatig - tussen de 20 en 25° C ligt 
('s nachts mag de temperatuur gerust een aantal graden zakken), dat de 
grond vochtig blijft en dat de potjes veel licht krijgen, maar geen direct zon
licht (uitdrogen van de kiemlaag en verdrogen/verbranden van de kiem- 
plantjes).
Optredende schimmel smoort men in de kiem door zo gauw dit bemerkt 
wordt te nevelen met een oplossing van Benlate of Superol. Het laatste 
middel is bij de drogist verkrijgbaar. Algvorming kan voorkomen worden 
door regelmatig te luchten, bijvoorbeeld tijdens het nevelen.
Zijn de zaden ontkiemd dan meer luchten en de grond af en toe eens iets 
laten indrogen. De plantjes krijgen nu de kans te groeien totdat de tijd van 
verspenen of enten aanbreekt. Zelf doe ik dat niet eerder dan alvorens een 
aantal doorntjes gevormd zijn.
Er blijven natuurlijk altijd uitzonderingen bestaan op de regeltjes. Bij de cac
tussen is Astrophytum  er zo één. Na het ontkiemen, hetgeen bij dit 
geslacht zeer vlot geschiedt, dient men ze direct uit de gespannen atmos
feer te halen.
Ook vele andere succulenten gedragen zich afwijkend. Het is daarvoor veel 
moeilijker algemene regels te geven. Vele soorten zijn in het begin hele
maal nog niet succulent. Kiemplantjes die met "normale" blaadjes opko
men, kan men het beste na ontkieming niet aan hogere temperaturen en 
gespannen lucht blootstellen. Te hoge temperaturen bij het ontkiemen 
geven bij b.v. Euphorbia zeer langgerekte kiemplanten die dan moeilijker 
hanteerbaar zijn.
Ik wens u veel succes in het komende zaaiseizoen.
Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen

Mesembryanthemaceae (XXXVII)

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

63 . Jensenobotrya Igenoemd ter ere van Emil Jensen. met als achtervoegsel: dulventros, afgeleid van 

het Griekse woord botryaI

Ook Jensenobotrya is een monotypisch geslacht, met als enige soort J.
lossowiana.
Dit bijzondere en heel gewilde plantje vormt op de, zeer lange duur, een 
dikke, liggende stam met aan het eind een dikke kluit bladeren. Deze blade
ren zijn rond knotsvormig en steeds in paren aan de basis met elkaar ver
groeid. Zo'n groepje bladeren vertoont een sterke gelijkenis met een drui
ventros, hetgeen in de geslachtsnaam is vastgelegd. Deze merkwaardige 
groeiwijze zult u in de verzamelingen niet gemakkelijk tegenkomen. De 
planten moeten daarvoor de respectabele leeftijd van enkele honderden ja- 
ren bereikt hebben!
Een ander 'ouderdomsverschijnsel' van deze planten kunt u, als u geduld 
hebt, wel waarnemen. Planten van zo'n 1 0 jaar en ouder vertonen een wit
te kalkachtige aanslag op de (oude) verhoute stengeldelen.
Het plantje groeit vele jaren lang als een zich geleidelijk vertakkend, laag, 
min of meer kruipend, struikje met talrijke, voor dit geslacht kenmerkende 
blaadjes.
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Een vlotte bloeier is Jensenobotrya niet. Eerst als de gezaaide planten on
geveer vijf jaar oud zijn, zijn ze bloeibaar. Ook dan mag u niet rekenen op 
vele bloemen; slechts enkele bloemen verschijnen per jaar. De bloemen zijn 
wel heel fraai. Ze glanzen schitterend en hebben een witte kleur met een 
roze zweem, vooral aan de punten van de bloemblaadjes. De ronde zuil 
van meeldraden met hun donkergele helmknoppen steekt daar parmantig 
bovenuit.
Jensenobotrya lossowiana verlangt een warme, zonnige standplaats en 
dient 's winters droog gehouden te worden, 's Zomers kunnen ze wel wat 
water verdragen, doch zoals bij de meeste Mesems moet u pas water ge
ven als de potgrond droog is.

Jensenobotrya
lossowiana

Foto:
A. de Graaf

Het grondmengsel dient voor de helft uit grof zand te bestaan en voor de 
andere helft uit fijn gewreven klei en goede potgrond (50-50). Het is aan 
te bevelen aan dit grondmengsel Thomasslakkenmeel toe te voegen. De 
hoeveelheid toegevoegde slakkenmeel is niet zo belangrijk, overdrijf het 
echter niet. Een handjevol per 10 Itr potgrond is ruim voldoende. Deze 
kunstmest wordt slechts langzaam omgezet in voor de planten opneembaar 
voedsel. Het is daarom ook niet nodig de planten, als ze wat ouder zijn, ie
der jaar te verpotten. De planten zijn goed te zaaien, terwijl ook stekken 
mogelijk is. De beworteling van stekken laat soms erg lang op zich wach
ten.
Jensenobotrya is slechts op een zeer beperkte locatie aangetroffen en wel 
ten noorden van Lüderitzbay in Namibië. De planten komen daar voor in 
een rotsachtig gebied, waar zij groeien vanuit spleten in de blokken steen.

6 4 . J u ttad in te ria  (genoemd naar mevr. Jutta Dinter)

Het geslacht omvat slechts een 1 2-tal soorten en dat zijn stuk voor stuk ju
weeltjes.
Juttadinteria's zijn ultra-succulente halfstruikjes of dichte groepjes vormende 
planten met korte, dikke bladeren die meestal een driehoekige doorsnee heb
ben. Veelal zijn de bladeren gaafrandig, doch ook zwak getande vormen ko
men voor. De bladeren zitten dicht op elkaar gedrongen met nauwelijks
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waarneembare internodiën (stengelleden). Zij staan afwisselend kruislings te
genover elkaar en zijn aan de basis met elkaar vergroeid. Op de vergroei- 
ingsplaats zien we dikwijls een blaasvormige verdikking.
De bloepnen hebben zeer korte bloemsteeltjes en de bloemkleur is voorname
lijk wit; de grootte der bloemen varieert van ca. 2 cm tot ca. 5 cm. Sommige 
soorten hebben welriekende bloemen.
De planten worden op een beperkt gebied in de natuur aangetroffen, rond en 
ten zuiden van de plaats Lüderitzbay in de Namib-woestijn, de woestijnachti
ge streek in het zuidwesten van Namibië.
Zoals vele planten, afkomstig uit de Namib, zijn Juttadinteria's niet zo gemak
kelijk in de cultuur. De regenval in dat gebied is zeer gering. De zon daarente
gen schijnt vrijwel altijd en ook de wind waait er aanhoudend. Twee factoren 
die een zeer sterke uitdrogende werking hebben. Het voor alle levende we
zens onontbeerlijke vocht ontvangen de planten voornamelijk in de vorm van 
zeemist en dauw.
Velen menen dat de bodem in een dergelijke droge, woestijnachtige streek 
weinig of geen voedsel bevat. Niets is echter minder waar. De bodem is juist 
zeer rijk aan voedingsstoffen. De moeilijkheid is evenwel dat door het gebrek 
aan vocht in de grond, de voedingsstoffen nauwelijks opneembaar zijn voor 
de planten.
Als we de planten in onze kassen gaan kweken dienen we met al die omstan
digheden rekening te houden. De potgrond dient schraal te zijn, hetgeen wil 
zeggen dat het grootste deel uit grof zand of steensplit moet bestaan. Het 
restant, ongeveer 113 deel, uit klei en goede potgrond. Aan dit voedselarme 
grondmengsel voegen we moeilijk opneembare en langzaam ter beschikking 
komende voedingsstoffen toe in de vorm van Thomasslakkenmeel.
De planten geven we een zo zonnig mogelijke standplaats en we zorgen er 
voor dat in ruime mate verse lucht kan toetreden. De dauw en mist imiteren 
we door in de vroege ochtend te nevelen. Dit laatste alleen op zonnige da
gen. Verder geven we 's zomers spaarzaam water en wel op het moment dat 
u bemerkt dat de bladeren enigszins gaan rimpelen, 's Winters dient de pot
grond droog te zijn; wel moet u in de winter op zonnige dagen, 's morgens 
de planten licht nevelen. Zoudt u dat namelijk niet doen, dan drogen de plan
ten te sterk uit en zijn in het voorjaar moeilijk weer aan de groei te brengen. 
De groei- en bloeitijd valt bij ons in de lente en de zomer.
Vermeerdering door zaaien en stekken op de bekende wijzen.
Van de 1 2 soorten noemen we: J. decumbens met witte, 3 cm grote bloe
men; J. deserticola, de gemakkelijkste in de cultuur, 2 cm grote witte bloe
men; J. suavissima met sterk geurende, helder witte bloemen van 5 cm in 
doorsnee.

Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge

Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht (W O rdt V6 T VOIQ d )

Enten van cactussen (IV)

ETIENNE LANSSENS

XVII. Hoe enten we op Cereus-onderstammen?
a) Het gereedmaken van de stammen:
Ik ben er voorstander van dat de Cereus-onderstammen een dag voor het 
enten gereed worden gemaakt. Zo voorkomen we dat de entstam na het
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DP DE GEWENSTE LENGTE AFSNIJDEN ENTSTAM

DUN SCHIJFJE AFSNIJDEN
KONISCH AFKANTEN
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enten nog inzakt, wat veelal bij de weekvlezige onderstammen, bijv. schic- 
kendantzii voorkomt. We kiezen de gewenste hoogte van de entstam (dit 
is veelal ter hoogte van de plaats waar de stam tijdens het entjaar is begon
nen te groeien) en snijden deze dan horizontaal af. De snede moet recht en 
glad zijn en uitgevoerd worden met één snijdende beweging. Dus nooit met 
een duwende snede, want op deze wijze beschadigen we het tere weefsel. 
We kunnen de entstam afsnijden wanneer hij recht staat of we leggen de 
stam op het werkblad en houden de pot, waarin de entstam staat in de lin
kerhand, en snijden zo de entstam op de gewenste lengte af. (Voor links- 
handigen juist het tegenovergestelde). We kanten dan de onderstam ko- 
nisch af, om later nog een een dun schijfje te kunnen afsnijden, alsook om 
latere scheutvorming te voorkomen. De scheuten die uit de bovenste areo- 
len zouden komen, zouden immers de ent kunnen wegduwen.

b) Voorbereiding van de ent:
Wanneer we met jonge zaailingen te doen hebben, zal het volstaan de on
derste 2 a 3 mm boven de wortels weg te snijden. Dit doen we het beste 
met een scheermesje. Als we daarentegen grote zaailingen of wortelechte 
planten of stekken hebben, zullen we ze ook langs onder afsnijden, maar ze 
konisch afkanten, zodat we vlak voor het enten nog een dun schijfje kun
nen wegsnijden zonder het weefsel te beschadigen.
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de uitgesneden kop juist onder de centrale vaatbundel is zichtbaar 
het groeipunt

P«V '13

het sterretje is zichtbaar

Tekeningen
van
P. Vanderhaege

FVV '?3

c) Enten:
We snijden van de daags te voren gereedgemaakte entstam een dun schijf
je af en zorgen er tevens voor, dat het goed horizontaal blijft. We laten het 
dunne schijfje voorlopig nog op de onderstam liggen. Van de entlingen snij
den we eveneens een zeer dun schijfje af en laten het eveneens op de ent- 
ling liggen. Nu nemen we de dunne schijfjes van de onderstam en de ent 
weg en plaatsen met een draaiende beweging de ent op de entstam. We 
draaien nog enkele malen links en rechts, zodat er geen lucht meer tussen 
ent en entstam aanwezig is. Wanneer de ent en de stam geen gelijke dia
meter hebben, moeten we er voor zorgen dat de vaatbundels van beide el
kaar kruisen. We geven de nodige druk met elastieken of entapparaten, be
schreven onder paragraaf 13b. Wanneer dit enigszins kan, doen we dit 
met de oude vertrouwde elastiek. Wanneer we te doen hebben met zeer 
weekvlezige entlingen bijv. sommige Echinocereussen, dan plaatsen we 
een propje watten op de top van de plant, zodat de elastieken niet door de 
entling heen drukken.

XVIII. Hoe enten we op Echinopsis-onderstammen?
a) Het klaarmaken van de stammen
We gebruiken 2- a 3-jarige volsappige zaailingen of bewortelde stekken die 
een diameter hebben van 3 a 4 cm.
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1) We onthoofden de entstam tot juist onder het groeipunt en we zien een 
stervormig groeipunt.

2) We snijden schijfje per schijfje (dikte 1 a 2 mm) totdat het sterretje ver
dwenen is en we het kleine witte vlekje van de centrale as zien.

3) We kanten de onderstam konisch af.
4) We snijden nog een dun schijfje af (1 a 2 mm) en laten het op de 

entstam liggen. We zorgen er wel voor dat we een goede vlakke snede 
hebben.

b) Voorbereiding van de ent 
Zie paragraaf XVIIb).

c) Enten
In tegenstelling tot andere stammen kunnen we hier zaailingen enten, zelfs 
wanneer de centrale assen elkaar niet kruisen. Dit wil zeggen dat we in de 
praktijk verschillende zaailingen op één en dezelfde onderstam kunnen en
ten. We nemen de dunne schijfjes van de entstam en de ent af en plaatsen 
de ent met een drukkende draaiende beweging op de stam en geven de 
nodige druk met elastieken of ander bevestigingsmateriaal. Wanneer u 
meer zaailingen op één en dezelfde onderstam plaatst, kunt u het best glas
reepjes als bevestigingsmateriaal gebruiken.

Bruggesteenweg 98, 8 0 8 0  Ruislede (B.) (wordt vervolgd)

Vrucht in Carnavalsstemming

Th.M.W. NEUTELINGS

Deze carnavaleske vruchtbes is aan 
de voet voorzien van twee groene, 
en aan de top van 6 groene en een 
rode tuberkel, compleet met areool 
en bedoorning. In de top van deze 
bes is ook nog de bloemrest waar
neembaar. De lengte ervan is onge
veer 2x, en de breedte 3x de 
doorsnee afmeting van de normale 
bes voor deze Mammillaria schie- 
deana (fa. plumosa). Meer dan een 
jaar lang pronkte deze plant met die 
grappige vruchtbes. Daarna droog
de deze in, inclusief de groene, on
dermaatse tuberkeltjes. Bij het 
openmaken ervan bleek er geen en

kel zaadje in te zitten. Normale bessen bracht dit plantje niet voort. Elk vol
gend jaar heb ik bewust de bloemen van dit exemplaar met stuifmeel van een 
andere M. schiedeana bestoven. Toch bleven de resultaten van deze bestui
vingen negatief, er ontstond geen enkele bes normaal dan wel abnormaal. 
Dit plantje stoelt al zodevormend sterk uit. In de nazomer ontstaan de witte 
bloempjes, die echter kleiner zijn dan die van de gewone schiedeana.

Galmeidijk 49, 4  706 KL Roosendaal
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De geslachten Orbea, Orbeopsis, Orbeanthus, 
Pachycym bium  (III)

LARRY LEACH
ve rtaa ld  en in ge le id  d o o r W. M anders

II Sectie Stultitia 

Ila Subsectie Confluentilobae

8. Orbea cooperi (N E.Br.) Leach (Kirkia 10(1): 291, 1 975).
Synoniem: Stultitia cooperi (N E.Br.) Phillips.
Samen met de nauw verwante O. tapscottii vormt O. cooperi de verbin
ding tussen de sectie Orbea en de soorten van de sectie Stultitia, waarbij 
de corona geheel is uitgespreid en door de annulus gedragen wordt.
Bij deze twee soorten is het lagere, ietwat schotelvormige deel van de co
rona ingesloten in de centrale verlaging door de annulus, terwijl de sprei
dende buitenste corona slippen er door worden ondersteund.
O. verrucosa kan - onder de nauwe verwanten van O. cooperi - in evoluti
onair opzicht beschouwd worden als de meest verwante soort. Deze veron
derstelling wordt ondersteund door hun samenvallende verspreidingsgebie
den.
Hoewel O. tapscotti duidelijk zéér nauw verwant is, kunnen beide soorten 
goed onderscheiden worden aan hun totaal verschillende stammetjes.
Die van O. cooperi zijn kort (tot 5 cm lang), stomp en hebben korte (min
der als 10 mm lange), wijd spreidende tuberkeltanden. O. tapscottii heeft 
lange (1 0 en meer cm) en slanke stammetjes met lange (tot 25 mm), coni
sche tuberkeltanden.
Bij de gewoonlijk grotere bloem van O. tapscottii zijn de 4-5 mm lange 
binnenste coronaslippen meer gekamd en versierd en veel langer dan die 
van O. cooperi. Deze bereiken zelden of nooit een lengte van 3,5 mm. 
Ook in deze soort treft men in de bloemen weer een grote variatie aan.
O. tapscottii komt hoofdzakelijk voor in het ''bush-veld'' van Transvaal; O. 
cooperi in de Karoogebieden.

9. Orbea tapscottii (Verdoom) Leach (Kirkia 10(1): 291, 1975). 
Synoniem: Stultitia tapscottii (Verdoom) Phillips.

10 Orbea macloughlinii (Verdoom) Leach (Kirkia 10(1): 291, 197 5). 
Synoniem: Stapelia macloughlinii Verdoom.
Endemisch in Transkei, lijkt deze soort waarschijnlijk zeer nauw verwant 
met O. speciosa uit het naburige Natal. Dit, ondanks het feit, dat de soort 
op het eerste gezicht - met zijn bruusk oprijzende en scherp begrensde an
nulus én briljante kleuren - ver afstaat van de somber gekleurde O. ma
cloughlinii. Het vegetatieve uiterlijk lijkt veel op dat van de andere soorten 
uit de sectie Stultitia.
O. macloughlinii wijkt qua bloemkenmerken af van de andere soorten uit 
deze sectie door haar unieke corolla, waarbij de buitenrand van de verdikte 
annulus bijna onmerkbaar overgaat in de corollaschijf (disc).
11 Orbea speciosa Leach, (Exc., 33-36, 1 978).
Deze uiterst aantrekkelijke soort is alleen bekend van de type-vindplaats in 
zuidelijk Natal.
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Plant: succulent, kaal, vanaf de basis vertakkend, tot ± 8 cm hoog; stammetjes recht
opstaand of iets buigend en daarna rechtopgaand, afgestompt vierhoekig met conische, scher
pe, spreidende tanden, tot 9 cm lang, 6-8 mm dik zonder de tanden, tanden tot 1 cm lang, 
met een paar gereduceerde, vaak ontbrekende, steuntandjes iets beneden de scherpe top. 
Bloemen: 1-3. Zich successievelijk ontwikkelend aan de basis der stammetjes, soms op de 
grond liggend; bloemsteel op de grond liggend, kaal, purperachtig met witte kleine vlekken, 
1 5(20-25) mm lang, ±  2 mm b.
Corolla 35-50 mm b, aan de buitenkant kaal, 5 duidelijke, maar weinig opvallende nerven op 
de slippen, nerven ongeveer parallel en gewoonlijk gemerkt door een lijn van kleine magenta- 
kleurige vlekken; aan de binnenkant fijn gebobbeld, helder geel, bezet met magenta-kleurige 
vlekken en spatten; op de annulus kleinere vlekken, groter wordend en egaal uitvloeiend naar 
de punten der slippen; de slippen spreidend teruggebogen, ovaal, kort toegespitst, onduidelijk 
vlak gerimpeld, gewoonlijk gegroefd langs de middenlijn, 12 ,5-20 mm lang, 9-13,5 mm 
breed, dicht behaard met donkere magenta-kleurige, beweeglijke knotsvormige haren van 2,5 
mm lengte.
Annulus onduidelijk vijfhoekig, ± 7 mm b, scherp oprijzend, ± 1,5 mm boven de corolla- 
schijf.
Corona 7 mm b, 3 mm hoog, dicht op de annulus gezeten, buitenste slippen bijna vierkant, 
dicht teruggebogen over de rand van de annulus, onduidelijk 3- of 4-tandig, ongeveer 2 mm 
lang en bijna net zo breed, over de lengte tweeribbig; binnenste slippen recht teruggebogen, 
aanliggend aan de antheren, lichtelijk gerimpeld aan de achterkant, gewoonlijk zeer licht ge
bobbeld, onregelmatig en spaarzaam getand aan de randen, bijna ovaal, onduidelijk scherp, de 
punten iets boven de antheren uitstekend maar niet samenkomend in het midden, ca. 2,5 mm 
lang, 1 mm breed, licht geel en fijn rood gespikkeld; pollinia bijna rond, 0 ,6x0,7  mm.

12. Orbea longidens (N.E.Br.) Leach (Kirkia 10(1): 290, 1975).
Syn.: Stapelia longidens N.E.Br.
Waarschijnlijk het meest verwant aan O. speciosa, die er - met zijn nogal 
mooie bloemen - oppervlakkig gezien iets op lijkt. O. longidens is daarvan - 
en van alle andere soorten van de sectie Stultitia - meteen te onderschei
den door zijn unieke, klokvormige corolla. De corona wordt ondersteund 
door een kleine, scherp oprijzende annulus op de bodem van de klokvormi
ge tubus.

13. Orbea woodii (N.E.Br.) Leach (Kirkia 10(1): 290, 1975).
Naast Stapelia woodii N.E.Br. behoort hiertoe tevens diens var. westii 
R.A. Dyer.
Deze var. westii werd beschreven als afwijkend van de soort door zijn gro
tere - evenredig langere - éénkleurige corollaslippen. Aan de hand van het 
thans beschikbare materiaal acht men dit onder het normale variatie
patroon te vallen.
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O. woodii schijnt het nauwst verwant te zijn met de uiterst variabele O. se
mota uit Oost-Afrika. De veel grotere, minder hoge, zwaar concentrisch ge
rimpelde annulus van die soort is heel anders dan die van zijn Zuid- 
afrikaanse verwant. Ook in hun corona's treft men verschillen aan: bij O. 
woodii zijn de buitenste coronaslippen voorzien van een paar vlezige rug
gen, die een radiale trog vormen en die bij O . semota geheel ontbreken. 
De binnenste slippen van deze laatstgenoemde soort zijn gewoonlijk afge
knot of getand aan de punt.
Tenslotte - hoewel erg variabel - schijnt het, dat de cilia van O . semota lan
ger zijn dan die van O . woodii en veel minder opvallend knotsvormig. (De 
cilia van O. woodii zijn helemaal niet knotsvormig).
Daarnaast bestaat er ook nog een verwantschap van O. woodii met de uit 
de kustgebieden van Mozambique afkomstige O .  halipedicola, maar diens 
corona verschilt nogal door de rechte, slanke en véél langere binnenste co- 
ronaslippën en de gladde (niet gerimpelde) corollaslippen.

