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Beste Succulentaleden,
De jaarwisseling is al jarenlang aanleiding voor het neerschrijven van enkele 
aantekeningen over hoe het Succulenta in het afgelopen jaar verging en hoe 
het in het komende jaar mogelijk zal gaan.
Uiteraard zet ik deze gewoonte voort door staande in het heden met U om te 
zien naar 1 986 en vooruit te blikken in 1 987.
Eerst echter wens ik U allen namens het bestuur alle goeds toe in het zo pas 
begonnen jaar en daarbij veel plezier met de succulenten-hobby.
Wat is vermeldenswaard als we samen achterom kijken? De vereniging 
kreeg nieuwe statuten; deze werden notarieel vastgesteld. Hoofdzaak hierbij 
was het opheffen van de ledenraad. Deze bleek een minder gelukkige com
ponent van onze verenigingsstructuur te zijn. Daarvoor in de plaats kwam de 
tweede landelijke algemene ledenvergadering naast de bestaande; respec
tievelijk te houden in het najaar (okt./nov.) en in het voorjaar (april/mei). 
Het overleg met de notaris gaat voort ten einde hier en daar in de statuten 
enkele tekstuele verduidelijkingen te kunnen aanbrengen. Daarbij wordt ook 
nagegaan of de positie van en de relatie's met de afdelingen enige precise
ring behoeven.
U merkt het al, we blikken inmiddels ook vooruit. Drie bestuursmutaties von
den plaats. Verschillende keren werd er in de nieuwe samenstelling verga
derd. Kenmerk zijn de zakelijkheid en de goede verstandhouding; twee goe
de conditities voor het bestuurswerk.
Onze redactie, de verschillende schrijvers en onze drukker zorgden weer 
voor elf mooie uitgaven van ons verenigingsblad. Hopelijk wil dat ook in 
1 987 weer goed lukken.
Jammer is het dat het ledental in 1 986, en ook al in 1 985, door de bank 
genomen min of meer stabiel bleef. Laat de optimisten, die menen dat het 
tij voor onze liefhebberij ten gunste keert, gelijk krijgen. Dan gaat het weer 
crescendo.
Zoals besproken in de ledenvergadering van 1 november jongstleden zal er 
zeer binnenkort een ledenwerfactie worden gestart met daaraan verbonden 
een wedstrijdelement. Weldra leest U hierover meer in Succulenta.
De verschillende studiegroepen hebben door de inzet van een aantal enthou
siaste liefhebbers goede voortgang.
Op korte termijn zal het gesprek tussen ons bestuur en de W.S.B. worden 
voortgezet om na te gaan hoe het voortbestaan van zeldzame en nog 
schaars aanwezige succulenten kan worden verzekerd.
In het afgelopen jaar nodigden twee jubilerende afdelingen ons uit om onze 
voorjaarsledenvergadering in hun midden te houden. Voor 1 987 is dat Nij
megen en voor 1 988 Friesland-Joure.
De concept-programma's beloven mooie bijeenkomsten. Vriendelijk dank bij 
voorbaat.
Uit verschillende reacties bleek, dat de suggesties die ik deed in het laatste 
septembernummer van Succulenta ter bevordering van de communicatie 
tussen het landelijk bestuur en de afdelingsbestuurders en tussen afdelingen 
onderling, positief zijn ontvangen. Ons bestuur zal nagaan hoe de beoogde 
streekvergaderingen kunnen worden georganiseerd.
De beheerder van "Ruilen zonder Huilen" hoopt op meer aandacht in onze 
vereniging voor deze sympathieke activiteit.
Om niet te vergeten: wat was de zon ons en onze planten in het voorbije jaar 
welgevallig. Een zomer vol bloei en groei. Het is te wensen dat 1 987 in dit 
opzicht lijkt op 1 986.

Met vriendelijke groet,
Uw voorzitter, H.W. Masman
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S tro m b o cactu s  Br. & R.

S. KOOIJ

Een al zeer lang bekende cactus is zeker Strombocactus disciformis, de 
enige soort van dit geslacht. Reeds in 1 828 werd de plant beschreven door 
De Candolle als Mammillaria disciformis De typeplant werd gevonden in 
Mineral del Monte, Mexico. Nadat een aantal verschillende namen in zwang 
was geweest, o.a. Echinocactus turbiniformis Pfeiffer, werd door Dr. Rosé 
in 1 905 de huidige naam Strombocactus gecreëerd.
Dr. Rosé vond de plant tijdens een van zijn vele Mexico-reizen terug in de 
staat Queretaro nabij de plaats Higuerillas. Het nu bekende verspreidingsge
bied van deze soort strekt zich uit over Centraal-Mexico. De planten, welke 
voorzien zijn van een stevige peenwortel, groeien in spleten van de voorna
melijk uit aarde en steengruis bestaande heuvels. Wanneer u wel eens im- 
portplanten gezien hebt dan valt meteen het ontbreken van doorns op. In de 
natuur worden deze er door de via de spleten omlaagvallende steentjes en 
regenwater afgebroken. Op de natuurlijke groeiplaatsen zitten de planten 
vaak onder de aarde die er op is gespoeld.
Strombocactussen hebben stoffijne, bruine zaden. Het laten volgroeien van 
zaailingen op eigen wortel is welhaast monnikenwerk en helaas vaak tot 
mislukken gedoemd. Wie echter de mogelijkheid heeft gehad om in de oude 
kwekerij van wijlen de heer Janse in.Den Haag rond te kijken, heeft daar kun
nen zien dat het mogelijk is, maar als je vroeg naar de leeftijd van de plantjes 
dan keek hij je aan met een brede glimlach waaruit je dan zelf maar je con
clusies moest trekken. Wie beschikt over fijne vingers en ''engelen''-geduld 
kan proberen de plantjes, ter grootte van een speldeknop, te enten op bijv. 
een Echinopsis. De zo verkregen plantjes wijken meestal enigszins af van 
hun op eigen wortel staande familieleden. De bedoorning is veel steviger. 
Velen hadden echter dat geduld niet en derhalve is de Strombocactus op 
zijn natuurlijke groeiplaats meedogenloos vervolgd door en voor de zgn. 
cactusliefhebbers/kwekers. Gelukkig is er thans een wet die dat tegengaat, 
al moet gezegd worden dat die zo slecht wordt toegepast dat diverse beken
de kwekerijen de plant nog steeds aanbieden.
De bloemen, zijdeglanzend wit, verschijnen in de nieuwgroei en gelijken op 
die van Obregonia denegrii. Strombocactussen hebben echter droge vruch
ten die bij volledige rijpheid verticaal op 1 of 2 plaatsen openscheuren. Een 
bijzondere eigenaardigheid van Strombocactus zijn de iets gebogen, vier
kantige en aan de bovenzijde sterk afgeknotte tuberkels, die in ribben zijn 
opgegaan, maar toch nog als zodanig herkenbaar zijn.
De plant zelf wordt een 8 cm in doorsnede, echter met uitschieters naar 1 5 
cm of meer. De groei is bijzonder traag. De in mijn bezit zijnde planten staan 
alle geënt, wat meer zekerheid geeft gedurende de winterperiode en de plan
ten makkelijker laat groeien. De bloei wordt er tevens mee bevorderd. De 
planten staan zo licht mogelijk, in de volle zon. Ze krijgen gedoseerd water 
en alleen van onderaf. In de zogenaamde plantengoten die in de handel zijn, 
is dat zeer eenvoudig te realiseren.
Met geduld en een paar "groene vingers" is het zeker mogelijk om de plan
ten goed te laten gedijen, al blijft voorzichtigheid geboden.
Groeneveld 4, 2203 BP Noord wijk

Literatuur:
Britton & Rose, The Cactaceae III, p. 106 
Backeberg, Das Kakteenlexikon, p. 410.
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Het geslacht M atucana Br & R. (V)

R. BREGMAN, H.B. HENSEL, P. LANEY, A. MEERSTADT, P. MELIS, A.B. 
PULLEN en A. VAN TILBORG

Het kw eken en verzorgen van M atucana's
Om Matucana's op de juiste wijze te kunnen verzorgen, zal men om te be
ginnen een onderscheid tussen de verschillende soorten moeten maken. 
Om dit onderscheid te vereenvoudigen kan men de scheiding die Backe- 
berg aanbracht aanhouden. Dat wil zeggen "M atucana" en "Submatuca- 
na” . Weliswaar is dit onderscheid taxonomisch gezien niet gerechtvaar
digd, zoals eerder is uiteengezet, maar voor dit doel is het prima hanteer
baar. Teneinde verwarring te voorkomen zullen wij, telkens als er sprake is 
van dit onderscheid, de betreffende naam tussen aanhalingstekens plaat
sen. Dus enerzijds "Submatucana", planten met weinig ribben en weinig 
doorns, anderzijds "Matucana” , dichtbedoornde planten met veel ribben. 
Typische vertegenwoordigers van "Matucana" zijn: M. haynei, M. coma- 
cephala en M. herzogiana. M. intertexta, M. paucicostata, M. formosa 
en M. aurantiaca horen bij "Submatucana" thuis.
Dit onderscheid willen wij aanbrengen omdat de verzorging van beide groe
pen op één punt wezenlijk verschilt. Wij doelen hier op de minimum- en 
maximum-temperaturen die beide groepen kunnen verdragen:
"Matucana" niet koudegevoelig, wel warmtegevoelig.
"Submatucana" wel koudegevoelig, niet warmtegevoelig.
Begrippen als warmte- en koudegevoelig zijn natuurlijk relatief, maar daar 
komen wij later nog op terug. Het verschil in temperatuur zal duidelijk wor
den als we de groeiplaatsen in aanmerking nemen. De planten uit de groep 
"Submatucana" groeien over het algemeen in lagere gebieden en zullen 
dus minder koude te verduren krijgen dan de "Matucana's" die tot op gro
te hoogte voorkomen. Uitgezonderd de verschillen in temperatuurgevoelig- 
heid, die veroorzaakt worden door klimatologische verschillen op de groei
plaatsen, vormt Matucana qua verzorging een homogene groep.
Winter
"Matucana": Lichte standplaats. Goed afgeharde planten kunnen geduren
de de nacht temperaturen tot — 5°C doorstaan.
"Submatucana": Lichte standplaats. Min. temperatuur tot + 5 °C . Extra 
voorzichtigheid is geboden met M. formosa, M. madisoniorum en M. ore- 
odoxa. Deze planten vertonen snel koudevlekken.
Zomer
"Matucana": Standplaats zo licht mogelijk. Zorgen voor voldoende water 
en voorkomen dat de potkluit uitdroogt. Maximale omgevingstemperatuur 
3 0 °C. Indien de planten van deze groep worden blootgesteld aan hogere 
temp. dan 30°C  zal in nagenoeg alle gevallen verbranding optreden. Spe
ciaal in het voorjaar als de planten nog niet in volle groei zijn kunnen ze 
hierdoor onherstelbaar beschadigd worden. Afdekken met bijv. kranten is 
niet altijd voldoende omdat hierdoor wel de lichtintensiteit maar vaak niet 
de omgevingstemperatuur wordt teruggebracht.
"Submatucana": Deze planten zijn nauwelijks gevoelig voor hogere tempe
raturen. Overige behandeling is identiek aan "Matucana".

De bloei
Hoewel Matucana's ook wanneer ze niet bloeien het aanzien meer dan
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Matucana fruticosa Foto: P. Melis

Matucana celendinensis Foto: A. Pullen
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waard zijn, komen de planten met hun prachtig gevormde en gekleurde 
bloemen pas tijdens de bloeitijd goed tot hun recht. Helaas laten deze plan
ten het er juist op dit gebied nogal eens bij zitten. Zoals hiervoor al is aan
gehaald is het moeilijk te voorspellen op welke grootte of leeftijd een Matu- 
cana zal bloeien. Soorten die over het algemeen snel bloeirijp zijn komen 
nagenoeg allemaal uit de groep van de "Submatucana's", bijv. M. ritteri, 
M. paucicostata en M. intertexta. Tot goede bloeiers uit de ''Matucana"- 
groep kunnen gerekend worden: M. roseoalba, M. villarica en M. hystrix. 
Om tot een goede bloei te komen is een juiste behandeling in zomer en 
winter van het allergrootste belang. De bloeitijd is voor de diverse soorten 
over de lente en zomer gespreid. Een beperkt aantal soorten echter, zoals 
M. roseoalba, M. ritteri en M. purpureo-alba, zet slechts eenmaal per jaar 
knoppen, die vrijwel tegelijkertijd tot bloei komen. Voor volwassen planten 
zijn tien tot vijftien bloemen geen uitzondering. De overige soorten blijven 
het gehele seizoen door bloemen geven, M. weberbaueri en M. myriacan- 
tha kunnen hier tot diep in de herfst mee doorgaan.

Zaaien
Speciaal voor Matucana's geldt dat zaaien de enige manier is om snel aan 
mooie en vooral rijkbloeiende planten te komen. Omdat elke cactusliefheb
ber wel een eigen zaaimethode ontwikkeld zal hebben, willen wij op het 
zaaien zelf niet te diep ingaan. Dit zou trouwens ook buiten het bestek van 
dit verhaal vallen. De onderstaande adviezen zijn dus van belang voor hen 
die Matucana's willen zaaien.
Gebruik altijd een steriel substraat; uit ondervinding weten wij dat werkelijk 
steriele substraten niet te koop zijn, steriliseer daarom zelf het zaaimedium. 
Hoewel wij goede ervaringen hebben met T.K.S. is naar onze mening ook 
gewone potgrond geschikt. Zaaien op steenwol schijnt ook uitstekende re
sultaten op te leveren maar u moet dan natuurlijk wel meststoffen toevoe
gen. Ook voor het zaaien geldt weer: bedenk dat Matucana's planten uit 
het hooggebergte zijn en daarom ook voor het ontkiemen de voorkeur ge
ven aan lagere ontkiemingstemperaturen dan de gemiddelde cactus.
Een andere voor het ontkiemen van Matucana-zaden belangrijke factor is 
het verschil in dag- en nachttemperatuur. Ga daarom uit van een maximum 
temperatuur van 25°C overdag en een minimum temperatuur van 5°C 
voor de nacht. Probeer ook om deze temperatuurverschillen voor dag en 
nacht zo goed mogelijk te benaderen, het zal de ontkieming zeker bevorde
ren. Indien u vroeg zaait, omstreeks februari-maart, dan kunt u de zaailin
gen in juni-juli voor de eerste maal verspenen. Bij een goede verzorging 
heeft u dan voor de winter plantjes met een diameter van ongeveer 1,5 
cm.
Tot slot nog het volgende. Uit elk zaaisel komen een aantal plantjes voort 
die duidelijk in groei op de rest achterblijven. Deze plantjes moet u niet ver
der kweken. Het blijven slechte groeiers en bloei hoeft u er al helemaal niet 
van te verwachten.

Enten
Er van uitgaande dat iedereen weet hoe en waarom cactussen geënt wor
den, willen wij hier met betrekking tot Matucana's het volgende opmerken. 
Uit ervaring is ons gebleken dat enten van Matucana's eerder nadelen dan 
voordelen oplevert. Uitgaande van een goede verzorging van ongeënte 
planten, wordt door enten de groeisnelheid niet of nauwelijks positief beïn
vloed. De vorm van de plant daarentegen wordt zeer zeker negatief beïn-
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vloed. Geënte planten worden voortijdig tot lengtegroei gedwongen, daarbij 
wordt de vorming van de lange sterke doorns geremd. Dit, samen met het 
gezwollen uiterlijk, zal de plant een onnatuurlijke habitus geven. Een ande
re, over het algemeen goede, reden om cactussen te enten is het verhogen 
c.q. vervroegen van de bloeiwilligheid. Ook hierin wijken Matucana's af. 
Het vormen van bloemen wordt bij Matucana's door andere factoren be
paald, zoals licht en temperatuur. In elk geval hebben wij nooit aanwijzin
gen gekregen dat enten het bloeien zou bevorderen. Diegenen die snel 
bloeiende planten willen kweken zullen zelf moeten zaaien. Uit dit zaaisel 
dienen zoveel mogelijk planten te worden opgekweekt; daaruit kunnen dan 
de eerst bloeiende exemplaren worden geselecteerd. Het is ons namelijk 
gebleken dat uit bepaalde zaaisels de eerste planten reeds na 3 jaar bloei
den terwijl de rest na 5 jaar nog steeds niet had gebloeid. Als u toch wilt 
enten, bijv. om de zaailingen door de eerste ''moeilijke'' groeiperiode heen 
te helpen, handel dan als volgt. Ent zaailingen zo spoedig mogelijk op Pei- 
reskiopsis, bij een doorsnede van 1 a 1,5 cm overenten op Trichocereus 
spachianus. Wanneer dan een doorsnede van 4 a  5 cm bereikt is de plant 
van de onderstam verwijderen en op eigen wortel verder kweken.

(Wordt vervolgd)

Corr.adres: Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

Een ve tp lan tje  voor het raam  ( 2 2 )

W. STERK

Aloe dumetorum Mathew & Brandham
Deze tamelijk kleine Aloë is pas in 1 97 6 beschreven naar planten die verza
meld waren in het noorden van Kenia bij Moyale, dicht bij de grens met 
Ethiopië. Dit gebied bestaat uit hooggelegen vlakten met bergachtige forma
ties tot een hoogte van 1000 tot 2000 meter boven zeeniveau. Het is er 
grotendeels begroeid met struikgewas, waarin o.a. Acacia-soorten en Com- 
miphora - een struik die wierook en reukstoffen levert - voorkomen. In dit 
droge gebied zijn geen andere Aloe-soorten gevonden. De soortaanduiding 
dumetorum betekent "u it het struikgewas".
In de droge tijd rollen de bladeren sterk in en sterven tot op vijf centimeter 
af. In cultuur kunnen de bladeren een lengte van 27 cm bereiken en daarbij 
soms maar 1,6 cm breed zijn. Mijn plantje heeft bladeren van ruim tien cen
timeter lang en twee centimeter breed. Het blad is lichtgroen met wat lichte
re vlekken, in de lengterichting gestreept en gegroefd, met tandjes langs de 
rand. Het plantje bloeit met mooie, oranjerood met gele, bloempjes, die on
geveer twee centimeter lang zijn. Ze hebben een aanzwelling aan de voet, 
zoals alle soorten die tot de groep Saponariae Berger gerekend worden. 
Het plantje levert in cultuur weinig moeilijkheden op. Een potgrond met wat 
zand en klei erdoor, zoals ook voor cactussen gebruikelijk is, en een niet al te 
zonnige standplaats in de zomer is aan te bevelen. Zoals bij de meeste 
Aloë's met dikke wortels, moet de pot niet te klein zijn. In de winter kan het 
droogstaande plantje vrij lage temperaturen verdragen.
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Ook deze soort zal wel nooit in massa gekweekt worden. Zoals de meeste 
soorten die ik in deze rubriek onder de aandacht van de liefhebbers wil bren
gen, is het voor kwekers geen soort waar iets aan te verdienen valt. Zo nu 
en dan maken ze enkele uitlopers, waar de ene liefhebber een andere een 
plezier mee kan doen, of die op een beurs kunnen worden aangeboden. 
Voor degenen die zich voor dergelijke plantjes interesseren is het belangrijk, 
dat meerdere liefhebbers in het bezit zijn van deze minder algemene planten. 
Als dan een plant wegvalt, weten we waar we weer stekjes voor nieuwe 
exemplaren kunnen krijgen. Aloë's zijn zelfsteriel. Mede daardoor wordt er 
weinig zaad aangeboden van deze soorten en dan is het nog de vraag of het 
geen hybride-zaad is.

We vest raat 89, 5 7 0 8  AE Helmond

B eg in ners fou t en to ch  al ja ren  lie fheb ber

WIM ALSEMGEEST

In Succulenta november 1 979, een van de twee nummers gewijd aan het 
60-jarig bestaan van onze vereniging, stelde A. Lau een prachtige vorm van 
Mammillaria pettersonii voor. Deze vondst van Lau droeg zijn veldnummer 
L 1 045. Spoedig kon men zowel zaad als jonge zaailingen van deze Mam
millaria kopen. De auteur van dit artikeltje kocht twee plantjes bij de firma 
Bos. De plantjes stonden op eigen wortel; de groei was voorspoedig. De 
snelst groeiende van de twee bloeide voor 't eerst in 1 984; de plant had 
toen een diameter van 1 2 cm. In 1 985 bloeiden beide planten zodat de 
bloemen kruisbestoven konden worden.
De winter naderde, de maand november trakteerde ons allen op vorst. Het 
werd tijd de kas te isoleren; hij werd aan de buitenkant volledig ingepakt in
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M. pettersonii Lau 1045 Foto van de schrijver

noppenfolie. In een op deze manier zeer goed geïsoleerde kas loopt, vooral 
bij lagere temperaturen, de luchtvochtigheid hoog op. Na enige tijd ontdekte 
ik dan ook al een gevolg ervan in de vorm van schimmel op de nog niet inge
droogde bessen.
M. pettersonii stond te pronken met zijn fraaie rode vruchten. Ik vond het tijd 
ze te oogsten. Pas na een weinig krachtsinspanning lieten de vruchten los. 
Achteraf bezien kan hierbij enige beschadiging opgetreden zijn.
In december constateerde ik dat uitgerekend het grootste exemplaar van de 
twee scheef ingezakt was. Bij nadere bestudering bleek de gehele binnen
kant van de plant verrot te zijn. Zoals al gezegd zullen er bij het uitrukken van 
de vruchten wondjes achtergebleven zijn. In een vochtige kas treedt een in
fectie dan gemakkelijk op. Dat juist de snelst groeiende plant ten offer viel, 
wijt ik aan het feit dat door de snelle groei minder weerstand is opgebouwd. 
In de toekomst zal ik het grondmengsel wat minder voedzaam maken. Te
vens neem ik me voor: luchten, luchten en nog eens luchten, zo gauw de 
temperatuur dat maar enigszins toelaat.
Het oogsten van de vruchten had ik ook beter bij droog en zonnig weer kun
nen doen. De ontstane wondjes drogen dan sneller op zodat inrotting niet zo 
gemakkelijk kan optreden. Nog beter is eigenlijk de vruchten gewoon tot het 
voorjaar te laten zitten.
Overigens doet zich met M. pettersonii L 1 045 een veel grotere ramp voor 
dan wat er in mijn kas gebeurd is. Door het artikel van Lau kwam deze soort 
weer in de volle belangstelling te staan. Er kwam weer vraag naar materiaal. 
De handel speelde daarop in door het ruim aanbieden van zaad en zaailin
gen. Toch bleek het aanbod sommigen niet te bevredigen. In 1 983 moest 
Lau constateren dat op de vindplaats deze fraaie M. pettersonii-vorm volle
dig was uitgeroeid.
Van ontginning ten behoeve van de landbouw of veeteelt was hier geen 
sprake. Hopelijk heeft Lau niet goed gekeken en staan er nog enkele plan
ten, anders is alweer iets unieks in de natuur verdwenen.
Ik heb de mogelijkheid nog de "populatie in mijn kas" te redden door het 
uitzaaien van het geoogste zaad.
Stadhouderlaan 3, 3 5 1 7  TT M ontfoort
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Agavenproblem en op de Bovenwindse Eilanden der 
Kleine A ntillen (IV)

P. WAGENAAR HUMMELINCK

S T . M A R T IN  - A N G U IL L A
Agave scheuermaniana Trel.
Fourcroya gigantea Vent., Boldingh 1909, p. 39 <"St. Martin: along roads near 
Belvedere...” ).
Agave Scheuermaniana Trelease, 1 91 3, p. 25, pl. 22 ("St. Martin, Anguilla, and perhaps St. 
Bartholomew"). Boldingh 1913, p. 151 ("St. Martin; gekweekt"). Berger, 1915, p. 217. 
Wagenaar Hummelinck 1938, p. 26 ("may be considered as ... A. Karatto Mill.” ).
Agave van Grolae, Kruythoff 1939, p. 42.
Agave scheuermaniana, Howard 1 979, p. 491 ("St. Martin and Anguilla, and perhaps St. 
Bartholomew".).
Agave karatto, Harris 1965, p. 29 (Anguilla).

St. Martin: Experiment, ten oosten van Great Saltpond, talrijke jonge en uitgebloeide planten tus
sen klompen kalksteen in kreupelhout met Opuntia en Cephaiocereus, 25. V. 1 949; no. 1 53 
(Fig. 23). Fort Amsterdam, aantal planten w.o. bloeiende op rotsen langs de kust, 24. VI. 
1 949; no. 1 54 (Fig. 23). Fort Willem, talrijke agaven bij ruïne op top van 225 m hoge heuvel 
met struikgewas en Pisonia's, 2. X. 1 963; no. 1 55 (Fig. 23). Lay Bay, aan de voet van Cor
ner Hill, talrijke agaven waarvan twee in bloei op zandige puinwal 5-40 m van zee, 28. VI. 
1 973; no. 1 56-1 57 (Fig. 1 7, 22-23). Billy Folly, wegkant bij Corner Hill, tussen A. sisalana, 
29. VI. 1 973; no. 158 (Fig. 24). Oyster Pond, verscheidene planten tussen Coccoloba en 
Hippomane op zand, uitgebloeid, 20-40 m van zee, 29. VII. 1 973; no. 159 (Fig. 18, 22, 
24).
Anguilla: Sandy Ground, op zand dicht bij zee, juist uitgebloeid, omringd door jonge planten, 
18. VI. 1949; no. 160 (Fig. 20, 32). Maze Bay, laag kalksteen terras, 2. VII. 1 973; no. 
161. The Valley, bijna bloeiende plant bij dorp, 3. VII. 1 973; no. 1 62 (Fig. 1 9).
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Figuur 14

Fig. 12-13. Een geheel andere indruk maakten de agaven langs de weg naar het vliegveld van St. Eustatius. De linker 
plant (no. 141) heeft een uitgebloeide pluim van bijna 4 m lengte aan een schacht die nauwelijks 1 m lang is (vanaf het 
punt dat de rozetbladeren nog net kunnen bereiken tot aan de onderste zijtak). De rechter plant is kleiner, veel ouder en 
afgeladen met grote bulbillen, met een bladrozet die reeds totaal is verdroogd.

Fig. 14. De eindstekels van de Statiaanse agaven vertonen opvallende verschillen in vorm: A, Paramira, slank
kegelvormig met gladde randen (no. 143) en kort-kegelvormig, soms stekelpuntig met zwakgestekelde randen (no. 141); 
B, grof, zijdelings afgeplat met gladde randen en teruggebogen topje (no. 144) en daarbij veelal slordig en onvolkomen 
toegevouwen (no. 145). C, Zeelandia, kort stekelpuntig, soms zijdelings afgeplat met teruggebogen spitsje, dikwijls wat 
slordig toegevouwen en gebarsten (no. 140). - Het streepje is 1 cm lang.
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Figuur 15
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F/y. /5. Omtrek en dwarsdoorsneden van bladeren van Agave sobolifera van Jamaica (no. 104A-B), A. missionum van 
St. Croix fno. 127). A. karatto van St. K itts  (no. 128-129) en A. van grolae van St. Eustatius fno. 131-133). De bladom- 
trekken u it Jamaica zijn er b ij gezet om de enigszins andere bladvorm van een niet to t de Caribaeae behorende plant als A. 
missionum te ondersteunen.

Fig. 16. Omtrek en dwarsdoorsneden van bladeren van Agave van grolae van St. Eustatius: Round Hi/I (no. 134), Oran
jestad (no. 135-136), Dow ntow n (no. 137-139), Zeelandia (no. 140) en Paramira (no. 143-144).
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VERENIGINGSNIEUWS JANUARI 1987
"Succulenta”  is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van cactussen en andere 
vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: H. Masman, Zunaweg 10, 7466 PR Zuna. Tel.: 05480-13466.
Vice-voorzitter: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964.
Secretaris: P. Melis, Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odiliapeel. Tel.: 04132-72911.
2e Secretaris: Fr. van Leeuwen, Postbus 2706, 5902 MA Venlo. Tel.: 077-822316.
Penningmeester: J. Vrenken, Elandstraat 1, 5408 XC Volkel. Tel.: 04132-72917. Giro-rek.: 680596 t.n.v. Succu
lenta te Volkel, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland t.n.v. Succulenta te Volkel. 
Voor België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Volkel.
Alg. Bestuurslid: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom. Tel.: 08389-17088.
Alg. Bestuurslid: W. Alsemgeest, Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort. Tel.: 03484-1083.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: Fr. van Leeuwen, Postbus 2706, 5902 MA Venlo. 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 leden f 45,--. Inschrijfgeld voor nieuwe leden t 7,50/Bfrs. 135.

MAANDBLAD
Hoofdredacteur: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
1e Redacteur: Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081.
Foto - redacteur: F.K.A. Noltee, Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht. Tel.: 078-124200. 
Rubrieksmedewerkers: H. en R. van Donkelaar, A. Pullen, H. Ruinaard, A. v. Uijen en B. Zonneveld. 
Verenigingsnieuws: P. Melis. Sluitingsdatum 15e van de maand vóór verschijnen.
Vraag en Aanbod en Advertenties: Fr. van Leeuwen. Sluitingsdatum: 15e van de maand vóór verschijnen.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: Voor informatie over en verkoop van het Discoboek en "Wat Betekent die Naam” . M. Jamin, 
Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden.Tel. 04199-3856.
Het boek Discocactus door A.F.H. Buining. Omvat 224 pag., 60 kleurenfoto’s en 84 z/w foto’s. Nog slechts 
voorradig in Engels en Duits. Prijs op aanvraag.
Het boek ” Wat Betekent die Naam” . Verklarend woordenboek van nagenoeg alle voorkomende Latijnse 
cactus- en vetplantennamen. Prijs /  12,50 + f  3,- verzendkosten per stuk.
Bestellen door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds te 
Ammerzoden onder vermelding van het gewenste artikel.
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.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus a 7 1,50 te bestellen op girorek. 
13.45.616 t.n.v. J. Magnin.

VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
1. Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 4e druk 1986. Prijs f 6,- 
per stuk.
2. Bewaarbanden voor het tijdschrift. Een jaargang per band. Prijs f  16,-- per stuk.
3. Verenigingsspelden in broche-vorm of als steekspeld. Prijs f 4,-- per stuk.
4. Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succulenten. Prijs per set van 10 kaarten /  2,50.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortingen.
Informatie en bestellen bij: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom.Tel.: 08389-17088 of 
door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. verkoop te Bennekom on
der vermelding van het gewenste artikel.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN KWEKERIJ

A.N. BULTHUIS
3945 BC Cothen - Groenewoudseweg 14 

tel. 03436 -1267

G eopend m aandag  - za te rdag

Bijzondere botanische planten, speciaal
cactussen en andere Succulenten.

KWEKERIJ PIETERS, Hamweg 6, 
9623 PB Lageland (tussen Groningen 
en Slochteren). Tel.: 05981-204. 
Geopend: van di. t/m za.
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EVENEMENTEN

11 april 
2 mei

23 mei

30 mei 1987 
27 juni

6 t/m 9 augustus :

5 september 
11 t/m 20 sept

Algemene Vergadering te Nijmegen.
Cactusbeurs afd. Fryslan. Info: W. Bourgonje 058-138834 en elders in dit 
blad.
Nationale ruilbeurs afd. Tilburg in de "Kasteelhoeve” , Hasseltstraat te 
Tilburg. Info: H. Kiesebrink, Bukskinstr. 7, 5046 CP Tilburg.
Tel.: 013-350197.
Goudse Cactusbeurs.
Plantenbeurs afd. Dordrecht in "De Rank", Dubbelsteynlaan 70, 
Dordrecht. Reserveren tot 15 mei. f 4,-/mtr. bankrek. 161193013 t.n.v. 
Bouma, Dordrecht. Info: 078-311191 bgg 141653.
Conferentie en Show van de "British Cactus And Succulent Society” in 
Manchester. Info: zie elders in dit blad.
Internationale cactus- en Vetplantenbeurs Nijmegen.
Spanjereis. Info: elders in dit blad.

AFDELINGSNIEUWS 

Afd. Brabant-België:
30 januari : Lezing van dhr. Vermeren en dhr. Vergouwen over cactussen uit het hoog

gebergte van Zuid-Amerika.
Plaats: Tuinbouwschool, De Bavaylei 118, Vilvoorde. Aanvang: 20.00.

Afd. Dordrecht:
4 februari : Lezing door dhr. H. Bosman over zaaien, verspenen enz. enz.

Plaats: Zaal "De Rank” , Dubbelsteynlaan 70, Dordrecht. Aanvang: 19.30 
uur.

Afd. Fryslan:
10 februari : Praatje over bijen en wat er mee samenhangt door dhr. K. Smit.

Plaats: Café-Rest. "Sportpark” , Schans 11A, Heerenveen. Aanvang: 19.30 
uur.

Afd. Gouda
19 februari : Lezing door dhr. Hoey Smith over Zuid-Afrika.

Plaats: "Het Brandpunt” , Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Den Helder:
14 februari : Lezing door dhr. D. Abbenes.

Plaats: Kantine van de gemeentelijke plantsoenendienst, Soembastraat 83, 
Den Helder. Aanvang: 13.45 uur.

Afd. Tilburg
9 februari : Gastspreker.

Plaats: Wijkcentrum ” de Kasteelhoeve” , Hasseltstraat in Tilburg. Aanvang: 
20.00 uur.

Afd. Zaanstreek:
30 januari : Jaarvergadering.

Plaats: Stadskwekerij, Brusselsestraat 10, Zaandam. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zwolle
22 januari : Jaarvergadering.

Plaats: Gebouw van de "Nederlandse Protestanten Bond” , Thorbecke- 
gracht 11, Zwolle. Aanvang: 19.30 uur. Voor meer info Willemien Adams. 
Tel.: 038-227259.
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CACTUS EN VETPLANTENBEURS AFD. FRYSLAN

De afd. Fryslan is voornemens haar jaarlijkse cactus- en vetplantenbeurs te houden op de 
eerste zaterdag in de maand mei, deze zaterdag valt dit jaar op 2 mei.
Ook zijn we er in geslaagd een nieuw onderkomen te vinden en wel in-de kantine van het 
"Onderwijs Centrum voor de Land en Tuinbouw” aan de Klaas Hartsweg 1, Leeuwarden. Dit 
Onderwijscentrum is vanaf het N.S. station lopend te bereiken in ongeveer 15 minuten. De 
route per auto wordt aangegeven met pijlen vanaf de invalsweg uit de richting Heerenveen 
waar het Onderwijscentrum dichtbij is gelegen. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. 
Mensen die een verkoopruimte willen reserveren kunnen dit doen bij de secretaris van de 
afd. Fryslan: Wieberen Bourgonje, van Sytzamastraat 22, 8933 DW Leeuwarden. Tel.: 058- 
138834.
De reservering is gratis maar u mag natuurlijk best een leuke plant beschikbaar stellen voor 
onze traditionele verloting.
De openingstijden van de beurs zijn van 10.00 tot 16.00 uur.
Eventuele nadere inlichtingen worden u op bovenstaande adres gaarne verstrekt.
Graag tot ziens op 2 mei in Leeuwarden.

EEN GEORGANISEERDE REIS NAAR SPANJE

Na een jaar onderbreking wil ik dit jaar weer op verzoek een reis naar Spanje (Blanes) orga
niseren.
Vertrek gepland op 11 september, terug op zondag 20 september. Zoals altijd verblijven we 
in Hotel San Antonio in Blanes. De bus blijft de hele week in Spanje.
Prijs niet boven f 375,-- logies/ontbijt + de reis per bus bij deelname van minimaal 45 perso
nen.
Opgave zo snel mogelijk om bus en hotel zonder fouten te kunnen reserveren.
Inlichtingen en bespreking: W. Sterk, Wevestraat 89, 5708 AE Helmond. Tel.: 04920-23903.

CACTUSCONFERENTIE EN -SHOW IN ENGELAND

Van 7 t/m 9 augustus wordt door onze Engelse zustervereniging de ” British Cactus And Suc
culent Society” een conferentie en show georganiseerd in de Universiteit van Manchester. 
Tijdens deze show zal een keur van internationale sprekers te beluisteren zijn.
De kosten voor 3 overnachtingen inclusief volpension bedragen 100 Engelse ponden.
U kunt reserveren bij: Mrs. M.T. Singer, 31 Queens Drive, Sandbach. Cheshire England. Voor 
elke reservering dient 20 pond vooruit te worden betaald.
Verdere informatie bij: Eddie Cheetham, 17 Oakhurst Close, Walderslade Chatam, Kent ME5 
9AN England.
Info over het programma van deze 3 dagen bij P. Melis, tel.: 04132-72911.

r ~ \

U
HOVENS cactuskwekerij
Markt 10 5973 NR LOTTUM TEL. 04763-1693

spaciala kwekerij veor 
hobbyisten 8 verzamelaars

Geopend: van dinsdag t/m zaterdag
van 9.00 tot 12.00 en van 
13.00 tot 18.00 uur.

Ook verzenden is nu mogelijk!

Regelmatig aanvulling van interessante nieuwighe
den. Groot aanbod van zeldzame Braziliaanse soor
ten.
Permanente tentoonstelling grafische werken van 
Carla. Een geïllustreerde plantenlijst wordt U toe
gestuurd na overmaking van f 5,-- op giro 2999178.

B L A D K A K T U S

Binnenlandse en buitenlandse 
boeken steeds voorradig.
Wij bestellen graag voor U.

Vraag onze Bladkaktus, een 
lijst met succulente literatuur 
aan.

NATUUR & BOEK Bankastr. 10 
2585 EN ’s-Gravenhage 
tel. 070-505648
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CACTUS EN VERPLANTENBEURS NIJMEGEN 1986

Op zaterdag 6 september was voor de 9e maal onze jaarlijkse cactus- en vetplantenbeurs in 
’t Kolpinghuis te Nijmegen en deze keer met een feestelijk tintje vanwege 't 50-jarig bestaan 
van onze afdeling.
Ik hoop dat de vele liefhebbers ’n plezierige dag hebben gehad, ondanks dat ’t minder druk 
is geweest als voorgaande jaren, maar iedere beurs kan niet altijd dezelfde zijn.
Ondanks dat, hoop ik u allen toch weer terug te zien.
Verder bedank ik iedereen ” ook namens de afdeling” voor de prettige dag, misschien niet 
voor allen, maar ik hoop toch dat ’t volgend jaar weer beter wordt.
Ook de gevers van de planten bedankt en ik hoop tot ziens op 5 september 1987 voor onze 
10e Cactus en Vetplantenbeurs, wederom in ’t Kolpinghuis te Nijmegen.

Namens de marktcommissie,
J.M. Reynen, de Chamillylaan 33, 5361 LH Grave

LEDEN WERFAKTIE

In het kader van het plan "Externe Propaganda” heeft het Bestuur van Succulenta een 
Ledenwerf-wedstrijd uitgeschreven.
Door deze wedstrijd hoopt het Bestuur de leden te betrekken bij het werven van nieuwe leden 
voor de vereniging.
Aangezien ons ledental de laatste jaren is gedaald tot ongeveer 2700, was 4000, zal het ieder
een duidelijk zijn dat aan deze daling een halt moet worden toegeroepen.

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel hobbybenodigdheden

boeken

Deze dagen verschijnt onze geheel nieuwe katalogus ANTIQUARISCHE LITERATUR KAKTEEN/ 
SUKKULENTEN, LISTE 13.
Het Is de omvangrijkste aanbieding aangaande oude, bijzondere en zeldzame boeken, tijdschriften 
en grafieken, (kopergravuren, houtsnijwerk, steenindrukken) die wij tot heden konden aanbieden. 
Vele honderden boeken; talrijke complete jaargangen en zeldzame tijdschriften over cactussen en 
andere succulenten.
Verder waardevolle en beeldschone orgiginele grafieken. Dit alles wacht op U!!!
Onze katalogus ANTIQUARISCHE LITERATUR KAKTEEN/SUKKULENTEN LISTE 13 en onze aktuele 
boekenkatalogus nieuwe literatuur HOBBYBIBLIOTHEK ’86, krijgt U op aanvraag natuurlijk kosten- 
loosü!
Verder leverbaar een bijzondere uitgave: HEIZEN - ISOLIEREN - BELEUCHTEN 86/87, met aanbiedin
gen van de hulpmiddelen.
JÖRG Kopper Lockfinke 7 D 5600 Wuppertal 1 W-Duitsland

AANMELDINGSFORMULIER NIEUW LID

Nieuw lid

straat :

postcode en woonplaats:

Aangemeld door

straat

postcode en woonplaats

handtekening aanmelder.
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REGLEMENT LEDENWERFAKTIE

1. De aktie start per 1 januari 1987 en loopt tot 1 oktober 1987.
2. De aanmeldingen moeten schriftelijk bij de Ledenadministrateur worden ingediend. Bij 

voorkeur dient gebruik te worden gemaakt van de aanmeldingsformulieren die in het jan., 
febr. en maartnummer van Succulenta zullen worden opgenomen.

3a. Een aanmelding telt pas wanneer het opgegeven nieuwe lid zijn contributie heeft vol
daan.

3b. De controle berust bij de penningmeester.
4. Alleen de aanbrengers van een nieuw lid die hun naam en adres duidelijk op het aanmel

dingsformulier hebben ingevuld kunnen meedoen aan de wedstrijd.
5. Winnaar is zij/hij die tijdens de periode van 1 jan. tot 1 okt. 1987, de meeste nieuwe leden 

aanmeldt. Indien meerdere mensen eenzelfde aantal leden hebben aangemeld beslist 
het lot.

6. De 1e, 2e en 3e prijswinnaar worden op de algemene Vergadering van 7 november 1987 
bekend gemaakt. Zij ontvangen tevens schriftelijk bericht.

7. Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft men te kennen akkoord te gaan met het 
wedstrijdreglement.

8. De prijzen die door Succulenta beschikbaar 
mer bekend worden gemaakt.

W. Alsemgeest.

NIEUWE LEDEN

Effing J., De Akker 33, 7481 GA Haaksbergen 
Lascher Mej. A.J., Moleneind ZZ 139, 9203 ZX Drachten 
Smits-Driesen Mevr. C.W., Nieuwe weg 16, 4247 ED Kedi- 

chem
Bakker F., Westeinde 105-6, 1636 VD Schermerhorn 
Jacobs Josten, Handewijzenweg 260, 3852 AL Ecmelo 
Debeuf Roger, Roy de Bliquylaan 70, B-3970 Leopoldsburg 

105 België
Reynders Mevr. J.C.R., Nieuweweg 33-A, 2675 BE Honse- 

lersdijk
Ruyters J.L. de, Aristotelesstraat 283, 7323 NC Apeldoorn 
Wert Leonie van de, Blekerstraat 241, 7513 DT Enschede 
Ceuppens L., De Haaglaan 96, B-2710 Haboken 105 België 
Fournier-Mulder B, 2 Rue du grand cerf, 120 F77200 

Croissy France
Munnik N.C. de, Laborie, 120 F09420 Rimont France 
Binard L., Pastorij 131, 105 B-3300 Tienen België 
Dieu Romain, Harenstraat 21 105 B-3840 Bongloon België 
Bunk L., Ged. Zuiderdiep 110-A, 9711 HM Groningen 
Ursel-v.d. Voorde S. van, Abingdonstraat 96, 105 B-2700 

St. Niklaas België
Ceuleers Eduard, Ransbergstraat 34, 105 B-3350, Linter 

België
Tepper J., Grevingaheerd 108, 9737 SP Groningen 
Thielen J.H.M., Peelstraat 17, 5986 NL Helden-Beringen 
Basten F.D. van, Lindenlaan 30, 3737 RD Groenekan 
Poppel G. van, Kloosterstraat 36, 4521 AR Biervliet 
Vorselaars J., Nijverstraat 22, 5041 AM Tilburg 
Kunath Christian, Hauptstrasse 180, 125 D-4035 Nieder- 

Kruchten, BRD
Wolfram Herr, WernerbornerstraBe 4, 125 D-6392 Neu 

Anspach, BRD
Arends H., Zuiderdiep 187, 9571 BK 2e Exloermond 
Juffermans J.C.M., Petrarcalaan 34, 3533 CT Utrecht 
Kohlen mevr., Cleopatralaan 20, 5926 TB Venlo-Blerick 
Crooy L.W.J.M. van, Julianastraat 8, 5981 AW Helden- 

Panningen
Baumann R.A., B. Toussaintstraat 9, 3532 VK Utrecht 
Gielen mevr., Vastenavondkampstr. 160, 5922 AZ Venlo- 

Blerick
Voets P., Broekhovenseweg 153, 5021 LD Tilburg 
Bibl. Afd. Tilburg, p/a Bukskinstraat 7, 5046 CP Tilburg 
Rietveld Mevr. G., v.d. Ploegstraat 72, 1964 SP Heemskerk 
Bakker Mevr. M. de, Speltstraat 20, 6012 RG Haler 
Mimpen N.H., Sandenburg 88, 3328 EC Dordrecht 
Hees van J.H., Dommeringdreef 67, 3562 AM Utrecht 
Koning-v. Overloop mevr., Demin Talmastraat 102, 3555 GH 

Utrecht

worden gesteld zullen in een volgend num-

Knip B.G., Klipper 19, 8802 NK Franeker 
Helder Anne, Thorbeckelaan 113, 1412 BN Naarden 
Brand Jr.G., Breitnerstraat 12, 3314 XE Dordrecht 
Hogenhuis D., Noorderweg 30, 8911 ES Leeuwarden 
Houten Can C.O.. Pretoriastraat 6, 5642 GN Eindhoven 
Berg J.G. van den, Noorddammerweg 98-B, 1187 ZV 

Amstelveen
Pelzer J., Eikehof 9, 6381 ML Ubach-O-Worms 
Burgstede L.C. van, Tomaatstraat 51, 3552 GC Utrecht 
Hoeyen J. van, Schoenerstraat 57, 3534 RL Utrecht 
Koning mevr. de, Galvanistraat 6, 3553 RC Utrecht 
Pavert Rolt v.d., Meppelweg 703, 2544 AS Den Haag 
Tuiden L. van, Meibloemstraat 10, 105 B-3200 Turnhout 

België
Machuta K.H., Van Albadaweg 121, 9078 VV Oudebildtzijl 
Koudijs T.F., Tollenstraat 10, 7417 ZD Goor 
Jacobs P.M.A., Diependijkstraat 3, 5922 XT Venlo-Blerick 
Brummelen-Bloemen mevr. v., Voordersteeg 8, 7391 TL 

Twello
Limberg P.H.H., Terschellinghoeve 69, 3137 GR Vlaar- 

dingen
Hellendoorn R., Kanaaldijk 93, 1454 AD Watergang 
Jeu Erwin de, Baksdijk 22, 5482 WB Schijndel 
Arts F., Ridder Walramstraat 20, 6444 HP Brunssum 
Korstanje mevr. L., Schoondijksedijk 29, 4438 AD 

Driewegen
Dijk C.H. van, Parallelweg 14, 3959 BC Overberg

Bij het aanbrengen van de correcties in het 
dec. nummer, zijn abusievelijk enkele zaad- 
soorten weggevallen. U kunt dus ook de on
derstaande zaden bestellen! Excuus voor 
de overlast.