V erta ling:  W . M anders, A m e r 116 , 5 7 5 1  S W D e u rn e (wordt vervolgd)

H et geslacht Gym nocalycium  (X)

LUDWIG BERCHT

Serie X II. Schickendantziana Buxbaum 
Deze serie is opgedeeld in twee subseries: A en B.
Subserie A: Schickendantziana Buxbaum.
Kenmerk van de subserie: De zaden zijn scheefovaal met een groot lateraal 
hilum. Grootte ongeveer 1 mm. De testa is mat licht bruingeel met relatief 
grote, zeer dunwandige, bolvormige knobbeltjes, waarvan de buitenwand 
soms ingedrukt is. Het hilum is groot, lateraal, gebogen, smal ovaal en heeft 
een niet scherp van de testarand afgegrensde zwammige randzoom. Geen 
arillushuid.
Subserie B: Mihanovichiana Buxbaum
Kenmerk van de subserie B: De zaden zijn bijna kogelvormig met een zeer 
klein hilum. De testa is gelijk aan die der subserie A. Het hilum is zeer klein en 
ovaal; de randzoom is nauwelijks aanwezig. Geen arillushuid.
De soorten, die tot de subserie XIIA gerekend kunnen worden, zijn: G. anthe- 
rostele, G. eytianum, G. fricianum, G. hamatum, G. joossensianum, G. 
marsoneri, G. megatae, G. michoga, G. onychacanthum, G. pungens, G. 
schickendantzii, G. stuckertii en G. tudae
Tot de subserie XIIB behoren de soorten: G. anisitsii, G. damsii, G. eury- 
pleurum, G. friedrichii, G. griseopallidum, G. matoense, G. mihanovichii, 
en G. pseudomalacocarpus
De scheiding in twee groepen is lang niet zo eenduidig als uit de opsomming 
der soorten zou blijken. Ook hier gaat de natuur zijn eigen gang. De serie als 
totaal - welke in zijn geheel overeen komt met de Muscoseminae volgens 
Schütz - kent tot nu toe geen zaadovergangen naar andere series en is dus 
goed afgebakend. Evenwel, tussen de subseries A en B bestaan vrijwel vloei
ende overgangen. Ruwweg gezegd staat aan de ene kant G. schickendant
zii, in 't midden soorten als G. megatae en aan de andere kant de echte 
Chaco-soorten zoals G. mihanovichii. Een secundair onderscheid wat echter
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VERENIGINGSNIEUWS DECEMBER 1983
"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van cac
tussen en andere vetplanten "Succulenta".

BESTUUR
Voorzitter: H. Koningsveld, Verl. Emmastraat 34, 6673 XD Andelst. Tel.: 08880 -1623.
Vice-voorzitter: M.M.M. Jamin, Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden. Tel.: 04199-3856.
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. Giro-rek.: 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.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Baarn. 
Alg. Bestuurslid: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD 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 lid
maatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland 7 35,--, voor leden in 
België Bfrs. 625 en voor leden elders wonende 7 45,--. Inschrijfgeld voor nieuwe leden 7 7,50/Bfrs. 135.

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.
Verenlgingsnieuws: 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 ver
schijnen.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: A. de Graaf, Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus 7 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 zonder Huilen: H. Leusink, Griftweg 15, 6745 XD Ede. De Klomp. Tel.: 08387-1794.

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 7 30,- op girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Bui
ningfonds, Ammerzoden, onder vermelding van "Discoboek".
Nog slechts voorradig zijn de Duitse en Engelse versie.

VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
001 Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten. 3e Druk 1981. Prijs 

7 6,- per stuk. (Bij 10 of meer exemplaren 7 4,50 per stuk).
002 Bewaarbanden voor Uw tijdschriften. (Een jaargang per band). Prijs 7 16,- per stuk. (Bij 10 of meer 

stuks 7 13,- per stuk).
003 Verenigingsspeld in broche-vorm.
004 Verenigingsspeld als steekspeld. Prijs 7 4,- per stuk. (Bij 20 of meer stuks 7 3,50 per stuk).
005 Affiche in vier-kleuren-druk voor veel doeleinden bruikbaar. Mag door de afdelingen doorverkocht wor

den voor 7 2,50/stuk. Prijs 7 1,- per stuk. (In verband met de hoge kosten van verzending en verpakking 
is de prijs dan ook exclusief).

006 Ansichtkaarten per set van 10 met afbeeldingen van succulenten. Prijs 7 2,50. (Bij 10 sets of meer 
7 2,- per set). Mogen door de afdelingen doorverkocht worden.

Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het totaal bedrag op girorek. 3742400 van 
Succulenta afd. Verkoop, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.
U kunt volstaan met het vermelden van het aantal en de artikelnummers.
Eventuele informatie wordt U gaarne verstrekt door Frans Maessen, tel. 04752-1995.
N.B. Alle artikelen kunnen tegen vermelde gereduceerde prijzen ook afgehaald worden.

SUCCULENTARIUM
Na betaling van de toegangsprijs kunt U op de Flevohof, gelegen in Oostelijk Flevoland, het Succulentari- 
um en vele andere bezienswaardigheden bezoeken. De Flevohof is dagelijks geopend.
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LIDMAATSCHAP / CONTRIBUTIE 1984

Indien U Uw lidmaatschap per 1-1-1984 wenst te beëindigen, dient U ingevolge art. 15 
van het H.R. voor 1 december de Ledenadministratie hiervan in kennis te stellen.
Op de omslag van het decembernummer zult U een acceptgirokaart aantrelfen. De 
Nederlandse leden dienen UITSLUITEND hiermee hun lidmaatschap te voldoen voor 
uiterlijk 1 februari 1984. Indien geen betaling wordt ontvangen, zult U zo spoedig mo
gelijk van de ledenlijst worden afgevoerd. Aanmaningen zullen niet verstuurd worden. 
Zo U daarna alsnog lid wilt blijven, zal een extra bedrag van f 3,50 voor administratie
kosten verschuldigd zijn.
Leden buiten Nederland wonend dienen de acceptgirokaart als kennisgeving te be
schouwen en het verschuldigde bedrag over te maken op het gironummer van Succu
lenta te Baarn. Leden in België wordt verzocht het bedrag over te maken op ons giro
nummer 000-11.41.809-22.
Denkt U bij bankbetaling aan de extra kosten die banken in rekening brengen. 

MITGLIEDSCHAFT 1984

Sie werden dringendst gebeten den Mitgliedsbeitrag vor dem 1. Februar 1984 zu be- 
zahlen, wenn möglich auf unserem Postscheckkonto 680596 von Succulenta, Baarn. 
Bei Bankzahlung beachten Sie die zusetzlichen Bankkosten.

SUBSCRIPTION 1984

Please remit your subscription amount to our giro account 680596 of Succulenta, 
Baarn before february 1984.
In case of payment by bank or cheque you are requested to add the bankcharges.

OPROEP

Het bestuur van Succulenta roept sollicitanten op voor de functie van
SECRETARIS

Datum van in functie treding 26 mei 1984.
Informatie bij de huidige secretaris of bij de voorzitter.
Aanmelding schriftelijk, uiterlijk 1 februari 1984 bij de secretaris: L. Bercht, Mauritshof 124, 
3481 VN Harmelen.

EVENEMENTEN

31 maart 1984 
28/30 april 
26 mei 
23/24 sept.
6 oktober

: Ledenraadsvergadering te Ede 
: Beurs en tentoonstelling afd. Haarlem 
: Algemene ledenvergadering 
: 3 LK
: Ruilbeurs te Zuid-Laren

VERKORTE NOTULEN VAN DE LEDENRAADSVERGADERING 
D.D. 22 OKTOBER 1983.

1. Er waren buiten het bestuur en het erelid mevr. Verduin slechts 22 leden aanwezig.
2. De notulen van de vergadering d.d. 19 maart 1983 worden onveranderd goedgekeurd.
3. Mevr. Buining heeft het totale dia-bestand van de reizen van haar man aan de vereniging 

geschonken.
4. Een nieuw rooster van aftreden van de bestuursleden wordt aanvaard: 1984 secretaris, 

1985 penningmeester, 1986 voorzitter; de andere bestuursleden 3 jaar na hun benoeming.
5. De contributie 1984 wordt niet verhoogd.
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6. Een werkgroep Interne propaganda zal geïnstalleerd worden.
7. Een informatiegids wordt samengesteld.
8. De redactie van het maandblad zal een nieuwe structuur krijgen, bestaande uit een 

hoofdredacteur, 1e redacteur en een foto-redacteur. Daarnaast worden rubrieksmedewer- 
kers aangetrokken.

9. Volgende vergadering 31 maart 1984 te Ede. . .i—. aerem, secretaris

Aan de Afdelingsbesturen

Wij verzoeken u allen vóór 15 maart 1984 uw jaarverslagen van secretaris en 
penningmeester + een ledenlijst per 1 januari 1984 in te sturen aan mevrouw 
Smit. Gegevens hieruit zullen verwerkt worden in het uit te geven informatie- 
boekje, dat bestemd is voor alle afdelingen en leden.

AFDELINGSNIEUWS

Afdeling Achterhoek
22 december: Jaarafsluiting.

Samenkomst: Vormingscentrum, Goudenregenstraat 1, Lichtenvoorde.
Afdeling Arnhem
12 januari : Jaarvergadering

Samenkomst. Speeltuinver. Tuindorp, Floralaan 18, Wageningen.

Afdeling Brabanl-België
16 december: Bijeenkomst verzorgd door eigen leden

Samenkomst: Tuinbouwschool, de Bavaaylei 118, Vilvoorde. Aanvang: 20.00 
uur.

Afdeling Gouda
15 december: Bingo-avond

Samenkomst: Het Brandpunt, Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur

Afdeling Groningen
15 december: Jaarvergadering

Afdeling Rijn- en Delfland
15 december: Bingo en dia’s door eigen leden

Samenkomst: Kleindierencentrum, Ingang Zuiderpark aan de Loevesteinlaan 
t/o Hengelolaan.

Afdeling Utrecht
9 januari : Jaarvergadering

Inlichtingen: H. van Dijk, tel.: 03404-60578.

Afdeling IJsselstreek
16 december: Algemene vergadering te Zutphen

Afdeling Zwolle
15 december: Keuring zaaiwedstrijd, plantenverkoop

Samenkomst: Ons Huis, Thorbeckegracht 10, Zwolle. Aanvang: 20.00 uur.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
3945 BC Cothen - Groenewoudseweg 14 
Sortimentslijst wordt na storting van f 1,- 
toegezonden. Girorekening 124223.

’s Zondags gesloten 
Postbus 12 - Tel. 03436-1267

SUKKULENTENTUIN

FAM. VAN DONKELAAR
Laantje 1 Werkendam tel. 01835-1430

Nieuwe zaadlijst is verschenen, 
gratis op aanvraag te verkrijgen.
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HET BOEK ”WAT BETEKENT DIE NAAM”

Lang gewacht, stil gezwegen (nou, stil?), niet meer verwacht en uiteindelijk toch ver
schenen!

Deze variant op het bekende spreekwoord is ongetwijfeld van toepassing op het boek
je ”Wat betekent die naam”.
Door allerlei omstandigheden heeft het tot eind 1982 geduurd voordat het manuscript, 
in de vorm van een kaartsysteem, aangevuld en bewerkt was. Daarna kon begonnen 
worden met het op lijsten uittypen van de teksten op de kaartjes. Hiermee en met het 
zetten, corrigeren en nogmaals aanvullen, drukken, inbinden en dergelijke werkzaam
heden zijn nog weer vele maanden gemoeid geweest, doch thans is het boek - nog 
juist vóór eind 1983 ■ gereed.
Het boek, want een werk van 164 bladzijden op het formaat van het boek "Discocac- 
tus”, kun je geen boekje meer noemen.
Met het "boekje van Korevaar”, zoals ”Wat betekent die naam” gewoonlijk genoemd 
werd, heeft het, behoudens de titel, niet veel meer gemeen. Alle, met de ons ter be
schikking staande literatuur, te achterhalen en te verklaren namen zijn erin opgeno
men. Hetgeen niet wegneemt dat velen, niet te verklaren of te achterhalen namen nog 
ontbreken, of wèl zijn opgenomen, zonder omschrijving van de betekenis. (Zie hiervoor 
de zinsnede in het voorwoord, waarin gevraagd wordt aanvullingen en/of gedocumen
teerde verklaringen te melden).
In het boek is voorts een aantal namen opgenomen die betrekking hebben op 
Bromelia-achtigen en orchideeën. De liefhebbers van deze plantengroepen zullen veel 
verklaringen van de Latijnse namen van hun planten erin terugvinden.

De prijs van het boekje bedraagt slechts f 12,50 + f 3,- verzendkosten per stuk. Deze, 
voor een dergelijk boek, bijzonder lage prijs is mogelijk doordat alle medewerkers er
aan, geheel belangeloos hun tijd en energie beschikbaar stelden.
U kunt het boek bestellen door f 15,50 te storten of over te maken op girorekening 
28.45.908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds, Ammerzoden, onder vermelding van ”Wat 
betekent die naam”. Bij bestelling van 4 tot 10 exemplaren tegelijk betaalt u f 12,50 per 
stuk + f  6,50 totaal aan verzendkosten; bij 10 tot 20 ex. f 8,- verzendkosten en bij 20 
tot 30 ex. f 12,- verzendkosten. Dus respectievelijk: bij 10 ex.: f 125,- + f 6,50 = 
f 131,50; bij 20 ex.: f 250,- + f 8,- = f 258, - en bij 30 ex. f 375,- + f 12,- = f 387,-. 
U kunt de boekjes vanzelfsprekend ook afhalen (na overleg met dhr. Jamin), zodat u de 
verzendkosten uitspaart.

HOVENS cactuskwekerij

Spec. kwekerij voor hobbyisten en ver
zamelaars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek 
gratis toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe cul- 
tuurimporten voor de verkoop 
Geopend van maandag t/m zaterdag 
van 9-18 uur.

Markt 10, 5973 NR Lottum Tel. 04763-1693
Lottum vindt U, E3 richting Venlo afslag Venray - 
Grubbenvorst - Lottum.
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VELDNUMMERLIJST A. LAU

De lijst met de veldnummers van Dr. A. Lau is verschenen. Ze bevat alle nummers van 1 tot 
en met 1497 met de benaming van de plant, de vindplaats en land van herkomst. 
Bestelling van deze lijst door overmaking van 300 Bfrs (voor Belgische leden 290 Bfrs) op gi
rorekening 000 -1029900 - 51 t.n.v.

E. Lanssens, Bruggesteenweg 98, 8080 Ruiselede, België 
onder vermelding lijst Dr. Lau.

Reis naar Spanje
De vertrekdatum van de door Hr. Sterk georganiseerde reis naar Spanje zal in verband met 
de data van de 3 LK verschoven worden naar 7 september 1984.

VRAAG
E N

^ ^ A A N B O D
Gezocht: Succulenta 1960 nummer 8 en 12, 
eventueel complete jaargang, uiteraard te
gen vergoeding en verzendkosten. G. Eer- 
kens, Tamanredjo, Commewijne, Suriname. 

* *
*

Te koop gevraagd: 1 of 2 zaailingen van de 
Trichocereus Rubinghianus of eventueel 
wat zaad hiervan. J. Broos, Cederstraat 17, 
4731 BB Oudenbosch. Tel. 01652-3347.

Te koop: Succulenta jaargangen 1969 t/m 
1982 tegen elk aannemelijk bod. M.K. 
Joustra, Bodegraven. Tel. 01726-14847.

Cactuskwekerij LAKERVELD
Lakerveld 89 Lexmond

(tussen Lexmond en Meerkerk) Tel. 03474-1718

De volgende cristaten bieden wij aan:

M am m illaria  elegans f 5,- 6,-
gilensis f 5,-- 6,-
haageana f 5,-
spinosissim a f 5,-
gracilis f 4 ,- 5,-

Echinocereus chloranthus f 6,-
pectinatus ordustus t 5,-

Pachycereus pringlei f 6,-
Isolatocereus dum ortieri f 5,-- 6,-
Parodia sanagasta f 5,--- 6,-
Rebutia sen ilis f 5,-
Notocactus scopa f 4 , - - 5,-

Geopend: ma/vrij na te l afspr, zat var 8-18 uur

Opgaven voor het februarinummer moeten 
voor 15 januari bij mevr. Smit zijn. Leden 
van Succulenta hebben per jaar recht op 
één gratis advertentie in deze rubriek. Al
leen advertenties de liefhebberij betreffende 
worden opgenomen.

Gevraagd: planten, stekken of zaailingen van 
Peireskia’s, met name van P. aculeata (niet 
de variëteit godseffiana), P. bahiensis, P. 
moorei, P. petitache of soortgelijke 
vondsten of importen (zaden/zaailingen) 
voorts van P. diaz-romeroana, P. humboldtii, 
P. vargasii, P. weberiana. Vooral in de 
eerste groep ben ik geïnteresseerd vanwege 
de grotere bloemen. Ook foto’s en/of dia’s 
zijn van harte welkom en ik wil gaarne over 
deze planten corresponderen. Ook wanneer 
U zelf geen materiaal heeft, weet U mis
schien iemand, die ”zo’n boom heeft staan” 
of zaden of planten met importmateriaal 
heeft meegekregen. Ir. C.P.A. van de Wouw, 
Maricollenweg 63, 5971 AT Grubbenvorst. 
Tel. 077-62350.

Gevraagd: Cristaten van allerlei planten en 
Mam. zaailingen in het bijzonder Mam. gate- 
sii - halei - laui v. dasyacantha - longiflorav. 
albispina - mieheana en sinistrohamata. In
dien mooie planten ben ik bereid sommige 
te ruilen tegen Mam. laui v. laui - napina - to- 
nalensis. Aanb. verscheidene Mam. zaailin
gen. Kees van Gils, Cellostraat 23, 4876 VR 
Etten - Leur. Tel.: 01608 -15984.

Te koop: Lips hobby-kas, 379 lang x 230 
breed, nokhoogte 236. Mevr. J.M. Smit- 
Reesink, Pr. W. Alexanderlaan 104, Benne- 
kom, tel. 08389-7551.
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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.

Te koop: Unieke verzameling cactussen, ve
le oude exemplaren o.a. 2 Echinocactus 
Grusoni doorsnee 60 cm. Grote Carnegia. 
Ook vele clusters van verschillende soorten. 
Alles liefst in één koop. Prijs n.o.t.k. Bos, 
Paul Krugerkade 3, Haarlem. Tel. 023- 
273671.

Te koop: Mijn gehele ongeveer 10-20 jaar ou
de collectie cactussen ± 300 st. en vetplan
ten ± 25 st., alles ongeënt. De verzameling 
bestaat hoofdzakelijk uit Lobivia’s - Noto- 
cactus - Rebutia en verder aangevuld met 
wat Mamm. enz. In één koop graag. A.G. 
Meerstadt, Bronsbergen 26, 7231 SH Warns- 
veld. Tel. 05750 - 22207.

Te koop: Succulenta 1973 t/m 1983, alsmede 
Backeberg en Jacobsen, beide in het Duits. 
E.R.K. Mooijaart, William Boothstraat 24, 
1066 BB Amsterdam. Tel.: 020 -154299.

Cactussen
Aloe’s
Confireren
T illandsia ’s
Uitzonderlijke boeken
Succulenten
Bromelia’s
Over diverse onderwerpen
Exotica
Kamerplanten
Epifyten

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

Te koop: Aluminium plantenkas merk: Maxi 
Super Plus. Bouwjaar 1980. Afm.: 
3.80x2.53x2.37 m, voorzien van kunststof 
thermoplaatramen (1981), 4 luchtramen w.v. 
2 aut., kompleet met tabletten, verlichting 
+ nevelinstallatie. Alsmede: centrale ver
warming (gas), verwarmingsketel, ther
mostaat en 2 convectors (op kaslengte). 
Prijs n.o.t.k. Mevr. Klaasse-Meulblok, Walen
burg 106, 3328 EL Dordrecht. Tel. na 18 uur 
078-187765.

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.

NIEUWE LEDEN

Bal J., De Klinker 3, 4421 KB Biezelinge.
Kunz W.J., Oosteinde 200, 2611 ST Delft.
Grootes C.M., De Schoolmeesterstraat 2, 1551 CP West - 
zaan.
Lenters J., Prinsendijk 236, 3074 TJ Rotterdam.
Grinwis H., Kelderweg 19, 3253 TC Ouddorp. 
Keersemeeckers J.L., Past. Brouwersstraat 16, 6325 CE 

Berg en Terblijt.
Mook M. van mevr., Carrium 2, 6914 AR Herwen. 
Luyten-Boonen A.C. mevr., Kloosterstraat 61, 6093 CV 

Heythuysen.
Nanninga Bert, Kanaaldijk 113, 1454 AE Watergang. 
Houwenhuyse Aline mevr., Zandstraat 109, B 9900 

Eeklo/België.
Bos C., Hobbemalaan 17, 1399 EV Muiderberg.
Tilburg N. van mevr., Achillesstraat 30, 3054 RE Rotterdam. 
Schut Ridy, Burg. H. Blokstraat 9, 4286 CA Almkerk.

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

W.-Duitsland LILIENSTR. 5

Aanvulling plantenlijst 1983/84 i
DM DM

Brasilicactus haselbergii 8,- - 25,-
Echinocactus palmeri 40,-
Ferocactus gracilis 26,- - 28,-
Matucana axiosa 8,- • 10,-
Thelocactus bicolor v. bolansis 20,- - 25,-

matudae 24,- - 30,-
Weingartia knizei 10,- - 14,-

saint-pieana 8,- - 14,-

De zaadlijst 1984 is zojuist verschenen.

Openingstijden kwekerij dinsdag tot vrijdag 
8-12 uur, 13.30-17 uur, zaterdag 9-12 uur. 
Gedurende de zomermaanden vrijdags open tot 
18.30 uur.
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ZAADAANBIEDING CLICHÉFONDS

Hierna treft U de lijst van zaden aan, die U in de komende weken bij het Clichéfonds kunt 
bestellen.
Evenals vorig jaar is er naar gestreefd het aantal soorten, waarvoor ook de meer ervaren lief
hebbers belangstelling hebben, uit te breiden.
Van een aantal geslachten bevat de lijst in vergelijking met vorige jaren een groot aantal 
soorten, b.v. van Gymnocalycium, Acanthocalycium, Mamillaria.
In het geval dat het zaad namen droeg, die volgens de meeste boeken synoniemen zijn, is 
toch deze naam aangehouden, maar de meer gebruikte naam is dan wel (voor zover bekend) 
vermeld.
In afwijking van vorige jaren is nu ook aangegeven of er variëteiten of vormen van een soort 
worden aangeboden. In het algemeen is de terminologie aangehouden die Backeberg ge
bruikt in zijn Kakteenlexikon of Jacobsen in zijn Sukkulenten-lexikon.
Ondanks de nog meer gestegen dollarkoers bleek het in de meeste gevallen niet nodig de 
prijs van een portie zaad te verhogen. Wel werden weer een aantal soorten aangekocht, die 
zo duur waren, dat ze niet beneden f  2,- per portie konden worden verkocht. U vindt deze 
soorten achter de hoofdlijst.
Voor het eerst vindt U in onze lijst zaden van Uebelmannia. Deze zaden waren zo duur, dat 
zelfs bij een prijs van f 2,- per 5 zaden geen winst wordt gemaakt. Toch is besloten deze 
soorten op te nemen, omdat waarschijnlijk vele liefhebbers zich de kans niet willen laten 
ontgaan om ook eens dergelijke zeldzame soorten te zaaien.
Van een aantal soorten kunnen we weer porties van 100 zaden aanbieden voor f  2,- (Bfrs 
37). Dit is bij de betreffende soorten aangegeven met het teken %. Tenslotte kunt U enkele 
gemengde soorten ook bestellen in porties van 1000 zaden aangegeven met het teken %o. 
Deze soorten kosten per portie van 1000 zaden f 7,50 (Bfrs 140).
Vermeld alleen de nummers die U wilt bestellen op de geëigende plaats op het bestelformu
lier: dus de porties van f 2,-- (Bfrs 37) en van f 7,50 (Bfrs 140) op de voorzijde, en de porties 
van f 0,60 (Bfrs 11) op de achterzijde van het bestelformulier.
Van een aantal soorten zijn veldnummers vermeld. Dit zijn FR-nummers van Friedrich Ritter; 
HU-nummers van Leopoldo Horst, KK-nummers van Karei Knize; Lau-nummers van Alfred 
Lau; P-nummers van Jorg Piltz en FS-nummers van F. Stockinger.
Van de meeste soorten is een beperkte hoeveelheid zaden ingekocht. Ook van de soorten 
van liefhebbers ontvingen we niet steeds grote hoeveelheden. Het is dus waarschijnlijk, dat 
een aantal soorten snel uitverkocht zal zijn. Wilt U dan niet teleurgesteld worden met de ver
vangers, dan is het nodig dat U voldoende vervangers opgeeft!
We danken de mensen, die n.a.v. de vorige zaadlijst ons bericht zonden van de zaairesulta- 
ten in vorige jaren. Helaas ontbreekt tot nu toe de tijd om hierop in een publicatie in te 
gaan, maar er wordt wel door ons een nuttig gebruik van gemaakt.
Ook voor deze zaadlijst werden ons zaden geschonken door liefhebbers en kwekers. Aan al
len nogmaals onze hartelijke dank.
Ook dank aan de zaadleveranciers, die in het algemeen de zaden snel en correct leverden. 
De schenkers van zaden waren:
De dames: Bouwman, Waverveen; v. Brussel, Someren; Verduyn, Beekbergen; Vriesendorp, 
Oostvoorne.
De heren: Bakelaar, Zwijndrecht; Bakx, Halsteren; Bercht, Harmelen; Bergsma, Enschede; 
Bruijninckx, Zaventem;'v. Cruchten, Haelen; Engels, Puttershoek; de Groot, De Zilk; Hovens, 
Lottum; Joosten, Blerick; Nauta, Zuid-Afrika; Poortinga, Monster; Stapelbroek, Ulft; Tuyn, 
Assendelft; Uil, Bemmel; Wonnink, Zutphen.
De zaden werden in dit seizoen voor U geteld door Mevr. v. Brussel, Someren; mevr. v. Wy- 
lick, Sevenum en de heren Hermans, Beesel; Noël, Roermond en Peeters, Venlo. Voor het 
verpakken en verzenden van de zaden zullen zorgen de heer en mevr. Velmans, Tegelen, als
mede ondergetekende.

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 juiste kolommen aan welke 
nummers U wilt ontvangen.
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Geef alleen de bestelnummers op. GEEF DEZE NUMMERS VOORAL IN VOLGORDE OP. 
Gebeurt 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 bovenste 
strookje wordt door ons als adreskaartje op de bestelling gebruikt), het bedrag van de 
bestelling en vooral ook de datum en wijze van betaling. Verzend Uw bestelling in een 
gesloten envelop gefrankeerd als brief.

2. Wijze van betaling.
a. In Nederland:

Door storting van het verschuldigde bedrag op gironummer 14465 t.n.v. Beheerder Cli- 
chéfonds, Venlo; of door overschrijving op rekeningnummer 17.38.48.877 van Rabo
bank, Venlo t.a.v. Beheerder Clichéfonds, Venlo. Sluit U bij voorkeur geen geld in bij 
Uw bestelling!

b. In België:
Door storting van het verschuldigde bedrag op rekening nr. 000.11.41.809-22 van de 
Belgische Postgirodienst t.n.v. Succulenta Baarn, onder vermelding van: Zaadbestel- 
ling. Vergeet deze toevoeging niet omdat onze penningmeester anders niet kan na
gaan waarvoor de betaling bedoeld is.
Bij betaling per bank dient f  5,50 (Bfrs 110) extra overgemaakt te worden i.v.m. bank
kosten.
N.B. Hebt U gezien, dat voor U de zaadprijs lager geworden is??

c. Buitenland:
Per postwissel aan Clichéfonds Succulenta p.a. J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 
BD Venlo.
Ook in dit geval dient bij betaling per bank f 5,50 extra overgemaakt te worden i.v.m. 
met bankkosten.

3. De bestellingen worden verzonden na ontvangst van het verschuldigde bedrag.
Het uitvoeren van de bestelling kan enkele weken in beslag nemen, hoewel we er naar 
streven Uw bestelling zo snel mogelijk uit te voeren.
Daarom het verzoek: Informeert U niet binnen een maand na Uw bestelling naar nog niet 
ontvangen bestellingen.
Vergeet U ook niet de bijdrage in de Portokosten. Deze bedraagt nog steeds f  1,- (Bfrs 
19) per bestelling.

Ons rest nu nog slechts U veel geluk bij het zaaien te wensen. De resultaten zullen we te zij
ner tijd graag weer vernemen.

Namens het Clichéfonds, 
J.A. Schraets

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel
Tot Kerstmis duurt niet lang meer

hobbybenodigdheden
boeken

December boekenaanbod

Andersohn/Kakteen DM 46,—; Fleischer-Schütz/Kakteenpflege DM 28,—; Haage/Kakteen von A-Z DM 85,—; Herbei/ 
Alles Ober Kakteen DM 39,80; Hecht/BLV-Handbuch Kakteen DM 54,—; Jacobsen/Das Sukkulentenlexikon DM 68,—; 
Köhlein/Freilandsukkulenten DM 88,—; Lamb/lllustr. Refr. Cacti, Bde. 1-5 DM 190,—; Pilbeam/Mammillaria A. Coll. Gul- 
de DM 86,—; Rauh/Grossartige Welt der Sukkulenten DM 118,—; Rauh/Kakteen an ihren Standorten DM 118,—; Riha- 
Subik/Welt der Kakteen DM 29,80; Ritter/Kakteen Südamerika, Bd. I DM 45,—; Bd. II DM 55,—; Bd. III DM 47,—; Bd. IV 
DM 51,—; Rowley/Kosmos EnzyklopSdie Kakteen DM 64,—; Haustein/Kosmos Kakteenführer DM 39,50; Rauh/ Brome- 
lien (Tillandsien) DM 108,—; Bechtel/Orchideenatlas, 720 Farbfot., DM 198,—; Schumann/lconographia Cactacearum 
(Blühende Kakteen), Reprint, Lief. I-V DM 235,—.

Boeken vanaf DM 30,— vrij van verzendkosten tegen vooruitbetaling van de rekening. 
Vraagt onze gratis boekencatalogus met meer dan 100 titels aan!
Jörg Kopper Lockfinke 7 D-5600 Wuppertal 1 W-Duitsland
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ZADEN VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN 1983-84

De nummers gemerkt met + zijn zaden afkomstig van liefhebbers.
De nummers gemerkt met % zijn ook verkrijgbaar in porties van 100 zaden a f 2,- (Bfrs 37). 
De nummers gemerkt met %o zijn ook verkrijgbaar in porties van 1000 zaden a f 7,50 (Bfrs 
140).
zpp = aantal zaden per portie.

ZADEN VAN CACTUSSEN 
a f 0,60 (Bfrs 11) per portie.

ACANTHOCALYCUM Backbg.
Aan Gymnocalycium verwante plan
ten. Rijke bloeiers met grote bloemen. 
Uitstekend geschikt voor beginners en 
niet kougevoelig.

1 brevispinum Ritt. (gele bloemen)
2 chionanthum P 67 (Speg.) Backbg. 

(witbloeiend, blijft klein)
3 glaucum Ritt. (blauwgroen berijpt, gro

te gele bloemen)
4 peitscherianum Backbg. (bloem wit- 

roze)
5 % spec. P 91 (uit Cordoba)
6 % spec. P 120 (lijkt op A. klimpelianum)
7 % thionanthum (Speg.) Backbg. (geel-

bloeiend)
8 thionanthum v. copiapoides P 54 (lijkt 

op een Copiapoa)
9 % variiflorum v. P 48 (overgangsvorm

naar A. catamarcense)
10 violaceum (Werd.) Backbg. (fraaie se- 

ringkleurige bloemen)
11 % Gemengd

ARIOCARPUS Scheidw.

17 capricorne (Dietr.) Br. & R. (bokshoorn- 
cactus, fraaie wilde bedoorning)

18 capricorne major
19 % Hybriden (zeer mooi)
20 + % myriostigma Lem. (bisschopsmuts)
21 myriostigma Lem.
22 myriostigma v. columnare subv. gla

brum Backbg. (zonder stippels en met 
scherpere ribbels)

23 myriostigma v. potosinum subv. tulen- 
se (Kays.) Backbg. (sterk witbespik- 
keld)

24 myriostigma v. quadricostatum (Möll.) 
Baum (vierribbig)

25 myriostigma v. strongylogonum subv. 
nudum (R. Mey.) Backbg. (groen, zon
der witte stippen)

26 ornatum (DC.) Web. (de sierlijke, bloeit 
later dan de andere soorten)

27 ornatum v. mirbelii (Lem.) Ok. (goud
gele bedoorning en meer stippen)

28 % senile Fric. (fraaie zeer lange, woeste 
bedoorning)

29 + % Gemengd

12
13

14 + %

15 +

16

Langzaam groeiende en kleinblijvende 
planten met grote penwortel. Niet ge
makkelijk, maar ook niet erg kouge
voelig.
retusus Scheidw.
trigonus (Web.) K. Sch. (grotere plan
ten bloeien rijkelijk)

ARROJADOA Br. & R.
Slanke, meest weinig vertakte zuilen. 
De planten bloeien in de kop uit een 
cephalium, van waaruit ze na de bloei 
verder groeien. Wasachtige bloemen, 
roodachtig van kleur. Mits gekweekt 
bij voldoende hoge temperatuur niet 
moeilijk.
aureispina Buin. & Bred. (stam tot 5 
cm dik
penicillata (Gürke) Br. & R. (blijft zeer 
slank, bloeit gemakkelijk)

ASTROPHTUM Lem. < = sterplant) 
Geliefde Mexicaanse bolcactussen.
De verzorging is wat anders als bij 
veel andere cactussen. De planten 
zijn gevoeliger voor vocht, daarom 
snel na het kiemen luchten, 
asterias (Zucc.) Lem. (zeeëgelcactus, 
doornloze zeer regelmatig gevormde 
plant)

AUSTROCEPHALOCEREUS Backbg. 
Braziliaanse zuilen met een zijcepha- 
Hum. Vaak prachtig behaard, veelal 
schitterend berijpt. Kougevoelig. 
Sommige soorten zijn niet gemakke
lijk.

30 % dolichospermaticus Buin. & Bred. 
(nieuwe soort)

31 % dybowskii (Goss.) Backbg. (fraai wit 
behaard, niet moeilijk)

32 % estevesii Buin. & Bred. (als zaailing 
bijna zwart, later prachtige blauwe 
zuil)

BARTSCHELLA Br. & R.
Aan Mamillaria verwant monotypisch 
geslacht. Grootbloemig.

33 schumannii (Hildm.) Br. & R. 15 zpp

BLOSSFELDIA Werd.
Geslacht van de kleinste cactussen. 
Vaak bloei bij minder dan 1 cm 
doorsnede. Niet gemakkelijk.

34 + % campaniflora Backbg.

BRACHYCALYCIUM Backbg. 
Monotypisch geslacht, veelal aange
zien voor synoniem met Gymnocaly
cium saglione.
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35 % tilcarense (Backbg.) Backbg.

BR ASILI CACTUS Backbg.
Vaak beschouwd als ondergeslacht 
van Notocactus. Dichtbedoornde 
planten uit Zuid-Brazilië met relatief 
kleine bloemen. Geschikt voor begin
ners.

36 % graessneri (K. Sch.) Backbg. (groen
gele bloemen)

37 % haselbergii (Hge.) Backbg. (fraaie ro
de bloemen)

BUININGIA Buxb.
Korte dikke zuilen uit Noord-Brazilië. 
In cultuur bloeien de planten niet 
gemakkelijk. De planten zijn kouge- 
voelig.

38 brevicylindrica Buin.
39 brevicylindrica v. longispina Buin.

(tot 13 cm lange middendoorns)

CACTUSZADEN GEMENGD
40 + %o Mengsel van een zeer groot aantal

soorten, veelal ingezonden door lief
hebbers. Alleen verkrijgbaar in por
ties van 100 zaden a f 2, - (Bfrs 37) 
of van 1000 zaden a f 7,50 (Bfrs.
140).

CARNEGIEA Br. & R.
De bekende Saguaro uit het Zuid
westen van de U.S.A. Langzame 
groeier.

41 % gigantea (Eng.) Br. & R. (zaden bij
het zaaien niet bedekken)

CEPHALOCEREUS Pfeiff.
Monotypisch geslacht met de beken
de grijsaardcactus als enige vertegen
woordiger. Voor beginners niet ge
makkelijk.

42 senilis (Haw.) Pfeiff.

CLEISTOCACTUS Lem.
Slanke, niet al te grote zuilen uit Zuid- 
Amerika. Vaak snelbloeiend, met buis
vormige bloemen, die niet ver open 
gaan. Weinig kougevoelig; geschikt 
voor beginners.

43 baumannii (Lem.) Lem. (vuurrode 
bloem, tot 7 cm lang)

44 hyalacanthus (K.Sch.) Goss. (zeer dun
ne stam, korte rode bloemen)

45 morawetzianus Backbg. (tot 2 meter 
lang)

46 parviflorus v. herzogianus (Backbg.) 
Backbg.

47 strausii (Heese) Backbg. (prachtig wit- 
bedoornd, wijnrode bloem)

48 % Gemengd, (vele mooie soorten).

COLEOCEPHALOCEREUS Backbg. 
Verwant met Buiningia. Kougevoelige 
planten.

49 goebelianus (Vpl.) Ritt.

COPIAPOA Br. & R.
Fraaie bolcactussen uit Chili. Gemak
kelijke groeiers en bloeiers.

50 % barquitensis Ritt. (lijkt op C. hypogae- 
a)

51 % cinerea (Phil.) Br. & R. (krijtwit berijpte 
koppen, tot 10 cm doorsnede)

52 % coquimbana (Karw.) Br. & R. (groepen- 
vormend, koppen tot 10 cm doorsne
de)

53 coquimbana v. wagenknechtii Ritt. 
(bloem groter dan bij typeplant)

54 grandiflora Ritt. (bloem tot 5,5 cm 
doorsnede)

55 haseltoniana Backbg. (groenbruine, 
onberijpte epidermis)

56 % humilis (Phil.) Hutch. (kleinblijvende 
soort)

57 imbricata KK 0102
58 % longispina Ritt.
59 militaris KK 1389
60 multicolor Hort. (donkere epidermis)
61 pepiniana (K.Sch.) Backbg.
62 tenuissima Ritt. (zeer donkere plant, 

zeer mooi)
63 vailenarensis Ritt. (vormt grote groe

pen)
64. + % Gemengd (Vele liefhebberssoorten)

CORYNOPUNTIA Knuth
Aan Cylindropuntia verwant geslacht 
uit Noord-Amerika.

65 clavata (Eng.) Knuth (zodevormend)

CORYPHANTHA (Eng.) Lem. 
Noord-Amerikaanse bolcactussen, die 
bloeien uit een groef boven de areo- 
len, met meest gele bloemen. Niet 
kougevoelig en niet moeilijk te kwe
ken.

66 asterias (Cels) Böd. (roze bloem)
67 bumamma (Ehrenbg.) Br. & R. (grote 

gele bloem)
68 calipensis H. Bravo
69 chlorantha v. deserti (Eng.) Backbg. 

(vormt dichte groepen)
70 echinus (Eng.) Br. & R. (zeer dicht be- 

doornd, blijft klein)
71 greenwoodii H. Bravo (gele bloem met 

purperbruine streep)
72 maiz-tablasensis Backbg. (blauwgroe-’ 

ne epidermis)
73 ottonis (Pfeiff.) Lem. (witbloeiend, 

meer dan 5 cm grote bloem)
74 pallida Br. & R.
75 palmeri Br. & R.
76 % radians (DC.) Br. & R. (zeer grote ci

troengele bloem)
77 % vivipara (Nutt.) Eng. (purperroze 

bloem)
78 vivipara v. neomexicana (Eng.) i.

Backbg.
79 vivipara v. radiosa (Eng.) Backbg.
80 werdermannii Böd. (gele bloem met 

rode keel)
81 % Gemengd
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C Y L IN D R O P U N T IA  (Eng.) K n u th  e- 101 d u ra n g e n s is  P os. (s p ru ite n d )
m e n d . B a c k b g . 102 e n g e lm a n n ii v. a c ic u la r is
O p u n tia 's  m e t een  ro n d e  s ta m . D e za  103 e n n e a c a n th u s  E ng . (s p ru ite n d , p u rp e 
d e n  k u n n e n  s o m s  p a s  na  ze e r la n g e ren  b lo e m )
t i jd  k ie m e n . 104 fa s c ic u la tu s

82 im b r ic a ta  (H aw .) K n u th  (w o rd t g ro o t, 105 % fe n d le r i (Eng.) R ü m p l. (n o g a l v a ria b e l,
b e d o o rn in g  b ru in ) p u rp e re n  b lo e m )

106 fe n d le r i v. b o y c e - th o m p s o n ii (O re.) L.
D IS C O C A C T U S  P fe iff. B e n s .
C e p h a liu m v o rm e n d e  b o lc a c tu s s e n  u it 107 f i t c h i i  Br. &  R. (roze b lo e m e n )
B ra z ilië  e n  P a ra g u a y . N a c h tb lo e ie rs 108 h a n c o c k ii  D a w s . (g e le  b lo e m , b ij  h e t
m e t s te rk  g e u re n d e  w it te  b lo e m e n . v e rb lo e ie n  z a lm k le u r ig )
K o u g e v o e lig . 109 k n ip p e lia n u s  L ie b n . (v r ijw e l o n b e -

83 + g r is e u s  B u in . &  B re d . 10 z p p  (zeer be  d o o rn d , ro ze  b lo e m e n )
p e rk te  vo o rra a d ) 110 le e a n u s  (H oo k). Lem . (zo d e vo rm e n d ,

84 + m a m ii lo s u s  B u in . & B re d . 10 zpp ro o d a c h t ig e  b lo e m )
85 + s i l ic ic o la  B u in . & B red . 10 zp p  (zeer 111 % m e rk e r i H ild m . (g ro e p e n v o rm e n d , p u r

b e p e rk te  vo o rra a d ) p e re n  b lo e m )
112 m o r r ic a l l i i

D O L IC H O T H E L E  (K .S ch .) B r. &  R. 113 p e c t in a tu s  v. r ig id is s im u s  (Eng.)
A a n  M a m il la r ia  v e rw a n t. G e m a k k e lijk e R ü m p l. (p ra c h t ig  g e k le u rd  d o o rn k le e d )
g ro e ie rs  en  b lo e ie rs , m its  n ie t in  de 114 % p o ly a c a n th u s  E ng . (zo d e vo rm e n d )
v o lle  zon  g e k w e e k t. G e s c h ik t v o o r be  115 p o ly a c a n th u s  v. n e o m e x ic a n u s
g in n e rs . 116 % p o ly a c a n th u s  v. ro se i

86 % c a m p to tr ic h a  (D am s) T ie g . (vo rm t g ro  117 p u rp u re u s  L a h m . (b ru in -p u rp e re n
te  g ro e p e n ) b lo e m )

118 ro e tte r i (Eng.) R ü m p l. (p u rp e re n  b lo e m )
E C H IN O C A C T U S  Lk. & O. 119 s tra m in e u s  (Eng.) R ü m p l. (T exas, p u r
M e e s t g ro o t w o rd e n d e  N oo rd - p e re n  b lo e m )
A m e r ik a a n s e  b o lc a c tu s s e n . V a a k 120 u e h r ii H ge . jr .  (v lgs . B a c k e b e rg  w a a r
z w a a r b e d o o rn d . Z e ld e n  b lo e ie n d  in s c h ijn l i jk  E. c in e ra s c e n s )
c u ltu u r . N ie t k o u g e v o e lig  en m e e s t 121 v ir id i f lo r u s  E ng. (s p ru ite n d , g ro e n g e le
g e s c h ik t v o o r b e g in n e rs . b lo e m e n )

87 g ru s o n ii  H ild m . (s c h o o n m o e d e rs to e l) 122 v ir id i f lo r u s  v. c h lo ra n th u s  (Eng.)
88 h o r iz o n th a lo n iu s  Lem . (n ie t zo  g e m a k  B a c k b g . (w o rd t g ro te r  d a n  d e  vo rig e

k e lijk ) s o o rt , b lo e m  b ru in g ro e n )
89 in g e n s  Z u c c . (e n o rm e  g r ijs g ro e n e 123 % v ir id i f lo r u s  v. c y l in d r ic u s  E ng. (s p ru it

p la n te n , g e m a k k e lijk ) z e ld e n )
90 p a lm e r i R osé  (w o rd t ze e r g ro o t in  de 124 % G e m e n g d .

n a tu u r)
91 p o ly c e p h a lu s  E ng. & B ig . (s te rk  s p ru i E C H IN O F O S S U L O C A C T U S  Law r.

te n d ) G e k e n m e rk t d o o r  d e  ve le  g e g o lfd e  r ib 
92 x e ra n th e m o id e s  (C o u lt.)  E ng . (w o rd t ben . N ie t k o u g e v o e lig .

n ie t zo  g ro o t) 125 a lb a tu s  (D ie tr.)  Br. & R. (v rij w e in ig  r ib 
ben , w itb lo e ie n d )

E C H IN O C E R E U S  Eng. 126 llo y d ii  Br. &  R. (k le in e , b ijn a  w it te
G ro e p e n v o rm e n d e  k o r te  z u ile n  u it b lo e m e n )
N o o rd -A m e rik a . D e b lo e m e n  z ijn  va ak 127 p e n ta c a n th u s  (Lem .) B r. & R. (v io le tte
g ro o t en  g e e l o f  v io le t g e k le u rd  m e t b lo e m e n )
een  g ro e n e  s ta m p e r. D e b lo e iw il l ig - 128 + % G e m e n g d . (V o o rra a d  v r i j  b e p e rk t)
h e id  v a r ie e rt n o g a l. D e m e e s te  s o o r
te n  z ijn  g e s c h ik t v o o r b e g in n e rs  en E C H IN O M A S T U S  B r. & R.
z e k e r n ie t k o u g e v o e lig . B o lc a c tu s s e n  u it  N o o rd -A m e rik a , d ie

93 a c ife r  (O.) Lem . (s p ru ite n d , m e t ro d e v r i j  w e in ig  in  v e rz a m e lin g e n  v o o rk o 
b lo e m ) m e n . D e  p la n te n  z i jn  d ic h tb e d o o rn d

94 a d u s tu s  E ng. (n ie t s p ru ite n d , p u rp e re n e n  n ie t  k o u g e v o e lig .
b lo e m ) 129 a c u n e n s is  M a rs h . 15 z p p  ( to t 10 c m .