11 H h e x a e d ro p h o ru s  v. fo s s u la tu s  (g ro te  

z a c h tro z e  b lo e m e n )

12 H lo p h o th e le  (z e e r la n g  b e d o o rn d ; g ro te  
g e le  b lo e m e n )

13 H m a tu d a e  (g ro te  d ie p  p u rp e r -v io le tte  

b lo e m )

14 H p h y m a to th e lo s  (g ro te  ro ze  b lo e m )

15 H s a u s s ie r i ( la n g e  p r ie m e n d e  m id d e n -  
d o o rn s ; b lo e m  p u rp e r)

16 H s c h w a rz ii ( b lo e it  d e  g e h e le  z o m e r)

17 H tu le n s is  (d o n k e rro z e  b lo e m )
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Te koop gevraagd: een aluminium kweek
kasje 31/z bij 2V2 m. Mevr. Limpens- 
Goossens, Laar 7, Wijnandsrade. Tel.: 045- 
243113.

*  *
*

Opgaven voor het februari-nummer moeten 
vóór 15 januari bij de heer Fr. van Leeuwen, 
Postbus 2706, 5902 MA Venlo zijn. Leden 
van Succulenta mogen per jaar éénmaal 
gratis een advertentie zetten in deze ru
briek. Alleen advertenties de hobby betref
fende worden opgenomen.

Gevraagd: Broeikas, groot ongeveer 2y2'h 
meter. S.J. Bergsma, Zuiderhogeweg 25, 
9203 ST Drachten. Tel.: 05120-15209.

*  *
*

Gezocht: Een groep van Chili-verzamelaars 
zoekt door F. Ritter verzamelde planten, 
planten vermeerderd uit origineel Ritter 
zaadmateriaal. Doelstelling is vermeerde
ring, studie etc. Geen handelsdoeleinden. 
Verder kunnen geïnteresseerden, die ook lid 
zijn van Kuas, deelnemen aan onze Ring- 
brief welke bestaat uit beginners en gevor
derden. Aanbiedingen en info: S. Kooij, 
Groeneveld 4, 2203 BP Noordwijk. Tel.: 
01719-12904.

Gevraagd: het januarinummer 1986 van Suc
culenta. H. v.d. Vredendaal, Bessenvlin- 
derstraat 169, 5641 ED Eindhoven. Tel.: 040- 
£113644.

Te koop gevraagd: Platte bak, max. 2'h m. 
lang, breed circa 0,8 m., hoogte max. 0,8 m., 
bij voorkeur van aluminium met de mogelijk
heid de bovenzijde te verwijderen. Aanbie
dingen bij voorkeur uit het centrum van het 
land. A. van Hak, J.A. Kalfflaan 14, 1222 BA 
Hilversum. Tel.: 035-858518.

*  *
*

SOUTHWEST SEEDS
CACTUSSEN-EN VETPLANTENZADEN
Schrijf vandaag nog voor gratis zaadlijst

DOUG & VIVI ROWLAND
200 Spring Rood •  Kempston, Bedford •  Engiond MK42-6ND 

Telephone Bedford (0234) 5B970_____________

V U L K A N ®  L AVA
z a n d / k o r r e I

Het ideale SUBSTRAAT voor cactuskweek
Zowel grijze als rode lava in zakken van 10/20 kg
Inlichtingen:
Rook Krimpen bv 
Postbus 9, 2920 AA 
Krimpen a/d IJssel 
tel. 01807 -13044 rook krimpen
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TABEL 3
Metingen (in mm) aan 5-8 bloemen van Agave karatto (van St. Kitts en St. Barts) en A. van grolae (van St. Eustatius),

met waarden ter vergelijking uit Trelease 19 13 .
Measurements in flowers of A . karatto and A . van grolae

St Kitts St Barts St Eustatius
no. 87 no 88 Trel no 1 63 no 89 no 90 no 1 40 no 141 Trel.

lengte van bloem 
length of flower 73-80  85 65-70 60-65 54-57-61 55 58-70 6 2-66 ,5-79 56-59 60-66-70 45-55

vruchtbeginsel
ovary 3 7-4 0  45 35 30-35 25 3 0  33 30-39-41 3 0-36 ,5-40 23 26-29 32  39  41 ca 25

bloembuis
tube 7 8 ,25-9 5 7 8 7 5-5 ,75-6 .5 4 .5 -6-7 .2 5 8-8,5-10 5 ,5 -6 ,5 -7 ,5 5-6-7 7
bloemslippen
segments 27-31 35 2 3 -2 5 .5  27 22 21-22-23 21 23-24 20-23-26 20-23-24 21-23 ,5-25 22

stijl
style 60-62 70 52 54.5-56 47-53 45 48-50 42  47-52 46  48-50 48-50

helmdraden
filaments 48  54 62 35 41 46 40-45 22-35 34-38-42 35  3 8 ,5-43 32-37-40 35-38-40 35

helmknoppen
anthers 27 31,5-35 23-24 ,5-25 20-22 23 22 23-26 23-25 .5-28 22 22 24-25

Inplanting helmdraden
beneden keel 
insertion filaments 
below throat

0-0,5-3 0-0,5-1 a little 0-0 ,25 -0 .5 + 0,25-0-1 0 0 ,8 - 2 0 -0 ,6  2 0 -0 ,5-1 .5 a little

De agave welke door Trelease (naar vegetatief materiaal) van St. Martin en 
Anguilla werd beschreven, is genoemd naar J . Scheuerman, hoofd van een 
school op Sint Maarten, die het typemateriaal verzamelde.
In Trelease's determinatietabel (p. 21) staat; "Spine conical rather than mu
cronate ... very slenderly pointed, rather recurved” , terwijl in zijn beschrij
ving (p. 25) het verschil met A. karatto is: "slenderly awl-shaped, gently 
curved, with -subconical base light brown below, 4-5 by 1 5-20 mm".
Bij Boldingh (1 91 3, p. 151-1 52) lezen wij: "Eindstekel kegelvormig ...don
ker, 1,5-2 cM. lang en 0 ,4-0 ,5  cM. dik; de tanden zijn bruinachtig, 0 ,2 
cM. lang en op 1-2,5 cM. van elkander geplaatst".
Wagenaar Hummelinck (1 938 , p. 26) schrijft: "The exclusively vegetative 
material of A. Scheuermaniana Trel. from St. Martin ... and Anguilla ... may 
be considered as perfectly the same [als karatto] although the spines from 
the first island are smaller and imperfectly hardened. It differs trom A. Karatto 
from St. Kitts in having acute to acuminate, sometimes nearly acicular 
spines.... up to 9 x 3x3 ,5 mm. In my opinion, however, these differences fall 
within the range of variability of A. Karatto Mlil." .
Howard (1 979 , p. 491) geeft als verschillen met A. karatto: "apical spine 
dark, slenderly awl-shaped, 5-7 mm. long” . Daar Howard de species A. 
scheuermaniana handhaaft, zonder nieuwe gegevens toe te voegen, komt 
het mij juist voor dat hier een beschrijving wordt gegeven van het verzamel
de materiaal. Allereerst van een groepje planten dat werd aangetroffen aan 
de zandige zeekust bij Oyster Pond (no. 1 59).

(wordt vervolgd)
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Eriocereus jusbertii en Mammillaria theresae tegelijk in 
bloei!

DIETER TAUBER

Toen in de jaren zestig de nieuwe soorten Mammillaria saboae en M. there
sae bekend werden, probeerde iedereen die zich enigszins specialiseerde in 
zulke planten deze toen nog tamelijk dure planten te bemachtigen. Ook mij 
gelukte het bij een gelegenheid verschillende kleine exemplaren op eigen 
wortel en enkele onbewortelde spruiten te verkrijgen.

De sterk ingedroogde, bewortel- 
de plantjes herstelden slechts 
langzaam; ze werden opgepot 
in een turf-zandmengsel, ston
den enigszins beschaduwd en 
werden matig vochtig gehou
den. Moeilijker was het de sprui
ten aan de gang te krijgen. Ook 
deze plaatste ik in een turf- 
zandmengsel en gaf ze bodem- 
warmte. Er gebeurde echter 
niets, behalve dat de spruiten 
duidelijk kleiner werden. Twee 
van de drie verdroogden uitein
delijk; de derde vertoonde een 
neiging tot wortelvorming, die 
echter niet doorzette. Ik besloot 
toen te trachten het stuk te en
ten, mij ervan bewust dat derge
lijke ver uitgedroogde stukken 
moeilijk aanslaan. Bij gebrek aan 
andere onderstammen nam ik 
een 1,5 m lange Eriocereus 
jusbertii, ofschoon wel met pijn 
in mijn hart want ik wilde einde
lijk eens bloemen zien aan deze 
zuil (en dan bestuiven). De bo
venste 1 0 cm van de plant werd 
afgesneden en de M. theresae- 
spruit, 1 0 bij 10 mm, werd er
op geplaatst.

Na ruim een week werden de elastieken verwijderd; de spruit scheen vast te 
zitten. Inderdaad begon het entstuk te groeien en vormde zelf weer spruiten. 
Ook op de hogere areolen van de E. jusbertii begon iets te groeien. Tot mijn 
verbazing bleken dit knoppen te zijn. Gelijktijdig ontstonden ook aan de M. 
theresae knoppen. Deze begonnen iets eerder te bloeien, maar de Mammil
laria bloeide nog toen de bloem van de onderstam openging. Het was een 
prachtig gezicht zowel de ent als de onderstam tegelijk te zien bloeien.
De twee onderdelen van de combinatie, ent en onderstam, bloeiden de vol
gende jaren steeds gelijktijdig. Enkele jaren geleden heb ik de ent eraf ge
haald en beworteld.
Schillerstrasse 19, 5105 Vieselbach, DDR 

Vert.: Ludwig Bercht



M am m illaria-reeksen nader bekeken - A n cistracan th ae
( 3 )

THEO NEUTELINGS

2.3.0.1. Mammillaria wrightii forma w olfii (Schreier (1 976)) Hunt 
(1 979).
Deze vorm van M. wrightii is witbloeiend. De planten komen voor op de 
hoogvlakte van Chihuahua. De middendoorns ervan zijn wat korter: 11-12 
mm lang.

Lau-nummer:
1042: Santa Clara, Chihuahua

2.4. Mammillaria wilcoxii Toumey in Schumann (1 898).
(Synoniem: M. meridiorosei Castetter, Pierce & Sohwerin (1 978)).

Plantkenmerken:
Plantelichaam: enkelvoudig, soms spruitend, plat bolvormig, tot 10 cm hoog, axillen kaal. 
Randdoorns: 12-30, 10-15 mm lang, wit met bruine punt, borstelachtig.
Middendoorns: 1-6, 20-30 mm lang, stijf, glad of soms behaard, 1 of meer aan de punt om
gebogen, amberkleurig tot roodbruin.
Bloem: tot 35 mm lang, tot 40 mm é, buitenste bloemdekbladen bebaard, roze tot purper
kleurig.
Vrucht: groenig roze tot purperachtig, 25 x 13 mm.
Zaad: zwart glanzend.

Lau-nummers:
616: Nazocari, Sonora 
778: Yecora, Sonora 
781: Yecora-EI Trigo, Sonora 
782: Maycoba, Sonora

De planten groeien in graslanden, met gras bedekte lage heuvels en langs 
bosranden, hoogte 135-1500 m.
Vader en zoon Zimmerman hebben een vergelijkingstabel opgesteld van de 
var. wrightii en de var. wilcoxii (zij beschouwen wilcoxii nl. als een varië
teit van M. wrightii). Het lijkt me op zijn plaats dit staatje van beide heren 
hieronder weer te geven. Hun gemiddelde waarnemingen aan beide taxa 
zijn als volgt:

Omgebogen middendoorns: 
Randdoorns:
Bloem: diameter: 

lengte:
Vrucht: diameter: 

lengte:

var. wrightii
2,3 per areool 
1 3 per areool 
45 mm 
35 mm 
1 5 mm 
1 9 mm

var. wilcoxii
1,6 per areool 
20 per areool 
35 mm 
29 mm 
1 1 mm 
1 5 mm

Volledigheidshalve zij vermeld, dat men in de literatuur ook wel eens Mam
millaria wilcoxii var. viridiflora (Br. & R.) Marshall & Bock tegenkomt, bij
voorbeeld in The Mammillaria handbook van Craig, waarmee dus M. viridi
flora bedoeld wordt.



Mammillaria w ilcox ii Foto van de schrijver

2.5. Mammillaria tetrancistra Engelmann (1 852)
(Synoniemen: M. phellosperma Engelmann (1 856), Phellosperma tetran
cistra Britton & Rose (1 923)).

Plantkenmerken:
Plantelichaam: enkelvoudig of spruitend, tot 15 cm lang, tot 10 cm <b, axillen bezet met 
borstelharen, vlezige wortels.
Randdoorns: 30-60, in 2 rijen, 5-10 mm lang, dun, borstelig; buitenste wit; binnenste iets 
langer, wit met bruine punt of geheel bruin tot purperbruin (de planten groeiend in Sonora 
slechts 18-20 randdoorns).
Middendoorns: 3-4, bruin of zwart, bovenste 2-3 tot 1 4 mm lang, onderste tot 1 8 mm lang 
en gehaakt, soms alle vier gehaakt.
Bloem: tot 25 mm lang, 1 5-35 mm <b, wit met lavendelkleurige rand, buitenste bloemdekbla- 
den bebaard.
Vrucht: 6-1 2 mm lang, 4-6 mm <b, rood.
Zaad: zwart met kurkachtig aanhangsel, 1,2-1,5 mm lang, 0 ,6-0 ,7 mm 6.

Ze groeien op een zandige bodem op heuvels, in valleien en op woestijn- 
vlakten, op 135-720 m hoogte, soms zelfs tot op een hoogte van 1 500 
m.
Britton en Rosé creëerden voor deze soort destijds het geslacht Phellosper
ma vanwege de merkwaardige arillus van de zaadkorrel, waarvan het kurk
achtig aanhangsel bijna net zo groot is als de eigenlijke zaadkorrel. Een 
grote arillus komt evenwel ook bij andere Mammillaria-soorten voor, zoals
M. pennispinosa, M. sanluisensis en M. calleana.

Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal

1 6
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Brazilië - Diamantina - Cipocereus minensis

B. BRAAMHAAR

Op de terugweg van Monte Claros naar Belo Horizonte kwam de gedachte 
bij ons op nog eens richting Diamantina te rijden om te zien of de Cereus 
met de mooie blauwe vruchten deze keer wel ons pad wilde kruisen. Er 
was een dag in ons reisschema vrijgekomen, doordat de weg van Monte 
Claros naar Salinas voor een gewone personenauto niet meer te berijden 
was. De vele kuilen en vooral de grote stukken steen vormden een te groot 
risico voor de wagen.
Het was juli, de droge tijd dus, en de kans dat de plant nu zijn vruchten zou 
tonen, waardoor de Cipocereus reeds op enige afstand te herkennen zou 
zijn, was nu het grootst. De vorige keer, maar toen waren we er in januari, 
was het niet gelukt de planten te vinden, waarschijnlijk doordat de tijd voor 
vruchtvorming nog niet was aangebroken en de hoeveelheid planten niet 
overweldigend is.
In de namiddag, bij een Braziliaanse wintertemperatuur van ca. 25°C, na
derden we Curvelo en sloegen af richting Diamantina. Deze weg is in een 
veel betere toestand dan enkele jaren geleden, zodat de rit in een vlot tem
po verliep. We genoten van een werkelijk beeldschoon landschap, ondanks 
dat hier vele stukken afgebrand worden. De rotsen die bij de eerste reizen

Cipocereus minensis



met allerlei soorten planten bedekt waren, vertonen nu vaak zwarte plekken 
van het afbranden. Van de oorspronkelijke begroeiing, zoals disco's, orchi
deeën en bromelia's is niets meer te vinden. Toch blijft de omgeving van 
Diamantina nog steeds één van de interessantste gebieden van Minas Ge- 
rais. Dit gebied met zijn grillige rotsblokken, de ene keer witachtig, de an
dere keer roodachtig, is wat hoger gelegen; er valt wat meer regen en de 
lucht is iets koeler. Dit alles heeft een verscheidenheid aan planten doen 
ontstaan, die in één woord betoverend is.
Al een paar maal waren we uitgestapt omdat we dachten tussen het 
gesteente de gezochte Cipocereus te ontwaren. Maar telkens als we ons 
met de grootste moeite over en tussen de bizar gevormde rotsen door om
hoog hadden gehesen, bleek het een andere cereus te zijn. Groot was onze 
verbazing, toen we opeens zo maar een cactus met een mooie blauwe 
vrucht naast onze auto aan de rand van de weg zagen staan. Mijn foto
toestel werd natuurlijk snel in gereedheid gebracht en ik fotografeerde met 
een ijver alsof dit het laatste exemplaar op onze aardbodem was. Voldaan 
werd de tocht vervolgd en tegen donker namen we onze intrek in hetzelfde 
hotelletje van enkele jaren terug. Diamantina zag er nog vrijwel hetzelfde uit 
als 5 jaar geleden, oud, schilderachtig en met vele herinneringen aan de 
Portugese slaventijd.
In de avonduren volgde een gesprek met een inwoner die beweerde heel 
wat disco's te weten te staan en die ons de volgende morgen daar naar 
toe zou willen brengen. Thuis had hij zo'n plant staan en die zou hij voor 
mij meebrengen.
Op het afgesproken tijdstip was hij weer aanwezig. De plant had hij meege
nomen; inderdaad was het een Discocactus, waarschijnlijk D. placentifor- 
mis, en ik kreeg hem cadeau. Per auto gingen we omhoog tussen het grijs
witte gesteente door, waar volgens zeggen nog goud en diamanten gevon
den worden. We passeerden een bruggetje waarvan de breedte niet veel 
groter was dan de wielbasis van onze auto en stonden toen opeens voor 
een soort hoogvlakte die gedeeltelijk uit kleinere en grotere rotspartijen 
bestond. Hier werd gestopt en begon de speurtocht. Maar hoe we ook 
zochten, we ontdekten geen disco's. Volgens onze gids lag de oorzaak in 
de vele inlandse vakantiegangers die Diamantina bezoeken, er feest vieren 
en dan de omgeving ingaan om er ontspanning te vinden. Meestal wordt 
dan wel het een en ander van de plantengroei meegenomen. Zo zou te ver
klaren zijn dat van de disco's die hier voor enkele jaren nog bij tientallen 
groeiden, er thans geen enkele meer te vinden was.
Maar ondanks de tegenvaller met de disco's werd ons uitstapje deze mor
gen toch nog een succes. Een eindje verder ontdekten we op en tussen de 
rotsen, die grillig op elkaar gestapeld leken, het oorspronkelijke doel van 
onze rit naar Diamantina. Helder blauw staken de vruchten af tegen de 
grijswitte rotsen. Niet een enkele vrucht, zoals de dag ervoor, maar een 
groot aantal aan elke plant. Dit was veel meer dan ik verwacht had en de 
geboden kans om een Cipocereus minensis met zijn bijzonder rijke verza
meling van blauw gekleurde vruchten op de gevoelige plaat vast te leggen, 
liet ik dan ook niet onbenut.
Het viel op dat deze Cereus steeds groeit tussen, of beter gezegd in, de 
rotsspleten. De wortels verdwijnen hierin, de plant staat stevig verankerd 
en de watervoorziening is veiliggesteld. Merkwaardig is de meestal scheve 
groei in tegenstelling tot andere Cereussoorten, die meestal liggend of 
rechtopstaand groeien.
De planten spruiten vanuit de basis; de groene takken bereiken een lengte



van ongeveer 1 m, soms meer, en hebben een diameter van 3 tot 5 cm. 
Bloemen waren niet aanwezig. Wel de vruchten, die door hun prachtige 
blauwe kleur deze cactus zijn schitterende uiterlijk geven.
Het vinden van enkele mooi bloeiende orchideeën sloot deze morgen kleur
rijk af. De terugtocht werd aanvaard, het smalle bruggetje werd opnieuw 
zonder ongelukken gepasseerd en tegen de avond doemden de vele lichten 
van onze thuishaven Belo Horizonte op.

J.M. de Bruynstraat 101, 7471 KJ Goor

Rebutia calliantha Bewg.

PETER MANSFELD

Veel liefhebbers van succulente planten hebben slechts de beschikking over 
een vensterbank op het zuiden. Een plant die zeer geschikt voor venster- 
bankcultuur en tegelijk een uitstekende bloeier is, is Rebutia calliantha De 
geslachtsnaam verwijst naar de Franse cactuskweker P. Rebut, de soortaan
duiding is afgeleid van kalos (Gr. mooi) en anthos (Gr. bloem). De naam be
looft ons dus een Rebutia met een mooie bloem en dat is zeker waar.
Na een koele en absoluut droge overwintering verschijnen in het voorjaar 
vanuit oude areolen - dikwijls net boven de aarde - de eerste knoppen. Deze 
knoppen groeien uit tot maximaal 4,5 cm grote, vuurrode bloemen. Bij ou
dere planten is het plantelichaam tijdens de bloei vrijwel totaal verscholen 
onder de bloemen.



Tijdens de groei- en bloeitijd moet rijkelijk water gegeven worden. Veel frisse 
lucht en een zonnige standplaats zijn eveneens vereisten.
Vermeerdering uit zaad of stek is probleemloos. Eenjarige plantjes kunnen bij 
een optimale verzorging al bloeien.
R. calliantha heeft behalve de type-variëteit nog twee andere variëteiten; 
var. beryllioides Buin. & Don. en var. breviseta Backbg. De verschillen be
treffen een afwijkende kleur van bloem en epidermis. Voor beginners zijn 
dergelijke verschillen meestal oninteressant. Daarbij komt nog dat afsplitsin
gen niet altijd erkenning vinden, niet op de laatste plaats doordat ze vaak 
stoelen op een gebrekkige kennis van de variatiebreedte op de natuurlijke 
groeiplaatsen.

Brauersgasse 3, 2 5  Ros toek, DDR

Vert.: Ludwig Bercht

S em p erv ive lla  m u cro n a ta  (Edgew.) Bgr.

A.B. PULLEN

De planten uit het 
geslacht Sempervivella 
vormen kleine rozetten, 
die door lange, dunne uit
lopers, waaraan weer 
nieuwe rozetten ontstaan, 
grote zoden kunnen vor
men. De afzonderlijke ro
zetten lijken wel wat op 
die van een kleine Sem
pervivum. In de zomer 
ontstaan de bloemsten
gels, die zijdelings uit het 
rozet ontstaan, dit in te
genstelling tot de bloeiwij- 
zen van Sempervivums, 
die eindstandig zijn, waar

door het rozet na de bloei afsterft. De bloemen van S. mucronata zijn wit tot 
crème.
S. mucronata is een plant die zich prima thuis voelt in een rotstuin. Een 
goed gedraineerde bodem wordt dan op prijs gesteld. Door haar eigenschap 
lange uitlopers te vormen is deze soort ook uitermate geschikt om vertikale 
voegen en spleten tussen stenen te vullen. Op zulke plaatsen is een goede 
afwatering gewaarborgd.
's Winters kan men de plant eventueel afdekken met een glasplaatje tegen 
teveel neerslag. Een andere mogelijkheid is om de plant op te nemen en in 
een pot of schaal in de kas te overwinteren.
Sempervivella is afkomstig uit het Himalaya-gebergte.

Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen



Rhipsalis monacantha (Griseb.) Br & B

W. STERK

Vroeger was er op markten nogal eens iets bijzonders te vinden aan cac
tussen en andere succulenten, die door kleine kwekers te koop werden 
aangeboden. Het was toen nog de moeite waard enkele plantjes van één 
soort te kweken en rechtstreeks op de markt te verkopen. Als liefhebber 
kon je daar dan ook wel eens iets leuks voor weinig geld bemachtigen. 
Daarvoor moeten we nu meestal naar de cactusbeurzen gaan, die met 
meer of minder succes op veel plaatsen in het land gehouden worden. Het 
aanbod bestaat daar helaas ook voornamelijk uit de "gewone" soorten 
voor prijzen die niet veel lager zijn dan in de handel. Ook zaden van interes
sante, weinig voorkomende soorten worden zelden of nooit aangeboden, 
omdat het niet meer lonend is kleine hoeveelheden in een prijslijst op te ne
men.
Ik was dan ook zeer verbaasd toen ik op de markt een kist vol planten met 
mooie oranje bloempjes onder de naam Rhipsalidopsis "MONA' zag. De 
naam stond gedrukt op de cellofaan wikkel waarin ze verpakt waren. Er 
was dus naar het scheen een flink aantal van gekweekt (en verkocht). Ik 
heb nog geprobeerd te achterhalen wat de herkomst van deze planten was, 
maar niemand kon me dat vertellen.
De plant bestaat uit lange, smalle, meestal platte stengels, die maar 2-3 
cm breed worden, maar soms heel lang, volgens Backeberg tot 45 cm en 
volgens Britton en Rosé wel tot 80 cm. Bij mijn plant is het langste stengel-
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deel 16 cm. De takken zijn ook weleens driekantig. De planten vertakken 
zich sterk en doen denken aan een kleine vertakte Epiphyllum. Vooral door 
het gewicht van de talrijke bloemen, en later vruchten, gaan de takken han
gen.
De planten die als Rhipsalidopsis "M ona" aangeduid werden, heten offi
cieel Rhipsalis monacantha (Griseb.) Br. & R., een soort die oorspronkelijk 
werd beschreven als Acanthorhipsalis monacantha.
De plant was overdekt met talloze oranje bloempjes, waarvan de blaadjes 
niet veel meer dan 1 cm lang zijn. Het vruchtbeginsel vertoont ribben, 
waardoor het 4-5-kantig is. Het is geelgroen en 6 mm in doorsnee. De 
bloempjes blijven meer dan een week mooi, zodat het plantje in de kamer 
lang een sieraad kan zijn. De vruchtjes zijn eerst oranje; later zwellen ze op 
tot ronde rosé bessen, die maandenlang de plant blijven sieren. In de na
tuur groeien de planten epifytisch in boomkruinen. In cultuur groeit de plant 
goed in een luchtig voedselrijk mengsel van bladgrond, turf en zand. In dit 
mengsel kweek ik al jarenlang met succes Rhipsalissoorten. Vroeger werd 
deze soort meestal geënt op E. jusbertii of een andere zuilvormige on
derstam. Hylocereus en Selenicereus werden hiervoor ook veel gebruikt. 
Nog iets wat de naam betreft. Ik had tot nu toe de naam Rhipsalidopsis 
voor deze soort nog nooit aangetroffen. Een cv. "MONA" is voor een goe
de soort onzin. Dat ik er de voorkeur aan geef deze soort onder te brengen 
in het zeer grote geslacht Rhipsalis, is in overeenstemming met de opvat
tingen van Hunt (1 967), die in Hutchinson's The Genera of Flowering 
Plants, 2, de indeling van de Cactaceae in geslachten beschreef. Het zeer 
grote aantal geslachten van Backeberg werd daarin tot ± 80 terugge
bracht.
Acanthorhipsalis is in 1 923 door Britton en Rosé tot een geslacht verheven 
(daarvoor was het een ondergeslacht van Rhipsalis bij Schumann) met als 
typesoort Cereus m icranthus Vaupel. Britton en Rosé voerden als kenmerk 
voor hun nieuwe geslacht aan dat de bloembladen tot een korte buis ver
groeid waren. Nu is dit bij veel Rhipsalis-achtigen het geval maar dan zijn 
de bloemblaadjes niet meer dan 3 mm vergroeid. Bij Acanthorhipsalis is dat 
1 cm. Daarom vindt Myron Kimnach dat alleen deze soort A. micrantha 
waardig is de naam Acanthorhipsalis te dragen, de andere soorten moeten 
terug naar Rhipsalis.
De hier besproken soort is bij goede verzorging geschikt als kamerplant.
Lit.: Myron Kimnach, A revision of Acanthorhipsalis, Cactus and Succulent Journal (U.S.) 1983: 177-182.

Wevestraat 89, 5 708 AE Helmond

TIJD SC H R IFTEN
Cactus, jaargang 17 (1985).
Nr. 1. Bill Pluemer bericht uitvoerig over zijn bezoek aan de Galapagoseilanden met, naast andere 
interessante planten en dieren, Jasminocereus galapagensis en Brachycereus thouarsii Lam- 
po heeft uitgebreide aanvullende gegevens over het vinden van de groeiplaats van Mammillaria 
moelleriana.
Nr. 2. Dit nummer opent met een artikeltje van Van Criekinge over Uebelmannia meninensis 
Dams is toekan de 5e aflevering over zijn reis door Mexico. Simon vertelt het een en ander over 
Rebutia's, terwijl Lampo aandacht schenkt aan de in KuaS beschreven Rebutia simoniana De 
Ridder stelt Stomatium  voor.
Nr. 3. Kort stukje over Stapelia variegata Simon gaat in op enkele Rebutia sen/7/s-vormen. Oe- 
ser en Fritz zetten kritische en principiële opmerkingen bij het vorig jaar in dit tijdschrift versche
nen artikel van Brandt over de bloemen van Weingartia Dams vervolgt zijn reisverslag.
Nr. 4. Dams vervolgt zijn reisverslag, waarin hij vele soorten vermeldt. Lampo bespreekt uitvoe
rig Mammillaria goldii. Van Lommel stelt naast elkaar de literatuurgegevens van Gymnocalyci- 
um monvillei en G. multiflorum  Lampo geeft de vertaling van een groot aantal Engelstalige bo
tanische termen. Van Criekinge behandelt Uebelmannia flavispina
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Nr. 5. Dams vervolgt zijn Mexico-reisverslag, waarin hij thans vertoeft in de omgeving van Za- 
potitlan en Huajuapan; veel plantenamen trekken aan de lezer voorbij. Neut vond ontkiemde za
den in vruchten van Neochilenia en bericht erover. Fritz behandelt Turbinicarpus macrochele 
Neut stelt Notocactus eugeniae voor
Nr. 6. Neut krijgt antwoord op zijn levendbarende planten. Lampo belicht Lobivia wrightiana 
Van Waes en Hendrickx beschrijven een techniek van het enten van zaailingen en adventiefknop- 
pen op onderstammen in kweekbuizen. Lampo gaat in op de bloeiwilligheid van enkele als moei
lijk bloeibaar bekend staande Mammillaria's. Neut stelt Notocactus megapotamicus voor en 
Van Criekinge doet hetzelfde met Uebelmannia gummifera
Nr. 7-8. Simon breekt een lans voor bladcactussen. Van Ransbeek gaat in op de Gymno's 
groeiende in de Gran Chaco. Dams vertoeft in zijn reisverslag deze keer in de omgeving van Ta- 
mazulapan, Oaxaca en Mitla.
Nr. 9. Van Waes en Hendrickx beschrijven de invloed van plantenhormonen op de kieming en 
verdere ontwikkeling van Parodia aureispina in vitro. Lampo gaat in op de vondsten van Bill Plue- 
mer die hij deed bij de Rio Nazas, Mexico. De verschillende typen van bestuiving/bevruchting bij 
cactussen en de verspreiding van zaden is het onderwerp van een artikel van Weynants.
Nr. 10. Van Ransbeek besteedt enkele woorden aan de aasgieren na een in memoriam van een 
cactusliefhebber. De Ridder stelt Cyanotis somaliensis en Kalanchoe rhombopilosa voor. Van 
Tulden wijdt een artikel aan Mammillaria neopalmeri. Eerkens beschouwt Melocactus schulzia- 
nus en geeft daarbij een oude opname van de plant door Dr. Schultz. Notocactus rechensis 
wordt voor het voetlicht geplaatst door Neut.
Nr. 11-12. De Saguaro, Carnegiea gigantea, is het onderwerp van een artikel van Beukelaers. 
Wilboorts bespreekt de chemische eigenschappen van teelaarde. Vergauwen bemerkte een 
sterk afwijkende groeivorm bij Mammillaria painieri
Astrophytum, jaargang 2 (1985).
Nr. 1. Het geslacht Caralluma krijgt aandacht, evenals Hoodia Verzorging in januari.
Nr. 2. Aandacht voor de geslachten Huernia, Echidnopsis en Hoya Bruneel bespreekt de pro
blemen bij de opkweek van Parodia's uit zaad.
Nr. 3. Maes bespreekt het geslacht Ariocarpus en de soorten die hiertoe gerekend worden. 
Aandacht voor de verzorging in de maand maart en voor potgrond.
Nr. 4. Maes bespreekt Obregonia, Encephatocarpus en Strombocactus Het onderwerp van 
een volgend artikel zijn Sulcorebutia's
Nr. 5. Maes bespreekt de soorten uit het geslacht Roseocactus Desender belicht Uebelmannia 
pectinifera
Nr. 6. Maes behandelt Parodia chrysacanthion Desender gaat in op Opuntia's
Nr. 7. Maes bespreekt Leuchtenbergia principis. Epiphyllums krijgen aandacht van Desender-
Bruneel.
Nr. 8. Maes stelt Chamaecereus silvestri voor. Verzorging voor de maand september.
Nr. 9. Enige aandacht voor Echinocereus Verzorging voor de maand oktober.
Nr. 10. Korte bespreking van Aztekium ritteri. In de maandverzorging ruime aandacht voor de 
verwarming.
Nr. 1 1 . Maes schenkt aandacht aan Nopalxochia phyllanthoides Desender-Bruneel breekt een 
lans voor de Cleistocactussen.
Islaya, jaargang 3 (1985).
Nr. 1. Liekens schenkt aandacht aan Uebelmannia en U. pectinifera in 't bijzonder. Vandersti- 
chelen zegt kort iets over de verzorging en vermeerdering van Euphorbia's Enkele praktische 
tips bij het verspenen geeft Gilbert, die ook de verzorging voor februari belicht.
Nr. 2. Pieters geeft enkele gedachten waarom veel cactussen nachtbloeiers zijn. Maandverzor
ging voor de maand maart.
Nr. 3. Echinocactus krijgt aandacht via de woorden van Liekens. Verzorging voor de maand 
april.
Nr. 4. Plantbeschrijving van Mammillaria deherdtiana. Uitleg over zaaien, verspenen en enten. 
Uitgebreide uiteenzetting over de verzorging van de planten in mei.
Nr. 5. Tips voor het fotograferen van cactussen. Süpplie beschrijft Disocactus lankesteri Ver
zorging voor de maanden juni en juli.
Nr. 6. Enige aandacht voor Mammillaria laui var. subducta Beukelaers bespreekt de verschil
lende botanische delen van cactussen, de cultuur en ziekten.
Nr. 7-8. Verslag van de lezing van Liekens over Lobivia's met o.a. cultuurtips. Dezelfde Liekens 
bespreekt Mammillaria solisioides. Goossens gaat uitgebreid in op de erfelijkheid van cristaten; 
bij verschillende soorten vond hij in de zaailingen een verhoogd percentage cristatoïde plantjes. 
Nr. 9. Korte karakterisering van 38 Mammillaria's.
Nr. 10. Liekens bespreekt Tacitus bellus en Van Hoofstadt Brasilicactus haselberg/i.
Nr. 11 . Korte aandacht voor Islaya brevicylindrica, I. bicolor, Gymnocalycium, Echinocereus
en de overwinteringstemperaturen voor cactussen.
Nr. 12. Mevr. Muylaert breekt een lans voor Bonsai's Caerels gaat in op warmtebehoefte en 
verwarmingskosten van een kas.
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Cactusvrienden, jaargang 25 (1985).
Nr. 1 . In een serie over kamerplanten komt de verzorging van Philodendron aan de orde. Dams 
vervolgt zijn relaas over zijn Mexico-reis, thans o.a. het bezoek aan de lagune Totolcingo. Korte 
artikelen over Notocactus buiningii, Eriosyce megacarpa, Erythrorhipsalis pilocarpa en Coty
ledon.
Nr. 2. Een in memoriam John Leysen. Dams gaat in zijn verslag richting Jalapa. Schild wijdt een 
artikel aan Cycas Korte stukjes over hoe iemand zaait, Mammillaria longiflora, Schefflera, 
Euphorbia cap-saintemariensis en Dolichothele.
Nr. 3. Besproken worden Pachypodium, Ferocactus echidne en F. stainesii, Echeveria metal
lica en Achimenes Dams zet zijn reisverslag voort.
Nr. 4. Mevr. De Cock vertelt hoe ze cactusliefhebber is geworden. Het geslacht Monadenium 
krijgt ruime aandacht. Dams zet zijn reisverslag voort. Verder artikeltjes over Pachypodium gea- 
yi, Haworthia asperiuscula, een cristaat van Epithelantha micromeris en Streptocarpus saxo
rum
Nr. 5. Korte artikelen over Matucana hystrix var. atrispina, Camellia, Monadenium, Eriosyce 
ceratistes. Euphorbia cylindrica en E. baisamifera De levensloop van Gordon Rowley vult een 
pagina. Dams vervolgt zijn verslag van zijn reis door Mexico.
Nr. 6. Een opname van een bloeiende Monviiiea spegazzinii opent dit nummer gevolgd door 
een bespreking van deze plant. Aeschynanthus lobianus, Monadenium stapeiioides en Ha
worthia cymbiformis zijn de onderwerpen van kleine artikeltjes. Iemand vertelt over het begin 
van zijn hobby. Dams is in zijn reisverslag aangeland in de omgeving van Zapotitlan.
Nr. 7. Kort artikel over Euphorbia enopia Dams is met zijn Mexicoverslag aangeland in de om
geving van Huajuapan. Liekens geeft een uitvoerige beschouwing over het verspenen en alles 
wat daarbij te pas komt. Twee korte stukjes gaan over Haworthia tessellata en H. obtusa 
Nr. 8. In memoriam Jos Jacobs. Dams vervolgt zijn Mexicoverslag. Liekens roert het onderwerp 
Phyllocactussen aan. Van het geslacht Cleistocactus worden de soorten C. strausii, C. jujuy- 
ensis en C. morawetzianus besproken. Korte artikeltjes over Euphorbia pugniformis, Hawor
thia reinwardtii en Echinocactus grusonii
Nr. 9. Liekens besteedt aandacht aan de verschijningsvormen van cactusvruchten. Dams ver
volgt zijn Mexicoverslag, deze keer zonder cactussen. Korte verhalen over Dizygotheca, 
Euphorbia echinus, E. enormis, Turbinicarpus lophophoroides en Echinomastus unguispinus 
Nr. 10. Het openingsartikel betreft het 25-jarig bestaan van de vereniging Cactusvrienden. Lie
kens behandelt natuurlijke meststoffen. Dams vervolgt zijn Mexicoverslag. Korte aandacht voor 
Euphorbia lactea en Gymnocaiycium bodenbenderianum
Nr. 11. Dams vervolgt zijn Mexico-reisverslag. Korte bijdragen handelen over Echinocereus, 
Begonia, Crassula rosularis, Katanchoe marmorata, Aglaonema en Aporocactus mallisonii 
Nr. 12. Dams vervolgt zijn Mexicoreisverslag. Korte artikeltjes handelen over Epithelantha m i
cromeris, Asplenium nidus. Mammillaria moeiieriana, Echinocereus sarissophorus en E. roet
ten

Kaktusy jrg. 21 nr. 5 (1985).
Riha en Subik stellen Sulcorebutia arenacea en geelbloeiende verwanten voor. Stuchlik 
bespreekt de taxonomische plaats van Notocactus lin k iifa. multiflorus Schütz stelt een nauwe 
verwant van Rebutia krainziana voor onder de prov. naam R. pseudokrainziana Mazel geeft 
een overzicht van de tot op heden bekende cactusvegetatie in het grensgebied van Venezuela en 
Brazilië. Sida beschrijft kort Sulcorebutia langeri n.n,. Chvastek schenkt aandacht aan Tiiiand- 
sia's Een artikel over ongedierte en hun bestrijding wordt gevolgd door cultuuraanwijzingen 
voor de maand november. Hlinecky wordt bij gelegenheid van zijn 7 5e verjaardag aan een bre
der publiek voorgesteld. Riha besluit dit nummer met de soorten rond Lobivia laui.
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PHYLLO-sofie

P. VAN VEEN

Na lezing van mijn voorgaande ontboezemingen besluit u, verspreid lid van 
Succulenta, om eens kontakt op te nemen met een afdeling, die niet ver 
van uw woonplaats is gevestigd. Na enig speurwerk ontdekt u de naam en 
het adres van de sekretaris en vraagt om nadere bijzonderheden over de lo
kaliteit en het aanvangsuur, over de spreker en het te bespreken onder
werp. Dit alles is dusdanig aanvaardbaar (ik wil hier het woord "bevredi
gend” nog niet gebruiken, want zo ver bent u nog niet), dat u besluit om 
de eerstkomende samenkomst te bezoeken. Dit is beslist een positieve stap 
uwerzijds, want u was nog nooit zover gegaan.
Bij het betreden van de vergaderruimte gebeurt er nu iets onherroepelijks, 
waarmede uw interesse voor het afdelingsgebeuren staat of valt. Ik wil 
eerst een paar negatieve dingen opsommen en vertellen, hoe men een 
nieuw lid beslist niet moet opvangen. In de eerste plaats is het zeer onpret
tig als u niet begroet wordt en iedereen zo druk in gesprek is, dat men u 
eenvoudig niet opmerkt. De lezers zullen het misschien niet geloven doch 
een dergelijke situatie heb ik al eens meegemaakt. De nieuweling voelt zich 
zwaar opgelaten en zal echt niet gauw weer een vergadering bezoeken. Dit 
onheuse optreden blijft gelukkig een uitzondering, want meestal zal de se
kretaris - die immers van uw komst op de hoogte is - u voorstellen aan de 
andere bestuursleden en u zoekt vervolgens een stoel op om als toehoorder 
het verdere verloop van de vergadering te volgen. Nu blijkt echter, dat uw 
buurman te rechter zijde bezig is met een betoog, naar rechts gericht, over 
de schoonheid van zijn Mammillaria huppeldepup, terwijl uw buurvrouw 
links met haar buurman niet uitgepraat komt over haar nieuwste Stapelia- 
aanwinsten. U zit daar tussenin zonder dat verder notitie van u wordt geno
men. Dat geeft ook al weer een negatieve indruk van het sociale kontakt, 
dat u met andere liefhebbers hoopte te krijgen.
Hoe nu een positieve opvang van een aspirant-lid dient te geschieden, kan 
ik niet beschrijven. Ik ben geen schoolmeester, die volwassen mensen gaat 
vertellen, wat ze wel of niet moeten doen. Ik volsta met een rapportage van 
hetgeen in mijn afdeling geschiedt, zonder dat dit wordt voorgesteld als 
het enig zaligmakende. Maandelijks worden in de gele bijlage van Succu
lenta de namen en adressen van nieuwe leden opgenomen. Voor zover de
ze in onze regio wonen, krijgen ze van onze ijverige sekretaris een alleraar
digste brief, waarin wordt gewezen op het bestaan van onze afdeling met 
vermelding van onze aktiviteiten enz. Hierin worden ze ook voor een ken
nismakingsbezoek uitgenodigd. Laten we aannemen, dat zo'n nieuweling 
aan deze uitnodiging gevolg geeft, dan trachten wij hem/haar zo goed mo
gelijk op te vangen. De voorzitter vestigt de aandacht van de aanwezigen 
op de nieuwe gast en vraagt hem/haar naar bijzonderheden van de wijze, 
waarop de hobby wordt bedreven. We zijn zelfs zo ver gegaan, dat één van 
de bestuursleden speciaal belast is met het bezoeken van nieuwe leden of 
aspiranten. Het onderlinge kontakt wordt door ons sterk gepropageerd. Ook 
van groot belang is het om een nieuw lid zo ver te krijgen, dat hij vragen 
gaat stellen over de problemen, die hij in zijn eigen kasje of op de venster
bank tegenkomt. Als zijn moeilijkheden kunnen worden opgelost, heeft hij 
min of meer het gevoel, dat hij toch niet voor niets aansluiting heeft ge
zocht bij een afdeling van ons aller Succulenta.
de Gast 3 3 ^ , 98 01  A B  Zuidhorn
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Rhipsalis paranganiensis (Cardenas) Kimnach

FRANK SÜPPLIE

Vroeger behoorde deze soort tot het geslacht Acanthorhipsalis. Dit 
geslacht werd door Kimnach in 1 984 opgeheven nadat hij bijna alle soor
ten van het geslacht Acanthorhipsalis bij Rhipsalis had ondergebracht van
wege de gezamenlijke kenmerken. Voor de soort A. micrantha had hij dit 
geslacht, Acanthorhipsalis, nog gehandhaafd omdat hij deze van de andere 
soorten vond afwijken en omdat het de typeplant van het geslacht zou zijn. 
Dit was echter niet waar. De typeplant van het geslacht was de soort A. 
monacantha, die hij bij Rhipsalis had gevoegd. Hij vond A. micrantha toch 
zo verschillen van de andere soorten van het vroegere geslacht Acantho
rhipsalis dat hij voor deze soort in 1 984 een nieuw geslacht schiep. Dit 
geslacht heet Lymanbensonia met als enige soort micrantha. Het geslacht 
is genoemd naar Lyman Benson, een bekend cactoloog en auteur van boe
ken over Cactaceae.
Maar nu weer terug naar Rhipsalis paranganiensis. In 1 947 vond Martin 
Cardenas deze cactus op een hoogte van 2600 meter vlakbij Parangani, 
Cochabamba, Bolivia. In 1 952 werd de plant door Cardenas in het Franse 
tijdschrift 'Cactus' gepubliceerd als Acanthorhipsalis paranganiensis. De 
plant werd ook bij Inquisivi gevonden op een afstand van 45 km van de ty- 
pevindplaats. Ook werd deze plant verzameld door de Duitser W. Krahn. 
De plant kan enorm groot worden. De takken worden 4-5 meter lang en 
groeien eerst rechtop maar gaan later vanwege de grote lengte hangen. De 
takken hebben 2-5 ribben. De afstand tussen de areolen is 2,5 tot 4 cm. 
Op de areolen staan 1 tot 4 dorens, die tot 1 0 mm lang kunnen worden en 
geel van kleur zijn. De bloemen verschijnen altijd met één per areool, in te
genstelling tot andere Rhipsalis-soorten, waar vaak 2-7 bloemen per areool 
aanwezig zijn. De bloemen zijn 1 7-20 mm lang. De buitenste petalen zijn 
3-1 1 mm lang en 3-7 mm breed, de kleur is geelwit. De binnenste petalen 
zijn 1 2-1 5 mm lang en 6 tot 8 mm breed, crèmekleurig. De helmdraden 
zijn 10 mm lang en geelwit; de helmknoppen zijn 0,25 mm lang en geel. 
De stijl is ca. 7 mm lang en 1 mm in doorsnede. De stamper is 6-8 lobbig, 
crème. De vrucht is 8 mm lang en 10 mm in doorsnede, bruingeel. De za
den zijn donkerbruinrood. De afmetingen van deze zaden zijn 1,75 mm 
lang en 1 mm breed. De hierboven genoemde afmetingen kunnen verschil
len van plant tot plant doordat er planten van verschillende vindplaatsen in 
omloop zijn gebracht. De plant bloeit in de natuur zeer rijk. In cultuur toont 
de plant echter zeer weinig bloemen. Zelf heb ik een vrij groot exemplaar 
van deze soort dat takken heeft tot 1,3 m lengte. Het aantal takken is ook 
vrij groot. Deze plant heeft echter pas dit jaar voor het eerst gebloeid met 2 
bloemen.
Voor sommige liefhebbers zijn de soorten uit het geslacht Rhipsalis en 
overeenkomstige planten niet interessant omdat ze slecht bloeien of omdat 
de bloemen erg klein zijn. Ik vind het echter een uitdaging om een plant als 
Rhipsalis paranganiensis te kweken en haar na enkele jaren in bloei te krij
gen. Wat het andere betreft: ook andere cactussoorten hebben vaak kleine 
bloemen. Daarbij komt echter wel dat veel Rhipsalis-soorten in zo'n over
vloed bloeien dat de hele plant onder de bloempjes zit. Zelf heb ik Rhipsalis 
paranganiensis enkele jaren geleden gekregen. De plant is een zeer snelle 
groeier en takken van 1 m of meer per jaar zijn geen uitzondering. De 
kweekwijze van deze plant is net zoals voor alle Rhipsalis-soorten.
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In de zomer moet men flink water geven. De plant kan heel wat vocht ver
dragen. Rhipsalis paranganiensis kan net zoals alle andere epifytische cac
tussen in de zomer geen felle zon verdragen. In de winter het liefst matig 
vochtig houden bij een temperatuur van zo'n 12-1 5 °C. De aarde moet 
goed humusrijk zijn. Het beste is om ieder jaar te verpotten. Dit is echter 
met grote planten niet zo gemakkelijk. U kunt dan ook wel eens een jaar 
overslaan met verpotten maar dan moet u de plant wel bijmesten met een 
stikstofrijke kunstmest. Bij een goede verzorging kan Rhipsalis paranganien
sis een zeer mooie plant worden. Mocht de plant voor in huis te groot wor
den, dan kunt u haar onder een afdak en op een niet te zonnige plaats bui
ten zetten hoewel zij het in een schaduwrijke kas aangenamer zal vinden.