95 b a ile y i R osé  (p u rp e re n  b lo e m , b e p e rk  d o o rs n e d e , ro d e  b lo e m )
te  vo o rra a d ) 130 e r e c to c e n tru s  (C o u lt.)  B r. & R. 15 z p p

96 c a e s p ito s u s  E ng. (roze  b lo e m ) ( to t 20  c m  la n g , k le in e  b lo e m )
97  % c in e ra s c e n s  (DC). R ü m p l. (zodevor- 131 in te r te x tu s  (E n g .) B r. &  R. (b lo e m  p u r 

m e n d , p u rp e re n  b lo e m ) p e r, b l i j f t  w a t  k le in e r)
9£| % c o n g lo m e ra tu s  F o rs t, (vo rm t g ro e p e n , 132 jo h n s o n i i  (P a rry ) B a x t. 15 z p p  ( to t 25

g ro te  p u rp e re n  b lo e m ) c m  la n g  e n  c a  12. c m  d o o rn s e d e )
99 d a s y a c a n th u s  E ng . (g ro te  g e le  b lo e m ) 133 jo h n s o n i i  v. lu te s c e n s  (P a rr is h )

100 d u b iu s  (Eng.) R ü m p l. (La  C ruz , s p ru it, M a rs h . 15 z p p  (w o rd t n o g  g ro te r ,  g e le
p u rp e re n  b lo e m e n ) b lo e m e n )
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134 macdowellii (Reb.) Br. & R. 15 zpp 
(rode bloem)

135 mariposensis J.P. Hest. 15 zpp (roze 
bloem, blijft vrij klein)

136 pallidus 15 zpp

ECHINOPSIS Zucc.
Veel verbreide bolcactus. Gemakke
lijke planten, maakt grote vaak geu
rende bloemen. Niet kougevoelig en 
geschikt voor beginners.

137 campylacantha Pfeiff. (vlgs. Backe- 
berg E. leucantha (GUI.) Walp.)

138 % chacoana P 251 Schütz (witbloeiend)
139 cochabambensis Backbg. (spruit 

nogal, bloeit wit)
140 + % Hybride
141 % melanopotamica P 98 Speg. (forse

plant, zeer grote bloem)
142 + ritteri Böd. (vlgs. Backeberg E. ma-

millosa Gürke)
143 % shaferi Br. & R. (slanke witte bloem)
144 silvestrii Speg. (Raco, blijft vrij klein, 

reukloze witte bloem)
145 spec. nov. P 255
146 % tubiflora (Pfeiff.) Zucc. (Tucuman)

ERIOCACTUS Backbg.
Door velen bij Notocactus gerekend 
geslacht. De planten worden kort cy- 
lindervormig en groeien met een 
naar het licht gekeerde kop. Grote 
gele bloemen. Geschikt voor begin
ners en niet erg kougevoelig.

147 + % grossei (K. Sch.) Backbg. (vlgs. Bac
keberg E. schumannianus)

148 + % leninghausii (Hge. jr.) Backbg. (fraaie
gele bedoorning, zeer geliefd)

149 + magnificus Ritt.
150 + % warasii Ritt. (de laatst beschreven

soort)

ERIOCEREUS (Berg.) Ricc.
Slanke zuilen met nachtelijke, grote 
witte bloemen. Sommige soorten 
worden wel bij het geslacht Harrisia 
Ingedeeld. Geschikt voor beginners.

151 adscendens (Gürke) Berg. (bruinbe-
haarde bloem)

152 % bonplandii (Parm.) Ricc. (vaak vierrib-
big, wordt wel als entstam gebruikt)

153 % jusbertiii (Reb.) Ricc. (veel gebruikte
entstam voor kleinere soorten)

ESCOBARIA Br. & R.
Kleine, dichtbedoornde, min of meer 
cylindervormig groeiende bolcactus- 
sen uit Noord-Amerika. Niet kouge
voelig

154 bisbeeana (Ore.) Marsh.
155 dasyacantha (Eng.) Br. & R. (tot 20 

cm lang, roze bloem)
156 orcuttii v. koeningii
157 runyonii Br. & R. (rijk spruitend, klei

ne purperen bloemen)
158 tuberculosa (Eng.) Br. & R. (roze 

bloem)

varicolor Tieg. (zeer beperkte voor
raad)
zilziana (Böd.) Backbg. (geelachtige 
bloem, van onderen spruitend)

% Gemengd (voorraad beperkt)

ESPOSTOA Br. & R.
Prachtige, witwollige zuilen uit Peru. 
Niet kougevoelig en geschikt voor 
beginners

% lanata v. sericata (Backbg.) Backbg.
(zonder lange witte middendoorns) 
superba Ritt.

% Gemengd

FEROCACTUS Br. & R.
Grote bolcactussen uit Mexico en de 
Verenigde Staten. Er verschijnen in 
cultuur vrijwel nooit bloemen, maar 
ze bezitten een uitzonderlijk fraaie 
bedoorning. In het algemeen uitste
kend geschikt voor de beginner en 
niet kougevoelig.
acanthodes (Lem.) Br. & R. (langzame 
groeier, woest bedoornd) 
chrysacanthus (Ore.) Br. & R. (een 
der mooiste en minst gemakkelijke 
soorten)
covillei (Br. & R.) Berg. (vlgs. Backbg. 
F. emoryi)
glaucescens (DC.) Br. & R. (blauw
groen lichaam, gele bedoorning) 
gracilis Gat. (lijkt op F. acanthodes, 
prachtige bedoorning)

% herrerae G. Ort.
horridus Br. & R. (wordt niet zeer 
groot, snelle groeier) 
latispinus (Haw.) Br. & R. (groeit 
langzaam, blijft relatief klein) 
nobilis (L.) Br. & R. (vlgs. Backeberg 
F. recurvus)
peninsulae (Web.) Br. & R. 
recurvus (Mill.) Berg. (blijft vrij klein, 
als zaailing reeds fraai bedoornd) 
robustus (Lk. & O.) Br. & R. (zodevor- 
mend)
schwarzii Linds. (weinig in verzame
lingen)

x stainesii v. pringlei (Coult.) Backbg. 
(fraaie rode rechte doorns) 
viridescens (Torr. & Gray) Br. & R. 
(bloeit al vrij klein)

% wislizenii (Eng.) Br. & R. (grote soort,
fraai bedoornd)

% Gemengd.

FRAILEA Br. & R.
Kleine bolcactussen uit het midden 
van Zuid-Amerika. De planten bezit
ten cleistogame bloemen; d.w.z. dat 
zaadvorming optreedt zonder dat de 
bloem is opengegaan. Geschikt voor 
beginners, niet kougevoelig.

% alacriportana Backbg. & Voll. (cylin
dervormig, tot 6 cm lang.) 
magnifica Horst
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184 +

185 +

186 +
187 %
188 %
189 %
190 + %o

mammifera Buin. & Bred. (zelden 
spruitend, tot 17 ribben) 
phaeodisca Speg. (Vlgs. Backeberg 
F. pygmaea v. phaeodisca) 
pygmaea v. lorencoensis HU 177 
spec. FS 3 
spec. FS 121 (Itagui) 
spec. FS 146
Gemengd (vele soorten van liefheb
bers)

GLANDULICACTUS Backbg.
Klein geslacht van kleinblijvende bol- 
cactussen, verwant met Ferocactus. 
Niet kougevoelig

191 uncinatus (Gal.) Backbg. (midden- 
doorns tot 9 cm lang)

192 uncinatus v. wrightii (Eng.) Backbg. 
(met nog langere middendoorns)

GYMNOCACTUS Backbg.
Verwant met Neolloydia. Kleine bol- 
cactussen, willige bloeiers, niet kou
gevoelig

193 beguinii (Web.) Backbg. (glasachtige 
witte bedoorning met donkere mid
dendoorns)

GYMNOCALYCIUM Pfeiff.
Geliefd Zuid-Amerikaans geslacht 
van bolcactussen. Veelal gemakkelij
ke groeiers en bloeiers. De bloemen 
bezitten een geschubde en onbe- 
doornde bloembuis. Vele soorten 
zijn geschikt voor beginners.

194 % achirasense B 104 Till & Schatzl 
(krachtig groeiende planten)

195 % ambatoense P 22 Piltz (mooie soort)
196 asterium Y. Ito (vlgs. velen G. stella

tum)
197 baldianum v. venturianum (Fric) 

(roodbloeiend)
198 % bayrianum Till (verwant met G. spe- 

gazzinii)
199 % bicolor P 116 Schütz (tweekleurige 

bedoorning)
200 bozsingianum P 205 Schütz (zeer af

wijkende soort, bloemen roze)
201 brachypetalum P 101 Speg.
202 bruchii (Speg.) Hoss. (klein, sterk 

spruitend, bloem roze)
203 calochlorum (Böd.) Y. Ito (zodevor- 

mend, bleekroze bloem)
204 carminanthum P 133 Borth & Koop 

(roodbloeiend)
205 castellanosii P 209 Backbg. (witte 

bloem met roze gloed)
206 + ’Centerianum’ (hybride)
207 chiquitanum Card. (opvallende apar

te verschijning)
208 chlorostictum nom. nud. (uit het G. 

mihanovichii-complex, zeer beperkte 
voorraad

209 % comarapense Backbg. (mogelijk sy
noniem met G. zegarrae)

210 damsii v. rotundulum Backbg.

211 denudatum (Lk. & O.) Pfeiff. (glan
zend groene plant)

212 % eurypleurum Ritt.
213 eytianum Card.

.214 ferrarii P 136 Rausch (verwant aan
G. glaucum)

215 gibbosum P 94 (Haw.) Pfeiff.
216 gibbosum v. fennellii P 95 Hge.jr.
217 gibbosum v. nigrum P 97 Backbg. 

(diep donkergroen lichaam)
218 glaucum P 36 Ritt. (grijsgroene 

plant, witte bloem)
219 glaucum v. P 36a
220 % guanchinense P 226 Schütz (bedoor

ning roze)
221 + C.V. ’Hennissii’ (G. quehlianum x 

platense)
222 + % horridispinum Frank (zwaarbedoornd, 

prachtige violette bloemen)
223 horstii Buin. (zeer fraaie soort uit 

Zuid-Brazilië)
224 horstii v. buenekeri Buin. (schijnt 

nauwelijks iets te maken te hebben 
met G. horstii, daarom ook wel ge
noemd als G. buenekeri (Buin.) Swa- 
les

225 % intermedium P 113 nom. prov. (over
gangsvorm G. moserianum - G. vat- 
teri)

226 intertextum Backbg.
227 lagunillasense v. de Camiri KK 0857
228 marquezii Card. (bloem wit met ma- 

gentarode keel)
229 marquezii Card. (vorm met gele bloe

men)
230 matoense Buin. & Bred. (zeldzaam, 

vrij grote voorraad)
231 mazanese P 30 Backbg.
232 mazanense v. ferox P 30 a Backbg.
233 + megalothelos (Sencke) Br. & R.
234 + mihanovichii (Fric & Gürke) Br. & R.
235 % mihanovichii (Fric & Gürke) Br. & R.
236 % mihanovichii v. albiflorum Paz. (zeer 

fraaie bandtekening, witte bloemen)
237 mihanovichii v. fidladelfiense

Backbg. (bruingroene bloemen)
238 % mihanovichii v. stenogonum P 242 

Fric & Paz. (door Piltz teruggevon
den)

239 monvillei (Lem.) Br. & R.
240 % moserianum P 90 Schütz (middelgro

te soort, witte bloem)
241 % moserianum v. P 81
242 multiflorum (Hook.) Br. & R. (zachtro

ze bloemen)
243 multiflorum P 12 (Hook.) Br. & R.
244 + nigriareolatum Backbg. (tot 15 cm 

doorsnede, bloem porseleinwit)
245 % nigriareolatum P 132 Backbg.
246 % occultum P 131 Fric ex Schütz (lijkt 

op G. quehlianum)
247 pflanzii (Vpl.) Werd. (doorsnede tot

50 cm)
248 piltziorum P 38 Schütz (bloem lilaro- 

ze)
249 platense v. pariasensis
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250 platygonum  P 216 nom. prov. (karak HAMATOCACTUS Br. & R.
te ris tiek bedoornd) Bolcactussen met haakdoorns.

251 polycephalum  P 223 nom. prov. (mo Tweejarige planten kunnen reeds
ge lijk  varië te it van G. mazanense) bloeien met grote gele bloemen,

252 pseudoragonesei nom. prov. (werd vaak met rode keel. U itstekend ge
vroeger voor G. ragonesei aangezien) schikt voor beginners.

253 + % quehlianum  (Hge. jr.) Berg. 289 + % ham atacanthus (M ühlpfrdt.) Knuth
254 quehlianum  P 160 (Hge. jr.) Berg. (gele bloem met rode keel, to t 7 cm
255 ragonesei Cast. (prachtige dwerg- lang)

soort, met zeer slanke bloemen) 290 % ham atacanthus (M ühlpfrdt.) Knuth
256 riojense Frc ex Paz. 291 ham atacanthus v. davisii (Hought.)
257 % saglione (Cels) Br. & R. (wordt zeer Marsh, (ook wel B ritton ia  davisii ge

groot) noemd)
258 saipinense KK 0736 292 % setispinus v. hamatus (Mühlpfrdt.)
259 schatzlianum  P 93 nom. prov. 293 setispinus v. setaceus (Eng.)
260 % schickendantzii P 17s (Web.) Br. & 294 sinuatus (Dietr.) Ore. (kleinblijvend,

R. zuiver gele bloemen)
261 + % schickendantzii v. delaetii (K. Sch.) 

Backbg. (roze bloemen) HELIANTHOCEREUS Backbg.
262 schickendantzii v. delaetii (K. Sch.) Overdag bloeiende Trichocerei. Niet

Backbg. kougevoelig en geschikt voor begin
263 + sigelianum  (Schick) Berg. ners.
264 spec. P 24 Catam arca (m ooie nieu 295 herzogianus (Card.) Backbg.

we soort) 296 % Gemengd
265 spec. P 72 Andalgala (verwant met

G. pugionacanthum ) HOMALOCEPHALA Br. & R.
266 % spec. P 103 San Luis (hoort thu is  in M onotypisch geslacht van zwaarbe-

het G. cap illaense-com plex) doornde, platronde planten uit
267 spec. nov. P 106 (grove planten met Noord-Amerika. Groeit langzaam.

zeer grote roze bloemen) 297 texensis (Hopff.) Br. & R.
268 spec. P 206 (uit het G. ste lla tum - Aan M am illarie verwante planten

complex) met grote bloemen met lange bloem
269 spec. nov. P 212 (uit Oost-Cordoba) buis. Vochtgevoelig.
270 % spec. nova P 220 (=  alboareolatum li. Nauw verwant aan Neochilenia,

nom. prov. met zeer grote bloemen) Pyrrhocactus en Neoporteria.
271 spec. U 74 298 andicolus Ritt. (zwaarbedoornd, rood
272 spegazzinii Br. & R. (mooie, zeer va gele bloemen)

riabele soort) 299 arm atus (Ritt.) Backbg. (bruine to t
273 % ste lla tum  P 76c (Speg.) Speg. (vlgs. zwarte bedoorning)

Backeberg G. asterium  Y. Ito) 300 % atrovirid is (Ritt.) Backbg. (karm ijn
274 uruguayense (Ar.) Br. & R. (soort met kleurige bloem met heldere rand)

herm aphroditische bloemen) 301 grandiflorus (Ritt.) Backbg. (witgele
275 % valnicekianum  P 83 Jajó bloem, to t 7 cm doorsnede)
276 + vatteri Buin. (b lijft klein) 302 % kesselringianus Dölz
277 vatteri P 108 Buin. 303 % robustus v. de Tilam a KK 1659
278 % zegarrae Card. 304 tuberisu lcatus (Jac.) Y. Ito
279 + %o Gemengd (in porties van 1000 zaden 

zeer beperkt verkrijgbaar)
305 % Gemengd (vele soorten)

ISLAYA Backbg.
HAAGEOCEREUS Backbg. Peruaanse bolcactussen. Langzame
Fraai bedoornde vrij k leine zuilen. groeiers. Het zaaien ervan is niet
Bloei vindt pas bij oudere planten steeds gem akkelijk
plaats. U itstekend geschikt voor be
ginners en niet kougevoelig

306 + % Gemengd

280 % acranthus v. forta lezensis Rauh & KRAINZIA Backbg.
Backbg. Aan M am illarie verwante planten

281 % centrisp inus met grote bloemen met lange bloem
282 % chrysacanthus (Akers) Backbg. buis. Vochtgevoelig.
283 % divarica tiflo rus KK 0559 307 long iflo ra  (Br. & R.) Backbg.
284 % pacalaensis Backbg.
285 % platinospinus (Werd. & Backbg.) LEPIDOCORYPHANTHA Backbg.

Backbg. Aan Coryphantha verwant geslacht.
286 % pseudoversicolor Rauh & Backbg. G em akkelijke planten.
287 % turb idus aureus nom. nud. 308 macrom eris (Eng.) Backbg.
288 %0 Gemengd (in porties van 1000 zaden 

beperkt verkrijgbaar)
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LEUCHTENBERGIA Hook. 333 +  % bocasana Pos. (b loeit zeer rijk)
M onotypisch geslacht van zeer apar 334 +  % bocasana rosea nom. nud. (bloeit
te planten. De planten vragen in de met roze bloem)
zomer veel vocht en het hele jaar 335 boolii Linds. (spruit wel, b lijf t  zeer
een maxim um aan lich t. klein)

309 princip is Hook. (beperkte voorraad) 336 candida v. rosea (SD.) K. Sch. (be
doorning heeft een roze schijn)

LOBIVIA Br. & R. 337 capensis (Gat.) Craig (cylindervor-
Groot geslacht van merendeels ge mig, grote bleekroze bloem)
m akkelijk en zeer mooi bloeiende 338 + carmenae Cast. & Nun. de Cac. 10
bolcactussen. U itstekend geschikt zpp (beperkte voorraad)
voor beginners. De planten zijn niet 339 % celsiana Lem. (spruit, roze to t kar
kougevoelig. m ijnkleurige bloem)

310 arachnacantha Buin. & Ritt. (karm ijn 340 chionocephaia J.A. Purp. (spruit zel
rode bloem) den, bloem w it to t vleeskleurig)

311 % chilensis Knize nom. nud, 341 dawsonii (Hought.) Craig (volgens
312 chrysantha (Werd.) Backbg. (oranje Backeberg M. glareosa Böd.)

gele bloemen) 342 +  % densispina (Coult.) Vpl. (kleine dicht-
313 chrysochete Werd. (glanzende bedoornde kogels met gele bloemen)

oranje- to t steenrode bloemen) 343 d io ica K. Brand.
314 % cin tiens is  Card. (vermiljoenrode 344 duoform ls Craig. & Daws. (karm ijn

bloem) kleurige bloemen)
315 fam atim ensis v. leucom alla (Wessn.) 345 +  % erectoham ata Böd. (w itbloeiend)

Backbg. 346 erythrocalyx Buchenau (groepenvor-

316 ^haematantha P 238 (Speg.) Br. & R. mend, roodbioeiend)
(kleine purperen bloem met w itte 347 esperanzaensis Böd. (w itte bloem

keel) met roze strepen)

317 % la teritia  (Gürke) Br. & R. (k leinblij- 348 estebanensis Linds. (groepenvor-
vend, roodachtige bloemen) mend, vrij grote w itte  bloem)

318 muhriae Backbg. (rood-oranje bloem) 349 % evermanniana (Br. & R.) Ore.

319 rpentlandii (Hook.) Br. & R. (zeer vari 350 fera rubra Schmoll
abel in groei en bloei) 351 fischeri P feiff. (spruit weinig)

320 pentlandii v. form osa 352 flavescens v. nivosa (Lk.) Backbg.

321 w rightiana Backbg. (roze bloem, zeer (weinig spruitend, zwavelgele bloem)
lange warrige bedoornlng)

322 + % Gemengd (vele soorten van lie fheb 353 flavovirens SD. (bloem w it to t crème

bers) kleurig)
354 g ilensis  Böd. (bloem crèm ekleurig

LOPHOGEREUS (Berg.) Br. & R. met roze strepen)
Groot wordende zuilen uit Arizona 355 +  % glassii Foster
en Mexico 356 hahniana Werd. (fraaie w itte  bol met

323 scho ttii (Eng.) Br. & R. lange haren)
357 + ham ata Lehm. (roodbioeiend)

MAMILLARIA Haw. 358 hamata Lehm.
Het grootste cactusgeslacht. Geliefd 359 +  % heeriana Backbg. nom. nud. (lijk t op
vanwege de fraaie vormen en a fw is M. hamata)
selende bedoorning. De planten 360 heeriana Backbg. nom. nud.
bloeien meest gem akkelijk en lang. 361 hem isphaerica Eng. (roze bloem met
De planten zijn weinig kougevoelig. donkere m iddenlijn)
De meeste soorten zijn geschikt 362 % heyderi M ühlpfrd t. (platrond, fris 
voor beginners groen)

324 alam ensis Craig 363 heyderi v. bu llington iana Cast., Pier-
325 albricom a Böd. (spruitend, kleine ce & Schwer.

groengele to t w itte  bloemen) 364 john ston ii (Br. & R.) Ore. (wordt vrij
326 % alb ilanata  Backbg. (later cylindrisch groot, roze bloem)

wordend, bloem karm ijnkleurig) 365 % karw inskiana Mart. (w itachtige bloem)
327 arida Rose (niet spruitend, crème 366 +  % kuentziana P. & B. Fearn

kleurige bloem) 367 lanata (Br. & R.) Ore.
328 % aureispina 368 lew isiana Gat. (met penwortel, geel
329 + backebergiana Buchenau (spruitend, groene bloem)

bloem karmijn) 369 m acdougalii Rosé
330 + % backebergiana v. ernestii (F ittkau) 370 m acracantha DC. (platrond, rode

Glass & Foster bloem)
331 + % baxteriana (Gat.) Böd. (niet spru i 371 m ainae K. Brand, (w itte  bloem met

tend, geelbloeiend) rode m iddenstrepen)
332 + blossfe ld iana Böd. (weinig spruitend, 372 m am m illaris (Mor.) Karst. (volgens

vrij grote bloem) Backeberg M sim plex Haw.)
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3 73 m a rn ie ra n a  B a c k b g . 4 1 4  % te s o p a c e n s is  v. p a p iro s q u a e n s is  (v.

374 m a r t in e z ii B a c k b g . ( k a rm ijn k le u r ig e p a p a s q u ia re n s is ? )

b lo e m ) 415 te s o p a c e n s is  v. r u b ra f lo ra  C ra ig

3 7 5  + m a tu d a e  H . B ra v o  (z e e r b e p e rk te (d ie p  p u rp e rro z e  b lo e m )

v o o rra a d ) 416 te t r a c a n th a  S D . (k le in e  ro o d a c h t ig e

376 m a z a t la n e n s is  (R eb .) K. S c h . &  G ü r- b lo e m )

k e  (g ro o tb lo e m ig ) 4 1 7  +  % u m b r in a  E h re n b g . (d o n k e rro z e  b lo e m )

377 m e la n o c e n tra  P o s. (v r ij g ro te , d ie p ro - 4 1 8  + v a g a s p in a  C ra ig  (b e p e rk te  v o o rra a d )

ze  b lo e m ) 4 1 9  + v ir g in is  ro b u s ta  n o m . n u d .

378 m e rc a d e n s is  P a t. (g ro te  b le e k ro z e 4 2 0  % w ild i i  D ie tr . ( r i jk  s p ru ite n d ,  w it  b lo e i

b lo e m ) e n d )

3 79  +  % m e y ra n ii H . B ra v o  (g ro e it  z u ilv o rm ig , 421 % w o o d s ii  C ra ig  (ro ze  b lo e m , to t  10 c m

p u rp e re n  b lo e m d o o rs n e d e )

380 m ic ro c a rp a  E n g . (g ro o tb lo e m ig ) 422 y u c a te n e n s is  (B r. &  R.) O re . (b lo e m

381 m ic r o h e lia  W e rd . (u itz o n d e r l i jk  m o o i w it  m e t ro z e  m id d e n l i jn )

b e d o o rn d ) 4 23 z a h n ia n a  B ö d . & R it t .  (g ro te  z w a v e l

382 m ie g ia n a  W .H . E a rle g e le  b lo e m )

3 83  + m o lle n d o r f f ia n a  S h u r ly 424  +  %o G e m e n g d  (z e k e r m e e r d a n  100 s o o r 

3 84  + m o ll ih a m a ta  S h u r ly  (w itb lo e ie n d ) te n  v a n  l ie fh e b b e rs )

385 + m o n te n s is  C ra ig  (ze er b e p e rk te  v o o r 

ra a d ) M A R S H A L L O C E R E U S  B a c k b g .

386 m u e h le n p fo r d t i i  v. n e a le a n a  (T ie g .) G ro te  z u ile n . J o n g e  p la n te n  b e z it te n

B a c k b g . (d o n k e r ro d e  b lo e m ) p ra c h t ig e  d o n k e rb ru in e  a re o le n . G e 

387 m u lt ic e p s  S D . (V a l V e rd e ) s c h ik t  v o o r  b e g in n e rs , m a a r  e n ig s 

388 m u lt i la n a ta  (v o rm  va n  M . b o c a s a n a ) z in s  k o u g e v o e lig .

389  +  % n e ja p e n s is  C ra ig  & D a w s . 4 2 5  % th u rb e r i (E n g.) B a c k b g .

390  % n e ja p e n s is  v. b re v is p in a  C ra ig  &

D a w s . M A T U C A N A  B r. &  R.

391 n e ja p e n s is  v. lo n g is p in a  C ra ig  & B o lc a c tu s s e n  u it  P e ru  m e t g ro te  zy-

D a w s . g o m o r fe  b lo e m e n . G e m a k k e li jk e

392 n o la s c a n a  R a d le y  n o m . n u d . (D o o r g ro e ie rs  e n  n ie t  k o u g e v o e lig .

s o m m ig e n  b e s c h o u w d  a ls  M . e ver- 4 26 h a y n e i (O.) B r. &  R. (z e ld e n  s p r u i

m a n n ia n a ) te n d , b lo e m  k a r m ijn k le u r ig )

3 93  + o liv ia e  O re . (v lg s . B a c k e b e rg  M . m i

c ro c a rp a ) M E L O C A C T U S  (T o u rn .)  Lk. &  O.

394 o te ro i G la s s  &  F o s te r B o lc a c tu s s e n ,  d ie  b ij b lo e ir i jp h e id

3 9 5  + p a c i f ic a  (G a t.) B ö d . (g ro e n g e le e e n  c e p h a liu m  v o rm e n , w a a rn a  de

b lo e m ) p la n t a lle e n  n o g  in  h e t c e p h a liu m

396 p a rk in s o n ii  E h re n b g . (V iz z a ro n ) v e rd e r  g ro e it .  In d ie n  v o ld o e n d e  w a rm

397 p e rb e lla  H ild m . ( k a rm ijn ro d e  b lo e m ) g e k w e e k t g e m a k k e li jk e  p la n te n .  G e 

3 98 p h ita u ia n a  B a x t. (v o lg e n s  B a c k e b e rg s c h ik t  v o o r  b e g in n e rs .

M . v e rh a e r t ia n a ) 427  % a m o e n u s .(H o ffm .)  P fe if f .

399 p itc a y e n s is  H . B ra v o  ( c y lin d e rv o rm ig , 4 2 8  % a z u re u s  B u in . &  B re d . (de  m o o is te

p u rp e re n  b lo e m ) b la u w  b e r i jp te  M e lo )

400 p o t ts i i  S c h e e r  (v lg d . B a c k e b e rg  M. 4 2 9  +  %o b a h ie n s is  (B r. &  R.) W e rd . (b e p e rk t

le o n a ) in  p o r t ie s  v a n  1000  z a d e n  v e rk r i jg 

401 p u l l ih a m a ta  B a c k b g . b a a r)

402 p y g m a e a  (B r. &  R.) B e rg . (c rè m e  4 3 0  +  % c a e s iu s  W e n d l. (g r i js  p la n te n l i-

w i t t e  b lo e m ) c h a a m )

403 re k ö i (B r. &  R.) V p l. (d ie p  p u rp e re n 431 - % c a e s iu s  W e n d l.

b lo e m ) 432  % c a it i te n s is  n o m . p ro v . (G e n o e m d  a ls

404 rh o d a n th a  f la v is p in a H U  124)

4 05  + ru e s t i i  Q u e h l (k a rm ijn k le u r ig e  b lo e m , 433 c a n e s c e n s  R itt .  n o m . p ro v .

m e t w i t t e  k e e l) 4 3 4  + c o n c in n u s  B u in . &  B re d . (ze er b e 

4 06  % s h e ld o n ii  (B r. &  R.) B ö d . (g ro o tb lo e  p e rk te  v o o rra a d )

m ig 4 3 5  + c o n o id e u s

4 07  + s im p le x  H a w . (w it te  b lo e m ) 436 d a w s o n ii H. B ra v o  (M e x ic a a n s e

408 s p e c . N a s e  3 (z a lm k le u r ig e  b lo e m ) s o o r t )

4 09 s p in o s is s im a  L e m . ( fra a ie  ro d e  be- 4 3 7  % d is c i f o r m is  n o m . p ro v .

d o o rn in g ) 438 e ry th ra c a n th u s  B u in . &  B re d . (U it Ba-

4 10  +  % s w in g le i (B r. &  R.) B ö d . (g ro o tb lo e  h ia )

m ig ) 439 g r is e o lo v ir id is  B u in . &  B re d .

411 s w in g le i (B r. &  R.) B ö d . 4 4 0  % g u i ta r t i  L e ó n  (u it  C u b a )

4 12 ta m a y o n is  K i l l ip  e x  S c h n e e  (M . h en - 441 + m a c ro d is c u s  W e rd . (u it  B a h ia )

n is s i i  B ö d .? ) 4 4 2  +  % m a ta n z a n u s  L e ó n  (u it  C u b a , k le in e

4 13  + te s o p a c e n s is  C ra ig  (b e p e rk te  v o o r s o o r t )

ra a d ) 443 m a ta n z a n u s  L é o n
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444 % maxonii (Rose) Gürke bloem, kleinblijvende plant)
445 % maxonii (Rose) Gürke (uit Salama, 470 dim orpha (Ritt.) Backbg. (bijna zwar

vlot bloeiend) te plant)
446 + neglectus nom.nud. 471 eriosyzoides (Ritt.) Backbg. (fraai be-
447 % neglectus nom. nud. doornd)
448 + % neryi K. Sch. (platrond, uit Brazilië) 472 floccosa  (Ritt.) Backbg. (witbehaard,
449 neryi K. Sch. w itte  bloem)
450 % oaxacensis (Br. & R.) Backbg. (uit 473 % fusca (M ühlpfrdt.) Backbg. (zachtgele

Mexico) bloem)
451 + obtusipeta lus Lem. (uit Columbia) 474 kunzei (Först.) Backbg. (geelwitte
452 pachyacanthus Buin. & Bred. bloem, w ordt vrij groot)
453 % perm utabilis  Ritt. nom. nud. (=  M. 475 m alleo la ta  v. so lita ria  Ritt. (spruit

inconcinnus) niet)
454 + robustispinus Buin. & Bred. (beperk 476 napina (Phil.) Backbg. (donkere plant

te voorraad) met penwortel)
455 + salvadorensis Werd. (uit Bahia) 477 nigriscoparia  Backbg. (bleekroze
456 + % saxicola (=  M. m ulequensis Buin. & bloem, b lijf t  erg klein)

Bred.) 478 % odoriflo ra  (Ritt.) Backbg. (niet sprui
457 + % scabrasensis nom. nud. (=  M. con tend, bloem w it met roze streep)

cinnus) 479 % paucicosta ta  (Ritt.) Backbg. (grijs
458 + schulzianus plantenlichaam , donkere bedoorning)
459 warasii Pereira & Bueneker 480 % transitensis  (Ritt.) Backbg. (zwavel
460 + %o Gemengd (vele soorten)

481 + %
gele bloem)
Gemengd (vele soorten van lie fheb

MICRANTHOCEREUS Backbg. 
K leinblijvende zuilen uit Brazilië.

bers en handel)

met zeer kleine bloemen. Zeldzaam NEODAWSONIA Backbg.
mooi. De planten zijn nogal kouge- Mexicaanse zuil met eindstandig
voelig. cephalium , dat la ter doorgroeit

461 % auri-azureus Buin. & Bred. (mooi, wordt, waardoor de stam een w o lli
d icht geelbedoornd) ge krans krijgt.

462 % densiflo rus Buin. & Bred. 482 % guiengolensis H. Bravo (vlgs. Backe-
463 + flav iflo rus Buin. & Bred. (beperkte 

voorraad)
berg N. apicephalium )

NEOPORTERIA Br. & R.
MYRTILLOCACTUS Cons. Geslacht van bolcactussen uit Chili,
Fraai grijsb lauw  berijp te Mexicaanse waaronder zich een aantal w in ter
zuilen. W ordt wei gebruikt als on b o e ie rs  bevinden. De planten zijn
derstam, maar is enigszins kouge- niet kougevoelig.
voelig. G eschikt voor beginners. 483 clavata (Söhr.) Werd. (groot en cylin-

464 % geometrizans (Mart.) Cons.
484 %

drisch wordend, bloem rood) 
c lavata v. grandiflo ra  Ritt. nom. nud.

NEOBESSEYA Br. & R. 485 laniceps Ritt. (lange haarachtige be
Langtepelige bollen uit Noord- doorning)
Amerika. Vrij grote bloemen. Niet 486 m am illario ides (Hook.) Backbg. 15
kougevoelig. zpp (woeste bedoorning, grote bloem)

465 m issouriensis (Sweet) Br. & R. 10 487 m u ltico lo r Ritt.
zpp (zodevormend, groengele bloem) 488 % Gemengd

NEOBUXBAUMIA Backbg. NOTOCACTUS (K. Sch.) Backbg.
Grote zuilen uit Mexico met vele rib  Fraaie bollen uit Zuid-Brazilië en
ben. Geschikt voor beginners Noord-Argentinië. De grote, meest

466 polylopha (DC.) Backbg. gele bloemen verschijnen w illig .
Zeer geschikt voor beginners.

NEOCHILENIA Backbg. 489 + apricus (Ar.) Berg. (nieuwe bedoor
Meest kleine bolcactussen uit Chili. ning roodgeel)
Vaak fraaie donkere epiderm is. De 490 arachnites Ritt.
planten bloeien gem akkelijk. De gro 491 + bom m eljei v. V liet
te, vaak zaadloze bessen vormen 492 cam pestrensis Ritt.
een extra sieraad. Nauw verwant 493 crassig ibbus Ritt. (grote gele bloe
met Horridocactus, Pyrrhocactus en men)
Neoporteria. Niet kougevoelig en ge 494 + floricom us v. velenovskyi (Fric ex
m akkelijk te kweken Backbg.) Krainz

467 carneoflora K ilian (donkere plant) 495 + % fuscus Ritt
468 % chilensis (Hildm.) Backbg. (vrij grote 496 + glaucinus Ritt

roze-rode bloem) 497 + % glaucinus v. g rac ilis  Ritt.
469 % chorosensis (Ritt.) Backbg. (gele 498 % herteri Werd.
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499 % herteri Werd. (purperrood bloeiende 528 % aureihamata (Fric. & Kreuz.) Y. Ito
vorm) 529 + % aureisplna Backbg. (goudgele be-

500 horstii R itt. doorning en goudgele bloemen)
501 % link ii v. buenekeri Ritt. 530 % aureispina Backbg.
502 o tton is  (Lehm.) Berg. 531 + brevihamata W. Hge. (Brasilparodia)
503 + o tton is  v. lin k ii (Lehm.) Berg. 532 brevihamata W. Hge. (Brasilparodia)
504 % o ttin is  v. m u ltif lo rus  Fric ex Buin. 533 + buenekeri Buin. (Brasilparodia)
505 % otton is  v. venclu ianus Schütz (rood- 534 buenekeri Buin. (Brasilparodia)

bloeiend) 535 + % catam arcensis Backbg. (vrij grote,
506 + pro life r HU 4 (=  W igg ins ia  pro lifera heldergele bloem)

Ritt.) 536 % catam arcensis Backbg.
507 + % ru tilans Dan. & Krainz 537 % chirim oyarana Brandt
508 + scopa (Spreng.) Berg. 538 chrysacanthion (K. Sch.) Backbg.
509 + % scopa v. a lb isp inus nom. nud. (vrij kle ine gele bloem)
510 + subm am m ulosus v. pampeanus 539 colum naris Card. (tot ca. 30 cm

(Speg.) Backbg. lang)
511 subm am m ulosus v. pampeanus 540 + % com arapana Card. (kleine oranjegele

(Speg.) Backbg. bloem)
512 + % sucineus Ritt. 541 % densispina brevispina
513 % sucineus Ritt. 542 dextrohamata P 44 Backbg. (klein-
514 + tabularis  (Ceis ex K. Sch.) Berg. blijvend)
515 + uebelmannianus Buin. (roodbloeiend) 543 dichroacantha P 44a Brandt & Wesk.
516 % uebelmannianus Buin. (vlgs. Backeberg P. kilianana)
517 vanvlie tii Rausch 544 fuscato-virid is P 239 Backbg.
518 + %o Gemengd (vele soorten van lie fheb 545 + hausteiniana Rausch

bers) 546 % lauii Brandt
547 maassii (Heese) Berg. (stevige haak-

OBREGONIA Fric. doorns, geelrode bloem)
Monotypisch geslacht van eigenaar 548 mairanana v. atra Backbg.
dige platronde planten uit Mexico. 549 % maxima Ritt. (wordt zeer fors)
M oe ilijk  te kweken. 550 mazanensis P 27 nom. prov.

519 denegrii Fric. 551 mesembrina P 210 nom. prov. (vorm
van P. fechseri)

OREOCERUS (Berg.) Ricc. 552 + m icrocarpa
Fraaie, sterk behaarde zuilen uit de 553 m igu illens is  Card. (kleine bleekgele
Andes. G em akkelijk te kweken, maar bloem)
vrij trage groei. Niet gevoelig voor 554 % m utabilis  Backbg. (goudgele bloem)
kou. G eschikt voor beginners. 555 parvula Brandt

520 giganteus 556 pen ic illa ta  Fechs. & v.d. Steeg (pen-
521 tro llii (Kupp.) Backbg. (laagblijvend, seelachtige bedoorning, bloem rood)

fijn  d ich t behaard) 557 % rubelliham ata v. longispina
522 % Gemengd. 558 rubriflora Backbg. (platrond, vuurro

de bloem)
OROYA Br. & R. 559 % sanagasta (Fric) W gt. (klein, gele
Geliefde Peruviaanse bolcactussen, bloemen)
met donkergroene glanzende epider 560 % sanguin iflo ra  Fric ex Backbg. (bloed
mis. Niet kougevoelig. rode bloem, zeer mooi)

523 borchersii (Böd.) Backbg. (b loeit c i 561 scopaoides Backbg. (oranjegele
troengeel) bloem)

524 borchersii v. ferruguinea KK 0376 15 562 spaniosa P 146
zpp 563 spec. nov. P 37

525 gibbosa Ritt. ( lijk t op O. peruviana) 564 % spec. P 74b Beien
565 spec. P 141

PARODIA Speg. 566 spec. P 184
Groot Zuid-Amerikaans geslacht van 567 spec. nov. P 229
bolcactussen met een kleurig en ge- 568 % splendens Card. (zeer mooi, gele bloem)
variëerd doornkleed. Ze bloeien v rij 569 subterranea Ritt. (vrij k lein, purperen
wel de gehele zomer. Vaak vindt bloem)
men zaaien m oeilijk , om dat de zaai 570 % tredecim costata  Ritt.
lingen gedurende het eerste jaar erg 571 + %o Gemengd (prachtmengsel van
klein blijven. Bij koele overw intering liefhebbers- en handelssoorten)
zijn er w ein ig problemen. Zeer aan
bevolen. PELECYPHORA Ehrenbg.

526 + a lacriportana Backbg. & Voll. (Brasil- K leine bollen uit Mexico met korte
parodia) pectinate bedoorning. N iet kouge

527 % alacriportana Backbg. & Voll. (Brasil- voelig.
parodia) 572 pseudopectinata Backbg. 15 zpp
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PENIOCEREUS (Berg.) Br. & R. 
Enigszins op Wilcoxia gelijkende 
plant met grote wortel rapen en grote 
nachtelijke witte bloemen. Zelden in 
verzamelingen.

573 greggii (Eng.) Br. & R. 10 zpp

PFEIFFERA SD.
Kleine zuilen uit Argentinië en Boli- 
vië. Bloemen klein, vruchten fraaie 
grote bessen. Kan uitstekend als 
hanger gekweekt worden. Geschikt 
voor beginners

574 + % ianthothele (Monv.) Web.

PILOSOCEREUS Byl. & Rowl.
Vaak prachtig berijpte zuilen, die in 
cultuur zelden bloeien. Vaak zijn de 
planten ook sterk behaard. De plan
ten zijn meestal kougevoelig, maar 
voor de rest gemakkelijk te kweken.

575 % aurisetus (Werd.) Byl. & Rowl. (tot 1 
meter hoog)

576 % gounellei (Web.) Byl. & Rowl. (erg 
mooi en erg kougevoelig)

577 % werdermannianus v. densilanatus 
Ritt.

POLASKIA Backbg.
Mooi wit berijpte zuilen uit Mexico. 
Iets kougevoelig. Geschikt voor be
ginners

578 % chichipe (Goss.) Backbg.

PSEUDOLO BI VIA Backbg.
Nauw verwant met Echinopsis en 
Lobivia. Grote bloemen in vele kleu
ren. De planten zijn niet kougevoelig 
en uitstekend geschikt voor begin
ners.

579 aurea v. robustior P 105 Backbg.
580 ferox v. longispina
581 + % kermesina Krainz (grote karmijnkleu

rige bloem)
582 luteiflora Backbg. (bloeit al als klei

ne plant)
583 % obrepanda (SD.) Backbg. (lange gro

te witte bloem)

PYRRHOCACTUS Berg.
Aan Neochilenia verwante planten 
met klokvormige bloemen. Vaak zwa
re bedoorning. Niet kougevoelig.

584 bulbocalyx (Werd.) Backbg. (zeer 
zwaarbedoornd)

585 umadeave (Fric) Backbg. (zwaar be- 
doornd, verschillende doornkleuren).

REBUTIA K. Sch.
Aangezien het onderscheid tussen 
Rebutia, Aylostera en Mediolobivia 
mij bij een aantal soorten niet dui
delijk is, staan hieronder alle soor
ten van deze geslachten vermeld. In
dien bekend is dat een soort tot Ay
lostera of Mediolobivia behoort is 
dit vermeld.

586 %

De onderstaande soorten zijn zeer 
geschikt voor beginners en niet kou
gevoelig. 
albiareolata Ritt.

587 + % albipilosa (Ritt.) Backbg. (Aylostera)
588 + cajasensis Ritt.
589 + % calliantha Bewg.
590 + % cupreata
591 % escajachii (Aylostera)
592 % espinosae (Aylostera)
593 + fiebrigii (Gürke) Backbg. (Aylostera)
594 + haagei (Fric & Schelle) Backbg. (Ay

595 +
lostera, = M. pygmaea) 
ithyacantha Ritt. (Aylostera)

596 ithyacantha Ritt. (Aylostera)
597 + kariusiana Wessn.
598 % kieslingii Rausch (Aylostera)
599 + % marsoneri Werd.
600 + % minuscula K. Sch.
601 + muscula (Ritt. & Thiele) Backbg. (Ay

602 %
lostera)
narvaecense Card. (Aylostera)

603 + % pulvinosa (Ritt. & Buin.) Backbg. (Ay

604
lostera)
residua (Aylostera)

605 + % senilis Backbg.
606 + % senilis v. kesselringiana Bewg.
607 + % senilis v. lilacino-rosea Backbg.
608 + %o senilis v. winteriana
609 + % violaciflora Backbg.
610 + %0 Gemengd

ROSEOCACTUS Berg.
Zeldzame Mexicaanse bolcactussen 
met penwortels, verwant aan Ario- 
carpus. Niet geschikt voor begin
ners.

611 fissuratus (Eng.) Berg. (tot 15 cm 
doorsnee, rozerode bloem)

612 kotschoubeyanus v. elephantidens 
15 zpp

SECTI ECHINOPSIS (Backbg.) De 
Haas
Zeer rijk bloeiende kleine zuilen. De 
bloem gaat ’s-avonds open en bloeit 
één nacht. Aanbevolen aan beginners.

613 + % mirabilis (Backbg.) De Haas

SOEHRENSIA Backbg.
Grote, aan Lobivia verwante bolcac
tussen. Gemakkelijke groeiers. Bloei 
valt in cultuur niet snel te verwach
ten. Geschikt voor beginners.

614 grandis (Br. & R.) Backbg. (wordt
niet zeer groot)

615 ingens Br. & R. ex Backbg. (zeer gro
te kogelvorm)

616 korethroides (Werd.) Backbg. (wordt
minder groot, rode bloem)

617 spec. NM 1549 Beien
618 % Gemengd.

STEPHANOCEREUS Berg.
Zuilvormen uit Brazilië met een dich
te witte bedoorning. Kougevoelig.