Weg langs het kerkhof 1, 6045 AN Roermond

Saxifraga longifolia Lapeyrouse

A.B. PULLEN

Inleiding
Veel liefhebbers van succulente planten bezitten, behalve cactussen en 
succulenten in kamer, kas of platte bak, ook een aantal winterharde vet
planten in de tuin. Sempervivums en Sedums zijn wel de meest populaire 
soorten in dit sortiment. In een aantrekkelijk aangelegde succulententuin 
passen ook uitstekend een aantal vertegenwoordigers van het geslacht 
Sax/fragralSteenbreek). Met name de vertegenwoordigers van de sectie Eu- 
aizoonia, de grijze, rozetvormige planten, passen goed in zo'n beplanting, 
hoewel ze niet echt succulent zijn. De plant die het onderwerp van deze bij
drage vormt, noemt men terecht wel de ''Koning van de Steenbreeksoor- 
ten".

Habitus
Saxifraga longifolia vormt enkelvoudige rozetten van smalle, lijnvormige 
bladeren, die 3-8 mm breed en tot meer dan 10 cm lang zijn. De inplan
ting der bladeren is zeer regelmatig. De rozetten groeien uit tot een diame
ter van 1 5 a 20 cm en soms meer. De bladeren zijn overdekt met een zil
vergrijs kalkkorstje, zodat de hele plant een glanzend zilverkleurig uiterlijk 
krijgt. De wortel is een lange, dunne penwortel. Wanneer een plant bloei
baar is geworden, ontstaat uit het hart van de rozet een bloeistengel, die 
ongeveer 60 cm lang kan worden. De bloeistengel is bezet met fijne klier- 
haartjes. Aan één bloeistengel kunnen honderden kleine, witte bloempjes 
zitten. Deze soort is monocarp, hetgeen betekent dat de plant na bloei en 
rijping van het zaad afsterft. Hij maakt geen jonge uitlopers aan de voet van 
de oude rozet, zoals vele andere Steenbreeksoorten doen.

Taxonom ie
Het geslacht Saxifraga werd in 1916 door A. Engler & E. Irmscher ver
deeld in 1 5 sekties. Deze indeling wordt nog steeds gebruikt, hoewel er 
ook andere zienswijzen zijn, die iets afwijken van die van bovengenoemde 
auteurs.
S. longifolia behoort in dit systeem tot de sectie Euaizoonia, die alle soorten 
omvat met door een kalkkorstje overdekte, stevige, tong-, spatel- of lijnvor-
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Foto's van de 
schrijver

Saxifraga longifolia 
links: bij Urdues 
onder: in de Siërra 

del Cadi bij 
Pobla de LH let

mige bladeren. Deze sectie wordt weer onderverdeeld in een aantal sub- 
secties. S. longifolia behoort tot de subsectie Crustatae

Ecologie
S. longifolia komt voor in de centrale Pyreneeën en in een aantal aangren
zende siërra's. Het is een soort die uitsluitend op kalkhoudend gesteente 
voorkomt, groeiend in spleten en op richels, altijd naar het noorden of 
noordoosten gericht. De planten ontvangen derhalve geen of vrijwel geen 
direkt zonlicht; toch kunnen ze zich in diepe schaduw niet handhaven. De 
planten wortelen met hun lange penwortels diep in de soms zeer nauwe 
spleten en scheuren in het gesteente, dikwijls te zamen met andere soorten 
die een gelijkwaardige standplaats prefereren, zoals Globularia repens 
Lam. (syn.: G. nana) en Ramonda myconi (L.) Reichenb.. Op plaatsen 
waar beide soorten voorkomen ziet men S. longifolia en R. myconi zusterlijk 
naast elkaar in dezelfde spleet groeien. (Ramonda myconi is echter ook aan 
te treffen op rotsblokken op zwaar beboste hellingen in diepe schaduw en
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soms zelfs op klompen blootgeërodeerde varenwortel en in lagen mos. S. 
longifolia komt op die donkere standplaatsen op zure substraten niet voor.) 
Zaailingen van S. longifolia zijn soms aan te treffen op bemoste of met 
korstmos begroeide stenen, soms zelfs tussen wat mager gras. Volwassen 
planten vindt men echter nooit op zulke plaatsen. Blijkbaar kunnen zij daar 
de concurrentie met andere, sneller groeiende soorten niet aan. Op steile 
hellingen en loodrecht oprijzende rotswanden is de soort in zijn element. 
Die volstrekt onbereikbare standplaatsen garanderen ook dat de soort niet 
door verzamelen wordt uitgeroeid.

Verspreid ing
Schrijver dezes heeft viermaal een vakantie in de Pyreneeën doorgebracht. 
Dat is natuurlijk niet voldoende om alle standplaatsen te vinden. Men krijgt 
wel een aardig, hoewel niet volledig, beeld van de verspreiding van de 
soort. Hoewel de soort aan beide zijden van de Frans-Spaanse grens voor
komt, bestaat de indruk, dat vooral de Spaanse Pyreneeën het domein van 
S. longifolia vormen, met het centrum rondom de stad Jaca.
S. longifolia komt voor bij Gavarnie in Frankrijk, maar is in de aansluitende 
delen van Frankrijk afwezig. Noch in het massief van de Vignemale, noch 
langs de "Route des Pyrenees" en haar zijwegen is de soort te vinden. An
ders is het aan de Spaanse kant. In het tegenover Gavarnie liggende Par- 
que Nacional de Ordesa komt de soort veelvuldig voor, evenals bij Torla en 
het grensdorpje Bujaruelo. In de wijde omgeving van Jaca komt de soort 
overal, waar de ecologische omstandigheden dat toelaten, voor. In de da
len van Roncal en Anso, bij Hecho en Aragües, bij Aisa en zelfs langs de 
hoofdweg naar de Col de Somport. Zuidelijk van Sabinanigo, langs de weg 
naar Huesca, is een grote en zeer fraaie populatie te zien op de hoge en 
steile rotswand juist beneden de stuwdam in de rivier.
Verder naar het oosten ontbreekt de soort in de hoofdketen van het ge
bergte. In het staatje Andorra heb ik de soort niet gevonden, evenmin als in 
de Franse gebieden Arriëge en Cerdange. Zij is ook niet te vinden in het 
Maladeta-massief en in het Spaanse gebied ten zuiden van Andorra, tussen 
Sort en Puigcerda. Ook in het Puigmal-massief en verder oostwaarts wordt 
zij niet gevonden.
Verrassend echter is het voorkomen van de soort in de Siërra del Cadi. Bij 
Pobla de Lillet groeit de soort in een relatief kleine populatie, ook weer sa
men met Ramonda myconi. Een grotere populatie is te vinden in de streek 
ten noorden van Baga.
De conclusie is dan ook, dat het verspreidingsgebied niet continu is. Het 
feit dat lang niet overal de ecologische omstandigheden zijn aan te treffen 
die de soort nodig heeft, kan hiervoor verantwoordelijk zijn. Bovendien is 
het zeer aannemelijk, dat er "w itte plekken" op de kaart zijn doordat groei
plaatsen niet bezocht of over het hoofd gezien zijn. Men kan natuurlijk niet 
elke vierkante meter van zo'n groot gebied onderzoeken. Overigens is de 
soort opvallend genoeg en is zij dikwijls al vanaf enige afstand waar te ne
men.
Het verticale verspreidingsgebied van de soort ligt tussen 800 en 2200 m 
boven zeeniveau, met uitschieters naar boven en beneden.
Opmerking: Volgens de auteurs Casas en Jimenez komt S. longifolia ook 
op enkele andere plaatsen in Spanje voor in kleine populaties, o.a. in de 
provincie Alicante, en zelfs in het Noordafrikaanse Atlasgebergte. Ook in de 
provincie León zou de soort voorkomen. Hoewel niet helemaal uitgesloten
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is dat dit inderdaad het geval is, twijfel ik toch aan deze berichten. De af
stand tussen de verschillende populaties zou wel erg groot zijn en hoewel 
er natuurlijk sprake kan zijn van relict-endemen zou de tijd ervoor verant
woordelijk kunnen zijn geweest, dat op die afgelegen plaatsen de evolutie 
haar werk al wel gedaan zou hebben. Overigens is er verder niet één ande
re auteur, die deze andere vindplaatsen noemt.

Cultuur
Wanneer men tijdens een vakantie in het groeigebied van S. longifolia komt 
en graag een paar plantjes zou willen meenemen voor de tuin, dan moet 
men beslist geen grote, volwassen planten meenemen. Ten eerste gaan 
deze planten, wanneer ze al zouden overleven, snel tot bloei over en dan is 
men ze weer kwijt. In de tweede plaats lukt het vrijwel nooit om grote 
exemplaren zonder wortelbeschadiging los te peuteren uit de spleten 
waarin ze groeien. Wilt U toch enkele exemplaren meenemen, zoek dan 
"verdwaalde" kleine zaailingen onder aan de helling of de rotswand tussen 
mos en andere vegetatie. Deze zaailingen overleven daar meestal toch niet 
en ze zijn gemakkelijk uit het substraat los te peuteren.
Wil men proberen de soort uit zaad te kweken, dan moet men bedenken, 
dat het niet regelmatig mogelijk is in Nederland zaad van deze soort te ko
pen. Soms lukt het wel via buitenlandse zaadleveranciers of via liefhebbers
verenigingen. Veel zaad dat in omloop gebracht wordt, is niet soortecht, 
maar van hybride oorsprong. Zodra u in het zaaisel plantjes aantreft die 
vanaf de basis gaan spruiten, hebt u niet met de zuivere soort te maken. 
Overigens kunnen deze hybriden ook best fraai zijn en het goed doen in de 
tuin.
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Men plant Saxifraga longifolia bij voorkeur tussen enkele stenen, zodanig 
dat de wortel horizontaal ligt en de rozet verticaal staat. De plantjes moeten 
goed verankerd worden in zo'n kunstmatige spleet, anders spoelen ze weg. 
Dat verankeren kunt U doen met steentjes. De grond tussen de stenen 
moet kalkhoudend zijn of gemaakt worden. Zonder kalk in de bodem verlie
zen de planten hun fraaie zilvergrijze kleur. Zet de planten zodanig neer, dat 
ze naar het noorden of noordoosten gericht zijn. Enig zonlicht zal ze geen 
kwaad doen, maar bij een teveel aan zon gaan de planten beslist dood. 
Wanneer de planten bloeien en men soortecht zaad wil winnen, dan moe
ten ze geïsoleerd worden van andere steenbreeksoorten. Dat kan bijvoor
beeld door de bloeiwijze te omwikkelen met een stukje vitrage of iets der
gelijks, zodat insekten er niet bij kunnen. Men moet dan natuurlijk wel zelf 
de bestuiving ter hand nemen, bijvoorbeeld met een penseeltje.

Hybriden
Saxifraga longifolia kruist gemakkelijk met andere Steenbreeksoorten. De 
meest bekende hybride is een kruising van S. longifolia met S. callosa, die 
onder de fantasienaam 'Tumbling waters' in omloop is. Deze hybride lijkt 
veel op S. longifolia, maar maakt, in tegenstelling tot de soort, wel zijrozet- 
ten. Om die reden is deze hybride voor de tuin een goed alternatief. Men 
hoeft immers niet steeds weer te zaaien.
'Cecil Davies' is een kruising tussen S. longifolia en S. paniculata, 'Dr. 
Ramsey' een kruising van S. longifolia met S. cochlearis en 'Francis Cade' 
een kruising tussen S. longifolia en S. callosa.

Literatuur:
Casas, F & F. Jimenez: Plantas sylvestras de la Peninsula Iberica (rupicolas), 1982. 
Harding, W : Saxifrages, 1970.
Hils, M.: Saxifraga longifolia. KuaS 34-4, 1983.
Köhlein. F. Saxifraqen, 1 980.
Polunin, O. & B E. Smythies: Flowers of south-west Europe, a field guide, 1973.
Engler, A. & E. Irmscher: Das Pflanzenreich, Saxifragaceae, 1916.

Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

Een tweetal Echinocereus-soorten

S. KOOIJ

Het omvangrijke geslacht Echinocereus telt diverse soorten die zeer zeker 
het verzamelen waard zijn, ook door hen die wat "kleinbehuisd" zijn. In zijn 
Kakteenlexikon onderscheidt C. Backeberg een viertal groepen’
1. Scheeriani Backbg.
2. Subinermes K. Sch.

slanke en tamelijk lange bloemen 
kleine tot grotere trechtervormige, niet bijzonder 
lange bloembuis; bedoorning onopvallend of zelfs 
ontbrekend
sterkere bedoorning; later kruipend groeiend 
plantelichaam rechtop groeiend (tot deze groep 
behoren de kamvormig bedoornde soorten). 

Echinocereussen hebben een groot verspreidingsgebied. Wanneer we de

Prostrati K. Sch. 
Erecti K. Sch.
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Boven: Echinocereus palmeri Foto's van de schrijver

Onder: Echinocereus bristolii

"Bos-atlas" uit de kast halen en de diverse vindplaatsen invullen dan zien wij 
een gebied dat begint in het Midden-Westen van de USA, tot naar het zuiden 
de Mexicaanse grens over; in Mexico komen zij voor op het schiereiland 
Neder-Californië, langs de westkust en van het noorden tot op het centrale 
hoogland. Een verspreidingsgebied dat de nodige verschillen in klimatologi
sche omstandigheden te zien geeft. Het zijn planten die in staat moeten zijn
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de verzengende hitte van de woestijn te kunnen verdragen als ook de koude 
nachten. Er zijn soorten die ook bij ons de winter in een onverwarmde kas 
kunnen doorbrengen. In hun boekwerkje "Cactussen en andere Succulenten 
in kleur" geven Edgar en Brian Lamb een opsomming van soorten die in een 
onverwarmde kas moeten kunnen overleven. Toch is wel enige voorzichtig
heid geboden, want de auteurs hebben hun kassen in het zuiden van Enge
land staan en daar is het in 99 van de 1 00 gevallen 's winters stukken war
mer dan bij ons. Toch kan het geen kwaad om het ook eens te proberen. Een 
voorwaarde tot succes is wel dat de planten en de grond volkomen droog 
moeten zijn en niet door regen of sneeuw nat worden.
Echinocereussen zijn echte liefhebbersplanten. Als we de "groene" soorten 
hier even buiten beschouwing laten, dan bieden zij het gehele jaar door ple
zier.
Zonder bloei kunnen we toch nog genieten van de vaak prachtig gekleurde 
bedoorning. Denk hierbij aan Echinocereus pectinatus en speciaal aan de 
var. rigidissimus, de zgn. regenboogcactus. Planten in bloei zijn een ware 
lust voor het oog. De doorgaans rose/purpergekleurde bloemen met hun ka
rakteristieke groene stempel, die wel een week openblijven, behoren tot de 
grootste in het cactusrijk, enige Cereus-soorten buiten beschouwing gela
ten. Dikwijls blijft het in één jaar niet bij één bloem. Het gehele voorjaar en 
soms tot in de zomer vormen zij hun kenmerkende bedoornde knoppen. 
Wanneer we met de watergift iets te royaal zijn, veranderen deze gemakke
lijk in een stek ofwel ze verdrogen daar de plant al zijn energie gaat gebruiken 
om te gaan groeien. Aan de Echinocereussen kleeft ook een klein nadeel. De 
planten bezitten het vermogen tot het uitgroeien in grote "klusters". In de 
bekende grote verzamelingen zie je deze groepen wel eens vrijuit groeien. 
Een prachtig gezicht, vooral als het geheel in bloei staat. Helaas is veel ruim
te ons meestal niet gegund en derhalve zullen wij gewapend met een scherp 
mes de plant moeten ontdoen van zijn stekken. Een voordeel daarvan is dat 
op eenvoudige wijze de verzameling "jong" gehouden kan worden en de 
stekken tijdens visites van collegaliefhebbers makkelijk van eigenaar kunnen 
verwisselen. Het vormen van zijscheuten is niet zo verwonderlijk als je de na
tuurlijke groeiplaatsen beziet. Onder veelal erbarmelijke omstandigheden is 
het van een zaailing wel erg veel gevraagd om groot te worden.
De vegetatieve vermeerdering door uitlopers is dan een prima middel voor de 
plant om zijn voortbestaan te verzekeren. Immers, het moet wel heel gek lo
pen wil de plant al zijn stekken verliezen.
De planten vragen geen echt intensieve verzorging. Na de droge overwinte
ring bij wat lagere temperaturen dan de rest van de verzameling (rond 3 °C is 
doorgaans genoeg) en de daarop volgende bloei in het voorjaar kan ruim wa
ter worden gegeven. Wanneer de mogelijkheid aanwezig is, kunnen de plan
ten in zomer en najaar in de platte bak ongeschermd groeien. In het najaar 
dient alleen gelet te worden op al te veel vocht, zodat ze droog de winter in 
kunnen. Als grondmengsel kan normale cactusgrond gebruikt worden. Zelf 
maak ik die van potgrond vermengd met klei. Let er wel op dat de grond niet 
al te vet wordt, want dat bestaat de kans dat de planten zichzelf 
"opblazen". Vooral de groene soorten gaan dan hard aan de groei in hun 
schalen. De planten die droog zijn overwinterd kunnen aan de groei worden 
gebracht door ze in de eerste weken flink te nevelen. Zodra de knoppen zijn 
volgroeid kan er volop water worden gegeven.

In dit artikeltje wil ik twee soorten uit de Erecti-groep nader aan u voorstel
len.
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Echinocereus bristolii Marsh.
Plantelichaam: spruiten tot 20 cm lang en 4 cm in doorsnede, witgroen; 
1 5-1 6 hoekige ribben; 20 witte randdoorns, 3 middendoorns, de onderste 
van het lichaam afgebogen, in kleur variërend van wit tot roodbruin. Bloemen 
tot 9 cm doorsnede, purper. Vrucht sterk bedoornd. Groeiplaats bij Soyapa, 
Sonora, Mexico.

Echinocereus palmeri Br. & R.
Plantelichaam klein, tot 8 cm hoog en 2-3 cm in doorsnede; ribben 9-10; 
1 2-1 5 randdoorns, dun, met bruine punt; 1 middendoorn, tot 2 cm lang, 
bruin tot zwart, langgerekt; bloemen tot 3,5 cm in doorsnede, purper, 
vruchtbeginsel met witte wol en bruine doorns. De plant werd in 1 908 in 
Mexico op een kleine heuvel buiten de Stad Chihuahua gevonden door Dr. E. 
Palmer. Hij trof daar een drietal planten aan waarvan er een bloeide.

Groeneveld 4, 2203 BP Noordwijk

* Naschrift:
Voor de nieuwste opvattingen over de onderverdeling van het geslacht Echinocereus zij verwezen naar het onlangs verschenen 
boek van N P. Taylor, The Genus Echinocereus.

Sem pervivum  x barbulatum  'H o o keri' vereist verande
ring van naam

BEN J.M. ZONNEVELD

Een plant met de bovengenoemde naam is al sinds lange tijd in cultuur. De 
oudste aantekening die ik heb gevonden is in een catalogus van de Belgi
sche kwekerij "Van Houtte" (1 885-1 886). De plant wordt daar Semper
vivum Hookeri van Houtte genoemd. In zijn boekje over sempervivums 
(Les Joubarbes, 1 924) zegt Correvon dat hij een plant met bovengenoem
de naam kreeg van Van Houtte in 1911 en hij merkt op dat de plant eruit 
ziet als een grote, wat meer behaarde S. arachnoideum. Die beschrijving 
past niet bij de plant die tegenwoordig onder die naam gekweekt wordt; 
het lijkt dus waarschijnlijk dat de plant van Correvon (afkomstig van Van 
Houtte) iets anders was. Praeger (1 932) schrijft de plant toe aan S. x bar
bulatum (=  arachnoideum x montanum). In de Sempervivum- 
referentiecollectie staat een plant onder deze naam (SM 1216). Wat be
treft de kleur zowel van de rozet als van de bloem bestaat er geen aanwij
zing voor de betrokkenheid van S. montanum. De randharen hebben een 
lengte zoals die normaal is voor S. arachnoideum (tenminste 2,5 mm bij de 
punt van het blad). De bloeitijd komt overeen met die van S. arachnoideum 
en niet vroeger, zoals verwacht kan worden wanneer er S. montanum- 
invloed geweest zou zijn. De buitengewoon smalle bladeren (2,5 mm) zijn 
het enige eigenaardige aan deze plant. De kleur van de bloemblaadjes ver
toont geen enkel teken van purper (m.a.w. geen invloed van montanum), 
noch v/ijst de vorm ervan op genetische invloed van S. montanum.
De voorafgaande punten zijn interessant, maar geen werkelijk bewijs dat 
Sempervivum SM 1216 geen hybride is tussen S. arachnoideum en S.
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Sempervivum arachnoideum 'Hook eri' Foto van de schrijver

montanum. Nadere bewijzen zijn vereist.
Kort geleden heb ik de stuifmeelkorrels van SM 1216 gekleurd en gevon
den dat ongeveer 90% ervan vruchtbaar was, een cijfer dat veel hoger ligt 
dan verwacht mag worden bij een hybride-plant. Echter, het chromo- 
soomaantal van de plant zorgt voor het meest onthullende bewijs. Het 
chromosoomaantal van S. arachnoideum is n = 1 6 en van S. montanum n 
= 21 . Een kruising tussen deze 2 soorten zou een aantal van n = 1 8 tot 
1 9 [(1 6 + 21) : 2] hebben. Echter, de plant in kwestie (SM 1216) heeft 
n = 1 6, het aantal van S. arachnoideum. Dus lijkt het waarschijnlijk dat de 
plant in de referentiecollectie onder S. x barbulatum 'Hookeri' eenvoudig 
een vorm is van S. arachnoideum. Een juistere naam zou dan zijn S. arach
noideum 'Hookeri'.

Eerder gepubliceerd in Sempervivum Fanciers Association Newsletter, Vol. VI, No. 3, p. 17 & 18, november 1980.

Schubertlaan 196, 2 32 4  EC Leiden

H et geslacht M atucana Br. & R. (VI)

R. BREGMAN, H.B. HENSEL, P. LANEY, A. MEERSTADT, P. MELIS, A.B. 
PULLEN en A. VAN TILBORG

DE PAUCICOSTATA-GROEP  

Taxonomie
De paucicostata-groep omvat 6 soorten, t.w. M. paucicostata, M. tuber- 
culata, M. krahnii, M. formosa, M. pujupatii en M. madisoniorum. Deze 
soorten kunnen door de volgende beschrijving worden gekarakteriseerd:
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VERENIGINGSNIEUWS FEBRUAR11987
"Succulenta" is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van cactussen en andere 
vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: H. Masman, Zunaweg 10, 7466 PR Zuna. Tel.: 05480-13466.
Vice-voorzitter: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964.
Secretaris: P. Melis, Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odiliapeel. Tel.: 04132-72911.
2e Secretaris: Fr. van Leeuwen, Postbus 2706, 5902 MA Venlo. Tel.: 077-822316.
Penningmeester: J. Vrenken, Elandstraat 1, 5408 XC Volkel. Tel.: 04132-72917. Giro-rek.: 680596 t.n.v. Succu
lenta te Volkel, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland t.n.v. Succulenta te Volkel.
Voor België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Volkel.
Alg. Bestuurslid: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom. Tel.: 08389-17088.
Alg. Bestuurslid: W. Alsemgeest, Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort. Tel.: 03484-1083.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: Fr. van Leeuwen, Postbus 2706, 5902 MA Venlo. 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 leden f  45,--. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f  7,50/Bfrs. 135.

MAANDBLAD
Hoofdredacteur: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
1e Redacteur: Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081.
Foto - redacteur: F.K.A. Noltee, Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht. Tel.: 078-124200. 
Rubrieksmedewerkers: H. en R. van Donkelaar, A. Pullen, H. Ruinaard, A. v. Uijen en B. Zonneveld. 
Verenigingsnieuws: P. Melis. Sluitingsdatum 15e van de maand vóór verschijnen.
Vraag en Aanbod en Advertenties: Fr. van Leeuwen. Sluitingsdatum: 15e van de maand vóór verschijnen.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: Voor informatie over en verkoop van het Discoboek en "Wat Betekent die Naam". M. Jamin, 
Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden.Tel. 04199-3856.
Het boek Discocactus door A.F.H. Buining. Omvat 234 pag., 60 kleurenfoto’s en 84 z/w loto 's. Nog slechts 
voorradig in Engels en Duits. Prijs op aanvraag.
Het boek "Wat Betekent die Naam". Verklarend woordenboek van nagenoeg alle voorkomende Latijnse 
cactus- en vetplantennamen. Prijs f  12,50 + /  3,-- verzendkosten per stuk.
Bestellen door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds te 
Ammerzoden onder vermelding van het gewenste artikel.
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.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus è f  1,50 te bestellen op girorek. 
13.45.616 t.n.v. J. Magnin.

VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
1. Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 4e druk 1986. Prijs t 6,- 
per stuk.
2. Bewaarbanden voor het tijdschrift. Een jaargang per band. Prijs 1 16,-- per stuk.
3. Verenigingsspelden in broche-vorm of als steekspeld. Prijs f  4,-- per stuk.
4. Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succulenten. Prijs per set van 10 kaarten f  2,50.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortingen.
Informatie en bestellen bij: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom.Tel.: 08389-17088 of 
door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. verkoop te Bennekom on
der vermelding van het gewenste artikel.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN KWEKERIJ

A.N. BULTHUIS
3945 BC Cothen - Groenewoudseweg 14 

tel. 03436 -1267

Geopend maandag -  zaterdag

Bijzondere botanische planten, speciaal
cactussen en andere Succulenten.

KWEKERIJ PIETERS, Hamweg 6, 
9623 PB Lageland (tussen Groningen 
en Slochteren). Tel.: 05981-204. 
Geopend: van di. t/m za.
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EVENEMENTEN

11 april 
2 en 3 mei 
2 mei

23 mei

28 mei

30 mei 1987 
27 juni

6 t/m 9 augustus :

5 september 
11 t/m 20 sept

Algemene Vergadering te Lent. Info in dit nummer.
Cacteusbeurs afd. Haarlem.
Cactusbeurs afd. Fryslan. Info: W. Bourgonje 058-138834 en in het 
januarinummer.
Nationale ruilbeurs afd. Tilburg in de "Kasteelhoeve” , Hasseltstraat te 
Tilburg. Info: H. Kiesebrink, Bukskinstr. 7, 5046 CP Tilburg.
Tel.: 013-350197.
Cactustentoonstelling en -Beurs van de afd. "Achterhoek” . Plaats: 
Hotel Pension ” Den Helder", Mr. ten Houtenlaan 4, Winterswijk. Tijd:
10.00 tot 17.00 uur. Info: Mevr. A. Heijnen, tel. 05434-314.
Goudse Cactusbeurs.
Plantenbeurs afd. Dordrecht in ” De Rank” , Dubbelsteynlaan 70, 
Dordrecht. Reserveren tot 15 mei. f 4,--/mtr. bankrek. 161193013 t.n.v. 
Bouma, Dordrecht. Info: 078-311191 bgg 141653.
Conferentie en Show van de "British Cactus And Succulent Society” in 
Manchester. Info: in het januarinummer.
Internationale cactus- en Vetplantenbeurs Nijmegen.
Spanjereis. Info: elders in dit blad.

AFDELINGSNIEUWS 

Afd. Amsterdam:
20 februari : Lezing door dhr. L. Bercht met dia’s van wijlen dhr. Buining. Onderwerp: De 

groeiplaatsen van Lobivia’s.
Plaats: Gebouw "De Rietwijker” , 3e Schinkelstraat 9, Amsterdam. Aanvang:
20.00 uur.

Afd. Achterhoek:
12 maart : Dialezing over Sedum en Fralea’s.

Plaats: Hotel Pension ” Den Helder” , Mr. ten Houtenlaan 4, Winterswijk.

Afd. Arnhem:
12 maart : Dialezing Hr. Sterk over Echinocereus.

Plaats: Zaal van de speeltuinvereniging "Tuindorp” achter het pand Flora- 
laan 18 in Wageningen. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Brabant-België:
27 februari : Dhr. Goossens: het verslag van een cactusreiziger.

Plaats: Tuinbouwschool, De Bavaylei 118, Vilvoorde. Aanvang: 20.00.

Afd. Eindhoven:
2 maart : Reisverhaal met dia’s door dhr. Krijnen over de Canarische Eilanden.

Plaats: Gemeenschapshuis ” De Schalm” , O.L. Vrouwendijk 31, Meerveldho- 
ven. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Flevozoomz:
16 maart : Vervolg van de lezing van dhr. van der Hoeven over zijn reizen door Zuid- 

Amerika.
Plaats: Groen van Prinstererschool, Verkeersweg 51, Harderwijk. Aanvang:
20.00 uur.

Afd. Fryslan:
13 maart : Dialezing over Notocactussen door dhr. J. Theunissen uit Oud Gastel.

Plaats: Café-rest. "Sportpark” , Schans 11a, Heerenveen. Aanvang: 19.30 
uur.
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Afd. Gouda
19 maart : Dhr. Beukelaars uit België houdt een lezing over het verzorgen van cactus

sen gedurende de vier jaargetijden.
Plaats: ” Het Brandpunt” , Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Den Helder:
17 maart : Quiz.

Plaats: Kantine van de gemeentelijke plantsoenendienst, Soembastraat 83, 
Den Helder. Aanvang: 13.45 uur.

Afd. Hoeksche Waard:
12 maart : Dhr. Bercht met een dialezing over Noord Chili, met dia’s van dhr. Buining.

Tevens komen verschillende kweekmethoden van cactussen aan de orde. 
Plaats: Natuurcentrum bij de rijkshaven in Numansdorp. Aanvang: 20.00 
uur.

Afd. Hoogeveen:
4 maart : Plantenquiz en zaaiwedstrijd.

27-30 maart : Voorjaarsbeurs in Hoogeveen.
Plaats: Hotel Muller, Paltz 7, Beilen. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Tilburg:
9 maart Lezing door dhr. A. Beukelaers.

Plaats: Wijkcentrum de "Kasteelhoeve” , Hasseltstraat 10, Tilburg. Aan
vang: 20.00 uur.

Afd. Utrecht:
9 maart : Dialezing over Mamillarfa’s door een gastspreker, tevens verloting.

Plaats: Kantine van Drukkerij Hoonte, Varkensmarkt, Utrecht. Bovenste eta
ge. Aanvang: 19.30 uur. Info: W. Alsemgeest, tel. 03484-1083.

Afd. IJsselstreek:
27 februari : Voordracht over het geslacht Coryphantha door A. Melcherts. 

Plaats: DKW gebouw in Zutphen.

Afd. Zaanstreek:
27 februari : Praatavond.

Plaats: Stadskwekerij, Brusselsestraat 10, Zaandam. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zeeland:
27 februari : Discussie over zaaiervaringen en dia’s van eigen leden. Plant v.d. maand: 

Gymnocactus door dhr. Antheunisse.
Plaats: De Thomaskapel aan de Vrijlandstraat in Middelburg. Aanvang: 
19.30 uur.

Afd. Zuid-Limburg:
10 maart : Dialezing door de Fa. van Donkelaar over Mesems, tevens plantenverkoop.

Plaats: Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, Schimmert. Aanvang: 19.30 
uur.

—7
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EEN GEORGANISEERDE REIS NAAR SPANJE

Na een jaar onderbreking wil ik dit jaar weer op verzoek een reis naar Spanje (Blanes) orga
niseren.
Vertrek gepland op 11 september, terug op zondag 20 september. Zoals altijd verblijven we 
in Hotel San Antonio in Blanes. De bus blijft de hele week in Spanje.
Prijs niet boven f 375,-- logies/ontbijt + de reis per bus bij deelname van minimaal 45 perso
nen.
Opgave zo snel mogelijk om bus en hotel zonder fouten te kunnen reserveren.
Inlichtingen en bespreking: W. Sterk, Wevestraat 89, 5708 AE Helmond. Tel.: 04920-23903.

AFDELING NIJMEGEN VIJFTIG JAAR

Verslag van de feestavond n.a.v. het 50-jarig bestaan van Succulenta afdeling Nijmegen. 
De gasten, de leden van Succulenta met hun introducees, werden rond acht uur ontvangen 
met een kopje koffie en een gebakje.
In haar openingstoespraak gaf de voorzitter een zeer interessant overzicht van onze vijftigja
rige geschiedenis en noemde de rol van enige markante personen.
Zij verwelkomde dhr. Masman, de voorzitter van Succulenta die ons feest ook bijwoonde. 
Verder stond zij stil bij het overlijden van twee leden, dhr. Boers die aan het begin van het 
jaar stierf en mevr. van Hees die overleed kort na de novembervergadering die ze na een lan
ge afwezigheid wegens ziekte weer had bezocht.
Vervolgens werden de heren Toon van Buiningen en Gerard Uil voor hun vele verdiensten tot 
erelid van de afdeling benoemd. Beiden ontvingen een oorkonde met een prachtige tekening 
gemaakt door Carla Wolters.
De heer Masman bedankte ons voor de ontvangst en schonk ons een enveloppe met inhoud 
en een aantal planten.
Vervolgens was er een prachtig opgemaakt en bijzonder geslaagd koud buffet met een 
drankje waarvoor we dhr. Bleeker, de conciërge van de Tuinbouwschool, veel dank verschul
digd zijn.
Later op de avond gaf dhr. Perenboom nog een bijzonder boeiende terugblik op de geschie
denis van onze afdeling.
De avond werd tegen twaalven afgesloten. We kunnen terugzien op een zeer geslaagd feest, 
wat over 50 jaar duidelijk voor herhaling vatbaar is.

F. Brolsma

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10 5973 NR LOTTUM TEL. 04763-1693

speciale kwekerij voor 
hobbyisten 8 verzamelaars

Geopend: van d insdag t/m  zaterdag
van 9.00 to t 12.00 en van 
13.00 to t 18.00 uur.

Ook verzenden is nu m oge lijk !

Regelm atig aanvulling van in teressan te  n ieuw ighe
den. G root aanbod van zeldzame Braziliaanse soor
ten.
Permanente te n to ons te lling  g ra fische  werken van 
Carla. Een geïllustree rde p lan ten lijs t w ordt U toe 
gestuurd na overm aking van 1 5,-- op g iro  2999178.

B L A D K A K T U S

Binnen landse en buiten landse 
boeken steeds voorradig.
W ij beste llen graag voor U.

Vraag onze B ladkaktus, een 
li js t met succu lente  lite ra tuur 
aan.

NATUUR & BOEK Bankastr. 10 

2585 EN 's-Gravenhage 
tel. 070-505648
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LEDENWERFAKTIE

In het kader van het plan "Externe Propaganda” heeft het Bestuur van Succulenta een 
Ledenwerf-wedstrijd uitgeschreven.
Door deze wedstrijd hoopt het Bestuur de leden te betrekken bij het werven van nieuwe le
den voor de vereniging.
Aangezien ons ledental de laatste jaren is gedaald tot ongeveer 2700, was 4000, zal het iede
reen duidelijk zijn dat aan deze daling een halt moet worden toegeroepen.

REGLEMENT LEDENWERFAKTIE

1. De aktie start per 1 januari 1987 en loopt tot 1 oktober 1987.
2. De aanmeldingen moeten schriftelijk bij de Ledenadministrateur worden ingediend. Bij 

voorkeur dient gebruik te worden gemaakt van de aanmeldingsformulieren die in het jan., 
febr. en maartnummer van Succulenta zullen worden opgenomen.

3a. Een aanmelding telt pas wanneer het opgegeven nieuwe lid zijn contributie heeft vol
daan.

3b. De controle berust bij de Penningmeester.
4. Alleen de aanbrengers van een nieuw lid die hun naam en adres duidelijk op het aanmel

dingsformulier hebben ingevuld kunnen meedoen aan de wedstrijd.
5. Winnaar is zij/hij die tijdens de periode van 1 jan. tot 1 okt. 1987, de meeste nieuwe leden 

aanmeldt. Indien meerdere mensen eenzelfde aantal leden hebben aangemeld beslist het 
lot.

6. De 1e, 2e en 3e prijswinnaar worden op de algemene vergadering van 7 november 1987 
bekend gemaakt. Zij ontvangen tevens schriftelijk bericht.

7. Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft men te kennen akkoord te gaan met het 
wedstrijdreglement.

8. De prijzen die door Succulenta beschikbaar worden gesteld zullen in een volgend num
mer bekend worden gemaakt.

W. Alsemgeest

AANMELDINGSFORMULIER NIEUW LID

Nieuw lid :

straat :

postcode en woonplaats:

Aangemeld door

straat :

postcode en woonplaats :

handtekening aanmelder.
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RUILEN ZONDER HUILEN 1987

Daar gaan we weer, beste succulentenvriendinnen en -vrienden. Laten we met vele 
liefhebbers van 1987 een goed ruiljaar maken. Ruilen zonder Huilen wil daaraan graag 
meewerken.
Middels een ruillijst, die door ons wordt klaargemaakt en aan de ruiters wordt toe
gestuurd, hopen we de meer gevorderde liefhebbers van dienst te zijn. Die hebben im
mers vaak de mooiste dingen om te ruilen, maar weten meestal niet wie er elders in 
de vereniging interesse voor heeft. Het leggen van zulke contacten om te ruilen, dét is 
precies de bedoeling van de ruillijst.
Maar we gaan ook voor de beginners weer aan de slag. Gaarne ontvangen we van ie
dereen overtollige zaailingen om die onder de deelnemende beginners te kunnen ver
delen. Zo raakt de zaaiende liefhebber (en wie zaait er nu eigenlijk niet??) zijn overtol
lige plantjes op een heel zinvolle manier kwijt - de beginners varen er wel bij!
Wat moet u doen om aan RzH ’87 deel te nemen?
1. Beginners maken / 5,-- over op gironummer 3960475 ten name van RzH, Griftweg 

15, De Klomp. Wilt u hierbij vermelden "Beginners RzH ’87” ? Beginners uit België 
gireren Bfrs 100,-. Mocht u voor de instandhouding van RzH iets meer willen gire
ren, dan wordt dat in dank ontvangen. En natuurlijk kunt u het geld ook in een en
veloppe opsturen aan de Hr. Leusink (zie adres onderaan dit stukje).
Iemand kan niet meer dan 3 jaar meedoen als beginner, maar daarna is het ook 
veel leuker 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.
Als beginner ontvangt u in de loop van het eerste halfjaar 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 van 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?
- Welke 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 verschuldigde bijdrage ontvangen wij graag vóór 1 april 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 wil, zonder pot en aarde en bij vorstvrij weer aan de heer Leu
sink opsturen (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.z. RzH.

De medewerkers van RzH

ALGEMENE WERKGROEP

Verslag van de bijeenkomst van de Algemene Werkgroep op 27 december bij dhr. P. Melis. 
Hr. Zonneveld: Kruisingen bij Echeveria
Doel van het kruisen: Onderzoek welke eigenschappen domineren, bijv. kleur en vorm van 
bladeren en bloemen.
Hr. Bregman: Cactuszaden.
Behandeld wordt de ontogenie, het ontstaan van de zaden. Daarna volgt een uiteenzetting
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over de morfologie, waarbij o.a. de vorm van het zaad in verband wordt gebracht met de ver
spreiding. Tenslotte wordt stilgestaan bij de taxonomie, zaadkenmerken en vorm van het 
embryo zijn goed bruikbaar voor de systematiek.
Hr. Melis: Weingartia - Sulcorebutia.
Ter discussie wordt gesteld of "torotorensis een Weingartia of een Sulcorebutia is. Hierbij 
wordt o.a. habitus, standplaats en zaadkenmerken als criteria worden gebruikt.
Hr. van Boxtel: Lobivia famatimensis.
Er wordt een overzicht gegeven van misvattingen die voortkwamen uit zeer summiere be
schrijvingen van Schumann en Spegazzini. Volgens de huidige inzichten zijn Lobivia famati
mensis en Reicheocactus pseudoreicheanus identiek. Lobivia famatimensis Backeberg 
hoort thuis in de densispina-groep.
In principe zullen de thema’s voor de volgenden bijeenkomsten zijn:
- Copiapoa
- Cereus
- Sulcorebutia
Wilt u ook deelnemen aan de bijeenkomsten van de Algemene Werkgroep? Neem dan con
tact op met J. Pot, Gagarinstraat '17, 1562 TA Krommenie. Tel. 075-287844.