619 leucostele (Gürke) Berg.
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620 %

621
622

623 +

624
625

626

627

628 

629

630 %

631 %

632

633 %

634

635

636

637
638

STROMBOCACTUS Br. & R.
Platronde planten uit Mexico. Niet 
kougevoelig. De planten zijn moeilijk 
te zaaien en te kweken, 
disciformis (DC.) Br. & R.

SUBMATUCANA Backbg.
Wordt vaak bij Matucana gerekend. 
De bloemen hebben een behaarde 
bloembuis. Gemakkelijke en niet 
kougevoelige planten, 
madisoniorum (Hutch.) Backbg. 
madisoniorum pujupatii (Lau 107 
schijnt deze soort te zijn)

THELOCACTUS K. Sch.
Mexicaanse bolcactussen met knob
belige ribben en vaak grote, prachtig 
gekleurde bloemen. De planten zijn 
niet kougevoelig. 
bicolor (Gal.) Br. & R. (vrij klein, 
bloem schitterend purper) 
bicolor (Gal.) Br. & R. 
bicolor v. bolansis (Runge) Knuth 
(zeer grote purperrode bloemen) 
bicolor v. schottii (Eng.) Davis (meer 
langgerekte vorm)
flavidispinus (Backbg.) Backbg. (pur- 
perrose bloem)
hexaedrophorus (Lem.) Br. & R. (gro
te witte bloemen)
nidulans (Quehl) Br. & R. (geelwitte 
bloem)

THRIXANTHOCEREUS Backbg.
Niet zeer groot wordende zuilen met 
fijne haarachtige bedoorning. Zeer 
mooi.
cullmannianus Ritt.

TRICHOCEREUS (Berg.) Ricc.
Groot geslacht van zuilcactussen. 
Zeer verschillende uiterlijke vorm be
let niet, dat de meesten zeer gemak
kelijk groeien. Vele soorten worden 
als entstam gebruikt. Zeer geschikt - 
voor beginners.
macrogonus (SD.) Ricc. (geschikte 
entstam)
spachianus (Lem.) Ricc. (Harde, veel 
gebruikte entstam)
Gemengd

TURBINICARPUS (Backbg.) Buxb. & 
Backbg.
Kleine bollen, die de gehele zomer 
bloeien. Zeer gewild, 
lophophoroides (Werd.) F. Buxb. & 
Backbg. 15 zpp (bloem bijna wit) 
polaskii Backbg. (kleine bijna witte 
bloem)
pseudomacrochele (Backbg.) F.
Buxb. & Backbg. 15 zpp 
schwarzii (Shurly) Backbg.
Gemengd.

639
640 +
641
642 + %
643
644 + %

645 + %
646 + %

647 +

648 +

649
650

651
652

653

654
655

656

657
658
659

660

WEINGARTIA Werd.
Meest kleine bolcactussen, vaak 
geelbloeiend. De planten groeien en 
bloeien gemakkelijk. Niet kougevoe
lig. Geschikt voor beginners, 
chuquiensis 
multispina Ritt. 
neocumingii Backbg. 
pulquinensis Card. 
pulquinensis Card.
Gemengd.

WIGGINSIA D M. Port 
Nauw aan Notocactus verwante 
planten. De planten kenmerken zich 
door hun scherpe ribben. Meestal 
gele bloemen. Niet kougevoelig en 
geschikt voor beginners, 
arechavaletai (Speg.) Herter 
arechavaletai v. alacriportanus HU 

,27 (= Notocactus beschreven door 
Ritt.)
arechavaletai v. aurus (= Notocac
tus beschreven door Ritt.) 
ernestii nom. nud.

ZADEN VAN ANDERE VETPLANTEN
è f  0,60 (Bfrs. 11) per portie.
AGAVE L. Agavaceae 
Bladsucculenten. De planten bloeien 
eindstandig met een zeer grote 
bloeiwijze. Niet erg kougevoelig. Ge
schikt voor beginners, 
funktiana C. Koch & Bouché 
lophantha Schiede ex Knuth (Vlgs. 
Jacobsen A. univittata) 
palmeri Eng.
victoriae-reglnae T. Moore (wordt 
niet erg groot)

ALOE L. Liliaceae.
Soortenrijk geslacht. Meest makke
lijk te kweken. Geschikt voor begin
ners.
commutata Tod. (lijkt op A. sapona- 
ria)
ferox Mill. (een der mooiste Aloe’s) 
microstigma Salm

ALOINOPSIS Schwant. Mesembr. 
Zodevormende rosetten met een 
penwortel.
malherbei (L. Bol.) L. Bol.

ANACAMPSEROS L. Portulaceae 
Geslacht met zowel stam- als blad
succulenten. De soorten blijven erg 
klein.
lanceolata (Haw.) Sweet 
telephiastrum DC. 
tomentosa Bgr.

ARGYRODERMA N.E.Br. Mesembr. 
Kleinblijvende, enigszins op Conop- 
hytum lijkende planten. Zeer be
geerd.
delaetii albiflora
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661
662
663 %

664

665

666
667
668
669 %

670

671 %

nortieri
ringens L. Bol
Gemengd.
BIJLIA N.E.Br. Mesembr. 681

JACOBSENIA L. Bol. & Schwant. 
Mesembr.
Struikvormig. Kleinblijvend. 
kolbei (L. Bol.) L. Bol. & Schwant.

Hoogsucculente, zodevormende 
plant. Klein, 
cana N.E.Br.

CALOTROPIS Asclepiadaceae 682 %

KALANCHOE Adans. Crassulaceae 
Bladsucculenten. Vaak zeer mooie 
bloemen.
gastonis-bonnieri Hamet & Perr.

Struikvormen met dikke behaarde 
bladeren uit tropisch Afrika. De aan
geboden soort draagt paarse 
bloempjes met een wit hart en vaak 
tegelijk vruchten. 683 %

LAPIDARIA Schwant. Mesembr. 
Monotypisch. Lijkend op Argyroder
ma. Een der mooiste Mesems. 
margaretae (Schwant.) Dtr. &

procera 15 zpp

CONOPHYTUM N.E.Br. Mesembr. 
Dwergsucculeriten, die in de herfst 
bloeien. Alleen in de herfst spaar
zaam gieten. 684 +

Schwant.

LITHOPS N.E.Br. Mesembr.
Het bekendste geslacht uit de Me
sems.
Gemengd.

giftbergense Tisch. 
mundum N.E.Br. 
truncatum (Thunbg.) N.E.Br.
Gemengd.

DIDYMAOTUS N.E.Br. Mesembr. 685

MACHAIROPHYLLUM Schwant. Me
sembr.
Zodevormende planten. Vrij grote ge
le bloemen, 
albidum (L.) Schwant.

Op Argyroderma gelijkende planten, 
lapidiformis (Marl.) N.E.Br.

DUDLEYA Br. & R. Crassulaceae 
Bladrozetten, die veel op Echeveria 686 %

MESEMBRYANTHEMACEAE Fenzl. 
Mengsel van ca. 400 soorten uit de

lijken. Vaak zijn de bladeren schitte
rend wit berijpt.
saxosa ssp. collomiae (Rosé) Moran.

ze grote familie. Vooral de kleinere 
soorten zijn rijk vertegenwoordigd. 
Aanbevolen.

ECHEVERIA DC. Crassulaceae 
Rosetvormige bladsucculenten met 
vaak prachtig gekleurde bladeren. 
Fraaie kleine bloemen.

672 elegans cv. 'Doris Taylor'

NOLINA Mchx. Agavaceae 
Succulenten met verdikte stam uit 
Mexico

687 bigelovi S. Wats.
688 % guatemalenis

673
674
675
676 %

677

678 +
679 +

680

FAUCARIA Schwant. Mesembr.
Hoogsucculenten, met vaak getande,
dikke bladeren.
albidens N.E.Br.
britteniae L. Bol
kingiae L. Bol
Gemengd.

FOUQUIERIA H.B. & K.
Succulente struiken uit Mexico met 
grote, vaak rode bloemen, 
splendens Eng. (bloemen felrood)

HAWORTHIA Duval Liliaceae 
Kleine bladsucculenten, die lijken op 
kleine Aloe’s. 
lim ifolia Marl. 
papillosa (Salm) Haw.

HECHTIA Klotzsch Liliaceae 
Droogteminnende, maar geen succu
lente planten, 
minuta

ORNITHOGALLUM Liliaceae
689 % thyrsoides (Zuidenwindlelie)

PLEIOSPILOS N.E.Br. Mesembr. 
Wordt wel levend graniet genoemd. 
Bloei in de herfst met grote bloe
men.

690 archeri L. Bol
691 bolusii (Hook.f.) N.E.Br. (grote gele

bloem, tot 8 cm doorsnede)
692 hilmari L. Bol.
693 magnipunctatus (Haw.) Schwant.
694 minor L. Bol
695 nelii Schwant.
696 prismaticus (Marl.) Schwant.
697 rouxii L. Bol.
698 % Gemengd.

STAPELIA L. Asclepiadaceae 
Stamsucculenten. Vaak grote bloe
men met een onaangename reuk.

699 + ambigua Mass. 10 zpp.
700 + variegata L. 15 zpp
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701 +

702 +

706

707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718

TACITUS Moran & Meyran Crassula- 
ceae
Sinds kort ingedeeld bij het geslacht 
Graptopetalum.

%o bellus Moran & Meyran

TAUNUM Adans. Portulacaceae 
Struikjes met knollige wortels. Zelf- 
fertiele bloemen.

% paniculatum (Jacq.) Gaertn.

TITANOPSIS Schwant. Mesembr. 
Geliefde, kleinblijvende, zodevormen- 
de plantjes

703 calcarea (Marl.) Schwant. (zeer be
perkte voorraad)

TRICHODIADEMA Schwant. Me
sembr.
Kleine struikjes. Dankbare bloeiers.

704 % barbatum (L.) Schwant.
705 intonsum (Haw.) Schwant.

ZADEN VAN CACTUSSEN EN VETPLANTEN a 1 2,- (Bfrs. 37) per portie.

Machaerocereus eruca (Brand.) Br. & R. (in de natuur zeldzaam mooi bedoornde kruipende 
zuil)
Sclerocactus parviflorus v. intermedius (Peebl.) Woodr. & Bens. 15 zpp 
Sclerocactus whipplei v. intermedius Bens. 15 zpp.
Uebelmannia meninensis Buin. 5 zpp (type, voor het eerst in de lijst).
Uebelmannia meninensis v. antaensis nom. prov. 5 zpp 
Uebelmannia meninensis HU 108a 5 zpp 
Uebelmannia meninensis v. rubra Buin. & Bred. 5 zpp 
Utahia sileri (Eng.) Br. & R. 15 zpp
Anacampseros albissima Marl. 30 zpp (blijft zeer klein, bloem wit)
Anacampseros papyracea E. Mey. 30 zpp
Bursera microphylla (Rose) A. Gray 10 zpp (de bekende olifantenboom)
Idria columnaris Kellog 10 zpp
Welwitschia mirabilis Hook. 5 zpp (= W. bainesii (Hook.) Carr.)
(Zeldzame woestijnplant uit Angola en Zuidwest-Afrika. De kweek van deze plant is moeilijk. 
Daarom niet aanbevolen voor beginners).
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G ymnocalycium 
schickendantzii 
Lau 4 73

Typische bloemvorm van 
de Schickendantzii-groep

Foto's van de schrijver

niet volledig opgaat, is dat de planten uit de subserie A niet uit de jongste 
( = nieuwe) areolen bloeien. Schütz heeft dit kenmerk gebruikt voor een ver
dere onderverdeling van zijn sectie.
Maar nu naar de soorten van de subserie XIIA. De eind vorige eeuw door 
Schickendantz gevonden planten werden door Weber187lter ere van de ont
dekker beschreven als Echinocactus schickendantzii, hetwelk in 1922 
door Britton en Rosé omgezet werd in Gymnocalycium schickendantzii 
(Weber) Br. & R.188).
Alhoewel direct verheven tot nieuwe soort, zag Weber toch niet zo'n groot 
verschil ten opzichte van G. saglione, zelfs de bloem noemde hij weinig ver
schillend. Schumann1891, die deze planten toen niet levend kende, zag bij De 
Laet planten die duidelijk verschilden van G. saglione en beschreef deze als 
Echinocactus deiaetii'90'. In zijn Nachtrage geeft Schumann1911 toe misleid 
te zijn door Webers beschrijving en stelt in feite E. deiaetii synoniem aan E. 
Schickendan tzii.
Het verspreidingsgebied van G. schickendantzii is zeer groot en strekt zich 
uit van Cordoba via La Rioja, Catamarca en Tucuman tot in Salta. Het is be
grijpelijk dat hierdoor de soort variabel is. Piltz heeft vele standplaatsvormen 
verzameld en hiervan zaad in omloop gebracht. Ook LAU 473 is een prachti
ge vorm, afkomstig van de,Salinas Grandes. De door Backeberg1921 tot G. 
schickendantzii var. deiaetii en zelfs door Ito1931 tot G. deiaetii verheven 
vorm - welke volgens Buining1941 en Schütz1951 vooral verschilt door een for
sere bouw, minder duidelijke ribben, rondere knobbels en donkerder bloem- 
kleur - is de noordelijke vorm van de soort en komt voor bij Cafayate in de
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prov. Salta. Een afbeelding van de originele delaetii geeft Buining bij zijn arti
kel. De status van variëteit lijkt wel gerechtvaardigd.
Zeer verwant, zo niet tot de vormengroep van G. schickendantzii behorend, 
is Gymnocalycium joossensianum (Boedeker) Br. & R.1961. Een goede be
schrijving geeft Berger1971, waaruit blijkt dat het grootste verschil gelegen is in 
de Jilaroze tot wijnrode!?) bloemkleur. Zeer waarschijnlijk zijn de oorspronke
lijke planten uit de prov. Salta afkomstig.
Gymnocalycium michoga (Fric) Ito1981 bezit volgens Fric1991 knobbels die 
rond het areool donker gespikkeld zijn. De planten zijn nauw verwant met G. 
schickendantzii en dragen een gelijksoortige bedoorning. De petalen zijn wit 
met een groenige middenstreep. Volgens Pazout2001 had Fric als vindplaats 
aangegeven nabij Et. Union in de prov. Santiago del Estero.
Een probleemgeval is Gymnocalycium stuckertii (Speg.) Br. & R.2011. Spe- 
gazzini leverde pas 1 7 jaar na het verschijnen van de nieuwbeschrijving in 
het standaardwerk van Britton en Rosé een foto van een plant door hem aan
geduid als zijnde G. stuckertii Volgens Spegazzini komt de soort voor in de 
prov. San Luis, Cordoba, Tucuman en Salta (Opm.: komt overeen met het 
verspreidingsgebied van G. schickendantzii). Dölz2021 geeft een uitvoerige 
beschrijving, waarschijnlijk aan de hand van door Fric; als G. stuckertii aan
gemerkte planten. Het grote verschil t.o.v. G. schickendantzii is het vrij korte 
pericarpel (en de lichter gekleurde bloem). Backeberg 2031 zag in de oorspron
kelijke beschrijving meer een plant uit het G. sigelianum-corr\p\ex.
Enkele van de door Fric als G. stuckertii aangeduide planten werden in 
Tsjecho-Slowakije voortgekweekt2041 en door Fleischer2051 als Gymnocalyci
um pungens beschreven. G. pungens valt direct op door zijn talrijkere en 
veel langere bedoorning. De bloemen zijn wit. Volgens Pazout200,zou Fric het 
zaad van deze planten verzameld hebben ten zuiden van de Rio Bermejo, dus 
in het noorden van de prov. Salta.
Gezien de beschrijving behoort ook Gymnocalycium antherostele Ritter2061 
tot de verwantschapsgroep rond G. schickendantzii. Bijzonder bij deze soort 
zijn de meeldraden; zij omsluiten geheel de stamper en vormen erboven een 
soort zuil van meeldraden. Helaas geeft Ritter van deze bijzonderheid geen 
enkele afbeelding. Ook niet van een door hem gevonden nauwe verwant, G. 
antherosacos, een tot op heden onbeschreven soort. De vindplaats van G. 
antherostele is General Moldes, prov. Salta. Bij Lumbreras in dezelfde pro
vincie vond Ritter planten die hij aanduidde met het n.p. G. lumbrerasense 
en geeft aan dat ze verwant zijn met G. schickendantzii.
Literatuur:
187. Weber, Dict. Hort. Bois. 1898, p. 470
188. Weergave beschrijving in Krainz, Die Kakteen, aflevering 1 X.1 974
189. K Schumann, Monatschrift für Kakteenkunde 1901, p 148 
1 90. Idem p. 1 86
191. K. Schumann, Nachtrage 1903, p. 122-124
192. C. Backeberg, Kaktus-ABC 1935, p. 296
193. Y. Ito, Expl. Diagr. 1957, p. 174
194. A.F.H. Buining, Succulenta 1949, p. 89
195. B Schütz, Kaktusy 1970, p. 5
196. F. Bödeker, Monatschrift für Kakteenkunde 1918, p. 40
197. A Berger, Kakteen 1929, p. 227
198. Y. Ito, Expl. Diagr. 1957, p. 1 75, 292
199. Kreuzinger, Verzeichnis 1935, p. 14
200. F. Pazout, G.ö. K. Mitteilungen jan/febr 1 964 ; Engelse vertaling in The Chileans vol. 3 nr. 14 p. 28
201. C. Spegazzini, Anal. Mus. Nac. Buenos Aires III 1 905 , p. 502
202. B. Dölz, Sukkelentenkunde (SKG) VI 1957, p. 31
203. C. Backeberg, Die Cactaceae III p. 1 733
204. G. Frank, K.u.a.S. 1963 p. 153
205. Z. Fleischer, Friciana 1 962  nr. 7 p. 1; Duitse vertaling zie lit. 1 8
206. F. Ritter, Kakteen in Südamerika deel II 1980, p. 475

M auritshof 124, 3481  VN Harmelen (WOTdt VeTVOlgd)
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B raziliaanse M e lo cac tu sse n  m et een H U -n u m m e r (II)

GEERT EERKENS

HU 153
Dit is Melocactus deinacanthus Buin. & Bred., gepubliceerd in K.u.a.S. 
1973 p. 217-219. Dit kan een grote plant worden met wel een hoogte 
van 3 5 cm. De bedoorning is roodachtig en gebogen; de vrucht is wit. De 
groeiplaats is ten noordwesten van Caitité, op schaars begroeide rotsen. 
Een mooie nogal zeldzame soort. Een provisorische naam was M. santa- 
nensis.

HU 1 53A
Dit zijn planten met een rechte naaldvormige bedoorning. Verder bezit ik 
geen gegevens. Vermoedelijk hetzelfde als HU 423.

HU 155
Dit is een onopvallende en ik zou zeggen normale Melocactus met gebogen 
dorens van 2 a 3 cm lengte. Deze planten horen thuis in een grote groep 
van nauwelijks van elkaar te onderscheiden soorten, die we aanduiden als 
de kortdoornige Melocactussen. De groeiplaats is Ibitiara-Brumado. Een 
provisorische naam is Melocactus brumadoensis

HU 156
Niet beschreven. De voorlopige naam is Melocactus aracutuensis. De be
doorning is kort, naaldvormig en bruin. Er worden ook andere Melocactus
sen onder dit nummer verbreid, die dus niet juist zijn. Het is dan ook zaak, 
dat deze soort wordt vastgelegd in een wetenschappelijke diagnose. De 
groeiplaats is Aracatio.

HU 1 57
Hier hebben we weer zo'n kortdoornige Melocactus te pakken. De proviso
rische naam is Melocactus canescens. Het is echter nog de vraag of M e
locactus canescens Ritter (FR 1333) wel gelijk is aan HU 157. Er schij
nen onder deze naam twee verschillende Melocactussen verspreid te zijn. 
In 1 977 biedt ook het Clichéfonds zaad aan van twee vormen van M. ca
nescens. Hier hebben we dus een puzzle.
Ritter zegt in zijn beschrijving van Melocactus canescens (F. Ritter, Kak- 
teen in Südamerika deel I pag. 134) dat de bedoorning kastanjebruin tot 
zwartachtig is en snel vergrijst. En dat is nu bij mijn HU 1 57 niet het geval. 
Het cephalium tenslotte is rood.
De groeiplaats van Ritters M. canescens is Ourives bij Brumado. Helaas 
vermeldt Buining in zijn HU-lijst geen habitat.

HU 1 57A
Geen naam. Habitat ten oosten van Ourives. Heeft vermoedelijk kromme 
dorens.

HU 161 en 165
Dit is Melocactus zehntneri (Br. & R.) Backbg. Deze soort werd voor het 
eerst beschreven door Britton en Rosé in hun The Cactaceae deel III p.
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Melocactus
HU 153

Melocactus 
HU 153A

Melocactus 
HU 155

Melocactus
canescens

Foto: J. Hovens

Melocactus HU 156llinks)/HU I57lrechtsl Foto's: A. Buining



Melocactus zehntneri 
Foto: J. Hovens

Melocactus 
HU 174 

Foto: A. Buining

Melocactus 
azulensis 
Foto: J. Hovens

Melocactus HU 166 
Foto: A. Buining

Melocactus ernestii Foto: J. Hovens



236. Een uitvoerige beschrijving van Buining met tekeningen van Brederoo 
vindt men in Krainz, Die Kakteen aflevering 1.7.1 974. Het zijn grote grove 
planten met sterke kromme dorens. Ze groeien op vlakke rotsen ca. 90 km 
ten zuiden van Juazeiro en verder in deze omgeving in gebergten. Ritter 
acht de verdwenen M. pruinosus Werd. synoniem aan M. zehntneri.

HU 166
Deze soort heeft als provisorische naam Melocactus iacuensis, zeer duide
lijk een vernoeming naar lacu, Bahia. Volgens notities van Buining is de 
groeiplaats echter Milagres. Jonge planten zijn bruinbedoornd.
Bij de beschrijving van zijn Melocactus interpositus geeft Ritter als habitat 
lacu op.

HU 1 68
Melocactus azulensis Buin. & Bred., gepubliceerd in de K.u.a.S. 1 977 p. 
1 54-156. De bedoorning van deze soort levert geen verschil op met die 
van HU 1 1 2 en HU 1 40. De groeiplaats is Pedra Azul; de plant is dus naar 
zijn vindplaats genoemd.
Ritter publiceerde een Melocactus nitidus met als habitat Itaobim. Ook die 
behoort hierbij. De correcte naam wordt dan M. azulensis Buin. & Bred.

HU 174
Voor deze cactussen is reeds algemeen de naam Melocactus neglectus in 
gebruik. Een geldige publicatie heeft echter nog nergens plaatsgevonden, 
dus is het nog steeds een nomen provisorum. HU 1 74 lijkt als twee drup
pels water op Melocactus grisoleoviridis (HU 405). De groeiplaats is 
Monte de Diamantina. Ook de provisorische naam M. neglectus var. dia- 
mantinensis komt men wel tegen.

HU 182
Hier hebben we dan de legendarische Melocactus ernestii Vpl. De plant 
werd gevonden door de plantenverzamelaar Ernst Ule en beschreven door 
Vaupel in het Monatschrift für Kakteenkunde 1 920 p. 8 en 9. Een uitvoeri
ge beschrijving gaven Buining en Brederoo in Krainz, Die Kakteen van 1 . 
VII. 1974.
De planten worden wel 20 cm hoog en evenzo dik en hebben een zeer lan
ge naaldvormige, lichtbruine tot roodbruine bedoorning, die echter helaas 
vrij snel verweert. De langste doren, die ik mat, was 17 cm. Habitat: op 
kale rotsen langs de Rio de Contas.
Een nog veel gebruikte, maar dus ongeldige, naam voor deze soort is Me
locactus uebelmannianus of uebelmannii.

(wordt vervolgd)

Tamanredjo, district Commewyne, Suriname

Bestuur en Redactie wensen u 
prettige feestdagen toe

278



De M a c ro th e la e s o o rte n  in  N e d e r-C a lifo rn ië  (I)

TH.M.W. NEUTELINGS

Voor de meer ingewijden onder ons is het bekend dat de Mexicaanse staat 
Neder-Californië een zeer boeiend en interessant cactusgebied is. Nog af
gezien van de talrijke andere natuurlijke schoonheden, die deze streek te 
bieden heeft. Het schiereiland is ruim 1 .000 km lang en heeft een kustlijn 
van ruim 3 .000 km. Voor de kust liggen nog een groot aantal eilanden, 
waarop haast niemand woont. Het bestaat overwegend uit bergachtig en 
woestijnachtig gebied. Daarom 'is deze staat zeer dun bevolkt. Landbouw is 
er praktisch niet mogelijk. De economie drijft op visserij, koper- en goud
winning. Het toerisme komt weliswaar op gang, maar is niet van dien aard, 
dat dit de cactusflora in ernstige mate zou kunnen verstoren.
In dit artikel willen we alle planten uit de reeks (series) Macrothelae ( = 
met grote tuberkels) bekijken, die op dit schiereiland hun natuurlijke groei
plaats hebben. Dit zijn bolvormige Mammillaria's, met wit melksap. Alle in 
deze staat groeiende soorten, variëteiten en vormen zijn klein van stuk, 
wortelen stevig en diep in de bodem en bloeien met uitsluitend geelachtige 
bloemen, die meestal tamelijk groot zijn. Deze Nedercalifornische Macro- 
thelaevormen komen niet voor op het Mexicaanse vasteland, waar wel an
dere, met een overwegend rode kleur bloeiende Macrothelae-soorien 
groeien. Even nog een klein puntje vooraf. Op de Nedercalifornische Ma
crothelaesoorten is het begrip 'grote tuberkel' niet direkt van toepassing. 
Dit komt omdat ze in doorsnee als plant veel kleiner zijn dan hun soortge
noten op het vasteland.
Voor de liefhebber zijn het in meerdere opzichten aantrekkelijke planten. Ze 
groeien niet hard en nemen weinig plaats in. Het zijn meestal gemakkelijke 
bloeiers en vrij eenvoudig uit zaad te kweken. Ook op de vensterbank doen 
ze het goed. In de winter kunnen ze bij droge stand vrij lage temperaturen 
(boven 0 °C) zonder schadelijke gevolgen verdragen. In het voorjaar moe
ten we echter voorzichtig zijn met watergeven. Niet zozeer uit de vrees 
voor wortelrot e.d. maar wel omdat anders door een te grote sapstuwing in 
het plantelichaam spontane bloedingen kunnen ontstaan. Er komt dan via 
de tuberkels of daartussen wit melksap naar buiten, dat op de duur ver
droogt tot een bruinige, harsachtige massa. Dit kan allemaal geen kwaad, 
maar de plant ziet er minder fraai uit. Want dit type planten, dus allemaal 
van de reeks Macrothelae, slaat vocht op in de dikke vlezige wortels, die 
zich vaak zeer diep in de natuurlijke bodem boren en tijdens het droogtesei- 
zoen het bovengrondse deel naar beneden trekken. Bij het begin van het 
nieuwe groeiseizoen zorgt de sapreserve in de wortels dat de omvang van 
het plantelichaam toeneemt. Na de bloei kunnen ze meer normale hoeveel
heden water krijgen, zodat de ondergrondse delen zich weer met de reser
ves voor het daarop volgende seizoen kunnen vullen. Het is dan ook verder 
om die reden aanbevelenswaard de Macrothelaetypes bij elkaar te zetten, 
zodat ze eenzelfde behandeling ondergaan.
De volgende namen, alfabetisch opgesomd, komen in dit artikel aan de or
de:
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De g roe ip laatsen  in  N eder-C alifo rn ië  van:

1 =  M. ba x t  era na

2  =  M. g a te s ii

3  =  M. pen insu laris

4  =  M . pe tro p h ila

5  =  M. everm anniana

6  =  M. b randege i

7 =  M. b randege i
var. g ab b ii

8  =  M. b randege i
var Ie w is ia  na

9 =  M. brandege i
var. g lareosa
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Overzicht van de Nedercalifornische Macrothelae: 
M am m illaria  arida Rose 
M am m illaria  baxterana  (Gates) Böd.
M am m illaria  brandege(e)i (Coult.) K. Brand.
M am m illaria  brandeget var. m agdalenensis hort. (Schwarz) 
M am m illaria  daw son ii (Hought.) Craig 
M am m illaria  evermanniana  (Br. & R.) Orcutt 
M am m illaria  gabb ii Coult.
M am m illaria  ga tes ii M.E. Jones 
M am m illaria  g lareosa  Böd.
M am m illaria  lew isiana  Gates 
M am m illaria  m arshalliana  Gates 
M am m illaria  pac ifica  Böd.
M am m illaria  pen insula ris  (Br. & R.) Orcutt 
M am m illaria  pe troph ila  K. Brand.

zie nr. 1 
zie nr. 1 
zie nr. 6 
zie nr. 6 
zie nr. 9 
zie nr. 5 
zie nr. 7 
zie nr. 2 
zie nr. 9 
zie nr. 8 
zie nr. 1 
zie nr. 1 
zie nr. 3 
zie nr. 4

De nummers achter de namen verwijzen naar de groeiplaatsen die op het 
afgebeelde kaartje van Neder-Californië zijn aangegeven.

Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal (wordt vervolgd)



BO EKBESPR EKIN G
Agaves of Continental North Am erica, door Howard Scott Gentry. The University of Ari- 
zona Press, Box 3 3 9 8 , Tucson, Arizona 8 5 7 2 2 , Nov. 1982 . xiv + 670  bladz. met 423  
afb. en 1 gekl. titelplaat (geb. US$ 4 9 .5 0 ).
Het is niet zo verwonderlijk dat de succulentenliteratuur van de laatste tijd zo weinig publicaties 
over Agaven heeft opgeleverd. Het zijn planten die weinig in tel zijn bij de liefhebber, omdat zij 
meestal slechts tot hun recht komen wanneer met de eisen van hun natuurlijke omgeving reke
ning wordt gehouden en weinig aantrekkelijk voor de botanicus, omdat zij zo moeilijk te verzame
len zijn en lastig te verwerken tot bevredigend herbariummateriaal. Daarbij komt, dat de vele on
volkomen soortbeschrijvingen - dikwijls naar kenmerken van slechts één niet-bloeiende plant - de 
Agaven tot een moeilijk terrein voor studie hebben gemaakt, terwijl de omstandigheid dat ver
scheidene soorten al vele eeuwen lang in cultuur waren er het zijne toe heeft bijgedragen om de 
zaak nóg ingewikkelder te maken.
Een van de onderzoekers die zich door de problemen van de Agavensystematiek niet heeft laten 
afschrikken is Howard Scott Gentry. In zijn 'Agaves of Continental North America' bouwt hij 
kritisch voort op het werk van William Trelease (wiens publicatie over 'Agave in the West In- 
dies', 1913 , belangrijk blijft, omdat Gentry niet de Caraïbische Eilanden behandelt) en van Al- 
win Berger (die in 'Die Agaven', 1 9 15 , ook soorten uit Zuid-Amerika beschrijft). Zijn boek be
vat een schat aan nieuwe gegevens, verkregen op zijn onderzoekingstochten door Midden- 
Amerika, Mexico en het zuidwesten van de Verenigde Staten, verrijkt met zijn ervaringen als 
economisch-plantkundige aan de Desert Botanical Garden in Phoenix, Arizona. Het is een bijzon
der fraaie uitgave geworden, met 424  (per hoofdstuk genummerde) afbeeldingen (waaronder 
226 veldopnamen), waarvan de meeste bestaan uit figuren waarop meerdere tekeningen zijn 
verenigd, of waarop meer dan één foto staat gereproduceerd.
'Agaves of Continental North Am erica' bestaat uit vier delen: I Background to Agaves; II & 
lil. Systematic Account of Genus and Species (p. 59-648); IV. Culture of Agaves and other Ad
denda.
In het eerste hoofdstuk wordt onder het hoofd 'The Man-Agave Symbiosis' iets verteld over de 
betekenis van de 'maguey' voor de bevolking: als voedsel, als leverancier van dranken, als pro
ducent van vezels, voor medische doeleinden, en tal van andere zaken. Uitvoerig wordt hierbij in
gegaan op de culturele betekenis van de dranken: aguamiel en pulque (vers en gefermenteerd), 
en mezcal of tequila (gedestilleerd, né de komst der Europeanen). Verrassend is het te lezen, dat 
de Indianen reeds meer dan 9 0 0 0  jaar lang op Agaven hebben gekauwd, zoals men door een 
coprolithenonderzoek uit grotten meende te kunnen bewijzen. Onverwacht is de afbeelding van 
een strijkinstrument met Agavevezels als snaren en een stuk (van gaten voorziene) bloemschacht 
als klankbodem. "During the several thousand years that man and Agave have lived together, 
Agave has been a renewable resource for food, drink, and artifact... As civilization and religion 
increased, the nurturing Agave became a Symbol, until with its stimulating juice man made it into 
a god... Among the world's crops, are there others that have played a more useful and as bizarre 
a role?".
Het hoofdstuk 'Taxonomie History and Morphology' (p. 25-48) begint meteen citaat van Sir Jo- 
seph Hooker (1871) ;  "Of all cultivated plants none are more difficult to name accurately than 
the species of Agave...", waarvan de juistheid nog steeds wordt onderschreven door hen, die 
slechts om praktische redenen overgaan tot het benoemen van nieuwe soorten waarvan geen 
bevredigende species-omschrijving mogelijk is. De eerste soortbeschrijvingen hadden betrekking 
op naar Europa gebrachte planten - bijna steeds vegetatief materiaal waarvan geen nauwkeurige 
vindplaats bekend was. Van de warwinkel waarin een systematicus zijn weg moest zien te vin
den, geeft Gentry een beeld in zijn overzicht van de reizen van de Agavenverzamelaars en het 
werk van hen die hun materiaal bestudeerden.
Bij een bespreking van de kenmerken krijgen de bladeren ruime aandacht. Hun veelvormigheid 
aan eenzelfde plant, en hun variatie binnen eenzelfde populatie zijn reeds voldoende om een ie
der die zich wil wagen aan een soortbeschrijving tot nadenken te stemmen. Ook het verschijnsel 
dat Agaven met gelijke bladvorm zeer verschillende bloemen kunnen bezitten - en andersom - 
doet de plantensystematicus extra op zijn hoede zijn. Gentry's grote kennis van zaken blijkt op
nieuw bij de behandeling van de bloemen, die hij nauwkeurig beschrijft en in vergelijkbare stadia 
meet, maar tevens waarschuwt hij om bepaalde kenmerken niet als doorslaggevend te beschou
wen.Enkele soorten vertonen aanpassingen aan vleermuisbezoek, maar niet aan het meer be
kende bloembezoek van kolibries.
Aan het slot van dit tweede hoofdstuk wordt een methode beschreven om een Agaveblad tot 
herbariummateriaal te maken: Men verwijdere de onderkant samen met het bladweefsel, zodat 
de bovenkant met bladranden en eindstekel overblijft. Delen van de bloeiwijze, de vruchten en 
het zaad kunnen eveneens droog worden bewaard. Bloemen kunnen het beste worden geplet na 
met formaline of alcohol te zijn behandeld, hoewel bewaren op vloeistof de voorkeur verdient. 
Het derde hoofdstuk is een 'Geographic Guide to Species and Exsiccata'. Hierin worden determi- 
neertabellen gegeven voor de Agaven die voorkomen in Arizona, Texas, centraal Mexico, de Chi- 
huahua woestijn en het plateau van Jalisco.
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In Deel II worden de vertegenwoordigers behandeld van het Subgenus Littaea (waarbij de bloe
men direct langs de centrale as van de bloeiwijze, al of niet op steeltjes, in paren staan gerang
schikt), en in Deel III die van het Subgenus Agave (waarbij de bloemen aan zijtakken van de cen
trale as in groepjes voorkomen, aan takjes van ongelijke lengte die min of meer waaiervormig zijn 
vertakt).
Littaea wordt door Gentry onderverdeeld in 8 groepen, waarin de 7 secties van Berger nauwe
lijks zijn te herkennen; Agave in 1 2 groepen, waarbij de namen Americanae, Campanifiorae, 
Deserticolae, Marmoratae, Rigidae, Salmianae en Umbelliflorae ons bekend voorkomen van 
de 1 8 reeksen waarin Berger zijn subgenus Euagave heeft verdeeld. Berger's subgenus Manfre- 
da wordt niet behandeld, omdat Gentry dit als een volwaardig geslacht beschouwt.
Op de omschrijving van elk subgenus volgt een sleutel op de groepen; op de diagnose van elke 
'group' een bespreking, een determinatietabel, een behandeling van de soorten in alfabetische 
volgorde, en een opsomming van het herbariummateriaal. Na de soortbeschrijving en een 
bespreking van voor de systematiek belangrijke kenmerken wordt als regel ook nog iets gezegd 
over voorkomen, folkloristische betekenis en scheikundige samenstelling. De verspreiding wordt 
met kaartjes verduidelijkt; de klimatologische omstandigheden met grafieken over de regenval 
gekarakteriseerd. Er worden bloemdoorsneden gegeven, en schema's waarin de lengte van de 
bladslippen en de aanhechtingsplaats der meeldraden in de bloembuis tot uitdrukking komt (ide
ogrammen). Bij de meeste soorten vinden wij ook tekeningen van een blao, zijn bewapening, de 
vruchten en het zaad, alsmede een in het veld genomen foto.
Van het subgenus Littaea worden 53 soorten besproken, van het subgenus Agave 80. Van de
ze in totaal 1 33 species zijn er 55 niet in de monografie van Alwin Berger over 'Die Agaven’ te 
vinden, omdat zij later werden beschreven. Er zijn 1 3 nieuwe soorten bij.
Toen Berger van zijn subgenera Littaea en Euagave uit hetzelfde gebied (het vasteland van 
Noord- en Midden-Amerika) 21 4 species beschreef, was hij zich er terdege van bewust dat deze 
niet allemaal als 'goede soorten' mochten worden beschouwd. Maar ook voor Gentry geldt, dat 
het omgrenzen van een species er meestal niet gemakkelijker op wordt wanneer men méér mate
riaal ter beschikking heeft. "In  all too many cases, the species dimension remain indeterminate; 
populations with fuzzy edges, grading fleetingly or strongly into others. However, by stressing 
the variability of species, I hope I have dispelled the clonal image of species portrayed by the nar- 
row binomials of earlier botanists. At least my names are suitable for population markers, if not 
as ideal species that include all interbreeding varieties and forms". (p. XII).
Veel soorten welke door Berger nog als species (al of niet met vraagteken) werden beschouwd, 
heeft Gentry met anderen samengevoegd. Agave salmiana kreeg er 9 synoniemen bij; A. an- 
gustifoiia niet minder dan 23. De variabiliteit van de laatste soort is indrukwekkend en zijn ver
spreidingsgebied in de natuur zó groot en gevarieerd (Sonora - Costa Rica), dat Gentry zich ge
noodzaakt voelde van een angustifolia-comp\ex te spreken en hierin een zestal variëteiten te on
derscheiden waarbij de fraaie geelgerande A. angustifolia var. marmorata dezelfde species- 
naam kreeg als vezelagaven waarvan de bladeren driemaal zo lang zijn.
Trelease's Sisalanae - waartoe Berger (als Unterreihe) A. sisalana, A. fourcroydes, A. angusti
folia en nog 1 9 andere soorten rekent - wordt door Gentry gehandhaafd als groep waarin geen 
plaats meer is voor A. fourcroydes en A. angustifolia (die onder de Rigidae worden behandeld), 
maar alleen voor/1, sisalana en vier andere vezelplanten van onzekere herkomst, met gladde of 
onregelmatig bedoornde bladranden.
Met het onderscheiden van ondersoorten en variëteiten is Gentry uitermate zuinig geweest. In 
het hele boek worden slechts 25 subspecies en 29 variëteiten behandeld. Merkwaardigerwijze 
beschrijft hij slechts bij één enkele soort formae: bij A. victariae-reginae, zeven stuks, die betrek
king hebben op onvolwassen exemplaren.
Berger begon zijn studies aan succulente planten in 1 897, toen hij Kurt Dinther opvolgde als we
tenschappelijk leider van de plantentuin van La Mortola, bij Ventimiglia. Zijn werk over 'Die Aga
ven' is stevig onderbouwd door literatuurstudie, bezoeken aan herbaria en contacten met bota
nici. Door zijn bestudering van levende planten in La Mortola werden zijn 'Beitrage zu einer Mo- 
nographie' een meesterwerk dat tot op heden zijn waarde heeft behouden.
Gentry begon met zijn onderzoekingstochten door tropisch Noord-Amerika in 1 933. Door zijn 
veelzijdige benadering van deze plantengroep en de geslaagde wijze waarop hij zijn kennis in dit 
boek verwerkte, lijkt het wel zeker dat 'Agaves of Continental North America' eveneens nog 
lang een standaardwerk op zijn gebied zal blijven.

P. Wagenaar Hummelinck, Swee/inck/aan 84, 3 7 2 3  JH  Bilthoven

TIJDSCHRIFTEN

Cactaceas y Suculentas Mexicanas jrg. 28 nr. 1 (1983)
Castillo Sanchez bespreekt diepgaand de verspreiding (centraal plateau van Mexico en aanslui
tende delen van de Siërra Madres) en ecologische omstandigheden van Ferocactus histrix Zo 
wordt de bodemsamenstelling, de begeleidende vegetatie, de fauna en de invloed van de mens
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onderzocht. Pechanek beschouwt en beschrijft importplanten van Echinofossulocactus lloydii 
en E. dichroacanthus Bij E. lloydii stelt hij voor E. erectocentrus te incorporeren. Lau geeft de 
nieuwbeschrijving van Mammillaria rekoi var. aureispina Vindplaats: op granietrotsen bij La Re
forma ten noordoosten van Quiotepec. Veldnummer L 1055. De bedoorning is goudgeel, de 
bloem is helder purper, terwijl ook witbloeiende klonen gevonden zijn (op de begeleidende foto's 
is niets herkenbaar!). Nagl opponeert tegen Hunt's stellingname dat de naam Echinofossulocac
tus kan vervallen en dat de soorten overgeheveld dienen te worden naar Ferocactus

C actaceas y Suculentas M exicanas jrg. 2 8  nr. 2 (19 8 3 )
In een inventarisatie voorafgaand aan veldonderzoek sommen Bravo en Sanchez Mejorada alle 
cactussoorten (1 1 2) op die voorkomen in Midden-Amerika (zitten omissies in, LB). Ook geven zij 
informatie over de fysiografie, klimaat en de algemene vegetatie (zeer uitgebreid, verdeeld in ver
schillende zones). Scheinvar heeft het geslacht Heliocereus in de Braziliaanse staat Santa Catari- 
na bestudeerd. In een aldaar in cultuur zijnde soort meent zij op grond van diepgaande onderzoe
ken H. coccineus herontdekt te hebben. Zij geeft een identificatiesleutel voor de soorten (7 in to
taal).

Cactus jrg . 1 5 nr. 1 (19 8 3 )
Geopend wordt met kultuurbeschouwingen door Simon. Beukelaers vervolgt zijn relaas over 
Cochemiea Hij behandelt eerst waar de planten werden ingedeeld in vroegere tijden. Weerga
ve van de beschrijving van het geslacht en een sleutel van de soorten. Van Waes bespreekt 
uitvoerig het uitzaaien van cactussen en andere succulenten in proefbuizen. Beschreven wordt 
hoe steriel gezaaid wordt op een agar-voedingsbodem. Korte aandacht voor Borzicactus en 
Brachycalycium.

Cactus jrg . 1 5 nr. 2 (1 9 8 3 )
Van Waes besluit zijn relaas over het zaaien in vitro. In zijn serie over Cochemiea bespreekt 
Beukelaers C. halei.
Pluemer beschrijft in een breedvoerig artikel zijn bezoek aan het eiland Cerralvo in de Golf van 
Californië. Hier groeien Ferocactus diguettii, Peniocereus johnstonii en de Mammiiiaria's 
evermanniana en cerralboa. En passant beschrijft hij hoe een Californische cactusclubl!) de 
type-vindplaats van Echinocereus lindayi uitroeide.
Besloten wordt met Mammillaria karwinskiana.

Cactus jrg . 15  nr. 3 (19 8 3 )
Beukelaers beschrijft Cochemiea poselgeri en Lampo gaat dieper in op Mammillaria magni- 
mamma. Neut heeft enkele observaties, gedaan in eigen kas, op papier gezet.
Fritz geeft nog enkele aanvullingen op zijn artikelenserie rond Suicorebutia arenacea.
Korte beschouwingen van Brachycereus en Brasiiicactus en het bewortelen van importplan
ten.

Cactus jrg . 1 5 nr. 4  (1 9 8 3 )
Geopend wordt met Mammillaria insularis. Brandt zoekt in "Paleonthologische herkomst der 
cactussen" de bakermat der cactussen, o.a. gebaseerd op de theorieën over het ontstaan der 
Amerikaanse continenten.
Vermeir bespreekt diepgaand het zaaien van Lithops. Korte aandacht voor Brasiiicereus en 
Brasiiiopuntia.

L. Bercht, M auritshof 124, 3481 VN Harmelen
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bium, De geslachten, 228, 242, 
270

Pepsine, als stimulans bij zaadontkieming, 
87

Problemen bij de cultuur van Stapelia- 
achtigen (Stapelieae), 94, 127, 147 

Pseudorhipsalis macrantha, 190

Ritter, Friedrich, 85 jaar, 115

Schlosser-veldnummers, 1 23 
Steen, De levende, de edelsteen uit Coa- 

huila, 124
Succulentarium, Het, 35 
Succulenta in 1 982 
Sulcorebutia crispata, 137 
Sulcorebutia tunariensis, 185

Tijdschrijften, 19, 66, 90, 139, 163, 
186, 21 1, 234, 259, 283

Voorjaar in het gebergte, de zijpaden van 
een cactusliefhebber, 54 

Vrienden, Beste, 1 66 
Vrienden, Beste en vriendinnen, 214 
Vrucht in carnavalstemming, 269

Zaaien, 262
Zehntenerella chaetacantha, Een bijdrage 

tot de systematische betekenis van, 
131



PLANTNAM ENREGISTER
Vetgedrukte bladzijdenummers verwijzen naar afbeeldingen. 