BIBLIOTHEEK SUCCULENTA 

Jaarverslag 1986
Na de uitzonderlijk grote belangstelling voor de bibliotheek in 1985 laat het jaar 1986 een aan
tal verzendingen zien zoals in de jaren 1980-1984.
Ruim 300 boeken en tijdschriften werden uitgeleend, verdeeld over bijna 120 verzendingen. 
In 1984 waren dit 210 boeken en in 1985 ongeveer 530 boeken bij 90 resp. 143 keer uitlenen. 
Zestig leden maakten gebruik, van de bibliotheek waarvan dertig voor de eerste maal. 
Evenals in de voorgaande jaren werden de boeken en tijdschrifen regelmatig in Strijen afge
haald en werden boeken meegenomen naar de verschillende vergaderingen.
Verder werden bijna 300 fotocopieën uit 40 verschillende boeken en tijdschriften verstuurd 
waardoor op portokosten kon worden bespaard.
Ook dit jaar zijn weer enige nieuwe boeken aangekocht en zijn de tijdschriften bijgehouden 
Aan het einde van dit jaar werd de catalogus herzien. Deze catalogus zal aan het begin van 
1987 beschikbaar komen.
Strijen, 6 januari 1987 
De bibliothecaris, J.C.A. Magnin

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel

Deze dagen verschijnt onze geheel nieuwe katalogus ANTIQUARISCHE LITERATUR KAKTEEN/ 
SUKKULENTEN, LISTE 13.
Het is de omvangrijkste aanbieding aangaande oude, bijzondere en zeldzame boeken, tijdschriften 
en grafieken, (kopergravuren, houtsnijwerk, steenindrukken) die wij tot heden konden aanbieden. 
Vele honderden boeken; talrijke complete jaargangen en zeldzame tijdschriften over cactussen en 
andere succulenten.
Verder waardevolle en beeldschone orgiginele grafieken. Dit alles wacht op U!!!
Onze katalogus ANTIQUARISCHE LITERATUR KAKTEEN/SUKKULENTEN LISTE 13 en onze aktuele 
boekenkatalogus nieuwe literatuur HOBBYBIBLIOTHEK ’86, krijgt U op aanvraag natuurlijk kosten- 
loosll!
Verder leverbaar een bijzondere uitgave: ZAAIEN 1987, met de nieuwste aanbiedingen voor het zaai
en van cactussen en andere succulenten.
JÖRG Kopper Lockfinke 7 D 5600 Wuppertal 1 W-Duitsland

hobby benodigdheden 
boeken
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ALGEMENE VERGADERING VOORJAAR 1987

i De afdeling Nijmegen die in 1986 vijftig jaar bestond, organiseerd dit jaar de Algemene Verga
dering op zaterdag 11 april 1987 in café-restaurant "Het Witte Huis” , Pastoor van Laakstraat 
54, 6663 CB Lent bij Nijmegen.
Het restaurant bevindt zich aan de snelweg tussen Arnhem en Nijmegen, zie het bijgevoegde 
kaartje. Er is een ruime parkeergelegenheid.
Leden die per trein komen en gebruik willen maken van vervoer aangeboden door de afd. Nij
megen worden verzocht contact op te nemen met: Foppe Brolsma, Hegdambroek 17-26, 6546 
VX Nijmegen. Tel. 080-782027.
Het programma is als volgt
09.45- 10.15: Ontvangst in de zaal van Café-Restaurant "Het Witte Huis” .
10.15-12.30: Excursie met eigen auto’s naar Cactuskwekerij van Kempen en naar het Tuin

bouwkundig proefstation Lent.
12.30-13.30: Lunch.
13.45- 15.45: Algemene Vergadering.
De kosten van de lunch bedragen f 12,50 per persoon. Indien u van deze lunch gebruik wenst 
te maken dient u dit bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op gironummer 1914156 t.n.v. 
Succulenta Nijmegen, Boxmeer.
F. Brolsma

aan: De Ereleden van Succulenta.
De Leden van Verdienste van Succulenta.
De Leden van Bestuur van Succulenta.
De Vertegenwoordigers van de Instellingen van Succulenta. 
De Vertegenwoordigers van de Afdelingen van Succulenta. 
De Leden van Succulenta.

Geachte Mevrouw/Mijnheer,
Bij deze nodig ik u uit om de Algemene Vergadering op zaterdag 11 april 1987 in "het Witte 
Huis” te Lent bij te wonen.
De Vergadering begint om 13.45 uur. Zie ook het programma dat de afdeling Nijmegen u deze 
dag aanbiedt.
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AGENDA
1. Opening van de Algemene Vergadering.
2. Notulen van de Algemene Vergadering van 1 november 1986.
3. Mededelingen en binnengekomen stukken.
4. Jaarverslag van de secretaris.
5. Financieel verslag 1986 en verslag van de kascommissie en verkiezing nieuwe kascommis

sie.
6. Nieuwe Bestuursleden.

Aftredend en herkiesbaar is P. Melis.
Aftredend en niet herkiesbaar is F. van Leeuwen.

7. Jaarverslagen van de Instellingen.
8. Rondvraag.
9. Vaststelling datum volgende Algemene Vergadering en sluiting.

P. Melis, secretaris

NOTULEN ALGEMENE VERGADERING, 1 november 1986
1. Opening.
De voorzitter opent de Algemene Vergadering om 11.00 uur.
2. Notulen van de Ledenraadsverg. van 15 mrt. 1986.

De vertegenwoordigers van de afdelingen Hoeksche-waard, West-Brabant en de redac
tie zijn per abuis als niet aanwezig gemeld.
De Notulen worden zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd.

Notulen van de Algemene Vergadering van 3 mei 1986.
De Notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

3. Mededelingen en binnengekomen stukken.
Er zijn geen binnengekomen stukken.
De voorzitter deelt mede dat de nieuwe Statuten notarieel zijn vastgesteld. Op advies 
van de notaris zal er overleg plaatsvinden om de Statuten nog verder te wijzigen.

4. Begroting 1987.
De hoge rente wordt verklaard door het bedrag van f 130.000,- dat aan het begin van 
1986 uitstond tegen 6% rente. Momenteel is de rente 5,4%.
De begroting wordt onder dankzegging aan de penningmeester goedgekeurd.

5. Openstaande vragen.
De voorzitter licht nogmaals de status van het Buiningfonds toe. Propagandaplan. Bij 
de afdelingen bestaat er behoefte aan een adressenlijst van de leden in de regio van de 
afdeling. Deze lijst kan bij F. van Leeuwen worden aangevraagd.
De afdelingen moeten nauwer samenwerken, het Bestuur kan dit stimuleren.
Er moeten niet alleen nieuwe leden worden aangeworven maar ook moet al het mogelij
ke worden gedaan om de bestaande leden te behouden. Voorgesteld wordt om geza
menlijk met andere verenigingen een affiche te laten drukken. De affiche moet wel kleu
recht zijn. Het Bestuur zal deze mogelijkheid onderzoeken.
Het propagandaplan wordt na een geanimeerde discussie goedgekeurd. De strooifolder 
is grotendeels onder de aanwezige afdelingsvertegenwoordigers verdeeld.
Helaas is verzuimd om op de strooifolder het lidmaatschapsgeld in Belgische Franken 
te vermelden.
Kalender. De vraag blijkt dermate groot dat de kalender tijdens de vergadering wordt 
uitverkocht.

6. Extra agendapunt.
Tijdens de Vergadering wordt door de aanwezigen het verzoek ingediend om dhr. A. de 
Graaf te benoemen tot Erelid van Succulenta. Het verzoek voldoet aan de eisen zoals 
gesteld in het Huishoudelijk Reglement.
Na zich hierover te hebben beraad, besluit het Bestuur om een positief advies uit te 
brengen.
De Algemene Vergadering benoemt hierop onder luid applaus dhr. A. de Graaf tot Ere
lid van Succulenta.
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7. Rondvraag.
Dhr. Jamin vraagt wat de status is aangaande de "Buiningdia’s” .
De Voorzitter antwoordt dat deze nog steeds niet voor ieder lid van Succulenta toegan
kelijk zijn. Ze zullen echter op korte termijn in de Diatheek worden opgenomen.
Dhr van Veen meldt dat de aktiviteiten die o.a. zijn afdeling ontplooit op het gebied van 
zaden, niet moeten worden gezien als concurrentie van het Clichéfonds maar als een 
aanvulling daarop.
Dhr. van Tuyn vindt dat de accommodatie in de Reehorst tegenvalt, speciaal de lunch 
en de parkeergelegenheid is slecht geregeld.
De Voorzitter antwoordt dat reeds wordt uitgekeken naar andere mogelijkheden.
Dhr. de Jonge vraagt of voor het drukken van de folder op meerdere plaatsen de prijs is 
opgevraagd.
De Voorzitter antwoordt bevestigend.
De afdeling Fryslan biedt aan om de Algemene Vergadering van mei 1988 te organise
ren. Dit voorstel wordt door de Voorzitter in dank aanvaard.

8. Datum volgende Vergadering.
De volgende Algemene Vergadering zal worden gehouden in mei. Over de juiste datum 
moet nog worden overlegd met de afd. Nijmegen.
De Algemene Vergadering in het najaar zal worden gehouden op zaterdag 7 november 
1987.

P. Melis, secretaris

In Engeland is onlangs een Haworthia-vereniging opgericht. Liefhebbers uit o.a. Frankrijk, 
Italië, Japan, U.S.A. en Nederland hebben zich al bij deze vereniging aangesloten. Regelma
tig versturen zij een "Nieuwsbrief”  waarvan reeds 13 pagina’s zijn uitgekomen.
Het adres van deze vereniging is: Allan Akers, Wades Barn Cottage, Buckden, Near Skipton, 
North Yorkshire BD 23 5 JA England.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Allan Akers. Voor nadere informatie kunt U 
ook terecht bij Cok. Grootscholten, Vijverberglaan 5, 2675 LC Honselersdijk, tel. 01740- 
27795.

PERSONALIA
Afd. Nijmegen :Secretaris: Riet Maessen-Claessen, Wezenhof 1232, 6536 EZ Nijme

gen. Tel. 080-440425
Afd. Höeksche Waard:Secretaris: Mevr. J. Hoogvliet, M. Oosteromstraat 7, 3262 GH Oud- 

Beijerland.
Voorzitter: J.C.A. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen.

Afd. IJsselstreek :Secretaris: W.P.C.H. Bervoets, Mozartstraat 108, 7391 XM Twello. Tel. 
05712-72841.

V U L K A N ®  L A V A
z a n d / k o r r e l

Het ideale SUBSTRAAT voor cactuskweek
Zowel grijze als rode lava in zakken van 10/20 kg
Inlichtingen:
Rook Krimpen bv 
Postbus 9, 2920 AA 
Krimpen a/d IJssel 
tel. 01807-13044 rook krimpen
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CLICHÉFONDS
Veel soorten uit de zaadlijst in het decembernummer van Succulenta zijn inmiddels uitver
kocht. Van een aantal soorten is nog voldoende voorraad om de verwachting te rechtvaardi
gen, dat U hiervan in februari nog kunt bestellen. Alle hieronder vermelde soorten kunt U 
bestellen a f 0,60 per portie. Ook kunt U al deze soorten bestellen voor f  2,40 per vijf porties. 
U kunt voor uw bestelling gebruik maken van het bestelformulier uit het decembernummer 
of de gewenste nummers en aantallen vermelden op een briefje en dat ons sturen.
Denkt U aan f  1,- porto bij bestellingen beneden f  25,--!
U ontvang uw bestelling na ontvangst van het verschuldigde bedrag.
Geeft U vooral voldoende vervangnummers op, omdat van sommige soorten niet erg veel 
voorraad meer zal zijn.
Van de volgende soorten kunt U zaden bestellen:
ACC 01; ACR 01; AST 11, 12, 14 t/m 16; BLO 01 t/m 04; BRI 01: BUI 01; CAC 01 (alleen porties 
van f 2,40 of 1000 zaden voor f 7,50); CER 01, 02; OLE 01 t/m 07;COE 01, 02; COY 02 t/m 07' 
DIC 03, 05 t/m 08, 10, 11; DOLL 01, 02, 04, 05; ECA 01; ECC 01 t/m 13, 17, 23 t/m 26, 31, 33, 38̂  
39, 41, 45, 47, 49 t/m 51; ECF 01, 03; ECM 01, 02; ECN 02; EPP 01; ERC 01 t/m 03; ESC 04, 08, 
13; FER 02 t/m 05, 10, 17; FRA 01, 04; GLA 02; GYM 01, 02, 23, 31, 32, 36 t/m 38, 40; KRA 01 
t/m 05; MAA 01, 04, 05; MAL 01 t/m 13, 15 t/m 24, 27, 31, 33, 35 t/m 40, 42, 44 t/m 46, 48, 49, 53 
t/m 59, 61 t/m 63, 66, 68 t/m 72, 74, 77, 78, 79, 82 t/m 84, 86 t/m 92, 94, 95, 97 t/m 102, 104 t/m 
111, 113 t/m 122; MAM 01; MEL 01 t/m 05, 07, 08, 10, 12, 15 t/m 29, 31 t/m 45; MYR 01' NCH 
01, 14 t/m 18; NEG 01; NEL 01; NEP 01, 02, 07; NOT 14 t/m 18, 20; OPU 02 t/m 04; PAR 01 t/m 
22; PIL 02; PSL 08; PYR 03; REB 01 t/m 09, 11, 14, 16, 17, 20, 22 t/m 30, 34; SET 01; STO 01' 
SUI 01, 02; SUL 02 t/m 15, 17 t/m 19; THE 01, 02, 05; TRI 01, 02; ZYG 01; AL 01, 02; AN 02, 03, 
05; AR 03 t/m 05; BO 01; DE 01; DU 01; EU 01; FA 01; FE 01, 02; FR 01; GA 01, 02; LI 04, 05 12 
t/m 20, 23; MA 01; ME 01; OS 01; PS 01; SO 01, 02; TA 01; TR 01, 03.
Op dit moment is nog niet bekend hoeveel zaden er nog resteren van de in het januarinum
mer gepubliceerde Thelocactussen THE 11 t/m 17. U kunt deze ook bestellen maar moet re
kening houden met de mogelijkheid dat ze uitverkocht zijn.
Kijkt U voor verdere gegevens in de zaadlijst in het decembernumnmer.
Namens het Clichéfonds,
J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.

BLOEMEN- EN PLANTENTUIN

FAM. VAN DONKELAAR
LAANTJE 1 WERKENDAM TEL. 01835-1430
Onze NIEUWE cactussen- en vetplanten 
showkas is klaar. Altijd vrij toegankelijk!!! 
De zaadlijst 1987, met grote voorraad aan 
cactussen, vetplanten en andere bijzondere 
planten is ook klaar.

SOUTHWEST SEEDS

CACTUSSEN- EN VETPLANTENZADEN
Schrijf vandaag nog voor gratis zaadlijst

DOUG «  VIVI ROWLAND
200 Spring Rood •  Kempston. Bedford •  Eng la n d  MK42-BN0 

______________ te fepnone  Bedford (0234) 5B970
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VRAAG
EN

::^ A A N B O D
Opgaven voor het maart-nummer moeten 
vóór 15 februari bij de heer Fr. van Leeuwen, 
Postbus 2706, 5902 MA Venlo zijn. Leden 
van Succulenta mogen per jaar éénmaal 
gratis een advertentie zetten in deze ru
briek. Alleen advertenties de hobby betref
fende worden opgenomen.

Te koop: zaden van Euphorbia bupleurifolia; 
- obesa; - meloformis. 2-jarige planten van 
Euphorbia obesa; - meloformis. P.C. Dirven, 
Frans Halsstraat 22, 4715 BX Rucphen, tel. 
01654-1675.

* *
★

Ik ben deze zomer i.v.m. stage 3 mnd. in Ca- 
lifornië. In oktober wil ik een reis maken van 
1 maand om cactussen in te natuur te kun
nen zien. Wie kan mij inlichtingen verschaf
fen over de te volgen route en het raadple
gen van lektuur? Informatie is altijd welkom 
bij: Filip de Wilde, Isschot 22, B 2460 
Kasterlee-België.

*  **

Gevraagd: G. Schwantes, Flowering Stones 
and Midday Flowers, Londen 1957. Aanb.: 
van Oeveren, Moeflonlaan 30, B 1900 
Overijse-België.

*  *
*

Aangeboden: Succulenta 1968-jan; 1969 jan- 
feb-mei-sept; 1970-sept; 1979-juli-dec; 1980- 
jan-apr; 1973 compleet op okt. na. GE
VRAAGD: Succulenta 1959-jan; 1960-dec; 
1961-mrt; 1967-jan-feb-mrt-apr-mei-aug; 1981 
alle nummers beh. mei en nov. Liefst ruilen! 
M. Aartsma-van Drongelen, Rooseveltlaan 
21, 2215 NW Voorhout, tel. 02522-12699.

*  *
*

Te koop aangeboden: Succulenta 1958 t/m 
1986 in één koop f 580,--; Krainz 4 delen 
f 600,-; Verbeek en Wolthuys Mostruositei- 
ten f 3,--; Buxbaum Kakteenpflege f 20,--; 
Schelle Kakteen 1926 f 25,-; Praktisch cac- 
tusboek Bommeljé 1 25,--; Alwin Berger Kak
teen 1929 f 35,-; W.O. Rother unsere kak
teen ± 1925 f 15,-; Edger en Lamb cactus
sen en vetplanten f 20,-; Subik en van Kep- 
pel Bloeiende cactussen f 15,-; Franse uit
gave Fournier (Frans) f 7,50; Elly Petersen 
1928 f 15,-; Werner Rauh schone kakteen 
und andere succ. f 20,-. Inlichtingen bij de 
heer Hellendoorn, Zonnege 13-04, 6903 GE 
Zevenaar, Tel. 08360-27050.

*  *
*

BEZOEK CACTUS
KWEKERIJ LAKERVELD

met ongeveer 2000 verschillende soorten, 
w.o. vele zeldzaamheden tegen een zeer aan
trekkelijke prijs.

CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD 
Lakerveld 89, Lexmond 
Telefoon 03474-1718

GEOPEND: op zaterdag van 8-18 uur. Ma t/m 
vr. alleen na tel. afspraak.

k a rlh e in z  u h lig  - k a k te e n  W
7053 K E R N E N  i.R . (R o m m e lsh a u se n ) \ J

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

AANVULLING PLANTENLIJST 1986/87
DM  DM

B o rz ic a c tu s  a u r iv i llu s  c r is t .  g e p fr. 7 , - -  9 , -
G y m n o c a ly c iu m  g ib b o s u m 8,-- - 1 4 , -
L o b iv ia  c in n a b a r in a 3 , - *  4 , -

e c h in a ta 3 , - -  5 , -
la te r it ia  v. b o re a lis 3 , - -  4 , -
m a x im ilia n a 4 , - -
m in u ta 3 , - -  5 , -
w e s s n e ria n a 3 , - -  5 , -

H a w o rth ia  p a p rtlo s a 4 , - -  7 , -
A g ave  v ic to r ia e -re g ln a e 6 , -  - 2 5 ,-

h o rr id a 2 5 ,-  -
A lo e  s o m a lie n s is 7 ,-
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Fig. 5: Stamboom van de paucicostata-groep die de onderlinge verwantschappen van de 6 soorten aangeeft.

Plantelichaam grijsgroen (behalve M. tuberculata), bolvormig tot kort-zuilvormig, meesta 
spruitend aan de basis. Ribben in knobbels opgelost (in geringe mate bij M. formosa en M. ma- 
disonioruml.
Bedoorning: in het algemeen weinig dorens per areool: middendorens 0-4, randdorens 0-1 5. 
Bloem rood, bloembuis relatief lang en slank, meestal behaard; nektarkamer open (behalve bij 
M. paucicostata).
Zaad dofzwart tot bruin, even breed of breder dan hoog, meer of minder mutsvormig; dorsaal 
weinig tot zeer sterk verbreed, ventraal niet tot zeer sterk verbreed. Zaadoppervlak zonder 
groeven of bulten. Cuticula sterk geplooid tot nagenoeg vlak. Hilumweefsel sterk gereduceerd: 
ter plaatse van funiculus en mikropyle zijn grote gaten te zien; deze gaten zijn soms verenigd 
tot één groot gat zodat aan de onderkant van het zaad een grote holte ontstaat.

M. krahnii is beter bekend onder de naam M. calliantha Deze plant moet 
echter om prioriteitsredenen M. krahnii heten. De plant die wij kennen on
der de naam M. madisoniorum var pujupatii moet volgens ons tot aparte 
soort verheven worden op grond van een aantal duidelijke verschillen in ha
bitus en bloemkenmerken en vooral in zaadstruktuur. Deze nieuwe combi
natie zal binnenkort gepubliceerd worden.
De 4 "soorten" M. paucicostata, M. caespitosa, M. huaricensis en M. 
senilis zijn op grond van het zaad niet te onderscheiden. Bij gebrek aan vol
doende andere gegevens beschouwen wij deze 4 namen voorlopig als één 
soort (M. paucicostata).
M. mamillaris Knize n.n. (KK 1 638) staat qua zaadstruktuur zeer dicht bij 
M. krahnii. Het uiterlijk van de plant doet echter meer denken aan een vorm 
van M. paucicostata. Mogelijk is deze plant een overgangsvorm tussen M. 
paucicostata en M. krahnii.
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V erw an tsch ap pen  binnen de p aucicostata-g roep
De soorten van de paucicostata-groep zijn nauw aan elkaar verwant. Zaad- 
en bloemkenmerken maken het zeer waarschijnlijk dat de soorten zoals we 
die nu kennen, uit één gemeenschappelijke voorouder zijn voortgekomen. 
Het feit dat we de meest oorspronkelijke kenmerken in het zuidelijk deel 
van het verspreidingsgebied vinden (bij de soort M. paucicostata in de 
buurt van Huari, dept. Ancash) doet vermoeden dat in het verleden deze 
planten zich in noordelijke richting via het Maranon-dal hebben verspreid. 
M. paucicostata heeft b.v. een zaadtype en bloembouw die het dichtst bij 
de overige Matucana's staat, in het bijzonder bij de soorten van de 
intertexta-groep, die in het gebied van de Rio Crisnejas voorkomen. Gaan
de van zuid [M. paucicostata bij Huari) naar noord (M . madisoniorum bij 
Bagua) zien we het zaad en de inwendige bloembouw geleidelijk verande
ren.
Ook de behoefte aan warmte (of, zo u wilt, koude-resistentie) wijst op een 
nauwe verwantschap tussen de 6 soorten van de paucicostata-groep. De 
hoogte van de groeiplaatsen neemt uiteraard af als men een rivier in 
stroomafwaartse richting volgt. M. paucicostata groeit op een hoogte van 
2500 meter of meer, vergelijkbaar met de meeste overige Matucana's, die 
echte hooggebergte-planten zijn en dus (ook in cultuur) wel wat kou kun
nen verdragen. M. madisoniorum daarentegen groeit op slechts 400 meter 
boven zeeniveau en heeft dan ook vee! meer behoefte aan warmte.
Zaad- en bloemkenmerken blijken zeer geschikt om onderlinge verwant
schappen vast te stellen (fig. 5). De plaats van de 6 soorten in de afstam
ming komt overeen met een verspreiding in noordelijke richting. M. krahnii 
vormt hierop de enige uitzondering. Deze soort staat qua zaadstruktuur en 
bloembouw het dichtst bij M. paucicostata maar groeit ca. 300 km noor
delijker hiervan bij Balsas, dus zelfs een heel stuk noordelijker dan M. tuber- 
culata en ook op grotere hoogte dan M. formosa en M. tuberculata. Mo
gelijk is deze groeiplaats een restant van een vroeger veel groter versprei
dingsgebied, of heeft M. krahnii een meer oostelijk gelegen verspreidings- 
route op grotere hoogte gevolgd.
Wij delen Ritters mening niet als zou M. oreodoxa nauw verwant zijn aan 
M. madisoniorum. De zaden van beide soorten zijn volkomen verschillend. 
Bovendien groeien ze wel erg ver van elkaar vandaan (ca. 500 km).

(Wordt vervolgd)

Co rr. adres: Beatrix laan 10, 7711 KG Nieuwleusen

Enkele N edercaliforn ische gehaaktdoornigen nogm aals  
beschouwd

BERT JONKERS

Na de artikelenreeks over de haakdoornige Mammillaria's van Baja Califor- 
nia en de publikatie van de serie Megastigmatae wil ik gaarne reageren op 
hetgeen over een deel van deze plantengroep is geschreven. In de literatuur 
komen we bij een aantal van deze Mammillaria-soorten namelijk nogal eens 
onduidelijkheden of onjuistheden tegen.
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Kaartje van Baja California met geografische namen genoemd in de tekst (gedeeltelijk naar Moran en Lindsay, 1949; met 
dank aan Ruud van Aarle).

De verwarring over de identiteit en het voorkomen van M. goodridgei" is 
hiervan een voorbeeld. Voor deze reeds in 1 846 door J. Goodridge verza
melde soort werd als typevindplaats Isla Cedros opgegeven (zie kaartje). Van 
het originele materiaal zijn geen gegevens van bloemen en vruchten bekend. 
In 1 889 werd door E. Palmer, destijds werkzaam op het Departement van 
Landbouw in de Verenigde Staten, op de nabijgelegen Islas San Benito een 
Mammillaria verzameld die als M. goodridgei werd gedetermineerd (zie Lind
say, 1 950). Deze plant werd later echter het type van M. neopalmeri.
Rosé verzamelde in 1911 op Cedros planten die hij hield voor M. goodrid
gei. In The Cactaceae' (Britton en Rosé, 1 923) wordt voorts het nabije 
vasteland als groeigebied opgegeven. De in dit werk afgebeelde plant werd 
verzameld bij Mulegé, aan de oostkust van het schiereiland. Hun soortbegrip 
werd door Gates kennelijk nogal ruim bevonden, want deze auteur beschreef 
de vastelandvormen als Neomammillaria hutchisoniana21. Het areaal van 
M. goodridgei leek hiermee weer teruggedrongen tot het eiland Cedros. 
Craig (1 945) geeft als verspreidingsgebied Cedros, 'andere eilanden' en - 
wederom - het aangrenzende vasteland op. De door hem afgebeelde plant
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M. angelensis Craig

Foto van de schrijver

werd in 1 942 door Lindsay op het eiland Guadalupe verzameld (zie kaartje). 
Lindsay is zelf niet zo zeker van de juistheid van deze determinatie; in een 
verslag van een later bezoek aan dit eiland lezen we dat op Guadalupe 
slechts twee soorten cactussen groeien, nl. Opuntia prolifera in het centrale 
en noordelijke deel en in het zuiden een niet spruitende Mammillaria, waar
van wordt gezegd: "geïdentificeerd als M. goodridgei (...) maar verschilt in 
verscheidene opzichten" (Moran en Lindsay, 1950). Welke verschillen dit 
zijn wordt helaas niet uit de doeken gedaan.
Uit het voorgaande valt op te maken dat men niet zo goed weet waar de 
soort, behalve op Cedros groeit, hetgeen voor een deel terug te voeren is op 
de gebrekkige definitie van deze soort. Om de ware identiteit van M. 
goodridgei vast te stellen zou de meest logische stap zijn om topotype- 
materiaal3' te verzamelen en de oorspronkelijke beschrijving aan te vullen. 
Het is bijvoorbeeld niet duidelijk op welk materiaal zowel Britton en Rosé als 
ook Craig hun bloembeschrijving gebaseerd hebben.
Door Lindsay en Dawson zijn dergelijke ontbrekende details echter reeds ge
geven (zie Hunt, 1970 en 1 984). Het blijkt nu dat op Cedros twee 
Mammillaria-species groeien4, waarvan het groeigebied bij de noordpunt 
van het eiland ligt; de groeiplaatsen zijn echter goed gescheiden. Bij de ene 
soort vertonen de bloemen groene stempels (M. goodridgei sensu Craig), bij 
de andere zijn ze dieprood (var. rectispina Dawson). De verschillend ge
kleurde stempels suggereren dat ze niet nauw verwant zijn5. Ondanks de 
naam van de laatste komen gehaakte doorns ook bij deze vorm voor. Aange
zien het holotype van de var. goodridgei niet bewaard is gebleven (Hunt, 1 984)
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valt niet meer na te gaan welke van de twee Scheers plant voorstelt. Gezien 
dit feit lijkt het dan ook beter de naam M. goodridgei te laten vallen. De plan
ten op Cedros waarvan de bloemen groene stempels hebben kunnen het 
best M. hutchisoniana genoemd worden. Waartoe de vorm met roodstem- 
pelige bloemen gerekend moet worden is nog niet duidelijk (Hunt, op. cit.). 
Een ander - schijnbaar - probleem betreft het verspreidingsgebied van M. neo
palmeri Britton en Rosé geven als groeiplaatsen "San Benito eilanden en 
mogelijk Guadalupe". Craig beeldt zelfs een exemplaar - dat onmiskenbaar 
tot M. neopalmeri behoort - van Guadalupe af. Nu weten we van Moran en 
Lindsay (1 950, zie hierboven) dat deze soort niet op dit eiland voorkomt, 
maar uitsluitend op de Islas San Benito (Lindsay, 1 950). Volgens laatstge
noemde schrijver groeit de plant op alle drie eilanden, maar het meest uit
bundig op het middelste eilandje. Zijn indrukwekkende groeiplaatsfoto's, die 
door Backeberg (1961) gereproduceerd zijn, geven een goede indruk van 
de plant in zijn habitat. Lindsay acht de verkeerde groeiplaatsopgave van 
Craig te wijten aan het feit dat toentertijd de planten door vissers werden ver
zameld, die geen nauwkeurige 'boekhouding' bijhielden waar ze hun planten 
hadden gevonden.
Het is misschien wel aardig hier even stil te staan bij de wijze waarop de 
soort aan de hier gebruikte naam is gekomen. Na oorspronkelijk in 1 892 als 
Cactus palmeri door Coulter beschreven te zijn werd de plant door Brande- 
gee in 1 897 (Erythea, vol. 5, p. 1 1 5) nogmaals beschreven als Mammilla
ria dioica var. insularis. Zij merkte op dat het taxon reeds als C. palmeri was 
gepubliceerd, maar dat de kombinatie Mammillaria palmeri al in 1 846 door 
Jacobi was gebruikt voor een geheel andere plant, waarvan de identiteit 
overigens tot op heden onduidelijk is gebleven. Als Neomammillaria palmeri 
vinden we de soort in het standaardwerk van Britton en Rosé. Tien jaar na 
het verschijnen van deze publikatie werd C. palmeri in 1 933 door Bödeker in 
het geslacht Mammillaria geplaatst, waardoor echter een homoniem6 werd 
gecreëerd. Craig (1 945) maakte tenslotte een eind aan de taxonomische 
zwerftocht door het voorvoegsel neo aan de soortaanduiding toe te voegen. 
Indien men de plant als variëteit van M. dioica wil zien dan is de korrekte 
naam niet M. dioica var. neopalmeri, zoals door Neutelings (Succulenta,
1 986, jrg. 65, p. 119) is voorgesteld, maar dient men de naam van Bran- 
degee, M. dioica var. insularis, te gebruiken aangezien dit de oudste naam 
voor dit taxon in deze rang is. (Art 61.1).

Tot slot nog enige opmerkingen over M. verhaertiana. Bödeker, die de soort 
beschreef, vermoedde verwantschap van 'zijn' soort met M. spinosissima, 
maar de haak aan één van de middendoorns en de witte bloemen maken dit 
niet erg waarschijnlijk. Tegenwoordig weten we echter niet veel beter. Van 
de typevindplaats is niet meer bekend dan dat die in Mexico ligt. In dit ver
band is het nogal komisch dat Britton en Rosé als verspreidingsgebied opge
ven: "Alleen bekend van de typevindplaats".
Dat we menen te weten dat de soort groeit bij Bahia de los Angeles ('Los An- 
geles Bay') op het vasteland van Neder-Californië is voornamelijk de 'ver
dienste' van Craig, die een aldaar door Lindsay verzamelde plant als M. ver
haertiana determineerde. Hunt (1 983) merkt op dat deze plant beter tot M. 
angelensis gerekend kan worden7. Inderdaad lijken de afgebeelde planten in 
'The Mammillaria Handbook' op p. 1 60 en p. 1 65 sterk op elkaar. 
Backeberg (1961) betwijfelt eveneens de determinatie van Craig en vindt de 
plant afgebeeld bij Bödekers beschrijving gelijk aan exemplaren van M. phi- 
tauana, waarbij de oudere naam M. verhaertiana prioriteit heeft.
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Wie uiteindelijk gelijk heeft zal nooit meer nagegaan kunnen worden; bij het 
ontbreken van een type en nadere omschrijving van de vindplaats is het ver
moeden dat Bödekers plant afkomstig is van Neder-Californië al een uiterste 
konklusie. Net als M. goodridgei kan M. verhaertiana als onvolledig bekende 
soort maar beter worden vergeten.

I N U i e n  v d i  i u c  a u i c u i .  _  „ , O L_
1 In de oorspronkelijke publikatie (in Salm-Dyck: Cact. Hort. Dyck., 1850) werd Scheer s 

soortaanduiding goodrichii gebruikt. Bij een latere gelegenheid gebruikte Scheer de schrijf
wijze goodridgii, zo de eerdere naam korrigerend (toegestaan volgens I.C.B.N., Art. 73.1 ); 
dit is ook de door Hunt geprefereerde spelling. De uitgang is echter nog onjuist en dient ge- 
korrigeerd te worden (Art. 73.10). De juiste naam is daarom goodridgei

2 Craig stelde M. bullardiana synoniem aan M. hutchisoniana, overigens zonder argumenta
tie Volgens Backeberg (1961) verdient de naam bullardiana prioriteit omdat deze eerder ge
publiceerd zou zijn. De datum van publikatie is voor beide soorten echter gelijk. Indien we het 
inzicht van Craig delen dienen we de soortnaam M. hutchisoniana te gebruiken, aangezien 
dit de keus was van degene (i.c. Craig) die de soorten het eerst samenvoegde (Art. 75.2).

3 Een topotype is een exemplaar van een benoemde plant (dier, fossiel) van de typevindplaats.
4 Behorend tot het subgenus Mammillaria. M. (subgen. Cochemiea) pondii groeit in het zuid

westen. , .,
5 M. goodridgei var. rectispina is dus niet gewoon een rechtdoormge vorm van var. goodrid

gei zoals Pilbeam (1 981) ons wil doen geloven.
6 Een homoniem is een gelijke naam voor een andere plant (dier, fossiel).
7 De duidelijkheid wordt overigens niet gediend met de door Craig voor M. angelensis opge

geven typevindplaats “ Angel de la Guardia Island in Los Angeles Bay
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Marshallplein 85, 2 2 8 6  LJ Rijswijk

C actusliefhebbers in Israël

J. SPIRO

Als één van de weinige leden (of mogelijk als enig lid) van Succulenta, 
woonachtig in Israël, vroeg ik mij af of het u misschien interesseert, hoe wij 
hier onze cactussen houden.
Allereerst is er het grote verschil van klimaat en neerslag (in verhouding 
met Nederland) daar wij hier een Middellandse-Zeeklimaat hebben, dat te 
vergelijken is met dat van ondermeer Zuid-Spanje en Marokko. Toch zijn 
ook in Israël zelf grote plaatselijke verschillen in klimaat. Op de Hermon bij
voorbeeld (een berg op de noordgrens van de Galan) valt iedere winter 
sneeuw (die soms maandenlang blijft liggen), terwijl in de zomer in Elath 
(aan de Rode Zee) het kwik tot ± 4 5 ° C  stijgt. Ook de regenval is plaatselijk
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heel verschillend, met in het noorden veel meer regen dan in het droge 
zuiden. De regens vallen in de wintermaanden; in 1 986 hadden we niet 
meer dan de helft van de jaarlijkse (doorsnee) neerslag, wat in die zomer 
voor de landbouw veel minder bevloeiingswater betekende, m.a.w. veel min
der inkomsten van de landbouw.
De uiteenzetting over het klimaat hier heb ik gegeven om u duidelijk te ma
ken, waarom wij zonder dure inrichtingen onze hobby kunnen bedrijven, 
met de grotere cactussen in de tuin en de kleinere in potten en bakken. 
Ook de kleinere staan het gehele jaar buiten, maar in de winter onder een 
afdak als bescherming tegen de regen (als het hier regent, valt 't, letterlijk, 
met bakken uit de hemel).
t Grootste deel van m'n 40 jaren in Israël bracht ik in het noorden door, 

waar ik mijn cactussen in de winter moest beschermen tegen de kou (bij 
uitzondering tot 0°C). Thans woon ik in het zuidelijk deel van het centrum 
van Israël, waar 's winters de temperatuur tot minimaal 6 -7 °C daalt; hier 
zijn geen bijzondere voorzieningen nodig.
Zaaien doe ik vanaf begin maart in een bakje met een hoge rand, waarover 
ik een stuk doorzichtig plastic leg, dat door een elastiekje wordt vastgehou
den. Het bakje zet ik op een plank waar 't genoeg zon krijgt; dagelijks lucht 
ik 5-10 minuten tot de plantjes groot genoeg zijn om het plastic eraf te la
ten.
Mijn cactussen in potten en bakken zet ik vanaf begin oktober (vóór de gro
te regens) onder een dak en ze krijgen dan nog minimaal water; ervaring 
heeft me geleerd, dat géén van m'n cactussen doodgaat van de kou (die er 
niet is), maar dat overtollig (regen-)water de opgepotte cactussen doet ver
rotten.
Ik heb een stukje tuin voor gewone planten en struiken, die veel meer wa
ter krijgen dan de cactussen, die in een aparte hoek staan. De grond in Nit- 
sanim bevat een groot percentage zand, want onze kibboets is op een zan
dige heuvel gebouwd. De gewone tuin krijgt 1 x per jaar koemest (we hou
den zo'n 350 melkkoeien); m'n cactussen in de tuin gaf ik tot nu toe geen 
mest. Daar de grond zo licht is, heb ik praktisch geen last van wegrotten bij 
deze cactussen, die toch zo gewoon aan de regen blootgesteld zijn, als 't ten
minste regenen wil. Zowel de cactussen en vetplanten in potten en bakken 
als die in de tuin bloeien vanaf maart, met april-mei als hoogtepunt, maar 
sommige bloeien ook in andere jaargetijden, inclusief de winter.
Cactussen in het wild (verwilderd) vindt men hier eigenlijk maar uit één 
geslacht: de schijfcactussen (Opuntia), die eeuwen geleden ingevoerd wer
den. Zij werden voornamelijk gebruikt (door Arabische boeren) om kudden 
(meestal geiten) buiten bewerkte velden te houden. Het opruimen van zo'n 
rij cactussen 0/2-2 meter hoog) moest men met een bulldozer doen en 
moest enige malen herhaald worden. In vroeger jaren (nu zie je ze weinig 
meer) werden de rijpe vruchten van de Opuntia schoongemaakt (ontdaan 
van alle dorens) en als delicatesse op ijs verkocht.
Er bestaat in Israël (in Tel-Aviv) een vereniging van cactusliefhebbers, waar 
de leden samenkomen voor lezingen, cursussen, verkoop en bezoeken aan 
interessante tuinen en verzamelingen van cactussen. In het algemeen kan 
men zeggen dat in de laatste 10-15 jaren er in Israël een groeiende inte
resse voor kamerplanten, tuinen en - in mindere mate - ook voor cactussen 
ontstaan is, zoals we die voorheen niet gekend hebben.

Kib. Nitsanim, 79290 Israël
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Notocactus uebelmannianus Buining
A.B. PULLEN
De afgebeelde plant is 9 cm é bij een hoogte van 5 cm. Het lichaam is glan
zend donkergroen. Er zijn 15 ribben, waarop omhooggerichte knobbels 
staan. De areolen dragen eerst wat witte wol; later worden ze kaal. Het aan
tal randdorens per areool bedraagt 6-8. Niet alle randdorens zijn even lang, 
meestal zijn de omhoogwijzende randdorens het kortst. De meeste dorens 
liggen min of meer tegen het plantelichaam aan. Per areool is er één doorn 
die meer van het plantelichaam afstaat en schuin omlaag wijst. Deze zou 
men middendoren mogen noemen.
De schitterende, wijnrode bloemen verschijnen vroeg in het voorjaar. Zij zijn 
ongeveer 5 cm in diameter. In de rode bloem vallen de heldergele helmknop- 
pen op met in het centrum de rode stempels. De vrucht is rood, de mutsvor
mige zaden zijn bruin.

N. uebelmannianus is afkomstig uit de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do 
Sul. De soort is in 1 968 door Buining beschreven en vernoemd naar de 
Zwitserse cactuskweker en handelaar W. Uebelmann.
Er is ook een geelbloeiende variëteit beschreven.
Deze soort is niet moeilijk in cultuur. Zaailingen groeien goed, mits men ze in 
de winter niet volledig laat uitdrogen. De planten moeten, zoals bijna alle No- 
to's, vroeg in het voorjaar aan de groei gebracht worden. Nieuwgroei is dan 
dikwijls al in februari zichtbaar. Oppassen voor verbranding in het voorjaar. 
In de zomer krijgt zij de normale verzorging. Overwinteren bij temperaturen 
tussen 8 en 1 2°C. Een tijdelijke verdere daling van de temperatuur zal de 
planten niet schaden.
Beatrix!aan 10, 7711 KG Nieuwleusen F °t°  van de schrijver
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Parodia sanguiniflora Friöex Backbg.

PETER MANSFELD

De bekende Tsjechische 
cactuskenner A.V. Fric 
verzamelde rond 1 920 op 
een van zijn tochten door 
de Argentijnse provincie 
Salta een bloedrood bloei
ende plant, die tot op de 
dag van vandaag tot de 
mooiste vertegenwoordi
gers van haar geslacht be
hoort.
Parodia sanguiniflora is
een ideale plant voor lief
hebbers met weinig ruim
te. Bij ongeveer 5 cm dia
meter is zij volgroeid. 3 
jaar oude planten kunnen 
reeds bloeien.
Op de spiraalvormig ge
plaatste knobbels staan 
witte randdorens en bruine 
middendorens met een 
sterk gebogen punt. Op
vallend is de van mei tot 
september optredende 
compacte knopvorming in 
de wollige schedel. De 
bloedrode bloemen, met 
een zijde-achtige glans, 
blijven een aantal dagen 
goed. Meestal bloeit P. 
sanguiniflora enkele keren 
per jaar, vaak zelfs continu 
gedurende de gehele 
bloeiperiode.

Frisse lucht en een zeer zonnige standplaats dragen bij tot een fraaie bedoor- 
ning. Aan het substraat worden geen bijzondere eisen gesteld. De kweek uit 
zaad is enigszins moeilijk, vooral omdat de zaailingen het eerste jaar erg klein 
blijven.

Brauersgasse 3, 25  Rostock, DDR Vert.: Ludwig Bercht

Kaktusy jrg . 2 1 , nr. 6  (19 8 5 )
Schutz bespreekt de op de voorplaat afgebeelde Rebutia orurensis Stuchlik beschouwt Wiggin- 
sia spec. W 34 en komt tot de conclusie dat het een nieuwe soort is. Baborak stelt Pyrrhocactus 
jussieui voor. De cultuur en opkweek vanuit zaad van Pediocactus winkleri behandelt Pakosta. 
Sedum morganianum en cv. 'burrito ' komen ter sprake in een artikel van Riha en Subik. Schütz 
houdt zich bezig met Astrophytum-bybbden. Mazel geeft een overzicht van de cactusvegetatie 
van het Venezolaanse eiland Margarita. Verzorging in de wintermaanden gaat vooraf aan het slot
artikel, waarin Riha en Subik Cleistocactus candelila voorstellen.
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Boeken
Epiphyllums and other related genera, door Takashi Hashizum e. Deel I, 1 9 8 2 . 167  
pag., 22 x 2 9  cm . Prijs $ 2 1 ,9 5 . Te verkrijgen bij Rainbow Gardens Bookshop, P.O. 
Box 7 2 1 , La Habra, Ca 9 0 6 3 3 -0 7 2 1 , USA.

Dit werkelijk schitterende boek bevat 246 kleurenfoto's die soms paginagroot zijn. De foto's zijn 
als volgt verdeeld over de geslachten: 9 Epiphyllum en 1 51 Epiphyllum-hybriden, 2 Heliocereus 
2 Aporocactus, 2 Disocactus, 5 Selenicereus, 3 Hylocereus, 1 Wilmattea, 1 Nopalxochia, 1 
Deamia, 1 Epithelanthus, 10 Aporophyllum, 1 1 Rhipsalis en 4 7 Schlumbergera- en Zygocac- 
tus-hybriden. Het boek is geschreven in het Japans, maar bij elke foto staat de naam van de 
plant, alsmede de naam van de kweker, vermeld in onze Latijnse lettertekens. In dit boek treft 
men naast de meer algemeen bekende soorten ook afbeeldingen aan van soorten die niet voor
komen in de kleurencatalogussen van de Amerikaanse kwekerijen. Zo verkrijgt men visualisering 
van soorten die men alleen via beschrijvingen kent. De kleinblijvende planten als ook de oude cul- 
tivars, zoals die van Curt Knebel, zijn goed vertegenwoordigd. Uit de groep van de Schlumberge- 
ra/Zygocactus-hybriden zijn enkele mooie cultivars opgenomen zoals 'Noris', 'Marie', 'Snow 
Flake', 'Rainbow' en 'Shocking Pink'.
Alhoewel het boek in eerste aanleg bedoeld is om de kennis over de Epiphyllum-hybriden te ver
spreiden is het toch jammer dat de epifytische soorten zo weinig aan bod komen. Wel zijn twee 
foto's opgenomen van takvormen van epifytische cactussen.
Het boek bevat ook een gedeelte over de cultuur van Epiphyllums. Alhoewel de tekst in het Ja
pans staat zijn sommige gedeeltes echter goed te volgen via de zwart-wit fotG s en tekeningen. 
Ondanks de taalbarrière een boek dat elke geïnteresseerde Phvllocactusliefhebber zou moeten 
bezitten.

Epiphyllums and other related genera, door Takashi Hashizum e. Deel 2 , 1 9 8 5 . 167  
pag., fo rm aat 22  x 2 9  cm . Prijs $ 2 1 .9 5 . Te bestellen bij Rainbow Gardens Book
shop, P.O. Box 7 2 1 , La Habra, Ca 9 0 6 3 3 -0 7 2 1 , U SA .