Vetgedrukte namen zijn nieuwbeschrijvingen.

A. Namen van cactussen

Ariocarpus furfuraceus, 124 , 125 
Arrojadoa aureispinus, 1 33 
Astrophytum myriostigma, 38 
Austrocephalocereus dolichospermaticus, 

5, 6, 7, 8, 9
_ estevesii, 5, 7, 8 , 9

Brasilicereus phaecanthus, 133 
Cipocereus minensis, 8 0 , 81, 82 
Coleocephalocereus fluminensis, 1 55

_ fluminensis, var. braamhaarii,
152 , 153 , 155

_ goebelianus, 1 33
Discocactus alteolens, 204, 205

_ bahiensis, 202
_ crystallophilus, 200, 20 1 , 202,

204, 205
_  latispinus, 200, 201 , 202, 203 , 

204, 205
_ placentiformis, 82, 152 , 153 ,

1 54, 200, 204
_ pulvinicapitatus, 205
_ rapirhizus, 202
_ subviridigriseus, 202
_ tricornis, 82, 1 54

Echinocactus horizonthalonius, 105
_ texensis, 105

Echinocereus dasyacanthus, 126 
_ davisii, 106
_ erectocentrus var. pallidus, 125
__ stramineus, 106
_ triglochidiatus var. octacanthus,

106
Epithelantha micromeris, 105 
Eriocactus arendtii, 161 , 162, 163 
Eriocereus jusbertii, 225, 226 
Escobaria hesteri, 1 06

_ nelliae, 106
Frailea asterioides, 175

_ aurea, 178
_ bruchii, 178
_ carminafilamentosa, 178
_ cataphracta, 37, 38, 179
_ chiquitana, 179
_ dadakii, 178
_ gracillima, 37, 179
_ grahliana, 178
_ pseudograhliana, 178
_ pulcherrima, 37
_ pygmaea, 37, 178
_ schilinskyana, 178

Gymnocalycium achirasense, 1 93, 1 94, 
195

_ albispinum, 75, 77
_ ambatoense, 100, 102
_ andreae, 75, 76

_ andreae var. grandiflorum, 76
_ andreae var. svecianum, 76
_ anisitsii, 272
_ antherostele, 272, 274
_ armatum, 220, 2 21 , 222
_ artigas, 49, 52
_ baldianum, 2 3 , 26, 75
_ baldianum var. venturianum, 73
_ bayrianum, 220, 222, 223
_  bicolor, 100, 102, 103
_ bodenbenderianum, 170, 171
_ borthii, 75, 77
_ boszingianum, 118, 119
_ brachyanthum, 193, 194
_ brachypetalum, 75, 77
_ bruchii, 26, 75, 77
_ buenekeri, 220
_ calochlorum, 22, 73 , 75
_ calochlorum, var. proliferum, 77
_ capillaense, 74 , 75, 77
_ cardenasianum, 220, 2 2 1 , 222
_ carminanthum, 100, 101 , 102
_  castellanosii, 2 3 , 26, 118, 119
_ chiquitanum, 2 4 , 26, 118, 119
_ chubutense, 75, 77
_ chuquisacanum, 247, 249
_ comarapense n.pr., 248
_ curvispinum, 104
_ damsii, 272
_ deeszianum, 2 5 , 75, 77
_ delaetii, 273

Gymnocalycium denudatum, 22, 2 3 , 26, 
_  51 , 52
_ denudatum var. backebergii, 52,

53
_ denudatum, var paraguayense,

51 , 53
_ eurypleurum, 272
_ eytianum, 250, 272
_ ferrarii, 100, 102
__ ferocior n.pr., 120
_ fleischerianum, 52, 53
__ fricianum, 272
_ friedrichii, 272
_ gibbosum, 22, 75 , 76, 77
_ gibbosum var. chubutense, 77
_ gibbosum var. nigrum, 77
_ gibbosum var. schlumbergeri, 7 3 ,

77
_ glaucum, 100, 103
_  grandiflorum, 100, 101
_ griseopallidum, 272
_ guanchinense, 100, 102, 103
_ guerkianum, 49
_ hamatum, 272



horridispinum, 24, 26, 193, 194, 
195, 196 
horstii, 49 
hossei, 100, 103 
hybopleurum, 100, 103, 104, 
194, 220
hyptiacanthum, 22, 50, 75 
immemoratum, 101 
intertextum, 170, 176 
izozogsii, 247, 249 
joossensianum, 272, 274 
kozelskyanum, 170, 171 
kurtzianum, 100, 101 
lafaldense, 77
lagunillasense, 247, 248, 249 
leeanum, 49, 50, 51 
leeanum var. brevispinum, 50 
leptanthum, 75, 76 
marquezii, 247 
marsoneri, 272 
matoense, 272 
mazanense, 100, 102 
mazanense var. breviflorum, 102 
mazanense var. ferox, 102 
megalothelos, 51, 52, 53 
megathae, 272 
melanocarpum, 49, 50 
mesopotanicum, 24 
michoga, 272, 274 
mihanovichii, 21, 26, 272 
mihanovichii var. pirarethaense, 
24, 25
millaresii, 247, 249 
monvillei, 22, 193, 194 
moserianum, 24, 170, 172,
1 7 4 175
mostii, 23, 26, 100, 101 
mostii var. kurtzianum, 101 
multiflorum, 53, 193, 194, 196 
multiflorum var. albispinum, 1 94 
multiflorum var. parisiense, 1 94 
netrelianum, 49, 50 
nidulans, 100, 102 
nigreareolatum, 100, 103, 104 
occultum, 1 70, 1 71 
ochoterenai, 170, 171, 172, 
173
oehmeanum, 23 
oenanthemum, 100, 102 
onychacanthum, 272 
ourselianum, 52, 53 
paediophilum, 118 
paraguayense, 52, 53 
parvulum, 1 70
pflanzii, 24, 26, 220, 247, 248, 
249, 250
pflanzii var. albipulpa, 249 
piltziorum, 170, 176 
platense, 75, 76 
pseudomalacocarpus, 272 
pseudoragonesii, 171 
pugionacanthum, 104, 220, 
2 2 2 „ 223 
pungens, 272, 274 
quehlianum, 26, 170, 172, 173

_ ragonesii, 170, 171, 173, 175
_ rhodantherum, 102
_ riograndense, 247, 248, 249

Gymnocalycium riojense, 170, 171
_ ritterianum, 100, 103
_ saglione, 24, 26, 193, 220,

221, 273
_ schatzlianum, n.pr., 74, 76
_ schickendantzii, 26, 272, 273,

274
_ schickendantzii var. delaetii, 24,

273
_ schroederianum, 49, 50, 51
_ schuetzianum, 1 93, 1 94
_ sigelianum, 75, 77, 274
_ spegazzinii, 220, 221, 222, 223
_ stellatum, 170, 171, 172, 175
_ striglianum, 75, 77
_ stuckertii, 272, 274
__ sutterianum, 74, 75, 77
_ tilcarense, 220
_ tillianum, 102, 117
_ tobuschianum, 100, 101
_ triacanthum, 170, 171
_ tudae, 272
_ uebelmannianum, 74, 75, 76
__ uruguayense, 23, 26, 49, 52
_ valnicekianum, 100, 101, 102
_ vatteri, 1 70, 174
_ weissianum, 100, 102
_ zeggarae, 222, 249

Haageocereus versicolor, 227 
Hylocereus guatemalensis, 207 
Islaya maritima, 184 
Lobivia backebergii, 144, 146

_ irridescens, 1 44
_ marsoneri, 144
__ mistiensis, 183
_ winteriana, 1 46
_ wrightiana, 144 145, 146, 147

Mammillaria alamensis, 34, 58, 62 
_ arida, 281
_ bachmannii, 12, 13, 14
__ baxterana, 18, 280, 281
__ bocasana, 227
_ brandegei, 280, 281
_ brandegei var. gabbii, 280, 281
_ brandegei var. glareosa, 280,

281
_ brandegei var. lewisiana, 280,

281
_ brandedei var. magdalensis, 281
_ dawsonii, 281
_ dioica, 62
_ evermanniana, 280, 281
_ gabbii, 280, 281
_ gatesii, 281
_ glareosa, 281
_ grahamii, 29, 30, 31, 58, 61
_ grusonii, 1 8
_ guelzowiana, 192
_ gueldemanniana, 34, 58
_ guirocobensis, 34, 58, 62
_ hahniana, 1 3



__ humboldtii, 256
__ inaiae, 34, 61, 62
__ lauii, 256
__ lewisiana, 281
__ lloydii, 1 2
__ magallanii, 232, 233
__ magnimamma, 1 8
__ mammillaris, 1 8
_  marksiana, 17, 1 8
__ marniera, 34, 6 1 ,6 2
__ marshalliana, 281
__ mazatlanensis, 63, 107, 108,

109, 110, 111, 112,
__ mazatlanensis var. occidentalis,

108, 109, 110, 111, 112 
__ mazatlanensis forma patonii,

108, 109, 111, 113
_  mazatlanensis forma sinaloensis,

109, 110, 111, 113 
__ milleri, 29, 34, 62
__ microcarpa, 29, 30, 31, 32, 34,

58, 62, 63, 107
__ microcarpa forma auricarpa, 30,

33, 34, 58, 62
__ microcarpa var. grahamii, 30, 33,

34, 58, 62
__ microcarpa var. grahamii forma

oliviae, 30, 58, 60, 62
__ microcarpa var. sheldonii, 30, 34,

60, 62
__ microcarpa var. sheldonii, forma

gueldemanniana, 30, 58, 61, 62
__ microcarpa var. sheldonii forma

swinglei, 30, 61, 62
__ nana forma monancistracantha,

257
__ occidentalis, 63
__ oliviae, 34, 58, 61
__ pacifica, 281
__ peninsularis, 280, 281
__ petrophila, 280, 281
__ pilispina, 83, 84
__ pottsii, 106
__ prolifera, 83
__ pseudoalamensis, 34, 61
__ sanluisensis, 85
__ schiedeana forma plumosa, 269
_  senilis, 213, 215, 216, 217
__ sheldonii, 30, 31, 34, 58, 61 , 62
__ sonorensis, 1 8
__ subtilis, 85
__ swinglei, 34, 58, 61, 62
__tetrancistra, 189, 191, 192, 193
__ uncinata, 12 , 18
__ wilcoxii, 61
__woodsii, 1 3
__ wrightii, 192
__ wrightii var. wilcoxii, 61, 192
__ yaquensis, 109

Matucana aurantiaca, 134, 135, 136
__ aureiflora, 134, 135, 136, 137

163
__ celendinensis, 1 34
__ crinifera, 184

— yanganucensis, 1 34 
Melocactus aracutuensis n.pr., 275, 276 

__ arcuatispinus, 97 , 98, 99 , 100
__ azulensis, 239, 240 , 277, 278
__ brumadoensis n.pr., 275, 276
__ caititensis n.pr., 275, 276
__ curvicornis, 238, 241
__ deinacanthus, 133, 275, 276
__ disciformis n.pr., 238, 239, 240
__ ernestii, 277 , 278
__ florschuetzianus, 239, 240
__ grisoleoviridis, 278
__ lacuensis n.pr., 278
__ interpositus, 278
__ itaberensis n.pr., 239
__ itabirabensis n.pr., 239
__ itamobiensis n.pr., 238
__ longicarpus, 239, 241
__ longispinus var. barocepsis n.pr.,

239
__ macaubensis n.pr., 238
__ medinaensis n.pr., 239
__ mulequensis, 238, 239
__ multiceps n.pr., 237 , 238
__ neglectus n.pr., 277 , 278
__ neglectus var. diamantinensis

n.pr., 278
__ nitidus, 278
__ peruvianus, 183
__ pruinosus, 278
__ rubrisaetosus, 239, 241
__ santanensis n.pr., 275
__ saxicola n.pr., 238
__ zehntneri, 275, 277 , 278

Neoporteria wagenknechtii, 16 
Notocactus ferrugineus, 123 
Opuntia bergeriana, 208

__ marina, 208
__ tunicata, 106

Oreocereus trollii, 227 
Pereskiopsis spathulata, 207 

__ velutina, 207
Pseudopilocereus werdermannianus var.

diamantinensis, 80 , 81 
Pseudorhipsalis alata, 191

__ himantoclada, 191
__ macrantha, 190 , 191

Pyrrhocactus bulbocalyx, 1 6
__ engleri, 16
__ floehlichianus, 1 6
__ marksianus, 16
__ occultus, 15
__ paucicostatus, 15
__ residuus, 1 6
__ strausianus, 1 6
__ umadeave, 1 6

Roseocactus kotschoubeyanus, 34 
Sulcorebutia arenacea, 88, 89

__ crispata, 137 , 138
__ menesesii, 88, 89
__ tunariensis, 185

Trichocereus lampochlorus, 224
__ macrogonus, 224, 227
__ pachanoi, 225, 227



_ schickendantzii, 224
_  spachianus, 225 

Zehntnerella arbusta n.pr., 131
_ chaetacantha, 131, 132 , 133

_ chaetacantha var. montealtoi,
131

_ polygona, 1 33
_ squamulosa, 131, 133



B. Namen van vetplanten:
Agave americana, 1 34

_ filifera, 216
Aloë albiflora, 209, 210

_ bellatula, 210
Caralluma burchardii, 27, 149

_ dummeri, 149
_ europaea, 96
_ lutea, 147
_' plicatiloba, 96
_ sprengeri, 149

Ceropegia woodil, 95 
Duvaliandra dioscorilis, 128 
Echidnopsis obscura, 96, 148

_ serpentina, 148
Euphorbia obesa, 258 
Faucaria albidens, 3

_ bosscheana, 3
_ britteniae, 3
_ candida, 3
_ felina, 1, 3
_ lupina, 3
_ tigrina, 3
_ tuberculosa, 3

Fenestraria aurantiaca, 3, 4, 5
_ rhopalophylla, 3, 4, 5

Fourcroya andina, 1 34 
Frithia pulchra, 48, 49 
Gibbaeum album, 70, 71

_ angulipes, 70, 71
_ blackburniae, 70, 71
_  comptonii, 70, 71
_ cryptopodium, 70, 71
_ dispar, 69, 70, 71
_ esterhuyseniae, 70, 71
_ geminum, 70, 71
_ gibbosum, 70, 71
_ haagei, 70, 71
_ heathiii, 70, 71
_ ,, var. elevatum, 70, 71
_ luckhoffii, 70, 71
_ luteoviride, 70, 71
_ pachypodium, 70, 71
_ petrense, 70, 71
_ pilosulum, 70, 71
_ pubescens, 70, 71
_ shandii, 70, 71
_ tischleri, 70, 71
_ velutinum, 70, 71

Glottiphylum angustum, 1 22
_ carnosum, 122
_ fragrans, 121
_ grandiflorum, 122
_ jacobsenianum, 122
_ linguiforme, 122
_  neillii, 121, 122 
_  nellii, 122
_ oligocarpum, 122
_ parvifolium, 122
_ regium, 1 22
_ semicylindricum, 123

Halenbergia hypertrophicum, 142, 143 
Hereroa glenensis, 143 

_ incurva, 143

Hereroa rehneltinana, 1 44
_ stanfordiae, 142, 144

Herrea grandis, 167, 168, 169 
Herreanthus meyeri, 165, 169 
Hoodia currorii, 26, 27, 28, 29

_ ,, var. minor, 28
_ gibbosa, 28
_ gordonii, 26
_ montana, 28

Hoya australis, 158, 159, 160 
_ bella, 1 56
__ carnosa, 1 56, 1 57, 1 60
_ linearis, 158, 159
_ longifolia, 157, 158, 159, 160
_ micrantha, 158, 159, 160

Huernia boleana, 148
_ brevirustris, 148
_ thuertii, 129

Hydrodea bossiana, 197, 198
_ cryptantha, 197, 198
_ sarcocalycantha, 197, 198

Hymenogyne conica, 199
_ glabra, 1 98, 199

Imitaria muirii, 217, 218 
Jacobsenia hallii, 218 

_  kolbei, 218, 219 
Jensenobotrya lossowiana, 264 
Juttadinteria decumbens, 261, 265

_ deserticola, 265
_ suavissima, 265

Orbea (syn. Stapelia) ciliata, 93, 242 
243

_ cooperi, 128, 270
_ gigantea, 1 47
_ halipedicola, 272
_ irrorata, 245
__ lepida, 242
_ longideus, 271
_ macloughlinii, 270
_ namaquensis, 242, 244
_ pachyrhiza, 149

Orbea (syn. Stapelia) pulchella, 242, 243
_ semota, 272
_ speciosa, 270, 271
_ tapscottii, 270
_ variegata, 228, 242, 243
_ verrucosa, 228, 242, 243, 244,

270
_ ,, var. fucosa, 244
_ woodii, 271, 272
_ ,, var. westii, 271

Orbeopsis lutea 96, 147 
Piaranthus comptus var. ciliatus, 128 
Pinguicula balcanica, 55 
Saxifraga fernandi-coburgi, 56

_ juniperifolia, 55, 56
_ luteoviridis, 55, 56
_ oppositifolia, 56

Sempervivum montanum, 55
_ zelebori, 55, 57

Stapelia (zie Orbea)
Tavaresia grandifolia, 148 
Tridentea pachyrhiza, 149



CATALOGI
ONDERTROUWKAARTEN 
AFFICHES 
PERIODIEKEN 
KRANTEN 
TIJDSCHRIFTEN 
CONTRIBUTIEKAARTEN 
RECLAMEFOLDERS 
BRIEFPAPIER 
VISITEKAARTJES 
ENVELOPPEN 
REKENINGEN 
CONVOCATIEKAARTEN 
CIRCULAIRES 
KALENDERS 
LABELS 
FORMULIEREN 
ADRESKAARTJES 
PROGRAMMABOEKJES 

vraag vrijblijvend advies en offertes aan ENZ. ENZ. ENZ.

DRUKKERIJ VAN SPIJK B.V.
Simon Stevinstraat 9 (Industrieterrein Veegtes)

Tel. 077-16255*
Postbus 210 - 5900 AE VENLO

DE WERELD 
HANGT

VAN DRUKWERK 
AAN ELKAAR.


	F:\Scans\Succulenta\1983\01.pdf
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan001.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan002.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan003.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan004.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan005.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan006.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan007.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan008.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan009.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan010.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan011.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan012.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan013.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan014.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan015.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan016.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan017.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan018.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan019.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan020.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan021.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan022.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan023.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan024.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan025.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan026.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan027.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan028.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan029.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan030.png

	F:\Scans\Succulenta\1983\02.pdf
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan001.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan002.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan003.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan004.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan005.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan006.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan007.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan008.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan009.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan010.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan011.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan012.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan013.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan014.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan015.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan016.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan017.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan018.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan019.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan020.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan021.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan022.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan023.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan024.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan025.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan026.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan027.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan028.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan029.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan030.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan031.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan032.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan033.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan034.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan035.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan036.png

	F:\Scans\Succulenta\1983\03.pdf
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan002.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan003.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan004.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan005.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan006.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan007.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan008.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan009.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan010.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan011.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan012.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan013.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan014.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan015.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan016.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan017.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan018.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan019.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan020.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan021.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan022.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan023.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan024.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan025.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan026.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan027.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan028.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan029.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan030.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan031.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan032.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan033.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan034.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan035.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan036.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan037.png

	F:\Scans\Succulenta\1983\04.pdf
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan001.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan002.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan003.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan004.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan005.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan006.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan007.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan008.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan009.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan010.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan011.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan012.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan013.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan014.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan015.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan016.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan017.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan018.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan019.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan020.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan021.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan022.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan023.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan024.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan025.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan026.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan027.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan028.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan029.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan030.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan031.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan032.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan033.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan034.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan035.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan036.png

	F:\Scans\Succulenta\1983\05.pdf
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan001.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan002.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan003.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan004.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan005.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan006.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan007.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan008.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan009.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan010.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan011.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan012.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan013.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan014.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan015.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan016.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan017.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan018.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan019.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan020.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan021.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan022.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan023.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan024.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan025.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan026.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan027.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan028.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan029.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan030.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan031.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan032.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan033.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan034.png

	F:\Scans\Succulenta\1983\06.pdf
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan001.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan002.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan003.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan004.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan005.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan006.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan007.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan008.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan009.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan010.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan011.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan012.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan013.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan014.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan015.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan016.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan017.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan018.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan019.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan020.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan021.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan022.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan023.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan024.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan025.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan026.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan027.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan028.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan029.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan030.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan031.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan032.png

	F:\Scans\Succulenta\1983\07.pdf
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan001.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan002.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan003.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan004.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan006.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan007.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan008.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan009.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan010.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan012.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan013.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan014.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan015.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan016.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan017.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan018.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan019.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan021.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan022.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan023.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan024.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan025.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan026.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan027.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan028.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan029.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan030.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan031.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan033.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan034.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan035.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan036.png

	F:\Scans\Succulenta\1983\08.pdf
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan001.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan002.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan003.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan004.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan005.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan006.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan007.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan008.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan009.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan010.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan011.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan012.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan013.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan014.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan015.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan016.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan017.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan018.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan019.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan020.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan021.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan022.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan023.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan024.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan025.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan026.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan027.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan028.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan029.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan030.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan031.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan032.png

	F:\Scans\Succulenta\1983\09.pdf
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan001.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan002.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan003.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan004.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan005.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan006.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan007.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan008.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan009.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan010.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan011.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan012.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan013.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan014.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan015.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan016.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan017.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan018.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan019.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan020.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan021.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan022.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan023.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan024.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan025.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan026.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan027.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan028.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan029.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan030.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan031.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan032.png

	F:\Scans\Succulenta\1983\10.pdf
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan001.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan002.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan003.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan004.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan005.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan006.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan007.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan008.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan009.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan010.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan011.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan012.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan013.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan014.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan015.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan016.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan017.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan018.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan019.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan020.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan021.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan022.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan023.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan024.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan025.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan026.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan027.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan028.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan029.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan030.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan031.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan032.png

	F:\Scans\Succulenta\1983\11.pdf
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan001.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan002.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan003.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan004.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan005.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan006.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan007.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan008.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan009.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan010.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan011.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan012.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan013.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan014.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan015.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan016.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan017.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan018.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan019.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan020.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan021.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan022.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan023.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan024.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan025.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan026.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan027.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan029.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan030.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan031.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan032.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan033.png

	F:\Scans\Succulenta\1983\12.pdf
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan001.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan002.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan003.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan004.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan005.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan006.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan007.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan008.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan009.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan010.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan011.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan012.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan013.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan014.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan015.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan016.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan017.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan018.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan019.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan020.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan021.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan022.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan023.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan024.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan025.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan026.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan027.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan028.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan029.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan030.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan031.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan032.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan033.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan034.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan035.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan036.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan037.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan038.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan039.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan040.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan041.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan042.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan043.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan044.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan045.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan046.png

	F:\Scans\Succulenta\1983\Inhoud.pdf
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan047.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan048.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan049.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan050.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan051.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan052.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan053.png
	F:\Scans\Succulenta\1983\Scans\scan054.png