Dit boek is een vervolg van het eerste deel uit deze serie, geschreven in het Japans. Het boek is 
goed verzorgd. De 281 kleurenfoto's, gemaakt van andere planten dan die afgebeeld staan in 
deel 1, zijn als volgt verdeeld: 1 5 Epiphyllum en 202 Epiphyllum-hybriden, 1 0 Aporophyllum, 
26 Schlumbergera- en Zygocactus-hybriden en species, 21 Rhipsalidopsis, 2 Aporocactus, 2 
Selenicereus, 1 Heliocereus, 1 Hylocereus en 1 Eccremocactus. Bij de afbeeldingen staan de 
naam en in het geval van hybriden tevens de kweker in onze Latijnse lettertekens; de tekst van 
het boek is in het Japans gesteld. Voor zover valt na te gaan zijn de namen van de afgebeelde 
planten, alsmede de daarbij vermelde afmetingen en kleur, uiterst betrouwbaar. De bloemkleu- 
ren zijn niet intensiever weergegeven dan ze in werkelijkheid zijn. Een prachtig voorbeeld daarvan 
is de hybride 'Jennifer Ann' met zijn wit met gele bloem; meestal staat deze verzadigd geel afge
beeld, maar hier is de weergave natuurgetrouw.
De dubbele Phyllo's komen in dit deel goed aan bod. Bij de Zygocactus-hybriden is de mooie 
'Gold Charm' het vermelden waard. Van de zeer zeldzame Eccremocactus bradei staat een kleu
renfoto afgedrukt.
Ook dit deel bevat een gedeelte over de cultuur van epifytische cactussen, helaas natuurlijK wel 
in het Japans. Dit goed verzorgde boek is niet alleen interessant voor de Epiphyllumliefhebber 
maar is ook een aanwinst voor anderen.
Frank Süpplie

T IJD S C H R IF T E N

Inform ationsbrief ZAG -M am m illarien  1 985
Op de voorplaat van dit jaarboek van de Kulturbund de D.D.R. Zentrale Arbeitsgemeinschaft 
M. fuscohamata en M. deherdtiana. alle van de hand van M. Commichau. Th. Linzen koos M. 
klissingiana als onderwerp. Dezelfde schrijver brengt een artikel over taxonomische problemen 
met als titel: "Ehrenberg en diens 40 Mammillaria's uit Mexico". Ofschoon H. Dittberner blij is 
met het "Huntse" systeem, geeft hij hier en daar ongezouten kritiek in de richting van die Engel
se Mammillariakenner. Maar ja, die nooit schrijft, nooit kritiek krijgt. B. Hofmann vraagt uitvoerig 
aandacht voor M. lanata en M. albilanata Hij komt tot een combinatio nova, te weten M. ele
gans var. lanata. Indirect kunnen we tevens de conclusie trekken dat Hofmann de naam elegans 
trouw blijft, zulks in tegenstelling met Hunt, die enige jaren geleden deze naam synoniem stelde 
aan M. supertexta P. Mansfeld neemt de volgende soorten in het vizier: M. meridiorosei, M. 
schiedeana en M. swinglei H.-J. Voigt geeft een verslag van zijn kweekervaringen met M. anni- 
ana Th. Linzen schrijft over diezelfde plant en geeft tevens literatuurinformatie over l/l. hum- 
boldtii. Ch. Glass en R. Foster brengen hun verhaal over M. hernandezii, dat eerder in het Ameri
kaanse blad werd gepubliceerd. A. Lau bespreekt M. rekoi var. aureispina en M. reko iva t. lep- 
tacantha, beide ook al elders in de openbaarheid gebracht.
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Aan W. Reppenhagen is de eer een tweetal nieuwe Mammillaria's te presenteren (eerder in KuaS 
verschenen) t.w. M. hubertmulleri en M. limonensis De lezer die hierbij zijn voorhoofd fronst 
over al dit overnemingswerk dient wel te bedenken, dat het voor de Oostduitse liefhebbers niet 
zo eenvoudig is om aan buitenlandse literatuur te komen.
Dan zijn er nog vele bijdragen van lezers die allerlei merkwaardigheden aan het papier toevertrou
wen, dan wel bepaalde discussies voortzetten. Het fotowerk is doorgaans van prima kwaliteit. 
Al diegenen die het geslacht Mammillaria en aanverwanten een warm hart toedragen, adviseer ik 
dit jaarboek, dat inmiddels in zijn tiende jaar zit, te bemachtigen. Bij mijn weten is dit het enige or
gaan dat op niveau over deze plantengroep publiceert. Nu is het helaas niet mogelijk zich op dit 
blad te abonneren. Maar via een ruilabonnement valt er wel wat te regelen. Zeer aantrekkelijk 
ook, want deze werkgroep geeft nu ook een losbladig systeem uit waarvan inmiddels 20 afleve
ringen verschenen zijn.

Theo Neutelings

Cactacea brugensis jaargang 7, 1985.
IMr. 1. Bourdoux bespreekt Mammillaria meridiorosei en Agave shaw ii ssp goldmaniana Lau 
is in zijn Zuidamerikaanse dagboek in de omgeving van Chalhuanca en Andahualyas, Peru.
Nr. 2. Lanssens bespreekt Coryphantha recurvata en Gymnocactus beguinii var. senilis 
Moeyaert houdt een praatje over Opuntia's Lau's cactusdagboek gaat rustig verder.
Nr. 3. Bourdoux bespreekt Mammillaria sheldonii en Neirinck Ariocarpus retusus var. furfu- 
raceus.
Nr. 4. Aandacht voor Echinopsis, Epidendrum radicans, Pseudolobivia kermesina en Agave 
shawii Verzorging in de maand mei.
Nr. 5. Maandverzorging voor juni. Aandacht voor Escobaria tuberculosa en Echinocereus ar
matus Lanssens beschrijft zijn tocht door de Siërra de Calmelli.
Nr. 6. Lanssens neemt Bergerocactus emoryi onder handen en Neirinck Echinocactus grusonii 
en Tillandsia aeranthos
Nr. 7-8. Bespreking van Leuchtenbergia principis en Ferocactus acanthodes Lanssens geeft 
een verslag van zijn bezoek aan de groeiplaats van idria columnaris Lau's aflevering behandelt 
deze keer een aantal Lobivia's: L. corbula, L. allegraiana, L. incaica en L. minuta Van Donke- 
laar schrijft over de verzorging van Hoya’s
Nr. 9. Bespreking van Copiapoa cinerea en Cylindropuntia imbricata
Nr. 10. lm memoriam Paul Bourdoux. Besproken worden Parodia saint-pieana en Tillandsia 
bulbosa Lode beschrijft hoe planten zich aanpassen aan een dorre omgeving.
Nr. 11 . Neirinck bespreekt Encephalocarpus strobiliformis en Notocactus ottonis. Lanssens 
geeft de verzorging voor de maand december. De delen 3 en 4 van het artikel van Lode over de 
aanpassing van planten aan een dorre omgeving besluiten dit nummer.
Nr. 12. Neirinck bespreekt Lobivia famatimensis v densispina en Epithelantha micromeris 
Lode besluit zijn artikel.

Grusonia jaargang 25, 1985.
No. 1. Delanghe sluit zijn artikel over Rebutia’s af met cultuurtips. Busser schrijft over En- 
dophyllum sempervivi, een roestzwam. Crombez vervolgt zijn serie over de indeling der cactus
soorten.
Nr. 2. Vandecaveye bespreekt kenmerken, cultuur en enkele soorten uit het geslacht Aeonium 
Crombez zet zijn serie over de verklaringen van geslachtsnamen voort.
Nr. 3. Fonteyne behandelt Mammillaria candida Houthoofd geeft zijn zaaiervaringen. Gestart 
wordt met een serie over de geschiedenis van 25 jaar Grusonia. Roodbloeiende Gymnocalyci- 
ums krijgen aandacht van Crombez. Een artikel over de voorjaarsverzorging gaat vooraf aan een 
levensbeschrijving van N.E. Brown door Busser.
Nr. 4. Vandecaveye behandelt het hoe en wat van het zaaien.
Nr. 5. Het artikel over roodbloeiende Gymno's wordt afgesloten. Vandecaveye behandelt het 
verpotten.
Nr. 6. Een groot gedeelte van dit nummer omvat een verslag van de feestelijkheden rond het 2 5- 
jarig bestaan van Grusonia. Crombez behandelt de naamgeving van cactussen.
Nr. 7. Houthoofd schrijft over zuurgraad (pH).
Nr. 8. Crombez geeft een vertaling van de "Code of Conduct" uit het Britse tijdschrift.
Nr. 9. Crombez start een artikel over geelboeiende Gymnocalyciums Vandecaveye zet uitvoe
rig de voorwaarden uiteen voor een gezonde plantengroei met aandacht voor de grond en de be
mesting. Keirse houdt een inleiding over de andere succulenten.
Nr. 10. Keirse bespreekt een aantal Pachypodiums evenals de methode van verzorging. Crom
bez start met een serie over zaaien; in de eerste aflevering gaat hij in op het schoonmaken van 
het zaad. Myriam zet Andries Bongaards in 't zonnetje. Houthoofd gaat in op het verschijnsel 
smeul.
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IMr. 11. Keirse wijdt een drietal pagina's aan het geslacht Cotyledon. Vandecaveye bespreekt 
een aantal problemen die in de winter kunnen optreden. Jaarverslag van de werkgroep Gymno- 
vriend.
Nr. 1 2 . Pterodiscus is het onderwerp van een artikel van Keirse. Crombez vervolgt zijn verhan
deling over het zaaien. Vandecaveye belicht het geslacht Jatropha 

Ludwig Bercht

In memoriam

H ugo Schlosser
6-1 2-1 9 0 3 -1 3 -1 -1  987

Opnieuw is er een belangrijke steun ontrukt aan degenen die zich intensief 
bezighouden met de studie van het geslacht Notocactus. Maar ook in bre
dere kring was Hugo Schlosser een opvallende persoonlijkheid die zich 
door zijn bescheidenheid onderscheidde.
Hij werd op 6 december 1 903 uit joodse ouders geboren in het nu Tsjechi
sche Ostrava. Na een niet bepaald gelukkige jeugd werd hij in 1 933 gedi
plomeerd tuinbouwinspecteur in Berlin-Dahlem, waarop evenwel door de 
politieke ontwikkelingen opnieuw een zeer moeilijke periode voor hem uit
brak. Dank zij het feit dat hij van geboorte Oostenrijker was kreeg hij de ge
legenheid om uit Duitsland te vertrekken. Na veel beslommeringen kwam 
hij met zijn vrouw en 2 kleine kinderen in Buenos Aires aan. Omdat hij in
middels geleerd had dat het leven zeer hard kan zijn, probeerde hij alles om 
aan de slag te komen, totdat hij uiteindelijk in de buurt van Montevideo een 
boomkwekerij opzette.
Hij begon pas in de zestiger jaren interesse te krijgen voor cactussen. Hij 
wilde de cactusflora van Uruguay nauwkeurig bestuderen en vond ook di
verse nieuwe soorten waarvan er één door Van Vliet naar hem vernoemd 
werd: Notocactus schlosseri. Juist door het feit dat hij zich als Zuidameri- 
kaan intensief voor deze planten interesseerde en ook anderen tijdens hun 
studietochten begeleidde (van Vliet, Rausch, Prestlé, Abraham) is hij van 
grote waarde geworden voor de wetenschap. Het is te hopen dat zijn aan
tekeningen niet verloren gaan en als basis kunnen dienen om zijn werk 
voort te zetten.
Moge hij nu de rust gevonden hebben die hem tijdens zijn leven niet ge
gund was.

J. Theunissen
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PHYLLO-sofie
P. VAN VEEN

Iedere hobby kost geld, wordt er vaak gezegd en meestal is dit inderdaad 
een juiste vaststelling. Maar natuurlijk wil je die negatieve geldstroom zo 
klein mogelijk houden en toch zoveel mogelijk plezier in de hobby beleven. 
Bij Succulenta is dit vaak mogelijk in afdelingsverband en daarom wil ik in 
deze aflevering eens iets vertellen over hetgeen wij in onze afdeling doen 
om onze leden het leven zo goedkoop mogelijk te maken. Zonder enige 
twijfel trap ik hierbij openstaande deuren in, want in vele afdelingen 
worden dergelijke aktiviteiten normaliter al jarenlang uitgevoerd. Dat begint 
dan bij het gezamenlijk inkopen van zaden in het buitenland, waarover ik de 
vorige maand het een en ander schreef. Die zaden moeten echter tijdens 
het kiemen beschermd worden tegen aantasting door schimmels en daar
voor gebruiken wij TMTD. Dat spul is slechts in kiloverpakking in de handel 
en we doseren het per gram, dus hier ligt alweer een dankbare taak voor 
een afdelingsbestuur: gezamenlijke inkoop en distributie in kleine porties 
onder de daarvoor geïnteresseerde leden.
De volgende stap is de inkoop van de benodigde bloempotten, waarbij ik 
mij beperk tot de plastic potten, daar de ouderwetse stenen potten haast 
niet meer gebruikt worden. Deze potten kopen wij in grote hoeveelheden 
in. Een karton met 5 '/2  cm ronde potjes bevat ongeveer 3200  potten, die 
van 6 '/2  cm zitten met ca. 2000  in één verpakking en dat zijn aantallen, 
waar de eenvoudige liefhebber niets aan heeft. Zoveel potten verbruikt hij 
in zijn leven niet. De prijs is echter buitengewoon interessant voor hem, 
want inclusief BTW kost een 5 '/2 cm potje 4 cent en een 6 '/2  cm potje 6 
cent per stuk. Een kleine (beginnende) kweker heeft royaal genoeg aan b.v. 
50 potjes van beide maten in een jaar en dat kost hem bij gezamenlijke in
koop 50 x 4 cent + 50 x 6 cent = f  5 ,00 . Ik heb mij de moeite ge
troost, bij drie tuincentra te informeren wat de prijs was van deze 1 00 pot
jes en ik kreeg achtereenvolgens te horen: f  22 ,50 , f  25 ,0 0  en de goed
koopste was f  1 8 ,0 0 . Dat is eigenlijk logisch, want het is een incourant 
artikel voor de detailhandel en er moet toch ook nog aan verdiend worden. 
De meest gangbare maten van potten worden door onze afdeling in voor
raad gehouden, waaronder ook vierkante potten van 7 x 7  cm (9 cent per 
stuk) en ieder lid kan heel goedkoop aan dit basismateriaal komen. Hetzelf
de geschiedt met cactusaarde en gebroken kleikorrels. Ook hier geldt weer, 
dat de kleine kweker op deze wijze in eerste instantie geholpen wordt. Een 
voorbeeld weer ter illustratie van deze bewering: de kleikorrels kopen wij in 
zakken van 50 liter inhoud. Dit wordt dan verdeeld in 5 zakjes van 1 0 liter, 
omdat de bescheiden liefhebber in geen jaren zo'n grote zak gebruikt. De 
grotere kwekers daarentegen nemen grif 2 of 3 zakken per jaar mee naar 
huis. Tenslotte hebben we nog een assortiment bestrijdingsmiddelen in 
voorraad tegen wolluis, wortelluis en schimmels, waarbij uitdrukkelijk wordt 
gelet op de mate van giftigheid. Deze middelen worden ook alweer uitslui
tend in literflessen verkocht en zijn soms zelfs vrij prijzig. Hierbij komt, dat 
in het praktische gebruik een verdunning plaatsvindt tot 2 a 3 cc per liter 
water, dus met een portie van 1 00 cc kan ieder lid wel enige jaren zijn on
gedierte bestrijden. Al met al dus deze maand een paar voorbeelden (met 
veel cijfers) ter illustratie van hetgeen allemaal in afdelingsverband mogelijk 
is. Aan deze besparingen verdient u snel de afdelingscontributie terug.
de Gast 33 ^ , 98 01  A B  Zuidhorn
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Astroloba Uitew. (II)

L.E. GROEN

Uit het onderzoek van Astroloba is naar voren gekomen dat dit geslacht 
minder soorten omvat dan tot dusver is aangenomen. De oorzaak hiervan is 
dat er teveel op taxonomisch weinig relevante kenmerken de nadruk is ge
legd. Kleine uiterlijke verschillen waren soms voldoende om een nieuwe 
soort, variëteit of vorm te beschrijven. Taxonomisch waardevolle criteria zijn 
bloembouw, tuberkels, kielvorm en in mindere mate bladgrootte, bladstand, 
verhoute vaatbundels en bloemkleur. Het is niet verwonderlijk dat de meeste 
beschrijvingen betrekking hebben op een groep die weinig bijzondere ken
merken bezit. Dit is de groep met bladeren zonder tuberkels of randvormen- 
de kiel, een gladde, niet opgezwollen bloembuis en witte bloemslippen. De
ze groep bevat namen als A. congesta, A. deltoidea, A. foliolosa en A. 
pentagona. Uiteindelijk blijken deze tot één komplex te behoren. Later wordt 
hier op teruggekomen.
Dit onderzoek van Astroloba is tot stand gekomen dank zij de medewerking 
van M.B. Bayer (Haworthia); P. Reinecke (Astroloba), E.J. van Jaarsveld (li
teratuur) en D.O. Wijnands (taxonomie). Financieel is het onderzoek moge
lijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Welzijn, Volksgezond
heid en Cultuur.

Astroloba heeft ten opzichte van verwante geslachten (Gasteria, Hawor
thia, Poellnitzia) de volgende kenmerken:
Stengelvormend; bladeren in vijf rijen, stengelbedekkend; bloemdek buisvor
mig, niet tweelippig, met 6 stervormig geplaatste, gele of witte bloemslip
pen.
Het geslacht omvat volgens de studie drie soorten en een komplexe groep:
A. bullulata, A. herrei, A. muricata en de A. sp/ra/Zs-groep bestaande uit >4.
spiralis ssp. spiralis en A. spiralis ssp. foliolosa
Ook worden nog de volgende cultivars en hybriden onderscheiden:
A. herrei 'Dodsoniana', A. spiralis 'Pentagona' en X Astroworthia skin- 
neri.

Sleutel van A stro loba

1 a Bij tenminste enkele bladeren één van de bladranden bij de top gevormd door
de kiel, bladonderzijde meestal bezet met tuberkels, bloemslippen geel tot
crème...........................  ....................................................................................... A. bullulata

b Bladranden normaal gevormd............................................................................................... 2
2 a Bladeren lichtgroen tot wasachtig wit, vooral de jonge bladeren bedekt met

waslaag; nerven duidelijk zichtbaar richels vormend op bladoppervlak, soms 
bedekt met waslaag, bloembuis op de hoeken sterk opgezwol
len door glad tot iets golvend weefsel................................................................................... 3

b Bladeren donkergroen tot lichtgroen, waslaag niet of nauwelijks aanwezig, 
nervatuur minder duidelijk, geen richels vormend op bladoppervlak, 
bloembuis glad tot iets opgezwollen ru w .............................................................................4

3 a Bladeren lichtgroen, bladonderzijde met duidelijk zichtbare nerven
.....................................................................................................................................A. herrei

b Bladeren wasachtig wit, nerven door waslaag niet duidelijk zichtbaar
............................................................................................................A. herrei 'Dodsoniana'

4 a Bladeren met tuberkels...........................................................................................................5
b Bladeren zonder tuberkels......................................................................................................6

5 a Bladeren 1,2-2,5 cm lang, ruw door talrijke tuberkels, die vaak ineenvloeien
tot korte rijtjes in de lengterichting van het blad, bladpunten naar buiten 
gebogen................................................................................................................A. muricata
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Astroloba 
bullula ta 
2 km ten oosten 
van Prince Albert. 
Groeiend op 
Dwyka THiet

Foto's:
E.J. van Jaarsveld

Astroloba her rei 
2 km ten oosten van 
Prince Albert.
Groeiend op Witteberg-Kwarts
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b Bladeren 3 ,0 -5 ,0 cm lang, tuberkels minder talrijk, hierdoor blad meer hob
belig dan ruw, weinig ineenvloeiend, dan geen duidelijke lijntjes vormend
.........................................................................................................  X Astroworthia skinneri
(hybriden van onbekende herkomst lijken sterk op deze kruising; de bladeren 
zijn zacht, donkergroen, naar binnen gebogen, planten groeien snel)

6 a Bladeren halt opgericht tot opgericht, bioembuis opgezwollen, ruw,
bloemslippen geel..............................................................................A. spiralis ssp. spiralis

b Bladeren gespreid tot schuin afstaand, bioembuis glad tot hoogstens ruw op
de hoeken, bloemslippen wit tot crème............................................................................... 7

7 a Bladeren in vijf gedraaide rijen tot dakpansgewijs geplaatst, zelden witachtige
vlekken aanwezig, bioembuis glad................................................. A. spiralis ssp. foliolosa

b Bladeren in vijf weinig gedraaide rijen, vaak witachtige vlekken zichtbaar,
bioembuis glad tot iets ruw op de hoeken.............A. spiralis ssp. foliolosa 'Pentagona'

Kort overzicht van het geslacht Astroloba

A. muricata nom. prov.
Astroloba aspera (Haw.) Uitew. is gebaseerd op Aloe aspera Haw. 
(1804). Volgens Haworth heeft Aloe aspera tweelippige bloemen en een 
drierijige bladstand, hetgeen betekent dat dit geen Astroloba geweest kan 
zijn. Waarschijnlijk was de plant van Haworth identiek aan Haworthia nigra 
(Haw.) Baker (Reinecke 1965, Bayer 1 982).
Salm-Dyck (1 840) geeft de eerste eenduidige beschrijving van het taxon dat 
nu als Astroloba aspera bekend staat. Dit taxon wordt hier verder Astroloba 
muricata genoemd, omdat de naam A. aspera niet te handhaven bleek. 
Astroloba muricata wordt hier niet geldig gepubliceerd, dat zal mevrouw Rei
necke binnenkort doen.
A. bullulata (Jacq.) Uitew.
De afbeelding van Aloe bullulata in Fragmenta Botanica van Jacquin 
(1 809) is het lectotype van deze naam. De voor dit taxon zo kenmerkende 
randvormende kiel is echter niet zichtbaar. Een aquarel uit 1818 onder de 
naam Aprica bicarinata Haw. toont wel duidelijk de karakteristieke kielvorm, 
hetgeen tot veel verwarring heeft geleid.
A. herrei Uitew.
Door Uitewaal is in 1 948 Astroloba herrei beschreven en in 1 950 een hier
aan nauw verwante soort, A. dodsoniana. Vegetatieve verschillen tussen 
kultuurplanten van beide taxa zijn duidelijk aan te wijzen.
Op grond van het ontbreken van veldgegevens wordt A. dodsoniana behan
deld als cultivar van A. herrei. Het voornaamste onderscheid tussen A. her
rei en de andere Astroloba-soorten is de gladde, opgezwollen bioembuis. 
A. spiralis (L.) Uitew. ssp. spiralis
Astroloba spiralis ssp. spiralis heeft een ruwe bioembuis en gele bloemslip
pen. Er is geen herbariummateriaal bewaard gebleven, maar de plaat van 
Dillen toont de ruwe bioembuis; de plaat is het lectotype. Het taxon is goed 
herkenbaar aan de bloemen, maar er bestaan overgangsvormen met ssp. fo
liolosa met een alleen op de hoeken ruwe bioembuis. De bloemslippen zijn 
echter geel.
A. spiralis (L.) Uitew. ssp. foliolosa (Haw.) Groen
Er bestaat een grote overeenkomst tussen A. congesta, A. deltoidea en A. 
foliolosa Zij zijn onderling dermate verwant dat zij tot dezelfde ondersoort 
van A. spiralis gerekend worden. Gemeenschappelijke kenmerken zijn bla
deren zonder tuberkels, een gladde, niet opgezwollen bioembuis en witte 
bloemslippen. De door Uitewaal (1 947) als typesoort van Astroloba aange
wezen A. pentagona is een kultuurvariëteit van deze subspecies. Enkele klo
nen van deze cultivar hebben iets opgezwollen ruwe hoeken op de bioem
buis, die aan A. spiralis ssp. spiralis doen denken.
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Astroloba buliulata (Jacq.) Uitew.

Uitewaal, Succulenta: 53 (1947); Jacobsen, Handbuch der sukkulenten Pflanzen I: 297 
(1954) & Sukkulentenlexikon: 98 (1970); Reinecke, The genus Astroloba Uitewaal (1965); 
Court, Succulent flora of Southern Africa: 1 73 (1981) [non Pilbeam, Haworthia and Astroloba: 
150 (1983)1.
Aloe buliulata Jacq., Fragmenta Botanica n. 225, t. 109 (1809); Salm-Dyck, Cat. Rais. no. 
29 (181  7); Roemer & Schuhes, Syst. Veg. 7: 660 (1 829); Kunth, Enum. PI. 4: 494 (1 843). 
LECTOTYPE: Jacquin, Fragmenta Botanica t. 109 (1809).

Homotypische synoniemen:
Aprica buliulata (Jacq.) W illd., Mag. Ges. Naturf. Freund. Berl. V: 273 (181 1); Haw., Suppl. 
PI. Succ.: 61 (181 9); Berger, Pflanzenreich 38: 1 1 6(1 908) (pro parte) [non Uitew., Succu
lenta: 171-177 (1 938)1.
Aprica pentagona var. buliulata (Jacq.) Baker, J. Linn. Soc., BoJ. 18: 217 (1 880), Flora Cap. 
6: 330 (1896).
Haworthia buliulata (Jacq.) Parr, Bull. A.S.P.S. 6: 1 48, 1 95 (1 971); Scott, The genus Ha
worthia: 1 43 (1 985).

Heterotypische synoniemen:
Aprica bicarinata Haw., Suppl. PI. Succ. 63 (1819); Baker, J. Linn. Soc., Bot. 18: 219 
(1 880), Flora Cap. 6: 332 (1 896); Berger, Pflanzenreich 38: 1 16(1 908) (pro parte) [non 
Reinecke, 1 965)1.
Aloe bicarinata (Haw.) Roemer & Schultes, Syst. Veg. 7: 652 (1 829); Kunth, Enum. PI. 4: 
496 (1843).
Astroloba bicarinata (Haw.) Uitewaal, Succulenta: 53 (1 947); Jacobsen, Handbuch der suk
kulenten Pflanzen I: 297 (1954) & Sukkulentenlexikon: 98 (1970); Pilbeam, Haworthia and 
Astroloba: 1 49 (1 983).
Haworthia bicarinata (Haw.) Parr, Buil. A.S.P.S. 6: 1 95 (1 971); Scott, The genus Haworthia: 
142 (1985).
LECTOTYPE: Aprica bicarinata Haw., aquarel (1818), naar plant van Mackrill (KEW).

Astroloba hallii nom. prov. Reinecke (1 965); Pilbeam, Haworthia and Astroloba: 1 48 (1 983).

Aprica egregia Poelln., Feddes Repert. 28: 100 (1930) & Desert Plant Life 9: 33 (1937); 
Uitewaal, Succulenta: 171-177 (1 938).
Astroloba egregia (Poelln.) Uitew., Succulenta: 53 (1947); Jacobsen, Handbuch der sukku
lenten Pflanzen, I: 299 (1 954) & Sukkulentenlexikon: 99 (1 970).
Haworthia egregia (Poelln.) Parr, Buil. A.S.P.S. 6: 1 95 (1 971); Scott, The genus Haworthia: 
143(1 985).
LECTOTYPE: Aprica egregia Poelln., Desert Plant Life: 34 fig. 3 (1 937). Beschreven naar plan
ten, verzameld door Mrs. van der Bijl bij Oudtshoorn.

Astroloba egregia (Poelln.) Uitew. var. fardeniana Uitew.
Uitewaal, Cact. Succ. J. (GB): 6 (1 948); Jacobsen, Handbuch der sukkulenten Pflanzen I: 299 
(1 954) & Sukkulentenlexikon: 99 (1 970).
Haworthia egregia (Poelln.) Parr var. fardeniana (Uitew.) Parr, Buil. A.S.P.S. 6: 1 95 (1 971); 
Scott, The genus Haworthia: 144 (1985).
LECTOTYPE: Uitewaal, s.n. (foto) (WAG). Beschreven naar een plant, ontvangen van R.S. Far- 
den uit Zuid-Afrika, zonder gegevens over de vindplaats.

Taxonomische bijzonderheden
Bij Astroloba buliulata wordt de bladrand iets onder de top gevormd door de 
kiel. Dit kenmerk is uniek voor Astroloba en maakt met de meestal aanwezi
ge vrij grote tuberkels een goed onderscheid mogelijk. Toch is de identifica
tie van de eerste beschrijving van dit taxon problematisch doordat twee na
men, Aloe buliulata Jacq. en Aprica bicarinata Haw., verschillend geïnter
preteerd zijn. Jacquin (1809) publiceerde een geïllustreerde beschrijving 
van Aloe buliulata naar een plant, opgekweekt uit zaad, hem toegestuurd 
door G. Scholl. De afbeelding toont een plant met tuberkels aan de bladon- 
derzijde, zoals deze verder alleen nog voorkomen bij de geslachtshybride X 
Astroworthia skinneri. Laatstgenoemde mist de gele bloemslippen, die Jac-
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quin van Aloe bullulata beschrijft. Dat de kenmerkende randvormende kiel in 
tekst en afbeelding bij Jacquin ontbreekt is niet verwonderlijk, daar deze bij 
sommige exemplaren weinig opvallend is. In 1819 publiceerde Haworth 
een nieuwe soort, Aprica bicarinata. Van deze soort is in Kew een aquarel 
bewaard gebleven, gemaakt naar een plant, in 1818 door dr. J. Mackrill van
uit Kaap de Goede Hoop naar Kew gezonden. De aquarel toont duidelijk 
een randvormende kiel en grote tuberkels. Haworth omschrijft hier de blad- 
onderzijde als dubbel gekield. Deze afbeelding moet eveneens gemaakt zijn 
naar een exemplaar van Astroloba bullulata.
Reinecke onderscheidt een wat afwijkende vorm met randvormende kiel als 
A. hallii, een nooit geldig gepubliceerde naam. Dit taxon verschilt volgens 
haar van A. bullulata onder meer door de zichtbare nervatuur aan de bladon- 
derzijde. A. hallii wordt hier opgevat als een vorm van A. bullulata, die lijkt op 
elementen uit het A. spiralis ssp. foliolosa komplex. Nadere veldstudie zal 
uit moeten wijzen of het hier om een overgangsvorm gaat.
Ingevoerd als zaad dat naar de botanische tuin van Schönbrunn was gestuurd 
door G. Scholl, die in de periode 1 786-1799 in de Kaapprovincie verzamel
de.

Beschrijving
Stengels 1 5-30 cm lang, rechtop tot liggend. Bladeren gewoonlijk in 5 rech
te rijen, lancetvormig-driehoekig, punt met korte bruinachtige spits, 25-40 
mm lang, 1 5-25 mm breed, grijsgroen tot olijfgroen; onderzijde scheef ge
kield, kiel aan de top de rand vormend, gewoonlijk met talrijke, onregelmatig 
verdeelde iets glimmende tuberkels bezet, zeldzamer zonder tuberkels of 
met witachtige vlekken. Tuberkels in dezelfde kleur als het blad, soms lichter 
of donkerder. Randen en kiel iets verdikt, met kleine, glanzende, soms ineen- 
vloeiende tuberkels bezet. Op bladonderzijde soms nerven zichtbaar. 
Bloemstengel 1 5-30 cm lang, bloemen 9-1 2 mm lang, bloembuis glad, aan 
de basis 4 mm diameter, naar boven toe onopvallend versmald, crème tot 
lichtgroen met donkerder nerven.
Bloemslippen heldergeel tot crème, 1,5-2,0 mm lang, stomp.
Verspreiding Kaapprovincie: Ceresdistrict, Sutherlanddistrict, Oudtshoorn- 
district.

Levende exemplaren gezien:
57SF00390, Verlaten Kloof, Herre s.n. (BID); 85SF061 10, Prince Albert, Seekoegat, Hart- 
mann 1 1 545 (HMB); ZO. van Laingsburg, Blaukoppies Kraal (leg. als A. hallii), Bayer 51 69 
(NBGK); Spitskop, Bayer 2691 (NBG); Buffelspoort, PB 2427 (NBG); Koedoesbergen, 1 72/72 
(NBG).
Literatuurgegevens vindplaatsen:
57SF00575, Ceres Karroo; 64 km N. van Ceres aan de weg naar Sutherland, Reinecke 24; 6 
km N. van Matjesfontein, Reinecke 25, 55; Koup, Reinecke 26, 54 (leg. als A. hallii); farm Riet- 
vlei, langs de Laingsburg-Sevenweekspoort weg, Reinecke 48, 52 (leg. als A. hallii); 57SF00393, 
Stormvlei bij Bonnievale, Herre 19; nabij Oudtshoorn, (litt. J.R. Brown); Bakoord, Warmwater- 
bergbath, Herre 7869 ; 2 km 0. van Prince Albert, van Jaarsveld s.n.
Herbarium:
coll. Uitewaal (bloemstengel) (WAG).

* Op de aquarellen in Kew staat dr. Mackrell vermeld. Deze naam staat voor dr. J. Mackrill (1 762-1 820), een arts met grote 
botanische belangstelling, die in de periode 1806-1820  in de Kaapprovincie veel wilde planten verzamelde en kweekte.

Deel 1 verscheen in Succulenta 1986 p. 19-22 (wordt vervolgd)
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H e t g e s la c h t M a tu c a n a  Br. & R. (VII)

R. BREGMAN, H.B. HENSEL, P. LANEY, A. MEERSTADT, P. MELIS, A.B. 
PULLEN en A. VAN TILBORG

Zaadstruktuur van de paucicostata-groep
De zaden van de soorten die tot de paucicostata-groep behoren, onder
scheiden zich van die van de overige Matucana-soorten. Een aantal ken
merken zijn met het blote oog of met een loupe te zien, maar de details 
kunnen alleen met een (elektronen)mikroskoop worden waargenomen. De 
belangrijkste verschillen met de zaden van de overige Matucana's zijn sa
mengevat in tabel 3.

Tabel 3
Zaadkenmerken van de paucicostata-groep en van de andere Matucana's.

paucicostata-groep overige Matucana's
vorm meer of minder mutsvormig; buidelvormig; hoger dan 

even breed als hoog of breder breed 
dan hoog
Dorsale zijde matig tot sterk Dorsale zijde niet uitgegroeid 
uitgegroeid

hilum diepte van de "hilar cup" 
gelijk aan of meer dan 
de halve zaadhoogte; hilum
weefsel gereduceerd (grote 
gaten in het hilumweefsel ter 
hoogte van mikropyle en 
funiculus)

diepte van de "hilar cup" 
kleiner dan de halve 
zaadhoogte; hilumweefsel niet 
gereduceerd (hilum geheel 
gesloten of voorzien van kleine 
gaten ter hoogte van 
mikropyle en funiculus)

testa tamelijk dun dikker
cuticula geplooid tot glad geplooid
embryo klein (ca. 1 mm lang) en recht groter en gekromd

Veel zaadkenmerken veranderen geleidelijk wanneer we de zaden van de 6 
soorten van de paucicostata-groep letterlijk en figuurlijk onder de loupe ne
men in de volgorde zoals ze in de stamboom staan gerangschikt (fig. 5). 
Het basale deel van het zaad wordt steeds breder, de testa wordt steeds 
dunner, de cuticula wordt steeds gladder, dat wil zeggen minder geplooid, 
de hoeveelheid hilumweefsel neemt af, de diepte van de "hilar cup”  neemt 
toe, zodat de ruimte die er voor het embryo overblijft steeds kleiner wordt 
in verhouding tot de totale zaadgrootte; daardoor wordt het embryo zelf 
ook kleiner. Fig. 6 geeft een indruk van al deze veranderingen, die voor Do- 
nald aanleiding waren om zich af te vragen of we hier niet met één variabe
le soort te maken hebben. Wetenschappelijk gezien is daar wel iets voor te 
zeggen maar uit praktische overwegingen, d.w.z. het voor de liefhebber 
het makkelijkst te hanteren systeem, houden wij het bij 6 zelfstandige soor
ten.

Geografische verspreiding van de paucicostata-groep
De soorten van de paucicostata-groep groeien in het stroomdal van de Rio 
Mararion, een zijrivier van de Amazone, in Noord-Peru (Fig. 7). De in het 
kaartje getekende groeiplaatsen zijn gebaseerd op literatuurgegevens; de 
laatste jaren zijn veel groeiplaatsen helaas op grote schaal geplunderd voor
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Ma tu ca na madisoniorum 
Foto: W. Alsemgeest

Matucana paucicostata 
Foto: A. Pullen

M. MADISONIORUM

Fig. 6. Dwarsdoorsneden van het zaad van Matucana 
haynei, M. paucicostata en M. madisoniorum. Hilum- 
weefsel en arillus gestippeld, integumentweefsel gear
ceerd. Van M. haynei tot M. madisoniorum zien we het 
zaad verbreden, de hoeveelheid hilumweefsel af nemen, 
de hilar ridge groter worden, het embryo kleiner worden 
en de hilar cup groter worden.

Rectificatie: In deel VI op pag. 37 is een fout geslopen. Het gedeelte ach
ter de in de beschrijving van de bloem (5e regel van boven) dient te ver
vallen.
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tuberculata

formosa

pujupatii

madisoniorum
Fig. 7: Geografische verspreiding van de 

paucicostata-groep
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commerciële doeleinden, dus het is de vraag of het kaartje nog wel de hui
dige situatie weergeeft. Grote delen van de Mara'non-terrassen zijn tot op 
de dag van vandaag zo goed als ontoegankelijk (en misschien is dat maar 
goed ook) zodat er hoogstwaarschijnlijk meer groeiplaatsen zijn dan op de 
kaart is aangegeven. Dit geldt b.v. voor het gebied tussen de Rio Crisnejas 
en Tayabamba (departement La Libertad). Van deze streek is niets bekend, 
maar aangezien ten noorden hiervan M. formosa en ten zuiden hiervan M. 
formosa var. m inor groeit, zal M. formosa ongetwijfeld ook hier voorko
men. Andere voorbeelden in dit verband zijn de streek ten noorden van Bal
sas en tussen Tayabamba en Llamellin (departement Ancash). Wanneer in 
deze gebieden nieuwe wegen worden aangelegd, zullen we wat dit betreft 
meer te weten komen.
De paucicostata-groep is van de 4 soortengroepen binnen het geslacht Ma- 
tucana de groep met de meest noordelijke verspreiding. Enkele andere 
Matucana-soorten zoals M. aurantiaca en M. weberbaueri komen welis
waar op ongeveer dezelfde breedtegraden voor maar deze soorten bezitten 
een volkomen andere zaadstruktuur en behoren derhalve niet tot d'e 
paucicostata-groep.

SLEUTEL VOOR DE SOORTEN VAN DE PAUCICOSTATA-GROEP

1 a Plant met slechts enkele bruine dorens per areool; bloem met zeer lange, dun
ne bloembuis (dunner dan 5 mm), actinomorf; zaad mutsvormig, glanzend
donkerbruin, met zeer groot hilum zonder hilumweefsel...........  madisoniorum

b Plant met rand en/of middendoren(s); bloem met dikkere bloembuis (dikker
dan 5 mm), min of meer scheef; zaad dofzwart met hilumweefsel................................... 2

2 a Aantal ribben 20-30; zaad met zeer grote dorsale uitstulping (schoen
vormig)....................................................................................................................... formosa

b Aantal ribben 7-1 5; zaad met kleinere dorsale uitstulping..................................................3
3 a Plant met heldergroene epidermis; dorens recht; bloem ca. 50 mm

lang.................................................    tuberculata
b Plant met donkergroene tot grijsgroene epidermis; dorens gebogen; bloem

langer dan 60 m m ................................................................................................................... 4
4. a Nektarkamer door diafragma afgesloten; zaad zonder ventrale uitstulping..........................5

b Nektarkamer open; zaad met ventrale uitstulping................................................  puju patii
5 a Aantal randdorens 8-1 5; primaire meeldraden aan de basis ca. 1 5 mm ver

groeid   krahnii
b Aantal randdorens 4-8; primaire meeldraden aan de basis ca. 1 5 mm ver

groeid ................................................................................................................  paucicostata

Corr. adres: Beatrix laan 10, 7711 KG Nieuwleusen (Wordt vervolgd)

De oorsprong van Sempervivum arachnoideum x 
nevadense

BEN J.M. ZONNEVELD

In de Sempervivum-referentiecollectie bevindt zich een plant onder de 
naam 5. arachnoideum x nevadense, SM 1167.  Volgens A.C. Smith, in 
zijn boekje over Sempervivums, werd deze plant in de jaren dertig gevon
den door Dr. Giuseppi in de Siërra Nevada in het zuiden van Spanje. M.C. 
Smith van de Universiteit van Bristol heeft sindsdien uitgebreid veldonder
zoek verricht in de Siërra Nevada. Hij merkt op dat 90% van de verzamel-
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Sempervivum nevadense van Puerto de San Francisco Foto's van de schrijver

Sempervivum nevadense Sempervivum arachnoideum 'Hookeri'
van L. Calde ra (hoort bij artikel op b/z. 35)

de planten harig is en slechts 10% niet-behaarde bladeren heeft. Tevens 
merkt hij een groot verschil op in de lengte van de randharen (d.w.z. 
de haren aan de zijkant en de top van de bladeren). In dit opzicht vertonen 
enkele exemplaren enige overeenkomst met afwijkende vormen van S. 
arachnoideum. Echter, S. arachnoideum is voor zover bekend nooit ge
vonden in de Siërra Nevada. Aan de andere kant wijzen niet alleen de rand
haren maar ook de bloemen op verwantschap met S. arachnoideum. De 
veronderstelling is dat in het verleden S. nevadense (omvattende de plan
ten die aangetroffen worden in de Siërra Nevada) zich ontwikkeld heeft 
vanuit S. arachnoideum als één der oudertypen. De planten van S. neva
dense zijn hexaploid met n = 52, zoals vermeld wordt in de Flora Euro
paea. Ik heb dit kunnen bevestigen met 50 ± 2.
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cactussen en andere Succulenten.
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en Slochteren). Tel.: 05981-204. • 
Geopend: van di. t/m za.
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EVENEMENTENKALENDER

11 april
25 april

2 en 3 mei
2 mei

: A lgemene Vergadering te Lent. Info in het februarinummer.
: Algemene Vergadering INTERNOTOT. Info in het maartnummer.
: Cacteusbeurs afd. Haarlem.
: Cactusbeurs afd. Fryslan. Info: W. Bourgonje 058-138834 en in het

23 mei
januarinummer.

: N ationale ru ilbeurs afd. T ilburg in de "Kasteelhoeve” , Hasseltstraat te Tilburg. In
fo: H. Kiesebrink, Bukskinstr. 7, 5046 CP Tilburg.
Tel.: 013-350197.

28 mei : C a c tu s te n to o n s te ll in g  en -B eurs van de a fd . "A c h te rh o e k ” . P laa ts : 
Hotel Pension ” Den Helder” , Mr. ten Houtenlaan 4, W intersw ijk. T ijd: 10.00 to t 
17.00 uur. Info: Mevr. A. Heijnen, tel. 05434-314.

30 mei 1987
27 juni

: Goudse Cactusbeurs.
: P la n te n b e u rs  a fd . D o rd re c h t in  ” De R a n k ” , D u b b e ls te y n la a n  70, 

Dordrecht. Reserveren to t 15 mei. f  4 ,-/m tr. bankrek. 161193013 t.n.v.

6 t/m 9 augustus
Bouma, Dordrecht. Info: 078-311191 bgg 141653.

: Conferentie en Show van de "B ritish  Cactus And Succulent Society”  in Man
chester. Info: in het januarinummer.

9 augustus
5 september

11 t/m 20 sept
19 en 20 sept.
18, 19 en 20 sept. 
3 oktober

: Ruilbeurs van het Oosten in de Hanzehof te Zutphen.
: Internationale cactus- en Vetplantenbeurs Nijmegen.
: Spanjereis. Info: in het februarinum mer en bij W. Sterk, tel.: 04920-23903.
: Hortusdagen te Haaren in Groningen.
: Show in de veilinghallen te Eelde.
: Ruilbeurs van het Noorden.

AFDELINGSNIEUWS

Afd. Amsterdam:
20 maart : Thema avond.

Plaats: Gebouw ” De R ietw ijker” , 3e Schinkelstraat 9, Amsterdam. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Achterhoek:
9 april : Lezing over Phyllo ’s door Dhr. Süpplie.

Plaats: Hotel Pension "Den Helder” , Mr. ten Houtenlaan 4, W intersw ijk.

Afd. Arnhem:
12 maart : Dialezing Hr. Sterk over Echinocereus.

Plaats: Zaal van de speeltuinverenig ing "Tu indorp”  achter het pand Floralaan 18 in 
W ageningen. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Brabant-België:
27 maart : Dhr. Goossens: het verslag van een cactusreiziger.

Plaats: Tuinbouwschool, De Bavaylei 118, Vilvoorde. Aanvang: 20.00.

Afd. Eindhoven:
6 april : Lezing met d ia ’s door Dhr. M. Gennotte uit België over onze Euphorbia's.

Plaats: Gem eenschapshuis ” De Schalm ", O.L. Vrouwendijk 31, Meerveldhoven. Aan
vang: 20.00 uur.

Afd. Flevozoom:
11 april : Bezoek aan twee com m ercië le kwekers.

Afd. Fryslan:
14 april : Onderlinge ru ilbeurs en reisverslag van Dhr. de Jonge over Afrika.

Plaats: Café-rest. "S portpark” , Schans 11a, Heerenveen. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Gouda
16 april Onderlinge ruil- en praatavond.

Plaats: ” Het Brandpunt” , Turfm arkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Groningen:
16 april Lezing door Dhr. Schans over Ceropegia’s.

Plaats: Bovenzaal van de Hortus te Haren. Aanvang: 19.30 uur.
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Afd. Den Helder:
17 maart : Quiz.

Plaats: Kantine van de gemeentelijke plantsoenendienst, Soembastraat 83, Den Hel
der. Aanvang: 13.45 uur.

Afd. Hoeksche Waard:
9 april : Lezing over Meses door de Heren H. en R. van Donkelaar. Zij zullen tevens planten

meebrengen.
Plaats: Natuurcentrum bij de rijkshaven in Numansdorp. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Hoogeveen:
1 april : Plant van de maand en dia's door Dhr. A. Schans.

Plaats: Hotel Muller, Paltz 7, Beilen. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Leiden:
16 april : Dhr. Simon Kooij laat dia’s zien gemaakt door Dhr. Buining van zijn reis met Fr. Ritter

in 1968/1969 door Chili.
Plaats: Zaaltje van de Petrus-kerk aan de Lammeschansweg te Leiden. Aanvang: 20.00 
uur.

Afd. Rotterdam:
30 maart : Dhr. C. van de Wouw met een lezing over Echeveria’s.

Plaats: Bovenzaal van wijkgebouw "Pier 80” , Rosener de Manzstraat 80, 3026 TV Rot
terdam. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Utrecht:
13 april : Zaaidemonstratie, plantenkeuring, Plant van de maand, verloting en dia's eigen leden.

Plaats: Kantine van Drukkerij Hoonte, Varkensmarkt, Utrecht. Bovenste etage. Aan
vang: 19.30 uur. info: W. Alsemgeest, tel. 03484-1083.

Afd. West-Brabant:
21 maart : Dia’s uit de Diatheek en plantenkeuring.

Plaats: Café-Rest. "De Linden", Markt 82 in Etten—leur.

Afd. IJsselstreek:
27 maart : Discussie-avond geleid door de heer Masman.

Plaats: Plaats: Zaal de Klokkenkamp in Goor. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Zaanstreek:
27 maart : Ruilavond.

Plaats: Stadskwekerij, Brusselsestraat 10, Zaandam. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zuid-Limburg:
7 april : Praktijkavond door en voor onze leden over zaaien, verspenen, enten, verzorging en

een loterij.
Plaats; Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, Schimmert. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zwolle:
26 maart : De Heer B. Zonneveld uit Leiden houdt een lezing met als onderwerp: Sempervivum.

Plaats: Gebouw van de "Nederlandse Protestanten Bond” , Thorbeckegracht 11, Zwol
le. Aanvang: 19.30 uur. Voor meer info: Willemien Adams, tel.: 038-227259.

BLOEMEN- EN PLANTENTUIN

FAM.VAN DONKELAAR
LAANTJE 1 WERKENDAM TEL. 01835-1430
Onze NIEUWE cactussen- en vetplanten 
showkas is klaar. Altijd vrij toegankelijk!!! 
De zaadlijst 1987, met grote voorraad aan 
cactussen, vetplanten en andere bijzondere 
planten is ook klaar.

❖  SOUTHWEST SEEDS

CACTUSSEN-EN VETPLANTENZADEN
Schrijf vandaag nog voor gratis zaadlijst

DOUG & VIVI ROWLAND
200 Spring Rood •  Kempston. Bedford •  Engtar.d MK42-6ND 

Telephone Bedford (0234) 58970
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CACTUSSHOW IN EEN TUINCENTRUM

Op 25 oktober, in een tiid dat de activiteiten een beetje terug begonnen te lopen, heeft de afd. Utrecht sa
men met de afd. Gooi en Eemland een CACTUSSHOW georganiseerd in een tuincentrum.
Het tuincentrum zorgde voor de reklame zoals advertenties en een extra inkoop van succulenten. De afde
lingen richtten een informatiestand in met videopresentatie gericht op voorlichting aan het publiek.
Ook een deel van de cactusshow werd door de beide afdelingen verzorgd, waarbij onbeperkt gebruik kon 
worden gemaakt van allerlei artikelen die op het tuincentrum aanwezig waren, zoals zand, stenen, plan
ten, ophangborden en de hulp van de medewerkers aldaar.
Dat dit tot een ongekend succes kan lijden bleek wel uit het feit dat de afd. Utrecht zijn ledenbestand kon 
uitbreiden van 39 naar 50 leden. Dit ondanks dat de show slechts één dag duurde.
Succulenta heeft hiermede meer bekendheid gekregen doordat ook de plaatselijke dag- en weekbladen op 
de show reageerden. Nog steeds krijgen we reakties binnen, ook worden er afspraken gemaakt voor inter
views. Daarnaast is het teamwerk bij de inrichting en bemanning van zo’n show een prettige ervaring. 
Voor het tuincentrum betekende het een aantrekken van een ander deel van het koperspubliek, waardoor 
men juist in een wat stillere tijd voldoende aanloop blijft houden.
Kortom, deze show was aantrekkelijk voor het tuincentrum, de succulentenliefhebber, de leek en voor de 
vereniging "Succulenta” . Een uitstekende samenwerking dus, aan te raden voor de wat kleinere afdelin
gen die niet in staat zijn geheel alléén een show in te richten.

Wim Alsemgeest

TIEN JAAR CACTUSVRIENDEN

De Belgische vereniging "Cactusvrienden” Haspengouw Zuid-Limburg viert dit jaar haar 10-jarig bestaan. 
Om deze verjaardag luister bij te zetten organiseren zij een grote Cactus-, Kamerplanten- en Hobbyten- 
toonstelling op 11 april van 14.00 uur tot 20.00 uur en op 12, 18, 19 en 20 april van 10.00 tot 20.00 uur. 
Het gebeuren vindt plaats in de feestzalen van het St. Aloysiusinstituut te Zepperen, St. Truiden. De nodi
ge bewegwijzering zal aangebracht zijn.
De secretaris J. P. Renotte, Fabiolaan 4, 3800 St. Truiden België. Tel.: 011-689632.

EXCURSIE VERSPREID WONENDE LEDEN IN FRIESLAND

De afdeling Fryslan biedt enkele van de verspreid wonende leden, voorzover er plaats over is in de bus, de 
gelegenheid deel te nemen aan haar excursie naar enkele cactuskwekers.
De excursie wordt gehouden op zaterdag 3 mei. De kosten bedragen 1 35,- p.p. De opstapplaatsen zijn: 
Leeuwarden en Heerenveen. Als u interesse hebt neem dan contact op met de secretaris van de afd. 
Fryslan, W.K. Bourgonje, tel.: 058-138834.

ORANJEVERENIGING

In Kerkdriel werd op 29 november 1986 de bestaande Nederlandse kring van Oleandervrienden uitgebreid 
tot:
Landelijke Vriendenkring van Oleanders, Oranjerie- en Andere Kuipplanten.
Secretariaat: J. Claessens, St. Jozefstraat 12, 6245 LN Eijsden, tel.: 04409-1603.
Lidmaatschaap f 20,- per jaar.

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel

WIJ BIEDEN AAN:

hobbybenodigdheden
boeken

— een grote sortering hulpmiddelen voor de succulentenverzorging;

— veel boeken over cactussen en andere vetplanten;

— zeer interessante antiquarische boeken en tijdschriften 
over cactussen en andere succuienten.

Vraag naar onze 
gratis katalogus

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

In het kader van het plan "Externe Propaganda” heeft het Bestuur van Succulenta een Ledenwerf- 
wedstrijd uitgeschreven.
Door deze wedstrijd hoopt het Bestuur de leden te Betrekken bij het werven van nieuwe leden voor de ver
eniging.
Aangezien ons ledental de laatste jaren is gedaald tot ongeveer 2700, was 4000, zal het iedereen duidelijk 
zijn dat aan deze daling een halt moet worden toegeroepen.

REGLEMENT LEDENWERFAKTIE

1. De aktie start per 1 januari 1987 en loopt tot 1 oktober 1987.
2. De aanmeldingen moeten schriftelijk bij de Ledenadministrateur worden ingediend. Bij voorkeur dient 

gebruik te worden gemaakt van de aanmeldingsformulieren die in het jan., febr. en maartnummer van 
Succulenta zullen worden opgenomen.

3a. Een aanmelding telt pas wanneer het opgegeven nieuwe lid zijn contributie heeft voldaan.
3b. De controle berust bij de Penningmeester.
4. Alleen de aanbrengers van een nieuw lid die hun naam en adres duidelijk op het aanmeldingsformu

lier hebben ingevuld kunnen meedoen aan de wedstrijd.
5. Winnaar is zij/hij die tijdens de periode van 1 jan. tot 1 okt. 1987, de meeste nieuwe leden aanmeldt. 

Indien meerdere mensen eenzelfde aantal leden hebben aangemeld beslist het lot.
6. De 1e, 2e en 3e prijswinnaar worden op de algemene vergadering van 7 november 1987 bekend ge

maakt. Zij ontvangen tevens schriftelijk bericht.
7. Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft men te kennen akkoord te gaan met het wedstrijdregle

ment.
8. Eerste prijs: waardebon van / 100,-

Tweede prijs: waardebon van f 75,- 
Derde prijs: waardebon van t 50,-
De waardebonnen kunnen worden besteed bij een van de adverteerders in Succulenta.

W. Alsemgeest

AANMELDINGSFORMULIER NIEUW LID

Nieuw lid 

straat

postcode en woonplaats: 

Aangemeld door

straat

postcode en woonplaats

handtekening aanmelder.
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EXTERNE PROPAGANDA

Aanvulling op de adressenlijst te gebruiken ten behoeve van aankondigingen van ruilbeurzen, tentoonstel
lingen etc.

HET NEDERLANDS BUREAU VOOR TOERISME

Vlietweg 15, 2266 KA Leidschendam.
Via dit adres kunnen evenementen in diverse radioprogramma’s worden opgenomen en ook het A.N.P. in
formeert bij het N.B.T. ten behoeve van uitgaansrubrieken.

DE KAMPIOEN VAN DE A.N.W.B.

Neemt alleen inzendingen op indien ook een telefoonnummer wordt vermeld via welke de lezer nadere 
informatie kan inwinnen.

Meer gegevens of ideeën zijn welkom bij: W. Alsemgeest, tel.: 03484-1083.

WAT BETEKENT DIE NAAM??

Als u geïnteresseerd bent in de nederlandse vertaling van al die latijnse namen dan is ” Wat betekent die 
naam” de oplossing voor u.
Voor slechts f 12,50 + f 3,-- verzendkosten krijt u een boekje thuisgestuurd dat bij geen enkele cac
tusliefhebber mag ontbreken.
Bestellen door f 15,50 over te maken op giro 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds onder vermelding 
van: ” Wat betekent die naam” .

NIEUWE LEDEN

Vel René v.d., De Romboutweg 138, 105 B-2130 Bras- 
schaat, België

Raun Gunnar, Fredskovvej 130, 110 5270 Odens-N/, 
Danmark

Raedts Alphonse, Twee Molenstraat 28, 105 B-3780,
Nerem, België

Smart P.A., Le 12 9EJ28-A Brick Kiln Lane, Shepshed- 
Loughb Engeland

Wiemelink Mevr., Marg. v. Parmadreef 19, 3561 SP Utrecht 
Cremers Mevr. Th., Veldstraat 6, 5386 AX Amsterdam 
Paay T., Andreas Bonnstraat 15-3, 1091 AW Ter Aar 
Zwaan J. de, Abeelstraat 16, 2461 DX Rotterdam 
Graaf Mevr. de, Jean Sibeliusstraat 31, 3069 MJ Kruiningen 
Krijsen A.M., Duiveneestraat 8, 4416 BE Zeist 
Hoogendoorn G., Pieter Aerstszstraat 48-1, 1073 SP Am

sterdam
Haan B. de, Westergo 14, 8443 CP Heereveen 
Blom Tineke van der, Rembrandtlaan 58, 2271 CK Voor

burg
Tuil M.H. van, Fazantlaan 29, 6641 XT Beuningen 
Volen H. van, Tukseweg 91, 8334 RS Steenwijk 
Brieffies J.J., Hopliedenkade 155, 5017 EN Tilburg 
Haan J., J.H. Kruitstraat 2, 9515 PT Gass-Nijv-Mond 
Tilburg H. van, Ruilebuiter 12, 5345 PH Oss 
Winter H., Klooienberglaan 8, 8031 AV Zwolle 
Veen R. van, Karveel 15-53, 8231 AV Lelystad 
Janssens J.J., Looimolenstraat 28, 6136 VP Sittard 
Raskin Radul, Agathagracht 17, 6465 AR Kerkrade 
Schot B.W., Gareelmakersdreef 1, 4691 RL Tholen 
Zwerts G.J., Meirstraat 2, 4751 AD Oud Gastel 
Eeken Wolter van, De Heer 26 (Cor Kakes), 1504 AH 

Zaandam
Egmond C. van, Starrenburglaan 17, 2241 NA Wassenaar 
Bosh Emma v.d., Master Sinnemastraat 3, 9141 VH Wierum 
Linssen Hildegard, Postbus 1028, 6501 NA Nijmegen 
Visser Henk, Ladderbeekstraat 110, 1951 BP Welsen 
Spies-Zimmerman H.L., Gerard Doustraat 22, 3904 ZE 

Veenendaal
Haasdijk P.L., v.d. Lagemaathof 49, 3833 HW Leusden 
Beem-v. Neerbos K. van, Frans Halsstraat 8, 4041 GX 

Kesteren
Vierssen H. van, Haardkerksteeg 37, 2312 RS Leiden

Weiland Ron, Stadhuisstraat 10-A, 2871 BR Schoonhoven 
Westeijn K., Amalia v. Solmstraat 23, 5864 CT Honselerdijk 
Bovee A.P.M., Megelsum 9, 5864 CT Meerlo 
Hooyberghs J., Kanariestraat 25, 105 B-2400 Mol, België 
Meeus E., Liersestraat 73, 105 B-3190 Heist o/d Berg,

België
Saedeleer H. de, Nederveldstraat 50, 105 B-9300 Aalst, 

België
Delnoy A., Eksaardse Zijweg 282, 105 B-9040 Gent, België 
Smet D. de, Bredestraat 181, 105 B-9040 Gent, België 
Hoekstra H., Spoorstraat 9, 7091 ZS Dinxperlo 
Jacobs, Wasmeerstraat 11, 1316 KK Almere 
Gerwen M. van, Jonathanstraat 69, 5632 NX Eindhoven 
Daverveld H., Kerkveld 9, 5447 AT Rijkevoort 
Bosch Eriva van den, Kleiweg 271-A, 3051 XN Rotterdam 
Hasselt H., Bolksbeek 19, 8033 CM Zwolle 
Groenendijk G., Nieuwstraat 35, 3255 AR Oude Tonge 
Eijk Mevr. E.J. van, Larixlaan 9. 2681 EA Monster 
Groeneveld Frans, Chopinlaan 34, 9603 AN Hoogezand 
Schatteman Hans, Vennenstraat 25, 105 B-9240 Merelbeke, 

België
Weiler N., Oostmaaslaan 155-A, 3063 AS Rotterdam 
Venema C., De Warmoezerij 57, 2651 ZV Berkel en Roden

rijs
Hoffman Witold, Karei v. Overmeireln 35-37, 105 B-2100 

Deurne, België
Spans 37, Polbeek 37, 9033 AC Zwolle 
Schweitzer B., Weidegang 20-A, 125 D-8752 Glattbach 

B.R.D.
Malinka J., Basstraat 39, 5702 SG Helmond 
Dekker Ger, Wielewaalstraat 10, 2802 EC Gouda 
N.A.L. RMoo2, 1031 Baltimore-B Beltville, MD20705 U.S.A. 
Starke W., Otto-Grotewohlstrasse 72, Cottbus D.D.R. 
University Calfornia, Gen. Library Doe. Department, Berke- 

ley, CA94720 U.S.A.
University of N. Carolina, Labrary 080-A/U.S.A., Chapel Hill 

NC27514
Sc. Ref. Libr. A., 25 Southampton Lane, London WC2A 1 

AW Engeland
Acq. Sect. Br. Hist. Museum, Cromwell Road, London SW7 

58D Engeland
Arzberger A., C.C. 811 Asunction, Paraguay 
Theunissen Drs. J.C.M., Vierscharstraat 23, 4751 RR Oud 

Gastel
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CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD
W ij b ie d e n  a an :
±  9 0 %  va n  a lle  b e s c h re v e n  g r o o tb lo e m ig e
M a m m il la r ia ’s, p r ijs f  4 , - f 7,--
E c h in o c e r .  b r is to l l i i f  4 , - f 6 , -
E c h in o c e r .  p a lm e r i /  5 , - f 7 , -
E s c o b a r ia  r ig id a f  4 , - f 6 , -
N e o llo y d ia  c e ra t is te s t  4 , - f 6 , -
N e o llo y d ia  g r a n d if lo ra f  5 , - f 7,--
C o p ia p o a  p e p in ia n a t  4 , - 1 6 , -
C o p ia p o a  p e n d u lin a f  4 , - f 6,--
Is la y a ’s , 9  s o o r te n  e n  va r. f  5 , - f 8 , -
N e o g o m e s ia  a g a v io id e s 712,50
E u p h o rb ia  a e ru g in o s a f  4 , - f 7 , -

CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD
L a k e rv e ld  89, L E X M O N D , te l .  03474 -1718 .

Geopend: z a t. 8 -18  u u r, m a t/m  vr.
a lle e n  na  te l.  a fs p ra a k .

CACTUSKWEKERIJ MOLENDIJK
GROENEWEG 179 te ’s-GRAVENZANDE

In de maanden april t/m september is de privé- 
verzameling te bezichtigen op de 2e en 4e zaterdag 
van de maand, van 8-12 uur.
Dan ook gelegenheid to t het kopen van planten. 
Een combinatie met een bezoek aan de kwekerij van 
BONGAARDS in DE LIER, goed mogelijk.

OVERZICHT VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN IN 1986
begroting 1986 inkomsten en uitgaven w/v 186

101 C o n tr ib u tie 97.000,00 98.078,72 45,50 98.033,22
102 In s c h r ijv in g e n 1.000,00 1.702,62 1.702,62
103 V e rko p en 3.000,00 8.548,87 4.796,40 3.752,47
104 A d v e rte n tie s 4.000,00 3.630,48 3.630,48
105 C lic h é fo n d s 8.000,00 9.197,363 3.605,59 5.591,77
106 R ente 4.000,00 6.523,66 6.523,66
201 T ijd s c h r if t 100.670,00 2.284,99 98.907,65 96.622,66
202 B ib lio th e e k 1.500,00 1.554,82 1.554,82
203 B a n k /p o rto /in c a s s o 5.000,00 18,43 3.700,22 3.681,79
204 M a te r ia le n 1.000,00 414,94 3.681,79
205 V e rg a de r/re isk . 5.000,00 5.147,05 5.147,05
206 P ro p a g a n d a 2.500,00 4.150,00 4.150,00
207 D ia th e e k 300,00 8,50 8,50
208 D ive rsen 1.000,00 17,08 1.097,30 1.080,22

w in s t o ve r 1986 30,00 ’2 6.574,24 +  6.574,24

117.000,00 117.000,00 130.002,21 130.002,21 119.234,22 119.234,22

Begroting 1987 Overzicht van de kosten van het maandblad
begr. 1986 bet. 1986 begr. 1987

001 C o n tr ib u tie 93.000,00 1 D ru kw e rk 59.004 56.358,30 54.800,00
102 In s c h r ijfg e ld 1.100,00 2 g e le  p a g in a ’s 9.196 8.047,72 9.020,00
103 V e rko p en 3.000,00 3 A d re sse re n 3.498 2.367,63 3.300,00
104 A d v e rte n tie s 3.000,00 4 P o rto k o s te n 12.001 12.287,05 11.880,00
105 C lic h é fo n d s 6.500,00 5 E nve loppen 3.861 3.756,28 3.300,00
106 R ente 4.500,00 6 R e isko s te n 2.002 1.730,60 1.980,00
201 T ijd s c h r if t 95.500,007 F o to ’s 11.110 12.156,58 11.200,00
202 B ib lio th e e k 1.800,00
203 B a n k /p o rto /in c . 3.000,00 100.672 96.704,16 95.500,00
204 M a te r ia le n 1.000,00
205 V e rg a de r/re isk . 5.000,00
206 P ro p a g a n d a 2.500,00
207 D ia th e e k 300,00
208 D ive rsen 1.000,00 V o lk e l 14.1.1987

110.100,00 110.100,00

Nadere toelichting wordt op de Alg. Verg. verstrekt.
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VERKORTE NOTULEN VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 22 OKTOBER 1986

Notulen van de Bestuursvergadering gehouden op 22 oktober 1986 ten huize van J. Vrenken.
Aanwezig: W. Alsemgeest, M. de Bekker, L. Bercht, F. van Leeuwen, H. Masman, P. Melis, B. Stortenbeek, 
J. Vrenken.
NOTULEN
1. De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
2. Notulen vorige vergadering.

De Notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.
Opmerking naar aanleiding van de Notulen: De Statuten worden nog niet gepubliceerd, dit in afwachting 
van verdere wijzigingen.

3. Mededelingen.
Succulenta is uitgenodigd om op 16 nov. a.s. deel te nemen aan het overleg betreffende de uitgave van 
een Belgisch tijdschrift. P. Melis zal Dhr. Neut mededelen dat Succulenta middels een delegatie aan het 
overleg zal deelnemen.

4. Financieel verslag.
Het ziet er naar uit dat we 1986 met een batig saldo van I 7000,- kunnen afsluiten.

5. Verslag van de redactie.
L. Bercht zal onderzoeken of er bij de rubrieksmedewerkers behoefte bestaat om een of twee keer per 
jaar elkaar te komen.

6. Ledenwerfaktie.
W. Alsemgeest stelt het wedstrijdreglement op.

7. Volgende vergadering wordt gehouden ten huize van M. de Bekker. Aanvang: 19.30 uur.
P. Melis, secretaris

INTERNOTO-WEEKEND IN SPIEZ (ZWITSERLAND) OP 25 APRIL 1987

Ditmaal wordt de jaarlijkse bijeenkomst van "Internoto” , de internationale vereniging van Notocactuslief- 
hebbers, gehouden op zaterdag 25 april a.s. in Hotel Bahnhof-Terminus in Spiez (Zwitserland).
’s Morgens vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, terwijl ’s middags (vanaf 14.30 uur) diavoordrachten 
te verwachten zijn over:

Brasilparodia’s op hun groeiplaats en in cultuur door Gunther Bastian.
De plantengroep Notocactus horstii, muegelianus en purpureus door Konrad Herm.
Notocactus spec. nov. MR 98 door Gerard Schneider.
Notocactus stockingeri Prestle. Een overzicht van de variatiebreedte inclusief N. rengglianus n.n. en de 
begeleidingsflora door Norbert Gerloff.
Ritter’s originele Notocactus-dia’s door Else Godde en Jodzka Neduchal.

Van 19.00 uur tot 20.30 uur is er tijd  voor het gemeenschappelijke avondeten, waarna ’s avonds een discus
sie over het thema Notocactus linkii/megapotamicus, onder leiding van Gisbert Oster, zal worden gehouden. 
Ter afsluiting van de dag is er gelegenheid tot het determineren van meegebrachte planten en dia’s.
Voor geïnteresseerden wordt op vrijdag 24 april om 16.00 uur een rondleiding gehouden in de stadssucculen
tenverzameling van Zürich door Dhr. Supthut.
Een ieder die geïnteresseerd is, is van harte welkom en kan verdere inlichtingen verkrijgen bij: N. Gerlloff, 
Mauserstrasse 17, D-7140 Ludwigsburg 8 (BRD) of bij ondergetekende.
Indien gewenst kan voor overnachting in Hotel Bahnhof-Terminus worden gezorgd. Tijdige reservering wordt 
op prijs gesteld.
Secretaris Internoto: Gerard Schneider, Hyacintstraat 10, 3135 XH Vlaardingen, tel.: 010-4345594.

V U L K A N *  L A V A
z a n d / k o r r e I

Het ideale SUBSTRAAT voor cactuskweek
Zowel grijze als rode lava in zakken van 10/20 kg
Inlichtingen:
Rook Krimpen bv 
Postbus 9, 2920 AA 
Krimpen a/d IJssel 
tel. 01807 -13044 rook krimpen
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De afd. Haarlem organiseert op zaterdag en zondag 2 en 3 mei a.s. weer haar jaarlijkse beurs en ten
toonstelling. Dit jaar weer op de vertrouwde plek in de geheel vernieuwde STADSKWEEKTUIN aan 
de KLEVERLAAN 9 te HAARLEM (nabij N.S. station en Ripperda-kazerne). De tuin is geopend van 10 
tot 16 uur. De kosten zijn f 5,- per tafel per dag.
Inlichtingen bij H.J. Bertram, Zomervaart 46, 2033 DA Haarlem, tel. 023-360365.

RUILEN ZONDER HUILEN

Door het overlijden van Dhr. H. Leusink zijn de aktiviteiten van "Ruilen Zonder Huilen”  tijdelijk gestopt. 
Het bestuur zal alles in het werk stellen om er voor te zorgen dat het werk van Dhr. Leusink wordt voortgezet. 
Mocht u dringende vragen hebben dan kunt u zich wenden tot Herman Koningsveld, Verl. Emmastraat 34, 
6673 XD Andelst, tel.: 08880-1623.

CACTUSKWEKERIJ

DECOSTER

Conterdijk 2, B-8480 VEURNE (W.VI.) België 
(Naast kanaal Nieuwpoort-Veurne)

Ruime keuze bloeiende planten.
1000 m2 cactussen en andere succulenten.

Geopend van maand, t/m zaterd
8.30-1200 uur - 13.45-18.00 uur

MESA GARDEN

De zaadcatalogus 1987 is zojuist verschenen. U 
vindt een uitgebreid assortiment van cactussen en 
vetplanten, zoals Echinocereus, Escobaria, Mammil
laria, Notocactus, Pediocactus, Sclerocactus, Co- 
nophytum, Lithops, Pleiospilos en vele andere.

De zaadlijst is aan te vragen bij:
Mesa Garden, P.O. Box 72, Beien NM 87002, USA 
of R. Pillar
Klaus Stürmer-Strasse 13, D 4500 Osnabrück.

DISCOCACTUS

Een ideaal geschenk voor uzelf of voor uw kennissen. Het boek "DISCOCACTUS” van A. Buining. Het stan
daardwerk over Discocactus. 224 pagina’s, 60 kleuren- en 84 z/w foto’s. Verkrijgbaar in het Duits of Engels 
voor een speciale prijs.
Neem contact op met M. Jamin, tel.: 04199-3856.

RECTIFICATIE

In het februarinummer was onder de rubriek afdelingsnieuws vermeld dat de AFDELING HOOGEVEEN een 
VOORJAARSBEURS zou houden van 27-30 maart in hotel Muller, Paltz 7, te Beilen.
DEZE BEURS IS IN FEBRUARI GEHOUDEN.

"Cactusvrienden Mol. België”  houdt een cactus- en hobby-tentoonstelling op 4 en 5 april a.s. 
4 april van 12 - 20 uur. 5 april van 11-18 uur.
Plaats: R.M.S. School, Guido Gezellestraat 8-10, B 2400 Mol-België. U bent van harte welkom.
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Te koop: circa 500 cactussen, zaailingen (1 
jr oud) van o.a. mamm, notoc., reb., feroc., 
hamato, e.a. Ook Zuid-Afrikaanse Aloë’s. 
Hans de Jong, Twiskelaan 44, 1566 TC As
sendelft, tel. 02987-3200.

Ik zoek contact met Lithops-liefhebbers. 
Ook zou ik mijn Lithopsverzameling graag 
willen uitbreiden. Wie kan mij daarbij hel
pen? Joop van Dijk, Kanaalstraat 47 bis, 
3531 CA Utrecht, tel. 030-948654.

Opgaven voor het april-nummer moeten 
vóór 15 maart bij de heer Fr. van Leeuwen, 
Postbus 2706, 5902 MA Venlo zijn. Leden 
van Succulenta mogen per jaar éénmaal 
gratis een advertentie zetten in deze ru
briek. Alleen advertenties de hobby betref
fende worden opgenomen.

Informationsbrief; het Oostduitse informa
tieblad van de Mammillariawerkgroep. Rijk 
geïllustreerd, gedegen artikelen. No. 1984 
en no. 1985, samen f  17,50 (inclusief porto). 
Walter Haage: Kakteen von A bis Z, t 90,--. 
C. Boele, Schultestraat 68, 9406 NG Assen, 
tel. 05920-40359.

Open deur-dagen zat. 25 en zond. 26 april 
a.s. vanaf 9 uur. Vooral Mammillaria’s en 
cristaten op naam zijn in voldoende hoe
veelheden aanwezig. Twee weken vooraf 
geen mogelijkheid tot bezoek. Bezoek na 26 
april het liefst na tel. of schrift, afspraak. 
Walter Dams, Atheneumstr. 28, B-3970
Leopoldsburg-België, tel. 011-345349.

Ruilvakantie: Echtpaar in Friesland wil rui
len van huis en tuin met echtpaar in Frank
rijk, incl. ’t verzorgen van eikaars cactussen. 
Geen kinderen en geen huisdieren. I. Olfers, 
Kerkeweg 53, 8484 KA Langelille, tel. 05618- 
864.

BEZOEK CACTUS
KWEKERIJ LAKERVELD

met ongeveer 2000 verschillende soorten, 
w.o. vele zeldzaamheden tegen een zeer aan
trekkelijke prijs.

CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD 
Lakerveld 89, Lexmond 
Telefoon 03474 -1718

GEOPEND: op zaterdag van 8-18 uur. Ma t/m 
vr. alleen na tel. afspraak.

f \
HOVENS cactuskwekerij
Markt 10 5973 NR LOTTUM TEL. 04763-1693

speciale kwekerij voor 
hobbyisten 8 verzamelaars

Geopend: van d insdag t/m  zaterdag
van 9.00 to t 12.00 en van 
13.00 to t 18.00 uur.

Ook verzenden is nu m ogelijk !

Regelm atig aanvulling van in teressan te n ieuw ighe
den. Groot aanbod van zeldzame Braziliaanse soor
ten.
Perm anente ten to ons te lling  g ra fische  werken van 
Carla. Een geïllustreerde p lan ten lijs t w ordt U toe 
gestuurd na overm aking van f  5,-- op g iro  2999178.

B L A D K A K T U S

Binnen landse en bu iten landse 
boeken steeds voorradig.
W ij beste llen graag voor U.

Vraag onze B ladkaktus, een 
lijs t met succu lente  lite ra tuur 
aan.

NATUUR & BOEK Bankastr. 10 

2585 EN ’s-Gravenhage 
tel. 070-505648

k a rlh e in z  u h lig  - k a k te e n
7053 KERNEN i.R. (FÏommelshausen) f

W .-Duitsland LILIENSTR. 5

AANVULLING PLANTENLIJST 1986/87
DM DM

Borzicactus auriv illus cris t. gepfr. 7,-*- 9,«
G ym nocalycium  gibbosum 8,-- 14 ,--
Lob ivia c innabarina 3,-- - 4 ,--

echinata 3, - - 5 ,-
la te ritia  v. borealis 3, - - 4 ,-
m axim iliana 4 , - - -

m inuta 3 , - -  - 5 ,-
wessneriana 3, - - 5 ,-

H aw orth ia pap illosa 4 , - - 7,-
Agave victoriae-reginae 6 ,-- 25,-

horrida 25,- -
Aloe som aliensis 7 ,-
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Op grond van deze informatie was mijn eerste conclusie dat SM 1 1 67 een 
vorm van S. nevadense is en dan ook als zodanig benoemd zou moeten 
worden. Chromosoomtellingen onthulden echter dat deze vorm 34 chro
mosomen als haploid aantal heeft. Dit is het aantal wat men zou verwach
ten bij S. nevadense (n = 52) x S. arachnoideum (n = 16); 52 plus 16 
gedeeld door 2 geeft n = 34. Dit aantal laat ook zien dat de plant (SM 
1 1 67) waarschijnlijk de hybride-vorm is zoals vermeld.
Hoe kan men het een en ander met elkaar overeen laten stemmen?
Hier volgen enkele mogelijkheden:

1. De plant werd in de Siërra Nevada gevonden. Wellicht is er ergens in de 
omgeving een tot nu toe niet ontdekte populatie van S. arachnoideum. 
Deze veronderstelling lijkt onwaarschijnlijk.

2. Misschien zijn de planten in de Siërra Nevada nog niet volledig gestabili
seerd in hun ontwikkeling tot nieuwe species (soort); dan is het mogelijk 
dat er verschillende chromosoomaantallen gevonden worden.

3. Misschien werd de plant helemaal niet in de Siërra Nevada gevonden, 
maar in de bergen van Cantabrië in Noord-Spanje, waarvan bekend is 
dat S. arachnoideum er voorkomt.
Het chromosoomaantal zou dan verklaard kunnen worden als volgt:
S. cantabrium (n = 36) x arachnoideum (n = 32 voor de tetraploide 
vorm) geeft een hybride met n = 34. In feite lijkt SM 1167 op een 
plant die ik zelf gekweekt heb middels deze kruising. De niet behaarde 
bladeren van SM 1 1 67 schijnen deze mogelijkheid echter uit te sluiten.

4. Misschien werd de plant helemaal niet in het wild gevonden, maar 
kunstmatig gekweekt in de tuin. Een interessante waarneming is dat, zo
ver ik weet, geen van de gevonden vormen van S. nevadense zóveel 
rood in de bladeren heeft als SM 1 1 67.

Deze lijst van mogelijkheden is natuurlijk niet volledig. Persoonlijk geef ik de 
voorkeur aan de laatste mogelijkheid, met nr. 2 als een goed alternatief. 
Nader onderzoek aan vormen van S. nevadense zal mogelijk meer licht 
werpen op dit probleem.

Eerder gepubliceerd in Sempervivum Fanciers Association Newsletter, Vol. VIII, No. 4, October 1982, p. 23-24.

Schubert/aan 196, 2324 EC Leiden

De indeling der cactussoorten (III)

E. CROMBEZ

Evolutie van de geslachten van vóór Linnaeus tot Pfeiffer

Periode vóór Linnaeus
Na de ontdekking van Amerika (1492) vormden Melocactussen, enkele 
zuilvormige cactussen, alsook enkele Opuntia-soorten in Europa de eerst 
bekende cactussen. In de vroegste literatuur worden ze aangeduid als Me- 
locarduus (Meloendistel), Cirios (toorts) of Cereus (1 565). Omstreeks 
1 700, toen slechts 10 tot 20 cactussoorten bekend waren, werden deze 
ondergebracht in een viertal geslachten, nl. Melocactus en Opuntia (beide
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officieel opgesteld door de Franse plantkundige Tournefort), Cereus (offi
cieel opgesteld door Hermann in 1 698) en Pereskia (opgesteld door Plu- 
mier in 1703).

LINNAEUS
In 17 53 voerde de grote Zweedse plantkundige Linnaeus in zijn werk 
"Species plantarum" de binaire of tweeledige naamgeving in, waarbij elke 
plant wordt benoemd met een geslachtsnaam en een soortaanduiding. Dus 
met slechts twee namen, waar vroeger de plant werd benoemd door een 
vaak uitvoerige omschrijving, bijv. Melocarduus echinatus indiae occiduae 
(Stekende Meloendistel uit West-lndië) voor een bepaalde Melocactus- 
soort.
In dat grote werk ordende hij alle plantesoorten en stelde een indelings- 
systeem op gebaseerd op de bloemkenmerken en niet op het uiterlijk van 
de planten. Zo komt het dat hij de toen 2 2 cactussoorten, die in grote trek
ken alle dezelfde bloemstructuur hadden, onder bracht in één geslacht, 
CACTUS. Wel verdeelde hij dit geslacht in 4 groepen, nl. Echinomelocacti 
(voor de bolvormige), Cerei erecti (voor de rechtopstaande zuilvormige), 
Cerei repentes (voor de kruipende zuilvormige) en Opuntiae (voor de 
schijfachtige cactussen). Deze laatste groep omvatte ten onrechte ook Pe
reskia en enkele bladcactussen. Deze onderverdeling was dus wel geba
seerd op verschillen in plantuiterlijk.

Periode na Linnaeus tot Pfeiffer (1837)
In 1 754, één jaar na Linnaeus' publikatie, gebruikte de Engelse plantkundi
ge Miller de oude geslachtsnamen Melocactus, Opuntia, Cereus en Peres
kia. In 1788 richtte Gaertner een vijfde geslacht op, nl. Rhipsalis.
Waar in 1 800 nog maar een dertigtal soorten bekend waren, steeg dit 
aantal in de daaropvolgende jaren snel (tot 1 62 soorten in 1 828 en 345 
in 1837) zodat het indelingssysteem van Linnaeus niet langer voldeed.
De Engelse plantkundige Haworth verhief in 1 81 2 de onderafdelingen van 
Linnaeus tot zelfstandige geslachten, nl. Cactus (i.p.v. Melocactus), Ce
reus, Opuntia en Pereskia. Verder accepteerde hij het geslacht Rhipsalis en 
richtte zelf een tweetal geslachten op, nl. Mammillaria en Epiphyllum. Het 
geslacht Mammillaria werd afgesplitst van (Melo)cactus voor alle bolvormi
ge planten bloeiend uit de axillen en niet uit de areolen. Het geslacht Epi
phyllum, een naam die reeds vroeger in gebruik was, werd opgericht voor 
soorten met bladachtige, gevleugelde ribben. Haworth kwam dus tot zeven 
geslachten, waarbij de indeling in geslachten was gebaseerd op plantuiter
lijk, bloemstruktuur en bloeminplanting.
In 1 828 stelden Link & Otto een verdere afsplitsing van het geslacht Melo
cactus voor en richtten Echinocactus op voor planten met een Melocactus- 
achtig uiterlijk, doch bloeiend uit de jongere, nieuwe areolen (dus in de 
schedel van de plant), niet uit een cephalium.
De Franse plantkundige De Candolle nam in zijn indeling de meeste 
geslachten van Haworth over, alsook Echinocactus. Het geslacht Epiphyl
lum, door Haworth opgesteld, verwierp hij echter en hij plaatste de soorten 
bij Cereus. Wel richtte hij zelf een nieuw geslacht op, nl. Hariota, voor een 
rhipsalisachtige plant, duidelijk verwant aan Opuntia. Hij gebruikt opnieuw 
de naam Melocactus i.p.v. Cactus, dit om dubbelzinnigheid te vermijden. 
Hij komt in zijn publikatie in 1 834 tot acht geslachten (zie schema) waarbij 
de indeling opnieuw gebaseerd is op een kombinatie van verschillen in 
plantuiterlijk, bloemstruktuur en bloeminplanting. Hij deelt de geslachten
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SCH EM A
Schematisch overzicht van de geslachten van vóór Linnaeus tot Pfeiffer.
(De streepjes geven aan hoe bepaalde geslachten worden opgesplitst of samengevoegd of hoe 
bepaalde soorten van het ene naar het andere geslacht worden overgeheveld.)

Voor Linnaeus 
± 17 0 0

MELOCACTUS

CEREUS

OPUNTIA
PERESKIA

Linnaeus 
1 753
CACTUS

Haworth De Candolle Pfeiffer
1812 1834 1837

(4 Secties)
fMAMMILLARIA — MAMMILLARIA —  1 .

Echinomelocacti | CACTUS ----MELOCACTUS — 2.
ECHINOCACTUSjr^3.

Cerei erecti 'y f CEREUS --------  CEREUS <  '  4.
EPHIPHYLLUM ------------- -----------5.

Cerei repentes

Opuntiae

RHIPSALIS

OPUNTIA
PERESKIA

RHIPSALIS

'HARIOTA - 
OPUNTIA 
PERESKIA

.
-v -a -6 . 

\ 6 . 

-  8

-  9. 
- 1 0 .

MAMMILLARIA
MELOCACTUS
ECHINOCACTUS
CEREUS
EPIPHYLLUM
RHIPSALIS
LEPISMIUM
HARIOTA
OPUNTIA
PERESKIA

verder in in 2 grote groepen, nl. Rhipsalideae (met één enkel geslacht: 
Rhipsalis) en Opuntiadeae (alle andere geslachten omvattend), gebaseerd 
op het feit dat de bes van Rhipsalis drie afzonderlijke zaadhokken zou be
vatten met centraal gelegen zaden, in tegenstelling met de andere geslach
ten, waar steeds slechts één zaadhok aanwezig was, met wandstandig gele
gen zaden.
Deze indeling in 2 grote groepen berustte echter op een foutieve waarne
ming, gedaan door Gaertner in de 1 8e eeuw. Daarom verwerpt Pfeiffer in 
1 837 dan ook deze indeling en stelt alle geslachten op gelijke hoogte. Hij 
neemt alle geslachten van De Candolle over. Hij herstelt het geslacht Epi- 
phyllum, verworpen door De Candolle, in ere, doch voor een beperkter 
aantal soorten, nl. voor de soorten met afgeplatte leden met ronde bloe
men, verschijnend aan de uiteinden van de leden. De overige Epiphyllum- 
soorten (volgens Haworth) verdeelt hij over Cereus en Rhipsalis. Verder 
stelt hij een nieuw geslacht op, nl. Lepismium, voor enkele soorten die 
door bloei, vrucht en kieming van de zaden van Cereus afwijken. Zo komt 
hij tot tien geslachten (met in totaal ongeveer 350 soorten) die hij opgeeft 
in de volgorde, weergegeven in het schema. Alle geslachten worden op 
gelijke hoogte geplaatst en niet verder gegroepeerd in grotere verwant- 
schapseenheden (zoals zal gebeuren bij Salm-Dyck). De indeling in 
geslachten is net als bij Haworth en De Candolle gebaseerd op een kombi- 
natie van bloemstruktuur, bloeminplanting en plantuiterlijk, hoewel bij Pfeif
fer de bloemkenmerken (zowel bouw als inplanting) een grotere rol spelen. 
Zo bevatten de eerste vijf geslachten alle buisvormige bloemen, terwijl de 
laatste vijf allemaal korte, radvormige bloemen bezitten. Van vele soorten 
waren de bloemen echter niet bekend.
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Elk geslacht is onderverdeeld in een aantal sekties en onderafdelingen en 
het is zeer interessant eens na te gaan waar sommige van de ons nu goed 
bekende cactussen geplaatst worden. Zo worden 2 Gymnocalycium- 
soorten, samen met enkele Echinopsis-soorten, vermeld onder Cereus, nl. 
onder de Cerei globosi, de bolvormige cereussen. Hier meer in detail op in
gaan, hoe interessant ook, past echter niet in deze uiteenzetting en zou ons 
te ver leiden.
Na Pfeiffer neemt het aantal bekende soorten zeer snel toe, zodat dit ook 
zijn weerslag zal vinden in een toename van het aantal geslachten, doch 
hierover meer in de volgende aflevering.

Literatuur
Pfeiffer, Cacteen (1 8 3 7 )
Backeberg, Wunderwelt Kakteen (1 9 7 4 )

Ardooisesteenw eg 3 6 1 , B  8 8 0 0  Roeselare (Wordt vervolgd)

N.B. Deel II werd gepubliceerd in 1 9 86  p. 110.

Eenvoudige en milieuvriendelijke bestrijding van Sciara's
BEN ZONNEVELD

De larven van Sciara (kleine zwarte vliegjes) kunnen in korte tijd een bak zaai
lingen ruineren. Dit geldt zowel voor cactussen, andere vetplanten als al
penplanten. Zowel binnen als buiten de kas doen ze hun afbrekende werk. 
Volwassen planten schijnen er geen last van te hebben. Planten die 's winters 
soms gaan rotten blijken vaak wel deze larven te bevatten maar wat oorzaak 
en gevolg is, is hier niet duidelijk. Ze blijken vooral (alleen?) voor te komen in 
potgrond die op turfmolm is gebaseerd. De larven ontwikkelen zich hierin dan 
ook uitstekend zelfs zonder een plant in de pot. Een goede suggestie kan dan 
ook zijn: gebruik geen op turf gebaseerde potgrond. Als u uw zaad in potjes in 
een dichtgeknoopte plastic zak heeft, is er natuurlijk geen probleem. Het 
schijnt echter te helpen tegen het later optreden van Sciara's als van te voren 
of na het verdwijnen van de plastic zak de grond wordt afgedekt met bijv. 
argex-korrels met een diameter van 3 mm.
Hoewel de larven niet goed tegen Undeen kunnen is het toch moeilijk om ze 
ermee in de grond te bestrijden. Er blijkt echter een heel eenvoudige manier 
om larven (en vliegjes) te doden en wel verwarmen. Als de schaal of pot met 
planten + larven gedurende 24 uur op 37 °C of 1-2 uur bij 40-42 °C gehou
den wordt liggen alle larven dood op de aarde. Zelfs de eitjes schijnen niet te 
overleven. De succulente zaailingen hebben geen enkel probleem met deze 
temperaturen. Het is natuurlijk niet eenvoudig als men niet over een gether- 
mostreerde stoof beschikt maar hoog boven in de kas als de zon schijnt zal 
zeker een doelmatige temperatuur bereikt worden.

Schubertlaan 196, 2 3 2 4  EC Leiden
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Agavenproblemen op de Bovenwindse Eilanden der 
Kleine Antillen (V)

P. WAGENAAR HUMMELINCK

S t. Martin-Anquilla (vervolg van A. scheuermaniana)

Bladeren van 1 20-1 50 cm lengte, meestal 8-10 maal zo lang als breed (in de schaduw nog 
smaller) met de grootste breedte in of enigszins boven het midden, boven de basis tot ca. 2/3 
bladbreedte versmald; hardvlezig en als regel zeer ondiep gootvormig (Fig. 24).
Eindstekels toegespitst kegelvormig waarbij het topje soms enigszins naar beneden is gebogen 
(Fig. 22B), aflopend en aan de rugzijde het groene weefsel over korte afstand of niet binnen
dringend. De aan de basis samenkomende bladranden zijn tot 1-3 mm onder de top ingerold, 
als regel glad en scherp, soms met sporen van stekeltjes. Grootte 8-14-20 x 4 x 4 mm, of iets 
krapper geschat, gemiddeld 10 mm lang.
Randstekels 3-6-8 per 10 cm, gekromd. Omstreeks 2,5 mm lang, samen met verharde basis 
tot 3 mm, op een vrijwel rechte rand.
Bloempluim omstreeks 2 m lang en ruim 2 maal zo lang als breed, nauwelijks aflopend, met 
1 5 zijtakken langer dan 20 cm (Fig. 1 9).
Schacht ruim 4 m lang, aan de onderzijde ca. 10 cm dik, met omstreeks 45 schutbladen. 
Bloemen (zie Tabel 6) geel, 64-76 mm lang, abortief; bloembuis 8,5-10-1 2 mm, slippen 20- 
24-28 mm; inplanting helmdraden 2-2,75-3,5 mm (in één geval 1-4 mm) beneden de keel.

Van de agaven bij Lay Bay zijn de bladkenmerken niet verschillend. De schacht van het beter 
ontwikkelde exemplaar (no. 1 57, op 40 m van de waterlijn, Fig. 1 7) is 4 m lang en aan de ba
sis 9 cm dik, met ca. 40 schutbladen die slechts sporen van randstekeltjes vertonen vlak onder 
een niet-ontwikkelde eindstekel. De andere bloeiende plant (no. 156, 10 m van het water) 
heeft een minder goed ontwikkelde bloeiwijze met slechts 8 takken groter dan 1 0 cm, waarvan 
de langste 27 cm is. De bloemkenmerken van de Lay Bay planten komen overeen met die van 
Oyster Pond, alleen lijkt de bloembuis wat korter te zijn.
Tussen kreupelhout op de vroegere plantage Experiment stonden tientallen uitgebloeide agaven 
met een aantal jonge rozetten (no. 1 53). De stijve, hardgroene, tot 1,7 m lange bladeren heb-

Figuur 18

Figuur 1 7



Figuur 19

Fig. 17-19. De drie gemonsterde bloeiende planten van Trelease's Agave scheuermaniana bleken een korte bloempluim 
te hebben, een lange schacht en smalle bladeren: fig. 1 7 St. Martin, Lay Bay (ao. 157), fig. 18 Oyster Pond Ino. 159) en 
fig. 19 Anguilla, The Valley Ino. 162).

Fig. 20. Ook de agaven aan de kust bij Sandy Ground, op Anguilla Ino. 160), bleken een korte pluim en smalle bladeren te 
hebben. Op de voorgrond Opuntia diUenii, die op de Bovenwinden langs de kust veel voorkomt.

Fig. 21. Bij Gustavia en op andere plaatsen langs de zuidkust van St. Barts zijn agaven opvallende planten (vgl. no. 163).

Fig. 22. De agaven-eindstekels van Saba IC) zijn aanzienlijk forser dan die van St. Martin (A-B) en hebben een duidelijk 
gestekelde rand: A, Lay Bay Ino. 157); B, Oyster Pond (no. 159); C, Crispeen (van links naar rechts no's. 151C, 151B, 
151 A, 151A, 150). - Het streepje is 1 cm lang.

Fig. 23-24. Omtrek en dwarsdoorsneden van bladeren van Agave scheuermaniana van St. Martin: Experiment (no. 153), 
Fort Amsterdam (no. 154), Fort Willem (no. 155), Lay Bay (no. 157A-E) Billy Folly (no. 158A-D) en Oyster Pond (no. 
159A-G). Alleen het blad van Fort Amsterdam (no. 154) is niet opvallend slank. Om een indruk te geven van de geringe 
variatie in bladvorm zijn onder no. 157 en no. 158 ook omtrekken van bladeren van jonge rozetten afgebeeld.
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Figuur 22
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ben hier de voor dit eiland gewone vorm; met de basis naar binnen gekromd en de top iets naar 
buiten gebogen (Fig. 23). Ook hier is de bloempluim kort, 1,5-2 m bij een totale hoogte van 7 
m, omstreeks 2 maal zo lang als breed, en niet aflopend, met ca. 20 takken langer dan 1 0 cm. 
Sommige pluimen waren nóg korter. Vruchtzetting had niet plaatsgevonden.
De meestbekende agaven van Sint Maarten staan waarschijnlijk op de heuveltop van Fort Wil
lem, vanwaar men een meesterlijk uitzicht heeft over Philipsburg Ino. 1 55, Fig. 23). Maar ook 
de ruïne van Fort Amsterdam, op het schiereilandje tussen Great Bay en Little Bay, heeft zijn ka- 
ratas (no. 1 54), door de zeewind beschadigd en door schildluis aangetast: rozetten met meer 
dan honderd grasgroene bladeren, minder slank, met een niet-aflopende bloempluim, 1,5 maal 
zo lang als breed, die ca. 1/3 deel van de bloeiwijze in beslag neemt.
Een bloeiende plant aan de kust bij Sandy Ground op Anguilla (no. 1 60, Fig. 20) werd geschat 
op 1 0 m hoogte, met een schacht van bijna 6 m en een pluim van bijna 3 m. Er zijn 26 takken 
langer dan 20 cm en 52 schutbladen van 25-28 cm lengte. Een plant bij The Valley, Anguilla's 
hoofdplaats, was nog niet geheel uitgegroeid (no. 162, Fig. 19 en 32).
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Bij het materiaal van St. Martin en Anguilla valt op: (a) de kegelvormige 
eindstekel - van een vorm welke Trelease kenmerkend genoeg vond om er 
een nieuwe species op te baseren; (b) de smalle bladeren - duidelijk smaller 
dan die van Saba en meestal ook dan die van St. Eustatius en St. Kitts; (c) 
de korte bloempluim - als regel aanzienlijk korter dan de schacht; (d) de lage 
inplanting van de meeldraden - niet maar een klein beetje, maar omstreeks 
een kwart bloembuislengte onder de keel; (e) het feit dat (in tegenstelling 
met A. karatto) tot dusver geen vruchtzetting werd waargenomen.
Om deze redenen lijkt het mij vooralsnog niet juist, om - ondanks de soms 
treffende overeenkomst in bouw van de eindstekel (bijv. tussen die van St. 
Kitts 129 en Anguilla 162) - A. scheuermaniana Trel. te beschouwen als 
een synoniem van A. karatto Mill.

Wat betreft Trelease's Agave trankeera, waarvan het voorkomen op de Be
nedenwindse Eilanden mede aanleiding was om mij in het 'karatto-complex' 
te gaan verdiepen: Indien wij het gemiddelde beeld van de eindstekel van
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deze soort beschrijven als kegelvormig, omstreeks 3-3,5 maal zo lang als 
breed, in de regel niet afgeplat, niet duidelijk gekromd en met gladde ran
den, dan zien wij géén duidelijke verschillen met de eindstekels van de aga
ven van St. Martin & Anguilla en St. Eustatius & St. Kitts. Maar ook hier vin
den wij bij de bestudering van méér materiaal, ook méér verschillen die onze 
aandacht vragen, hetgeen ons herinnert aan het feit dat wij te maken heb
ben met cultuurplanten, die mogelijk zelfs van verschillende eilanden af
komstig zijn. Bij een kiezen tussen mogelijke import uit St. Martin öf St. 
Eustatius blijft mijn voorkeur uitgaan naar St. Eustatius, ondanks de lage in
planting van de meeldraden, die meer aan St. Martin doet denken.

Swee/incklaan 84, 3723 JH Hilversum (W Ordt VGTVOIqcI )

Neolloydia grandiflora (O.) Berg.

S. KOOIJ

De in de titel genoemde plant is een vertegenwoordiger van een klein geslacht 
van planten, die in 1 922 door Britton en Rosé vanuit de geslachten Echino- 
cactus en Mammillaria ondergebracht werden in het naar Prof. Francis E. 
Lloyd vernoemde geslacht Neolloydia. De typeplant van het geslacht is N. 
conoidea, in 1 828 door De Candolle beschreven als Mammillaria conoidea. 
Backeberg vond dat de planten meer verwant zijn met Coryphantha, een 
geslacht dat reeds in 1 856 door Engelmann van Mammillaria werd afge-

Neolloydia grandiflora Foto van de schrijver
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scheiden. Niet zo verwonderlijk want net als bij Coryphantha hebben zij een 
groef aan de bovenzijde van de tuberkel. De bloemen verschijnen uit de 
jongste areolen in de schedel. Het verspreidingsgebied loopt vanuit Texas, 
USA naar Mexico. De planten groeien deels zodevormig, deels solitair, met 
kort-cylindrische plantelichamen. De in de zomer gewillig verschijnende 
bloemen variëren in kleur van groen/geel, geel/roze, geel tot purperviolet. De 
vruchten zijn niet waterig en drogen papierachtig op. Backeberg verdeelde 
de soorten over 2 ondergeslachten:
1: Neolloydia, met soorten die niet zodevormig groeien;
2: Cumarinia, voor de zodevormig groeiende soorten.
Tot de eerste categorie behoort Neolloydia grandiflora. Het plantelichaam is 
8-10 cm hoog met een diameter van 4 cm. Ze spruit weinig, behalve bij 
geënte exemplaren. De axillen zijn witwollig. De grote, witviltige areolen dra
gen 1 6-20 witte, 4-6 mm lange randdoorns, waarvan de bovenste donkere 
punten hebben. Soms komen er wel eens 1-2 sterker ontwikkelde midden- 
doorns voor, die zwart van kleur zijn. Ze steken fraai af tegen de witte rand
doorns. In overeenstemming met de naam is de bloem groot, tot 6 cm in 
doorsnede en purperviolet van kleur.
Interessant is een artikel dat verscheen in het zustertijdschrift Kakteen und 
andere Sukkulenten. In het juninummer 1 982, blz. 116-117 wordt in een 
artikel van A. Hetzenecker een kleinblijvende vorm van Neolloydia grandiflo
ra uit de staat Nuevo Leon (Mex.) voorgesteld die in tegenstelling tot zijn 
soortgenoot enorm spruit. Voor de geïnteresseerden onder u zeker een le
zenswaardig artikel.
Van Neolloydia grandiflora is ook nog een variëteit beschreven n.l. Neolloy
dia grandiflora var. robusta. Deze vorm werd beschreven door zijn ontdekker 
Jan Riha uit Tsjecho-Slowakije, die de plant aantrof tijdens zijn reis door 
Mexico in het zuiden van de staat Nuevo Leon. Een uitvoerige beschrijving 
staat in KuaS 1981, no. 6, blz. 1 26-1 28.
Neolloydia's vragen een zonnige stand in de zomer met veel warmte; ze zijn 
gevoelig voor teveel vocht. Enten kan worden aanbevolen. De planten wor
den dan wel wat forser. Op eigen wortel een goed doorlatend grondmengsel 
met wat kleikorrels voor drainage erin. Een mooi geslacht dat zeer zeker het 
verzamelen waard is.

Groeneve.'d 4, 2 2 0 3  BP Noordwijk Literatuur:
Britton & Rose, The Cactaceae IV, p. 14 e.v. 
C. Backeberg, Das Kakteenlexikon, p. 296 
W. Haage, Kakteen A-Z.

M a rk tn ie uw s: kassen en accessoires
De firma Arkoo (Schipperswal 20, 6041 TC Roermond) introduceert dit voorjaar een nieuw ty
pe kweekkas: de-Solardome. Deze cirkelvormige kas is opgebouwd uit ongelijkzijdige driehoeken 
van geanodiseerd aluminium en optisch zuiver spiegelglas. De kas wordt geleverd in afmetingen 
van 3 tot 6 m diameter, natuurlijk met de nodige accessoires.
De firma Vemakas (Pletering 1, 1 678 ZG Oostwoud) heeft een nieuwe folder het licht doen 
zien over allerlei nuttige accessoires voor hobby-kasjes. Voor onze hobby kunnen nuttig zijn 
de aluminium plankdragers, bevestigingsklemmen voor het ophangen en leiden van klimmende 
planten, en de daarbij behorende haakjes en klimmerclips om de planten vast te zetten. Daar
naast levert deze firma een uitgebreid scala kweek- en hobbykassen.
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BOEKBESPREKING

Lobivia 85 door Walter Rausch, 1 60 pagina's met rond 1 50 kleurenfoto's, formaat 1 6,5x23 
cm. Uitgave van Druckerei Rudolf Herzig, Johann Strauss-Gasse 30, A 1 040 Wenen. Prijs ÖS 
540,-
Eindelijk is het lang verwachte boek verschenen. Ruim 1 0 jaar na het verschijnen van zijn 3- 
delige werk Lobivia heeft Walter Rausch zijn enorme kennis van het geslacht Lobivia uitvoe
rig op schrift gesteld.
Meer dan 65 maanden veldonderzoek, verdeeld over 1 0 reizen, waarbij meer dan 1 0 .000 km te 
voet werden afgelegd, liggen ten grondslag aan deze kennis. Uitgebreide bestudering van het 
plantenmateriaal in kuituur, bloem- en zaadonderzoek, alsmede bestudering van bijna alle litera
tuur die er is met betrekking tot deze planten vervolmaakten zijn inzichten. Natuurlijk blijft het in
zicht niet stilstaan; ergens moet een streep getrokken worden.

Een alfabetisch overzicht is gemaakt van alle Lobivia's. Hieronder verstaat hij ondermeer de 
"echte" Lobivia's, Digitorebutia's, Mediolobivia's, Soehrensia's, Acantholobivia's, Heliantho- 
cereussen, Acanthocalyciums en de kortbloemige Echinopsissen. Van elke soort en variëteit is 
een beschrijving gegeven; daarnaast volgt een beschouwing c.q. discussie.
Vele nieuwe combinaties zijn doorgevoerd terwijl ook 39 nieuwbeschrijvingen worden gegeven. 
De foto's zijn van een fantastische kwaliteit en zijn op zich het kopen van het boek al ten volle 
waard.

U zult in het boek geen determineersleutel aantreffen. Wel vindt u een alfabetische lijst van de in 
dit boek besproken namen, zeker handig bij alle synoniemen. Voor zover het taxon (ook) door 
Rausch verzameld is, vermeldt hij zijn veldnummer erbij.
Voor liefhebbers die planten enkel onder een WR-nummer hebben staan, is het even zoeken.
Al met al een boek dat u als geïnteresseerde in deze plantengroep, beslist moet aanschaffen.

Lu d wig Bercht

TIJDSCHRIFTEN  

Obregonia jaargang 6, 1985.
Nr. 1 . Een artikel over Roseocactus fissuratus opent deze jaargang. Praktische tips voor het be
schrijven van etiketten worden gegeven. Fons Beukelaers wordt in woord voorgesteld.
Nr. 2. Coryphantha pallida wordt aan de lezers ten tonele gevoerd. Een beknopt overzicht 
wordt gegeven van het verspreidingsgebied van de Bromeliaceae De verzorging en vermeerde
ring van Phyllocactussen is het onderwerp van een ander artikel. De voor-en-tegens van aan- 
bouwkassen worden uiteengezet.
Nr. 3. Mammillaria wrightii opent dit nummer. De vele wetenschappelijke benamingen van 
plantenonderdelen worden toegelicht. Verder een aantal praktische tips en stukjes ter overden
king.
Nr. 4. Echinocereus bristolii siert de voorplaat en is onderwerp van het eerste artikel. Een uit
voerig artikel behandelt een aantal typen broeikassen. Ook enkele cactusziekten worden bespro
ken.
Nr. 5. In woord en beeld wordt Mammillaria herrerae voorgesteld. Verschillende typen broei
kassen worden beschreven. Artikelen over onderstammen, het bevruchten van cactusbloemen 
en cristaten completeren deze aflevering.
Nr. 6. Een verhandeling over Echinocereus pulchellus opent dit nummer. Een anoniem artikel 
overweegt de geneugten van een succulentenverzameling. Gruwez behandelt de cultuur van Re- 
butia's. Kort artikel over Faucaria's
Nr. 7-8. Geopend wordt met een pagina over Neoporteria's. Het volgende artikel handelt over 
het inrichten van een hobbykas. Liekens neemt cactusbloemen onder de loupe. Heyselberghs 
beschouwt de voor- en nadelen van de vollegrond-plantenbak. Tillandsia's is het laatste onder
werp dat aan de orde komt.
Nr. 9. Het relaas over Neoporteria's wordt vervolgd. Liekens gaat in op de namenwirwar bij Re- 
butia's/Aylostera's. Een volgend artikel behandelt het een en ander over cephaliums. Liekens 
schenkt ruime aandacht aan het geslacht Agave en enkele soorten eruit.
Nr. 10. Het Chilenen-artikel beleeft een volgende aflevering. Liekens wijdt een artikel aan Mexi
caanse cactussen. Van dezelfde auteur is ook een artikel over Sedum stahlii 
Nr. 11. Liekens besluit zijn beschouwingen over Chileense cactussen. Claes behandelt de ver
zorging van "andere" succulenten.
Nr. 12. Liekens bespreekt Normanbokea vatdeziana Enkele kanttekeningen worden geplaatst 
bij de in de laatste jaren doorgevoerde nieuwe klassificatie van Rebutia's.

Ludwig Bercht
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In m e m o ria m  H arry  L e u s in k

Het was een grote schok te vernemen dat onze goede vriend de Heer Harry 
Leusink na een kortstondige ziekte op 1 7 februari j.l., 63 jaar oud, is over
leden.
Na een arbeidzaam leven besteedde hij gedurende de laatste negen jaar veel 
tijd en serieuze aandacht aan zijn cactussen en vetplanten. De 
Mammillaria's namen daarbij een eerste plaats in. Hij was dan ook een actief 
lid van de Mammillaria studie/werkgroep. Sinds kort nam hij ook deel aan de 
algemene werkgroep.
Zijn succulenten-hobby had twee kanten. Daar waren eerst de planten. Met 
veel respect genoot hij intens van hun schoonheid; hoe kon hij ook onder de 
indruk komen van een krans Mammillaria-bloemen. Hij zaaide graag en 
goed; menigmaal was hij winnaar van zaaiwedstrijden.
De andere kant van zijn liefhebberij betrof de liefhebbers zelf. Hij waardeerde 
de contacten met hen zeer. Daarbij werd hij gekenmerkt door eenvoud, be
scheidenheid, hulpvaardigheid en gulheid. Voor hen met wie hij nader om
ging was hij een ware vriend. De genoemde eigenschappen maakten hem 
geschikt tot een goede beheerder van "Ruilen zonder Huilen". Hij verrichtte 
het leeuwenaandeel van het hieraan verbonden werk. Als zodanig kenden 
de meesten van ons hem. In Succulenta van vorige maand beschreef hij nog 
eens wat RzH behelst en wekte hij op tot een levendig ruiljaar 1 987.
Heel jammer, dat Harry niet langer onder ons is. Wij zullen hem missen en 
met erkentelijkheid herinneren.
Zijn vrouw Matty en zijn kinderen wensen wij toe dat sterkte en troost hun 
deel mogen zijn.

Herman Koningsveld, Herman Masman,
medewerker "Ruilen zonder Huilen". Voorzitter Succulenta

L e o p o ld o  H o rst t

Op 26 februari bereikte ons het bericht dat op 3 februari 1 987 Leopoldo 
Horst op bijna 69-jarige leeftijd is overleden. In het april-nummer zal nader 
ingegaan worden op de man die door zijn vondsten zozeer zijn stempel heeft 
gezet op onze kennis van de Braziliaanse cactusflora.
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PHYLLO-sofie

P. VAN VEEN

Een diatheek is per definitie een verzameling dia's. Natuurlijk heeft een ver
eniging als Succulenta een dergelijke instelling, die al jarenlang beheerd 
wordt door de heer H.M.S. Mevissen in Breda. Over deze diatheek is zo
veel te zeggen, dat ik hier op zijn minst twee pagina's voor nodig heb. Aan
gezien dit het dubbele is van hetgeen mij ter beschikking is gesteld, zal ik 
derhalve mijn mededelingen over twee maanden moeten uitsmeren. Het 
wil mij voorkomen, dat de beheerder van de diatheek een uiterst ondankba
re taak heeft. De meeste dia's worden verkregen van leden, die van een 
bepaalde plant meerdere dia's maken en het surplus naar de diatheek zen
den. Als het goed is, wordt hierbij vermeld om welke soort het gaat, even
tueel met vermelding van de variëteit en/of vorm. De heer Mevissen no
teert dit nauwgezet en als de betreffende dia voor vertoning wordt uitge
leend, dan worden de bekende gegevens hierbij kort vermeld. En nu gaan 
de poppetjes pas goed aan 't dansen, want in de betreffende afdeling zitten 
specialisten, die met grote stelligheid beweren, dat de dia een heel andere 
soort of variëteit laat zien. Hun (voorbarige) conclusie is dan: in die dia
theek is het ook maar een rommeltje en de beheerder gooit er maar met de 
pet naar. Niets is echter minder waar, we kunnen de zaak zelfs helemaal 
omkeren en zeggen: als er nu in ons midden zulke geweldige specialisten 
zijn, waarom helpen ze dan de heer Mevissen niet om de dia's van een 
goede benaming te voorzien? Daar heeft toch ieder lid voordeel van? Dat is 
al talloze malen gevraagd, doch slechts uiterst zelden wordt hier in positie
ve zin op gereageerd. Het zal in vele gevallen misschien technisch ook niet 
mogelijk zijn om een juiste determinatie uit te voeren. De opnamen zijn im
mers voor een deel gemaakt door amateurs, die bovendien niet altijd we
ten, welke kenmerken typerend zijn voor een bepaalde vorm of variëteit. 
Daar heeft de fotograaf in vele gevallen helemaal niet bij stilgestaan, want 
de juiste!?) naam staat toch op het etiketje in de bloempot? Het ging er de 
fotograaf in eerste instantie om, dat hij de bloeiende cactus zo mooi vond 
en er een paar plaatjes van "schoot". Zijn geste, de overtollige dia's naar 
de diatheek te sturen, verdient alle waardering.
Ik begin deze maand met een enigszins negatieve benadering van de dia
theek, zoals ik deze in de praktijk vele malen heb meegemaakt. Doch als 
buitenstaander heb je zo gauw de neiging, de nadruk te leggen op die pun
ten, die niet direkt gunstig overkomen. Daarom wil ik nu meer de nadruk 
leggen op de keerzijde, de voordelen, die wij kunnen hebben van het feit, 
dat Succulenta een diatheek heeft opgebouwd. Nu is het woord "opge
bouwd" slechts gedeeltelijk juist, want op de ledenraadsvergadering van 
22 oktober 1 983 werd b.v. de mededeling gedaan, dat mevrouw Buining 
te kennen had gegeven, dat zij onder nog nader uit te werken voorwaarden 
de diaverzameling van wijlen haar man aan Succulenta wilde schenken. 
Desgevraagd bleek deze collectie tussen 4 .000 en 5.000 dia's te omvat
ten en als voorwaarde werd o.a. gesteld, dat de op de dia's vermelde ge
gevens betreffende de exacte vindplaatsen niet algemeen openbaar wor
den. Nader werd nog besloten, deze Buining-dia's als een aparte verzame
ling te handhaven. Hiernaast heeft de heer Mevissen nog de beschikking 
over meer dan 2500 dia's, die door verschillende leden zijn geschonken. 
Het laatste overzicht hiervan is gepubliceerd in de gele inlegvellen van het 
Succulenta-nummer van februari 1 985.

74



Commerciële teelt van Lïdcactussen

HANS DE VRIES

Door de redactie is mij gevraagd een artikel te schrijven over lidcactussen. 
Bedoeld wordt dan Rhipsalidopsis en Schlumbergera Deze uitnodiging 
heb ik ongetwijfeld te danken aan een in mijn opdracht vervaardigde foto
serie over genoemde planten, die tot werkelijk heel fraaie opnamen heeft 
geleid en waarvan enkele afbeeldingen hierbij worden afgedrukt. Hoewel ik 
vereerd ben met de opdracht heb ik na wat langer overwegen ook wel be
denkingen.
Als regelmatig lezer van dit blad ben ik onder de indruk van de deskundig
heid van de medewerkers. Op velerlei gebied weet ik veel minder van de 
genoemde planten dan velen van u. Op andere gebieden wil ik geen in
formatie kwijt, omdat er door ons te veel in is geïnvesteerd.
Ik wil u een indruk geven van de commerciële teelt van lidcatussen zoals 
die op ons bedrijf en op andere bedrijven in Nederland en daarbuiten wordt 
gebezigd. In Nederland worden ongeveer 2,5 miljoen Rhipsalidopsis en 
2,4 miljoen Schlumbergera geteeld, verdeeld over 5 kwekerijen. Behalve in 
Nederland is ook een aanzienlijke concentratie van lidcactussen te vinden 
in Denemarken, waar in totaal ongeveer 5 miljoen planten geteeld worden. 
Verder wordt in Duitsland en Engeland maar ook in Frankrijk voor de lokale 
markt geteeld en we kunnen het totaal van de produktie in Europa onge
veer schatten op zo'n 11-12 miljoen planten per jaar. Hiermee denk ik dat 
Schlumbergera en Rhipsalidopsis de meest geteelde cactussen zijn. 
Verreweg de meeste planten zijn éénjarig en worden in het voorjaar opge
pot, tussen maart en juni. Van Schlumbergera wordt het stek genomen 
voordat de plant via een korte-dagbehandeling in de bloei wordt getrokken 
en dat is tussen augustus en november. Ook is er de laatste jaren een ten
dens om al vroeger in de zomer te beginnen met het stek nemen en de 
plant dan eerst nog een zetsel blad te laten geven, voordat met de ver
duistering wordt begonnen. Het stek wordt vervolgens in een al dan niet 
gekoelde ruimte bewaard en kan soms maanden blijven liggen, tot er ruim
te en tijd is om het te steken.
In tegenstelling tot wat in veel boekjes is te lezen wordt er vrijwel uitslui
tend in turfmolm of finse molm gestekt. Het stekken gebeurt in multiplaten, 
een plaat met allemaal aan elkaar zittende potjes, zodat elk plantje een 
apart kluitje kan maken. Meestal vrouwen steken drie stekjes door middel 
van een stekhoutje, waarmee de gaatjes worden gemaakt, bij elkaar in elk 
potje van deze plaat en sommigen halen een produktie van zo'n 5.000 
plantjes per dag. De plaatjes met stek gaan vervolgens de kas in en worden 
bij een temperatuur van tussen de 1 8 en 21 °C beworteld. Begin maart be
gint het oppotten en in een betrekkelijk korte tijd wordt de hele produktie 
door middel van een oppotmachine van pot en grond voorzien. Op de gro
tere bedrijven worden soms tot 350 .000  planten per week opgepot. Aan 
deze oppotmachines werken twee tot vier mensen; vooral de afstelling van 
deze machine luistert erg nauw.
Voor een ieder die dat niet weet, de machine zet de potjes in pothouders 
die aan een rondlopende ketting of band vastzitten en zo onder een grond- 
band doorkomen. Nadat ze met grond zijn gevuld, wordt het teveel af
gestreken en vervolgens wordt een gat geboord. Aan het eind van de route 
zitten een of twee mensen die de plantjes uit de multiplaten pakken en in 
het voorgeboorde gat in het potje zetten. Het potje loopt dan automatisch
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1. Schlumbergera 'Linda'
2. Schlumbergera 'Jaffa'
3. Rhipsalidopsis 'Rosea'
4. Schlumbergera 'Snowflake'
5. Schlumbergera 'Maria'
6. Schlumbergera 'Gold Charm'
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uit de machine en gaat via een band naar de tafel waarop het wordt weg
gezet.
De Schlumbergera wordt verder opgekweekt bij temperaturen, variërend 
per kweker tussen de 1 8 en 21 °C in een geschermde kas. Het schermen 
geschiedt door middel van een laagje kalk op het dak, veelal gecombineerd 
met bewegende schermdoeken, die ook 's nachts als energiebesparende 
doeken worden gebruikt. Tijdens de teelt worden de planten regelmatig be
mest en ook gecontroleerd op ziektes en onkruid.
Voordat de planten in bloei worden getrokken worden ze allemaal omgezet 
en wordt al het overbodige en jonge blad verwijderd, waardoor een uniform 
Produkt ontstaat. Als dit is gebeurd worden de planten verduisterd en krij
gen per dag nog maar 8 uur licht. Na ongeveer 4 weken worden de eerste 
bloemknoppen zichtbaar en na 6-8 weken worden de planten afgeleverd. 
Voor deze verduistering zijn gordijnen in de kassen aangebracht welke het 
buitenlicht volledig afsluiten.
De Rhipsalidopsis ontwikkelt zich tot en met de oppotfase gelijk als de 
Schlumbergera. Het stek wordt tussen november en februari genomen en 
heeft als regel enige weken na het steken 3-5 bloemknoppen per stekje die 
allemaal verwijderd moeten worden om een voortgaande groei te verzeke
ren. Dit werk kan meestal gedaan worden door scholieren in de krokus- of 
paasvakantie. Na het oppotten kan de Rhipsalidopsis kouder worden ge
teeld en verwarmen is niet strikt noodzakelijk. Meestal wordt wel bij
gestookt tot 16-1 8 °C, maar dit is voornamelijk om zeker te zijn dat de 
plant de goede grootte haalt. Bij Rhipsalidopsis kan lichter worden ge
schermd dan bij Schlumbergera. In de winter staat de plant bij temperatu
ren tussen 5-1 2°C. Deze kou is absoluut noodzakelijk om een goede bloei 
te waarborgen. De knop wordt gevormd door na de kouperiode de planten 
warmer te gaan zetten en vaak ook enige uren kunstlicht te geven; voor 
bloei later in het voorjaar is dit licht niet nodig, maar vooral de vroegst 
bloeiende (eind januari) hebben altijd veel moeite om voldoende knop te 
maken.
Het sortiment is vooral de laatste jaren nogal uitgebreid, voornamelijk dank 
zij inspanningen van enkele bedrijven waar veel wordt gedaan aan verede
ling door middel van kruising. Hierbij zijn de adressen die regelmatig in ad
vertenties nieuwe soorten aanbieden niet van belang. Het door hen aange
boden materiaal is vrijwel altijd ongeschikt voor commerciële teelt. Kruisen 
is in wezen erg simpel en na elke kruising ontstaan er weer tientallen 
''nieuwe'' soorten. Bij de veredelingsbedrijven worden duizenden plantjes 
per jaar op hun waarde beoordeeld en misschien een op de tienduizend 
komt ooit in het sortiment.
In het Schlumbergera-sortiment is vooral de gele 'Gold Charm' een opval
lende nieuwigheid. De bloem is veelal nog niet mooi geel, maar het is een 
doorbraak naar een kleur die tot nu toe onbekend was. Bij de Rhipsalidop
sis is 'Evita' een belangrijke aanwinst, daar dit de eerste goedbloeiende 
paarse cultivar was, ondertussen al gevolgd door andere. In de 
Rhipsalidopsis-veredeling wordt gewerkt aan cultivars met rose en zelfs te
gen wit aangrenzende kleuren en ook aan een dubbele bloem.
Tussen de kruising en het verkopen van een nieuwe cultivar verloopt onge
veer tien jaar. Het is dus een kwestie van lange adem en erg veel geduld.
De schrijver is mede-eigenaar van een potplantenkwekerij waar jaarlijks bijna drie miljoen lidcactussen worden geteeld.

De redactie dankt Fleurmerc BV te Wormerveer zeer hartelijk voor het ter beschikking stel
len van de Litho's van de voorplaat en de afbeeldingen op pag. 76 en 77.

78



Adios, Hugo m 'n vriend!

DIRK J. VAN VLIET

Opnieuw is een vechter uit de voorste gelederen aan ons ontrukt, een waar 
mens, die de zwaarste klappen die het leven in petto heeft, heeft moeten 
incasseren. Eerst kreeg hij het als jood zwaar te verduren in Nazi-Duitsland, 
waaruit hij samen met zijn evangelische vrouw in 1 938 nog net wist te 
ontsnappen. Via allerlei omzwervingen kwam hij in Frankrijk aan boord van 
een schip dat hem naar Argentinië bracht, alwaar hij na veel moeite werk 
vond in de provincie Tucuman. Door de oorlog die inmiddels was uitgebro
ken kwam hij als Duitstalige opnieuw in problemen, want de Argentijnen 
dachten dat deze Duitser staatsgevaarlijk was en dus opgesloten diende te 
worden. Het wilde er bij hen niet in dat hij juist antiduits was gezien zijn 
joodzijn. Gehard door allerlei teleurstellingen en moeilijkheden kwam het 
jonge gezin uiteindelijk in Uruguay aan, waar het in het begin zeker ook 
geen vetpot was.
Door enkele inmiddels verworven bezittingen te verkopen en de straat op te 
gaan om stropdassen te verkopen kon men net rondkomen. Stropdassen 
waren in die tijd grote mode in de Zuidamerikaanse landen; wie geen strop
das droeg werd niet voor vol aangezien en hem werd op vele plaatsen zelfs 
de toegang geweigerd. Toch was Uruguay het land met, naar Hugo steeds 
beweerde, de vriendelijkste bevolking; hij voelde er zich thuis en noemde 
het ook "ons thuis". Als afgestudeerd tuinbouwinspecteur kon hij er echter 
niet aan de slag komen. Dat lukte hem eigenlijk eerst nadat hij met pen
sioen was gegaan en bijna 70 was.
Het was hartverwarmend deze grijsaard samen met zijn vrouw op "hun" 
kwekerij te zien werken. Hoewel hij, evenals zijn vrouw, suikerziekte had, 
geplaagd werd door hernia en ook nog slecht ter been was, nam hij toch 
persoonlijk de hak ter hand en werkte de hele dag te zamen met zijn perso
neel. Zoals de joden in Israël de Negev groen maakten, zo veranderde Hu
go in de buurt van Montevideo een dor stuk grond in een lusthof waar aller
lei groenten en fruitsoorten die in Uruguay onbekend waren, maar zeer ge
zocht door de Europeanen, werden gekweekt. Hij deed ook een zeer 
geslaagde proef met pecannoten uit Noord-Amerika, die zich zeer goed 
aanpasten aan het klimaat van Uruguay. Ondanks al deze beslommeringen 
vond hij toch nog tijd om zijn omstreeks 1 965 ontvlamde liefde voor de 
cactussen gestalte te geven. Als biologisch onderlegde deskundige vond hij 
het de moeite waard om deze voor het land zo typische planten te bestude
ren en zijn studieresultaten vast te leggen. Zoals elke profeet werd hij even
wel in eigen land niet begrepen.

Wanneer een cactusliefhebber uit Europa evenwel bij de familie Schlosser 
aanklopte vond hij er een uiterst gastvrij huis en alle hulp die maar geboden 
kon worden. Ik heb dit ook zelf mogen ervaren toen ik met mijn reisgenoot 
Walter Rausch in Montevideo belandde. Wij werden er als het ware in de 
familie opgenomen en dat niet voor een week of een maand, neen, ik was 
er tweemaal meer dan een jaar! Ook andere liefhebbers hebben onder de 
bekwame leiding van Hugo cactussen gezocht en gevonden en ik ben er
van overtuigd dat zij daaraan de beste herinneringen bewaren.
Moge Hugo Schlosser in vrede rusten. Zijn naam blijft bewaard in de door 
hem gevonden Notocactus schlossen', die zoals hij onder de mensen een 
prachtexemplaar .onder de cactussen is. Onze liefhebberij heeft aan hem
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ontzettend veel te danken, vooral op het gebied van de notocactussen die 
hun vaderland immers mede in Uruguay hebben. Niet voor niets was Hugo 
erelid van Internoto.
Waar je in onze huidige wereld zo dikwijls ziet dat mensen veel praten, 
maar niets bijzonders presteren, wil ik aan de hand van eigen ervaring nog 
een andere zijde van Hugo belichten. Hij was een man die anderen metter
daad hielp, maar had je problemen dan kon je ook voor goede raad bij hem 
terecht. Toen ik mijn vrouw trouwde, die bij Hugo hulp in de huishouding 
was, maar als een dochter door hem werd behandeld, heeft hij mij ook als 
"schoonvader" gewezen hoe ik het beste te werk kon gaan om me in 
Zuid-Amerika te vestigen. Hij was het die mij de raad gaf naar Brazilië te 
gaan en speciaal naar de omgeving van Sao Paulo. Daarvoor ben ik hem 
nog steeds uitermate dankbaar. Hoe ruimdenkend en vergevingsgezind de
ze waarlijk grote man was blijkt ook uit het feit, dat hij noch zijn vrouw eni
ge wrok koesterden tegen Duitsers in het algemeen; ook zij vonden bij hem 
een gastvrij onderkomen, wat hem lang niet altijd in dank werd afgenomen 
door zijn volks- en geloofsgenoten, die om dezelfde redenen als hij hun 
voormalige vaderland hebben moeten verlaten.
Hugo, moge jouw voorbeeld een licht voor ons zijn op de weg door dit le
ven.

C.P. 50, Holambra, 13825 Jaguariuna S.P., Brazilië.
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Dyckia spec. nov. PR 132

K.-H. PRESTLÉ

Tijdens de reizen die ik in de afgelopen jaren door Uruguay en de Brazi
liaanse staat Rio Grande do Sul maakte, werd mijn aandacht getrokken 
door de terrestrisch groeiende xerofyten van het geslacht Dyckia Schuit. 
f.1 830, die in dat gebied evenwel vrij zeldzaam zijn. Volgens de literatuur 
bestaan er ongeveer 80 min of meer goed beschreven soorten en variëtei
ten van het geslacht Dyckia in Zuid-Amerika. Daarvan zijn echter slechts 
enkele, bijzonder sterke en onverwoestbare exemplaren in de Europese ver
zamelingen aan te treffen, waar ze veelal een onopvallend leven slijten. 
De waarnemingen en vondsten die ik tijdens mijn veldwerkzaamheden in 
die staten deed, hebben mij evenwel ervan overtuigd dat er binnen het 
geslacht Dyckia een groep nog onbekende, kleinblijvende soorten bestaat 
die heel goed in onze succulentenverzameling te houden zijn. Deze ter
restrische xerofyten zijn in botanisch en ecologisch opzicht zeker een inte
ressante aanvulling op het bestaande sortiment, daar ze vrijwel altijd op 
cactusvindplaatsen voorkomen en met deze planten een gemeenschap vor
men. Zo'n kleinblijvende soort is Dyckia spec. nov. PR 132. De soort werd 
door mij in 1 976 in Uruguay, Departement Artigas, gevonden en hoort 
mogelijk in de verwantschap van Dyckia remontiflora Otto et Dietr. 1 833; 
ze onderscheidt zich echter zeer wezenlijk hiervan door de veel sierlijkere 
groei, de zachtheid van de bladeren en een meer gedraaide groeivorm. Een 
plant staat bij mij nu al tien jaar in de volle grond en uit het oorspronkelijk 5 
cm grote rozetje heeft zich een groep van 30 bij 40 cm ontwikkeld, waar
van de grootste rozetten 25 tot 30 cm in doorsnee zijn.



De planten staan dicht verstrengeld en vermeerderen zich door worteluitlo- 
pers, waardoor in de loop der tijd een plantentapijt zou zijn ontstaan, als de 
uitlopers niet elk jaar verwijderd waren.
Begin juni ontwikkelen zich meestal 3 tot 4 bloeistengels die solitair en on
vertakt groeien en ca. 60 cm lang worden, met daaraan de voor deze soort 
bijzonder mooie, oranjerode bloemen. Zo'n bloeistengel is verscheidene 
weken een waar sieraad voor de kas, omdat de stengels van onderen af 
beginnen te bloeien en tijdens het uitgroeien steeds nieuwe bloemen vóórt
brengen.
Tot nu toe was het noch door literatuurstudie noch door vergelijking met 
andere soorten in botanische tuinen mogelijk deze plant nader te identifice
ren.

Vijverweg 12, 5461  AL Veghel

Astroloba Uitew. (III)

L.E. GROEN

Astroloba herrei Uitew
Uitewaal, Desert Plant Life: 37-39 (1 940), Succulenta: 56-58 (1 950); Jacobsen, Handbuch 
der sukkulenten Pflanzen I: 299 (1 954) & Sukkelentenlexikon: 99 (1 970); Reinecke, The Ge
nus Astroloba Uitewaal (1 965); Court, Succulent flora of Southern Africa: 173 (1981); Pil- 
beam, Haworthia and Astroloba: 1 52( 1 983).
HOLOTYPE: Uitewaal, bloemstengel, Herre 5703, Uniondaleweg, Uniondale (WAG). 

Homotypische synoniemen:
Haworthia harlandiana Parr, Bull. A.S.P.S. 6: 1 49, 258 (1 971), nomen novum voot Astrolo
ba herrei Uitew. non Haworthia herrei Poelln.; Scott, The Genus Haworthia: 145 (1985).

Taxonomische bijzonderheden
Astroloba herrei en A. dodsoniana zijn beide beschreven door Uitewaal. 
A. herrei is zonder twijfel een apart taxon, dat evenals A. spiralis ssp. spira
lis gekenmerkt wordt door opgezwollen weefsel aan weerszijden van de 
middennerven van de bloembuis. Dit opgezwollen weefsel is bij ssp. spiralis 
ruw en bij A. herrei glad tot licht golvend.
A. dodsoniana is beschreven naar kultuurplanten op grond van vegetatieve 
verschillen met A. herrei. Bestudering van klonen van de typeplant van A. 
dodsoniana toont inderdaad belangrijke vegetatieve verschillen met A. herrei 
aan.
Bij A. herrei is aan de onderzijde van de bladeren een fijne nervatuurtekening 
zichtbaar. Uit het onderzoek van Reinecke blijkt dat de nerven zichtbaar zijn 
doordat het xyleemparenchym van de vaatbundels sterk verhout is. Zowel A. 
herrei als A. dodsoniana vertonen dit verschijnsel bij REM-onderzoek zeer 
duidelijk (zie foto). Geen andere Astroloba-soort heeft zulk sterk verhout weef
sel. Uiterlijk zijn deze nerven bij A. dodsoniana slechts zwak zichtbaar. Ook 
heeft deze wat dikkere bladeren en een lichtere kleur van blad, kiel en bladran
den. Op grond van het ontbreken van veldgegevens wordt A. dodsoniana hier 
als een kultuurvorm van A. herrei beschouwd: A. herrei 'Dodsoniana'.

Beschrijving
Stengels opstijgend tot opgericht, aan de basis of hoger spruiten vormend. 
Bladeren in 5 min of meer duidelijke spiraalvormige rijen, halfopgericht tot 
uitgespreid-opgericht, eirond tot cirkelrond-eirond, 20-25 mm lang, op het
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Astroloba herrei: sklerenchymelementen sterk verhout en goed ontwikkeld. Aan de buitenkant van het blad is hierdoor 
een tekening zichtbaar van smalle lengtestrepen, die richels vormen.

83



1 2 

3 

4

1. Astroloba her re i
2. Astroloba muricata

(als aspera)
3. bloem van Astroloba

herrei 'Dodsoniana'
4. Astroloba herrei

'Dodsoniana ’

Foto 3: mr. A. de Graaf, 
Foto 1 en 4: J. W. Mugge, 
andere van de schrijver
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VERENIGINGSNIEUWS APRIL 1987
"Succulenta" Is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van cactussen en andere 
vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: H. Masman, Zunaweg 10, 7466 PR Zuna. Tel.: 05480-13466.
Vice-voorzitter: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Gelten. Tel.: 04102-1964.
Secretaris: P. Melis, Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odiliapeel. Tel.: 04132-72911.
2e Secretaris: Fr. van Leeuwen, Postbus 2706, 5902 MA Venlo. Tel.: 077-822316.
Penningmeester: J. Vrenken, Elandstraat 1, 5408 XC Volkel. Tel.: 04132-72917. Giro-rek.: 680596 t.n.v. Succu
lenta te Volkel, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland t.n.v. Succulenta te Volkel.
Voor België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Volkel.
Alg. Bestuurslid: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom. Tel.: 08389-17088.
Alg. Bestuurslid: W. Alsemgeest, Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort. Tel.: 03484-1083.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: Fr. van Leeuwen, Postbus 2706, 5902 MA Venlo. Inlichtingen over en aanmelding van lid
maatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland / 35,-, voor leden in 
België Bfrs. 625 en voor leden elders wonende leden / 45,-. Inschrijfgeld voor nieuwe leden / 7,50/Bfrs. 135.

MAANDBLAD
Hoofdredacteur: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
1e Redacteur: Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081.
Foto - redacteur: F.K.A. Noltee, Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht. Tel.: 078-124200.
Redactieraad: H. en R. van Donkelaar, A. Pullen, H. Ruinaard, A. v. Uijen en B. Zonneveld. 
Verenigingsnieuws: P. Melis. Sluitingsdatum 15e van de maand vóór verschijnen.
Vraag en Aanbod en Advertenties: Fr. van Leeuwen. Sluitingsdatum: 15e van de maand vóór verschijnen.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: Voor informatie over en verkoop van het Discoboek en "Wat Betekent die Naam” . M. Jamin, 
Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden.Tel. 04199-3856.
Het boek Discocactus door A.F.H. Buining. Omvat 224 pag., 60 kleurenfoto’s en 84 z/w foto’s. Nog slechts 
voorradig in Engels en Duits. Prijs op aanvraag.
Het boek "Wat Betekent die Naam". Verklarend woordenboek van nagenoeg alle voorkomende Latijnse 
cactus- en vetplantennamen. Prijs / 12,50 + / 3,- verzendkosten per stuk.
Bestellen door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds te 
Ammerzoden onder vermelding van het gewenste artikel.
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: Tijdelijk adres: H. Koningsveld, Verl. Emmastraat 34, 6673 XD Andelst. Tel.: 08880- 
1623.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus è /1,50 te bestellen op girorek. 
13.45.616 t.n.v. J. Magnin.

* VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
1. Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 3e druk 1986. Prijs / 6,- 
per stuk.
2. Bewaarbanden voor het tijdschrift. Een jaargang per band. Prijs f  16,- per stuk incl. portokosten.
3. Verenigingsspelden in broche-vorm of als steekspeld. Prijs / 4,- per stuk.
4. Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succulenten. Prijs per set van 10 kaarten / 2,50.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortingen.
Informatie en bestellen bij: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom.Tel.: 08389-17088 of 
door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. verkoop te Bennekom on
der vermelding van het gewenste artikel.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN KWEKERIJ

A.N. BULTHUIS
3945 BC Cothen - Groenewoudseweg 14 

tel. 03436 -1267

Geopend maandag - zaterdag

Bijzondere botanische planten, speciaal
cactussen en andere Succulenten.

KWEKERIJ PIETERS, Hamweg 6, 
9623 PB Lageland (tussen Groningen 
en Slochteren). Tel.: 05981-204. 
Geopend: van di. t/m za.
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EVENEMENTEN

25 april 
1, 2 en 3 mei

2 mei 
2 en 3 mei 
9 mei

9 mei
21 t/m 30 mei 

23 mei

23, 24 mei 
28 mei

30 mei 1987 
6, 7 en 8 juni

7 en 14 juni

8 juni

13 juni 
13, 14 juni 
13 en 14 juni

20 juni 
27 juni

6 t/m 9 augustus

29 augustus 
29 augustus 
5 september 

11 t/m 20 sept 
19 en 20 sept.
18, 19 en 20 sept. 
27 sept.
3 oktober
18 en 23 ju li 1988

: Algemene Vergadering INTERNOTOT. Info in het maartnummer.
: Open deur dagen bij handelskwekerij J. Gielis, Pappotstr. 49, B-3180 Westerlo- 

Tongerlo, tel. 014-547051.
: Cactusbeurs afd. Fryslan. Info: W. Bourgonje 058-138834 en in het januarinummer.
: Cactusbeurs afd. Haarlem.
: Ruilbeurs van de Afd. Noord- en Midden-Limburg te Lottum. Info in dit nr. en bij F.

Supplie, tel. 04750-19389 na 19.00 uur.
: Plantenbeurs op het Marktplein te Lottum nabij Cactuskwekerij Hovens.
: Cactus en Succulentenshow afd. Flevozoom. Niet op 28 mei. Info in dit nr. en bij 

A. v.d. Snee, tel. 03200-21587.
: Nationale ruilbeurs afd. Tilburg in de "Kasteelhoeve” , Hasseltstraat te Tilburg. In

fo: H. Kiesebrink, Bukskinstr. 7, 5046 CP Tilburg.
Tel.: 013-350197. Geopend voor deelnemers vanaf 09.00 uur en voor bezoekers van
10.00 tot 15.00 uur. Tafelhuur: max. 3 mtr. a f 3,50 p/mtr. voor liefhebbers en max. 8 
mtr. è i  6,- p/mtr. voor handelaren.

: Open dag Cactusweelde Turnhout. Info in dit nr.
: C ac tus ten to o n s te llin g  en -Beurs van de afd. "A ch te rh o e k". P laats: 

Hotel Pension "Den Helder” , Mr. ten Houtenlaan 4, Winterswijk. Tijd: 10.00 tot
17.00 uur. Info: Mevr. A. Heijnen, tel. 05434-314.

: Goudse Cactusbeurs. Info in dit nr. en bij Mevr. van der Burg-Boere, tel. 03486-2568. 
: Orchideeententoonstelling in Baarn. Info in dit nr. en bij M. Bruijns, tel. 02152- 

51090.
: Planten- en Cactusbeurs van "Cactusvrienden VZW” te Zolder. Info in dit nr. en bij 

G. Leys, Boomkensstr. 88, 3500 Hasselt België, tel. 011-271612.
: Open dat van de Afd. Noord- en Midden-Limburg. Info in dit nr. en bij F. Supplie, tel. 

04750-19389.
: Asclepiadaceae-dag. Info in dit nr. en bij Kees Boele, tel. 05920-40359.
: Tentoonstelling Leuchtenbergia. Info in dit nr.
: Landelijke Hortusdagen. Info bij de Hortus van de Gemeentelijke Universiteit van 

Amsterdam, tel. 020-5224405. Vragen naar Dhr. Hogervorst.
: Voorjaarsruilbeurs "Grusonia” . Info in dit nr.
: P lan tenbeurs  afd. D ordrech t in "D e Rank” , D ubbe ls teyn laan  70, 

Dordrecht. Reserveren tot 15 mei. f  4,--/mtr. bankrek. 161193013 t.n.v. 
Bouma, Dordrecht. Info: 078-311191 bgg 141653.

: Conferentie en Show van de "British Cactus And Succulent Society”  in Man
chester. Info: in het januarinummer.

: Ruilbeurs van de afd. Utrecht. Info in dit nr. en bij W. Alsemgeest, tel. 03484-1083.
: Ruilbeurs van het Oosten in de Hanzehof te Zutphen.
: Internationale cactus- en Vetplantenbeurs Nijmegen.
: Spanjereis. Info: in het februarinummer en bij W. Sterk, tel.: 04920-23903.
: Hortusdagen te Haaren in Groningen.
: Show in de veilinghallen te Eelde.
: Internationale Succulentenbeurs Leuchtenbergia. Info in dit nr.
: Ruilbeurs van het Noorden.
: Aloe 88. Info in dit nr. en bij Kees Boele, tel. 05920-40359.

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel hobbybenodigdheden

boeken

WIJ BIEDEN AAN:
— een grote sortering hulpmiddelen voor de succulentenverzorging;

— veel boeken over cactussen en andere vetplanten;

— zeer interessante antiquarische boeken en tijdschriften 
over cactussen en andere succulenten.

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

Vraag naar onze 
gratis katalogus
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AFDELINGSNIEUWS

Afd. Achterhoek:
14 mei : Voorbereiding tentoonstelling.

Plaats: Hotel Pension "Den Helder” , Mr. ten Houtenlaan 4, Winterswijk.

Afd. Amsterdam:
24 april
15 mei

: Lezing door Dhr. J. Hovens over Tenerife, de natuur en de kwekers daar.
: Lezing door Dhr. J. Pot over Sulcorebutia.

Plaats: Gebouw "De Rietwijker", 3e Schinkelstraat 9, Amsterdam. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Arnhem:
14 mei : Dia's van eigen leden.

Plaats: Zaal van de speeltuinvereniging "Tuindorp”  achter het pand Floralaan 18 in 
Wageningen. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Brabant-België:
24 april : Dhr. L. Bercht over Gymnocalycium.

Afd. Delfzijl:
2 mei
7 mei
9 mei

Plaats: Tuinbouwschool, De Bavaylei 118, Vilvoorde. Aanvang: 20.00.

: Reis met de afd. Groningen.
: Inleiding door Dhr. Keizer over "Herkenning van geslachten” en plantenruil.
: Kasbezoek bij Dhr. Nijmeijer, Wijsbeek en Wijsbeek in Stadskanaal en omgeving.

Afd. Dordrecht:
6 mei : Bespreking plantenbeurs en hoofdstuk 3 uit het Groot Succulentenboek en maandblad 

half '86 tot heden.
Plaats: "De Rank” , Dubbelsleynlaan 70, Dordrecht.

Afd. Eindhoven:
4 mei : Lezing door Dhr. J. Hovens over "Planten in de natuur en cultuur” .

Plaats: Gemeenschapshuis "De Schalm” , O.L. Vrouwendijk 31, Meerveldhoven. Aan
vang: 20.00 uur. Ook verspreid wonende leden zijn welkom.

Afd. Flevozoom:
17 april : Spreker uit eigen kring.

Plaats: Groen van Prinstererschool, Verkeersweg 51, Harderwijk. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Fryslan:
2 mei

12 mei
: Cactus en vetplanten beurs in het Onderwijs Centrum te Leeuwarden.
: Lezing over Mamillaria’s door Dhr. H. Koningsveld.

Plaats: Café-rest. "Sportpark” , Schans 11a, Heerenveen. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Gouda
21 mei : De heer Goudswaard houdt een lezing over winterharde succulenten.

Plaats: "Het Brandpunt” , Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur.
Afd. Groningen:
2 mei : Reisje naar de kwekers Bongaarts, Grootscholte en Ploeger.

Plaats: Bovenzaal van de Hortus te Haren. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Den Helder:
2 mei : Kasbezoek bij de heren D. Abbenes en J. Kok.

Plaats: Kantine van de gemeentelijke plantsoenendienst, Soembastraat 83, Den Hel-
der. Aanvang: 13.45 uur.

Afd. Hoeksche Waard:
14 mei : 15-jarig bestaan van de afdeling met ruilbeurs en een lezing van Dr. Magnin over rots-

en tuinplanten.
Plaats: Natuurcentrum bij de rijkshaven in Numansdorp. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Hoogeveen:
2 mei
6 mei

: Reis met de afd. Groningen en Delfzijl.
: Bezoek aan de kas van K. Olde in Hollandscheveld met entdemonstratie.

Plaats: Hotel Muller, Paltz 7, Beilen. Aanvang: 19.30 uur.
Afd. Leiden:
21 mei Jubileum 1-jarig bestaan van de afdeling met als gastspreker Dhr. J. Hovens. Tevens 

plantenverkoop.
Plaats: Zaaltje van de Petrus-kerk aan de Lammeschansweg te Leiden. Aanvang: 20.00 
uur.
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Afd. Rotterdam:
27 april : Dhr. N. Uittenbroek met een lezing over "Gringo’s hobby” .

Plaats: Bovenzaal van wijkgebouw "Piet 80", Rosener de Manzstraat 80, 3026 TV Rot
terdam. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Tilburg:
11 mei : Dia-lezing.

Plaats: Wijkcentrum de "Kasteelhoeve” , Hasseltstraat in Tilburg. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Utrecht:
11 mei : Lezing van Cor van de Wouw over plantenziektes en groeistoornissen. Tevens verlo

ting.
Plaats: Kantine van Drukkerij Hoonte, Varkensmarkt, Utrecht. Bovenste etage. Aan
vang: 19.30 uur. Info: W. Alsemgeest, tel. 03484-1083.

Afd. West-Brabant:
25 april : Plantenverloting en plantenkeuring.

Plaats; Café-Rest. ” De Linden” , Markt 82 in Etten— leur.

Afd. IJsselstreek:
24 april : Lezing.

Plaats: DKW gebouw in Zutphen. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Zaanstreek:
24 april : Lezing door Dhr. Tuijn met dia’s van Dhr. Rubingh.

Plaats: Stadskwekerij, Brusselsestraat 10, Zaandam. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zeeland:
24 april : Plant van de maand "Turbinicarpus" door P. Dekker. Lezing door Dhr. J. Minnaar over

zijn reizen naar Mexico.
Plaats: De Thomaskapel aan de Vrijlandstraat in Middelburg. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zuid-Limburg:
25 april

12 mei 

16, 17 mei

Excursie naar Belgische liefhebbers in de omgeving van Antwerpen o.l.v. A. Beuke- 
laers.

: Dialezing over de Galapagos-eilanden door ons lid Dhr. Paris + een plantenbespre- 
king door Dhr. Heemskerk.

: Bezoek aan de tentoonstelling van de Ortsgruppe Duren te Duren. Motto: Mexico. 
Plaats: Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, Schimmert. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zwolle:
23 april : Enkele leden van de eigen afdeling vertellen over: Stapelia, Vetplanten en "Hoe begon

ik mijn hobby” .
Plaats: Gebouw van de "Nederlandse Protestanten Bond” , Thorbeckegracht 11, Zwol
le. Aanvang: 19.30 uur. Voor meer info: Willemien Adams, tel.: 038-227259.

BEZOEK CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD
Wij bieden aan:
Trichocereus bridgesii /  6,-
Neogomesia agavioides /12,50
Euphorbia leucodendron / 5,-
Agavensoorten /  3,- /12,-
Echeveria crassicaulis /  5,-
Pachypodium gentry cristaat /13,-
Graptopetalum filiferum / 4,-
Chamaecereus paulinae / 4,- / 6,-
Escobana nelliae / 5,-
Pterocactus tuberosus / 6,-
Discocactus in soorten / 4,- / 8,-
Gymnocalycium ± 45 soorten
CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD

/ 5,- /15,-

Lakerve ld  89. LEXMOND, te l. 
(tussen Lexmond en Meerkerk) 
Geopend: zat. 8-18 uur, ma. t/m vr. 

alleen na tel. afspraak.

03474 1718.

CACTUSKWEKERIJ MOLENDIJK
GROENEWEG 179 te 's-GRAVENZANDE

In de maanden april t/m september is de privé- 
verzameling te bezichtigen op de 2e en 4e zaterdag 
van de maand, van 8-12 uur.
Dan ook gelegenheid tot het kopen van planten. 
Een combinatie met een bezoek aan de kwekerij van 
BONGAARDS in DE LIER, goed mogelijk.
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LEDEN WERFAKTIE

In het kader van het plan "Externe Propaganda" heeft het Bestuur van Succulenta een Ledenwerf- 
wedstrijd uitgeschreven.
Door deze wedstrijd hoopt het Bestuur de leden te betrekken bij het werven van nieuwe leden voor de ver
eniging.
Aangezien ons ledental de laatste jaren is gedaald tot ongeveer 2700, was 4000, zal het iedereen duidelijk 
zijn dat aan deze daling een halt moet worden toegeroepen.
Voor het reglement en aanmeldingsformulieren zie het januari-, februari- en maartnummer.

WAT BETEKENT DIE NAAM???

Als u geïnteresseerd bent in de nederlandse vertaling van al die latijnse namen dan is "Wat betekent die 
naam?" de oplossing voor u.
Voor slechts / 12,50 + t 3,-- verzendkosten krijgt u een boekje thuisgestuurd dat bij geen enkele cactus
liefhebber mag ontbreken.
Bestellen door f  15,50 over te maken op giro 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds onder vermelding 
van: "Wat betekent die naam?”

VERKORTE NOTULEN VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 29 JANUARI 1987.

Aanwezig: W. Alsemgeest 
P. Melis 
B. Stortenbeek 

Afwezig: F. van Leeuwen

M. de Bekker 
L. Bercht 
J. Vrenken 
H. Masman

NOTULEN
1 De Vice-Voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
2 Notulen vorige vergadering.

De Notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.
3 Mededelingen.

Besloten wordt om naar aanleiding van opmerkingen over de kwaliteit van de dia’s in de Diatheek, in 
overleg met de Diathecaris te streven naar verbetering van de dia-kwaliteit.
J. Vrenken en P. Melis zullen deelnemen aan de diaselectie voor de Kalender van 1988.
Op verzoek van M. Jamin zal de komende maanden weer reclame worden gemaakt voor het Discoboek 
en "Wat betekent die naam?"

4 Buiningdia's
L. Bercht zal met ingang van maart 1987 500 Buiningdia’s per maand overdragen aan de Diatheek.

5 Verslag van de redactie.
L. Bercht heeft een gesprek gehad met de rubriekmedewerkers in het vervolg "De Redactieraad" te 
noemen.Gezamenlijkhebben zij een aktieprogramma opgesteld teneinde de kwaliteit van ons maand
blad verder te verbeteren.

6 Volgende vergadering wordt gehouden op 16 feb. 1987 ten huize van W. Alsemgeest. Aanvang: 19.30 
uur.

P. Melis, secretaris

PEDIO’s en SCLERO’s zaden
Van mijn cactusexcursie in 1986 door het zuid-westen van de U.S.A.

FRIZ HOCHSTÄTTER KAKTEENSAMEN
Feldstrasse 61, 6800 Mannheim 51 B.R.D., tel. 0621-794675

VRAAG DE GRATIS ZAADLIJST AAN.
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VERKORTE NOTULEN VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 1987

Aanwezig: W. Alsemgeest M. de Bekker
H. Masman P. Melis
L. Bercht B. Stortenbeek
J. Vrenken

Afwezig: F. van Leeuwen

NOTULEN
1 De Voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
2 Notulen vorige vergadering.

De Notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.
3 Mededelingen.

Besloten wordt dat B. Stortenbroek en P. Melis de gang van zaken, rond uitgave van een Belgisch 
Maandblad door de Belgische Cactusverenigingen zullen blijven volgen.

4 Verslag van de redactie.
In de Redactieraad zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de diverse werkzaamheden.

5 Verdeling werkzaamheden in het Bestuur.
M. De Bekker zal de werkzaamheden m.b.t. het 2e secretariaat overnemen van F. van Leeuwen.
H. Masman heeft Dhr. M.J. van Eijsden benaderd met de vraag of hij bereid is om een Bestuursfunctie 
te aanvaarden.

6 H. Masman zal de voorgestelde wijziging van de Statuten doorspreken met de notaris.
7 Volgende vergadering wordt gehouden op 10 mrt. 1987 ten huize van B. Stortenbeek. Aanvang: 19.30 

uur.

P. Melis, secretaris

DISCOCACTUS

Een ideaal geschenk voor uzelf of voor uw kennissen. Het boek "DISCOCACTUS”  van A. Buining. Het 
standaardwerk over Discocactus. 224 Pagina's, 60 kleuren- en 84 z/w foto’s. Verkrijgbaar in het Duits of 
Engels voor een speciale prijs.
Neem contact op met M. Jamin, tel. 04199-3856.

RUIL- EN DEMONSTRATIEBEURS TE LOTTUM VAN DE AFD. NOORD- EN MIDDEN LIMBURG.

Zaterdag 9 mei a.s. zal de afdeling Noord- en Midden-Limburg van Succulenta in samenwerking met Dhr. 
Hovens tijdens de ruilbeurs te Lottum demonstraties geven over zaaien, enten, verpotten enz.
Ook zal er voorlichting betreffende de hobby gegeven worden. Tevens is er die dag gelegenheid zaden van 
het Clichefonds te kopen. Men kan vragen stellen over het maandblad aan de hoofdredacteur die die dag 
aanwezig is. Vragen over de vereniging kunt u stellen aan de landelijke bestuursleden en aan de 
bestuursleden van de afd. Noord- en Midden-Limburg.
Dit alles van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot Dhr. Supplie, tel. 04750-19389 na 19.00 uur.

F. Supplie, 2e secr. afd. N.- en M.-Limburg.

CACTUSKWEKERIJ
DECOSTER

Conterdijk 2, B-8480 VEURNE (W.VI.) België 
(Naast kanaal Nieuwpoort-Veurne) 
tel. 058-31.29.84 (09/31)

Ruime keuze bloeiende planten.
1000 m2 cactussen en andere succulenten.

Geopend van maand, t/m zaterd.
8.30-1200 uur - 13.45-18.00 uur 
gesloten op zon- en feestdagen

Fokker - Vleuten

Wegens verbouwing is de kas tot 
na de zomer gesloten.

Wij hopen u te zijner tijd weer een 
grote collectie te kunnen aanbieden.

U hoort van ons!!!
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PERSONALIA

Afd. Delfzijl:
Voorzitter: J. Haak, Zijlvest 15, 9919 BN Loppersum.
Secretaris: C.A. Folkers, Parklaan 84, 9675 AD Winschoten.

Afd. Eindhoven:
Secretaris: Patricia Visscher, Banstraat 20, 5506 LA Veldhoven, tel. 04905-1783.

Afd. Noord- en Midden Limburg:
Voorzitter: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo, tel. 077-10502.
Secretaris: J. Joosten, Zalzerkampweg 84, 5926 PL Venlo, tel. 077-27863.
Alle correspondentie richten aan de 2e secretaris F. Supplie, Weg langs het Kerkhof 1, 6045 AN Roer
mond, tel. 04750-19389.

TENTOONSTELLING EN SUCCULENTENBEURS VAN "LEUCHTENBERGIA”

Leuchtenbergia vzw organiseert opnieuw 2 evenementen.
1. Een tentoonstelling op zaterdag 13 en zondag 14 juni 1987, telkens van 09.00 tot 20.00 uur.
2. Een internationale succulentenbeurs op zondag 27 september vanaf 14.00 uur.
Beide evenementen worden gehouden in het Dienstencentrum, Schoolstraat 44, B-2230 Smilde. Tafelkosten 
voor de beurs zijn BF 1000,--/mtr. Deelnemers worden toegelaten vanaf 13.00 uur.
Frans Hofkens, St. Jobsesteenweg 93, B-2130 Brasschaat.

ASCLEPIADACEAE-DAG 13 JUNI 1987

Programma: 9.30-10.00 uur 
10.00-12.00 uur

Voor het derde achtereen volgende jaar wordt weer een Asclepiadaceae-dag georganiseerd. Zoals gebruike
lijk is ook nu weer een plaats uitgekozen van waaruit een aantal bijzondere collecties bekeken kunnen wor
den en ditmaal is het Den Oever (N.H.) geworden. Het grote verschil met de voorgaande twee dagen is dat 
het ditmaal een zaterdag is: de zondag stuitte bij velen op bezwaren en daarom hopen de organisatoren niet 
alleen de vaste kern te kunnen verwelkomen maar vooral die om deze reden nog niet eerder op een dergelijke 
studiedag geweest zijn.

Ontvangst met koffie
Lezingen, enkele onderwerpen zijn nog onzeker in ieder geval twee korte on
derwerpen over Brachystelma en Fotografie en een discussie over cultuur 
van Asclepiadaceae 
Lunch, bij de prijs inbegrepen
Bezoek aan de collecties van Jan Zwart, Jaap Zwart en Arie de Boer 

De Boerderij, Noorgesterweg 22, Den Oever, tel. 02271-1398. Zie het kaartje. 
f 17,50 p.p.
Indien mogelijk voor 1 juni bij Jaap Zwart, Gasthuisweg 6, 1779 CK Den Oever.
Voor alle vragen rond het ochtendprogramma en over Asclepiadaceae in het algemeen kan U 
terecht bij de Nederlandse vertegenwoordiger van de International Asclepiad Society; Kees 
Boele, tel. 05920-403.

12.30- 13.30 uur
13.30-

Plaats:
Kosten:
Opgave:
Tenslotte:

r  \

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10 5973 NR LOTTUM TEL. 04763-1693

speciale kwekerij voor 
hobbyiston 8 verzamolaars

Geopend: van d insdag t/m  zaterdag
van 9.00 to t 12.00 en van 
13.00 to t 18.00 uur.

Ook verzenden is  nu m oge lijk !

Regelm atig aanvulling van in teressan te  n ieuw ighe
den. G root aanbod van zeldzame Braziliaanse soor
ten.
Perm anente ten to onste lling  g ra fische werken van 
Carla. Een geïllustree rde p lan ten lijs t wordt U toe 
gestuurd na overm aking van f  5, - op g iro  2999178.

B L A D K A K T U S

Binnen landse en buiten landse 
boeken steeds voorradig.
W ij beste llen  graag voor U.

Vraag onze B ladkaktus, een 
li js t  met succu lente  lite ra tuur 
aan.

NATUUR & BOEK Bankastr 10 
2585 EN 's-Gravenhage 
te l. 070-505648
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OPEN DAG AFD. NOORD- EN MIDDEN LIMBURG

De afd. Noord- en Midden Limburg houdt op tweede pinksterdag 8 juni haar jaarlijkse open dag. U bent 
van harte welkom bij de volgende leden:
J. Joosten, Zalzerkampweg 24, Blerick-Venlo; A. Coopmans, Irenestr. 27, Grubbenvorst; C. Wolters, Broe- 
kweg 27, Haelen; F. Maessen, Kempke 3, Herkenbosch; T. Poels, Haelerweg 65, Horn; J. v.d. Vorst, Boorto- 
renstr. 41, Oploo; J. Jansen, Vosberg 7, Panningen; A. Kurvers, Patersstr. 14, Panningen; M. Bieshaar, 
Kasteel Verduynenstr. 9, Roermond; F. Supplie, Weg langs het Kerkhof 1, Roermond; M. Flupsen, Klapva- 
ren 8, Roggel; P. Verstappen, Hoogschans 1 Roggel; A. Dorssers, Snelkensstr. 28A, Sevenum; T. Gom- 
mans, St. Jozeflaan 8, Smakt; W. van Brussel, Kommerstr. 56, Someren, P. Wijnen, Vaarselstr. 46, Some- 
ren; A. Velmans, De Breuken 17, Tegelen; J. Verbeek, Genooierweg 2, Velden en J. Schraets, Tegelseweg 
131, Venlo.

CACTUS- EN SUCCULENTENSHOW AFD. FLEVOZOOM

Van 21 t/m 30 (met uitzondering van 28) mei organiseert de afd. Flevozoom een groots opgezette show van 
Cactussen en andere Vetplanten. Op donderdag-avond en zaterdag zullen onze leden informatie verstrek
ken en adviezen geven. Voorts zal een aantrekkelijk scala van planten te koop worden aangeboden.
De Show wordt gehouden bij Tuincentrum Smits, Karveel 42-02, Lelystad. Nadere informatie wordt u gaar
ne verstrekt door A. v.d. Snee, Karveel 12-26, 8231 AS Lelystad. Tel.: 03200-21587.

VERENIGINGSNIEUWS GRUSONIA

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Belgische vereniging "GRUSONIA” twee aktiviteiten. 
Voorjaarsruilbeurs op zaterdag 20 juni om 14.00 uur in de Parochiezaal Don Bosco , Pastoriestraat te 
Torhout. De toegang is gratis. De tafelhuur is BF 100,--/mtr.
Open deur dag Op zondag 5 juli wordt voor de 6e maal een open-deur-dag georganiseerd. Dit jaar werd ge
kozen voor 8 verzamelingen op de as Zedelgem-lchtegem-Koekelare.
G. Rommel, Wilgenlaan 37. Loppel-Zedegem; C. Vanhevel, Magerhillestr. 83, Zedelgem; R. Vanaverbeke, 
Zeeweg zuid 17, Aartsrijke Zedelgem; D. Braem, Torhoutbaan 179, Ichtegem; R. Casteleyn, Veldstr. 135, 
Ichtegem; R. Vantyghem, Belhuttebaan 59, Koekelare; C. Vervloet, Ringlaan 39, Koekelare; P. Vercauter, 
Populierenweg 81, Bovekerke Koekelare.
Verdere informatie bij Johan Keirse, Guldensporestraat 7, B-8020 Oostkamp, tel. 050-824660.

ORCHIDEEENTENTOONSTELLING TE BAARN

De kring ” ’t Gooi” van de Nederlandse Orchideeën Ver. herdenkt in 1987 het 10-jarig bestaan met een 
grote orchideeententoonstelling in het prachtige Cantonspark te Baarn.
Voor de tentoonstelling hebben diverse kwekers en leden van de vereniging hun medewerking toegezegd. 
Open op zaterdag 6 en de Pinksterdagen 7 en 8 juni van 10.00 tot 18.00 uur. Toegangsprijs t 5,- voor volw. 
en f 3, - voor 65-plussers en kinderen tot 12 jaar. De toegangsprijs van f 1,- voor het park is hierbij inbe
grepen.

SPANJEREIS

Herhaalde oproep voor liefhebbers van een georganiseerde cactusreis naar Spanje van 11 t/m 20 septem
ber. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
Inlichtingen in het februarinummer en bij W. Sterk, tel. 04920-23903.

FAM.VAN DONKELAAR
LAANTJE 1 WERKENDAM TEL. 01835-1430
NIEUW en een bezoek waard.
Onze nieuwe Showkas met vele cactussen en 
vetplanten.

BLOEMEN- EN PLANTENTUIN SOUTHWEST SEEDS
CACTUSSEN-EN VETPLANTENZADEN
Schrijf vandaag nog voor gratis zaadlijst

DOUG & VIVI ROWLAND
200 Spring Rood •  Kempston, Bedford •  England MM2-BND 

Telephone Bedford (0234) 5B970
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ALOE 88
Internationaal Succulenten Congres - ju li 1988

De Aloe, Cactus and Succulent Society of Zimbabwe organiseert van 18-23 ju li 1988 haar tweede Internatio
nale Succulenten Congres. Het grote succes van het eerste congres in 1975 (±  400 bezoekers) vroeg uiter
aard om een herhaling en de opzet van Aloe 88 lijkt dan ook veel op Aloe 75. Het programma bestaat uit een 
week met dia-lezingen in Harare voorafgegaan door een grootse succulenten show (15-17 juli). In deze week 
zijn ook een aantal excursies gepland, o.a. naar het Great Dyke gebied (waar o.a. Euphorbia memoralis, E. 
wildii, Aloe ortholopha, A. cryptopoda en enkele Raphionacme’s voorkomen) en enkele botanische tuinen. 
Na het congres wordt van 25-29 ju li een tour georganiseerd naar de Victoria Watervallen, het Hwange Wild 
Reservaat en enkele andere gebieden in West Zimbabwe (met o.a. Euphorbia malevola, A-denium obesum. 
Ceropegia spp., Brachystelma spp. en Talinum spp.). Tenslotte wordt voor de meest onverzadigbare deelne
mers in de eerste week van augustus een rondreis door Oostelijk Zimbabwe en naar de ruïnes van Great- 
Zimbabwe gehouden.
Iedereen die geïnteresseerd is in succulenten en altijd al eens zijn of haar geliefde planten in de natuur heeft 
willen aanschouwen wordt van harte uitgenodigd om volgend jaar naar Zimbabwe te komen. U kan zich aan
melden bij: The convener of Aloe 88, P.O. Box 8514, Causeway, Harare, Zimbabwe; of informatie opvragen bij 
Kees Boele (tel. 05920-40359).

OPEN DEUR DAGEN CACTUSWEELDE

Cactusweelde v.z.w. heeft de eer u mede te delen dat 5 van haar leden op 23 en 24 mei a.s. hun deuren 
voor het publiek open stellen. Deze leden zijn: F. Cuypers, Fonteinstr. 18. F. Moeskops, Steenbakkerslaan 
21, L. Maes, Maastr. 8; B. L. van Tuiden, Meibloemstr. 10; M. Huygaerts, Steenweg op Oosthoven 39. Allen 
te Turnhout. Bij M. Huygaerts zijn wegens verbouwing 3000 planten te koop.

SUCCULENTEN VERKOOPDAG AFD. UTRECHT

Voor het eerst sinds lange tijd organiseert de afd. Utrecht een succulentenverkoopdag voor liefhebbers. De 
beurs is op zaterdag 29 augustus in de botanische tuinen "Fort Hoofddijk”  Boedapestlaan, een zijlaan van 
de Leuvenlaan, Universiteitscentrum ” De Uithof”  ten oosten van Utrecht.
De beurs wordt buiten gehouden in marktkramen.
Er zal van de bezoekers een klein entreegeld geheven worden, het bezoek aan de tuin zelf is echter ook zeer 
de moeite waard.

Reservering kraamruimte:
Gezien de hoge kosten (één kraam kost ons f 30,--) is uitsluitend bij vooruitbetaling te reserveren.
Tarieven:
t 3,50 per strekkende meter, maximaal 3 meter = 1 kraam. Het bedrag kunt u storten op giro 1531910 t.n.v. 
W A. Alsemgeest te Montfoort. Inlichtingen tel. 03484-1083. Het verkopen van NATUURIMPORTEN is natuur
lijk uit den boze. De botanische tuinen kunt u met de bus 11 en 42 vanaf het centraal station bereiken, halte 
Leuvenlaan.
De botanische tuin zorgt voor uitgebreide propaganda in de regio.

F. SÜpplie, Weg langs het Kerkhof 1,
(nabij Kapel i/h Zand), 
6045 AN Roermond, 
tel. 04750-19389.

Geopend: zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur 
ma./vr. na tel. afspraak.

epiphytische cactussen, EPIPHYLLUM HY
BRIDEN, winterharde vetplanten en gera
niums, vetplanten en cactussen. Een geïllus
treerde plantenlijst wordt u toegestuurd na 
overmaking van t 3,25 op giro 3710170, ook 
verzending is mogelijk. Grote verkoop op 9 
mei.
'Open Dag’, 2e pinksterdag, maandag 8 juni.

karlheinz uhliq - kakteen
7053 K E R N E N  i.R . (R o m m e ls h a u s e n ) J f ï

W .-D u its la n d  L IL IE N S TR . 5 \  ƒ
UIT DE PLANTENLIJST 1987 . ü

DM DM
E c h in o c e re u s  a d u s tu s 5 , -  - 1 0 ,-

b la n c k ii 4 , - -  5 , -
b r is to li i 6 , -  - 1 8 ,-
c h lo ra n th u s 4 , -  - 20, -
c in e ra s c e n s 5 , - -  8 ,-
d e la e t ii 7 , -  - 2 5 ,-
e n g e lm a n n il 7,-- 9, -
f i t c h i i 4 , - -  1 5 ,-
f lo re s ii 4 , - - 1 5 , -
g e n try i 4 , - -  1 0 ,-
le d in g ii 4 , - -  6 ,-
m o rr ic a ll i 3 , - -  4 ,-
p e c t in a tu s 5 , -  - 2 0 ,-
p e c t in a tu s  v. ru b e s - 7,- -12 ,--

een s
p e rb e llu s 6 , -  - 1 8 ,-
ro e tte r i 7 , -  - 2 0 ,-
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PLANTEN- EN CACTUSBEURZEN "CACTUSVRIENDEN

Ingevolge het enorme succes van de voorgaande jaren organiseert Cactusvrienden vzw dit jaar twee beur
zen.
De eerste in het Cultureel Centrum van Zolder, Dekenstr. 40 op 7 juni van 14.00 tot 18.00 uur.
De tweede in zaal "Kermeta” te Kermt (Hasselt) op 14 juni van 14.00 tot 18.00 uur.
Tafels BF 100,-- voor leden, anders BF 200,--.
Tijdig reserveren bij G. Leys, Boomkensstr. 88, B-3500 Hasselt, tel. 011-271612.

JAARVERSLAG DIATHEEK

Gedurende het jaar 1986 zijn in totaal 18 aanvragen verzorgd. Dank zij de belangeloze schenkingen van de 
volgende leden: Magnin, Strijen; Sterk, Helmond en Supplie, Roermond is het aantal dia’s toegenomen tot 
ca. 2700 stuks.
Een aantal vetplant families is met medewerking van een van de leden op de te naamstelling gecontro
leerd.
De uitgaven t.b.v. de Diatheek è f  15,- zijn binnen de begroting gebleven.

H.M.S. Mevissen, diathecaris

GOUDSE CACTUSBEURS ZATERDAG 30 MEI

Ook deze keer wordt de beurs gehouden in de grote zaal van ” KUNSTMIN” aan de Boelekade 69 te Gou
da.
Het gebouw is gelegen in het centrum van de stad op ca. 5 minuten lopen van het station.
De beurs wordt gehouden van 10.00 tot ca. 15.00 uur.
Naast de schitterende plantententoonstelling zal er ook een tentoonstelling zijn van foto’s en postzegels 
met succulenten.
Gezien de enorme belangstelling raden wij U aan voor het verkopen van planten tafelruimte te reserveren. 
Het eerste vak is gratis en voor een tweede vak betaalt u f  10,--. Per persoon stellen we maximaal twee 
vakken beschikbaar.
Alleen bij reservering vóór 15 mei is Uw plaats gegarandeerd!
Het verkopen van natuurimporten wordt door ons niet toegestaan!
De toegang is gratis!
Wij hopen op Uw komst naar Gouda te mogen rekenenen om er gezamenlijk een prettige sfeervolle beurs 
van te kunnen maken.

TOT ZIENS OP 30 MEI!!!

Namens de beurscommissie, 
C.A. van der Burg-Boere, secr.

NIEUWE LEDEN

Volckaerts Alfred, Wespelaarsebaan 152, 105 B-2980 
Boortmeerbeek, België

Vervloet Kris, Beukenlaan 4, 105 B-2508 Kessel, België 
Verplancke John, Kuiperbos 6, 105 B-8250 Eernegen,

België
Braeckman Julien, Begijnestraat 14, 105 B-9201 

Massemen, België
Allards J.H., Fortunahof 65, 6215 RW Maastricht 
Walschots P.J., Fortunahof 56, 6215 RZ Maastricht 
Wols G., Druivenstraat 127, 2671 SH Naaldwijk 
Beukert A., Muiderslotweg 2, 2026 AP Haarlem 
Kalse J.H., De Beemd 12, 4907 EP Oosterhout 
Hulshorst Th., Goltackers 94, 6931 HE Westervoort 
Veen K.A. van der, Hogeweg 135, 1911 GD Uitgeest 
Koster J.A.J., Aod Straatweg 83, 2805 GL Gouda 
Viegers E., Bergendalseweg 458, 6523 LR Nijmegen 
Wilde T. de, Oud Ambacht 155, 9201 VR Drachten 
Wachter Celest de, Emiel Vanderueldestr. 33, 105 B-2660 

Willebroek, België
Driesen René, Rubenstraat 35, 105 B-2300 Turnhout 

België
Fasset Jaques, 42 Rue Bartholdi, 120 68400 Riedisheim 

France
Hermans A.J.G., Callenburgstraat 19, 3134 GA Vlaardingen 
Bojidar Jwanov, Zool. Instit. Bul. Ruski, 999 1000 Sofia 

Bulgarije

Hochstatter Frits, Feldstrasse 61, 125 D-6800 Mannheim 
B.R.D.

Kok L., Beatrixstraat 17, 7016 ZK Ter Borg 
Otten H., Geestweg 12, 2671 EC Naaldwijk 
Knippels, Dijkgraaf 4-138, 6708 PG Wageningen 
Kees J.G., Van der Werfstraat 41, 5622 KA Eindhoven 
Smit G.J., Dr. Berlagelaan 68, 5622 HD Eindhoven 
Karten E., Herengracht 200, 1506 DS Zaandam 
Mak J., Atjehstraat 14, 2585 VK Den Haag 
Hooyman H.J., Timmerwerf 40, 1601 LZ Enkhuizen 
Deugd P. de, Ger. ter Borchstraat 21, 4703 NK Roosendaal 
Vereist R., Advocaatstraat 20, 105 B-2650 Boom-België 
Strik-Pistoor Mevr. A.A., Mauvekant 15, 8072 JL 

Nunspeet
Verschoor E., De Schaapherderstr. 13-3, 1061 GP 

Amsterdam
Witvrouwen-Laeremans mevr., Koninkrijk 66, 105 D-2421 

Herentals-België
Willem Marino, Arduinstraat 12, 105 B-9000 Gent-België 
Mortier P. de, Pr. Margrietstraat 47, 1111 EE Diemen 
Harmsen Mirjam, Bergstraat 258, 6811 LH Arnhem 
Frerichs Monika, Hombachstr. 46, 125 D-2803 Weyhe- 

B.R.D.
Withers E.W., 45 Glebe Crescent Rugby, 181 CV22HG 

Warwickshire-England
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Uitpuilende hobbykas met minstens 800 soorten 
cactussen en vetplanten van 1 tot 5 jaar oud, alles 
op eigen wortel en zelf gezaaid, moet voor de helft 
weg. Prijzen bij bezoek n.o.t.k. Nie Berkhout, Mei- 
doornstr. 9, Schipluiden. Let op! Kas, Gaagweg 
15a, Schipluiden. Bezoek alleen zaterdags 10-16 
uur na tel. afspraak, 01738-8882.

* **
Opgaven voor het mei nummer moeten vóór 15 
april bij de heer Fr. van Leeuwen, Postbus 2706, 
5902 MA Venlo zijn. Leden van Succulenta mogen 
per jaar éénmaal gratis een advertentie zetten in 
deze rubriek. Alleen advertenties de hobby betref
fende worden opgenomen.

Emiel en Maria van Gompel, Langedreef 40 te 
Averbode (België) houden open-deur-dagen op 2 en 
3 mei a.s. van 9-19 uur. Iedereen van harte welkom.

★ **

De fam. Deltocht, Raaftuinweg 15 te Ravels (Bel
gië), tel. 014-655810, houdt open-deur-dagen'op 1, 2 
en 3 mei a.s. Allen hartelijk welkom.

* **

Te koop: Cactussen- vetplanten en tuinplanten 
t.b.v. het gehandicapte kind, op 25 april 1987, o.a. 
stapelia, sedums, chamaecereus, trichocereus 
enz. bij M. de Geus, Burg. Sterkplein 8, Nieuwe 
Tonge.

*  *
*

Te koop: jaargangen Succulenta 1968, 71, 74, 77, 
78, 1979 nr. 1 t/m 4, 1981 nr. 2. Jaargangen Cactus 
1968 t/m 1974. Ook wel ruilen tegen jaargangen 
van Kuas. Gevraagd nr. 2 van Succulenta 1965 en 
literatuur betreffende Sulcorebutia’s. E.H. Straling, 
Vaartweg 26, 8311 AA Espel. Tel.: 05278-1495.

*  **

Te koop: Euphorbia stellata, -silenifolia, -globosa, 
-gorgonis, -squarrosa, -trichdenia-, crispa. Fockea 
edulis. Cotyledon reticulata, -paniculata. Kedostris 
africana. Brachystelma barberiae, -foetidum. Pte- 
rodiscus speciosus. Pachpodium bispinosum. 
Raphionachme burkii. Boöphane disticha en knol- 
vormige Pelargoniums. P. Kooijman, Chrysant- 
straat 90, 3333 EC Zwijndrecht (078-123780).

*  *
*

Te koop gevraagd: Agaven van de soorten - 
albicans, -albopicta, -amarica var. striata. Mevr. 
Vliegers, tel. 080-222364.

* *
*

Te koop: aluminium kas, breed 260 cm, lang 1100 
cm, compleet met verw., 2 lagen plantentafels en 
werktafel. Prijs nader overeen te komen. J. Bies
heuvel, Lakerveld 89, Lexmond, tel. 03474-1718 
(niet op zondag).

*  **
Ik ben verzamelaar van cactussen en vetplanten, 
35 jaar oud en leraar. Ik wil graag in de duitse taal 
corresponderen met een cactusliefhebber-(ster). 
Vojtech Schmiedt, Mladost 10, Medzev 044 25, 
Tsechoslowakei.

BLOEMEN- EN PLANTENTUIN

FAM. VAN DONKELAAR
LAANTJE 1 WERKENDAM TEL. 01835-1430 

ZAAISEL MISLUKT???
Vraag onze uitgebreide zaadlijst van cactus
sen, vet- en andere planten gratis aan.
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Astroloba bu l Iu lata

breedste gedeelte 1 0-1 5 mm breed, diepgroen tot lichter blauwgroen, voor
al de jongere bladeren iets berijpt; onderzijde naar de punt toe scherp ge
kield, op de onderzijde veel donkergroene nerven overlangs zichtbaar; ran
den en kiel iets verdikt, zeer fijn gekarteld, glanzend, bladkleurig tot lichter. 
Bloemstengel 1 5-25 cm lang; bloemen ei-urnvormig; bloembuis zeshoekig, 
7-1 0 mm lang, diameter 2,5-4 mm aan de basis, in het midden doorsnede 
1 mm minder tot 1 mm meer, aan de keel tot 2 mm samengeknepen, op de 
hoeken sterk opgeblazen, dit weefsel glad tot iets gegolfd, daartussen sterk 
gegroefd. Bloembuis wit met groene lengtestrepen. Bloemslippen geel, nooit 
wit of roomkleurig, 1,5-3,0 mm lang, 1,5-3,0 mm breed, opgericht tot af
staand, de buitenste 3 soms teruggekromd.
Verspreiding: Uniondaledistrict, Oudtshoorndistrict.

Levende exemplaren gezien:
57SF00592, Herre 10a, Warmwaterberg, Kleine Karroo (BID); 57SF00578, Herre 7891, 
Kommadagga, okt. 1 955 (BID); 57SF00391, Flerre 7850, tussen Oudtshoorn en Willowmore 
(BID); 57SF00387, idem (BID).
Literatuurgegevens vindplaatsen:
Uniondale weg, Uniondale, Flerre 5703, leg. juli 1935; farm Floekplaas, N. van Uniondale, 
Reinecke 1 6; 2 km 0. van Prince Albert, van Jaarsveld s.n.; 6 km van Prince Albert, aan de weg 
naar Klaarstroom, Reinecke 46.
Pierbarium:
Coll. Uitewaal, Herre 5703, bloemstengel (holotype) & foto's typeplant (WAG); Groen 3, 
57SF00592 (WAG); Groen 32 ,37, 57SF00578 (WAG).

Astroloba herrei Uitew. cv Dodsoniana stat nov.
Astroloba dodsoniana Uitew., Desert Plant Life: 29, 30 (1 950); Jacobsen, Handbuch der suk
kulenten Pflanzen I: 298 (1954) & Sukkulentenlexikon: 99 (1970); Pilbeam, Haworthia and 
Astroloba: 151 (1983).
NEOTYPE: Groen 19, 57SF00392, coll. Uitewaal, herkomst J.W. Dodson, Ap. 015, jan. 
1 948 (WAG).
Haworthia dodsoniana (Uitew.) Parr, Bull. A.S.P.S. 6: 148, 195 (1971); Scott, The genus 
Haworthia: 1 43 (1985).

* Het neotype van Astroloba dodsoniana is tevens het standaardexemplaar voor de cultivar- 
naam 'Dodsoniana'. Zie voor een discussie over standaardexemplaren Brickell (1 986).
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Beschrijving
Afwijkend: Bladeren licht grauwgroen tot witachtig, met wasachtige laag be
dekt, nerven aan de bladonderzijde nauwelijks zichtbaar. Planten forser.

Levende exemplaren gezien:
57SF00392, J.W. Dodson, San Carlos, Californië, Ap. 01 5 (BID): 57SF00276, J.R. Brown, 
Pasadena, Californië, Ap. 31 (BID); 84SF01 1 26, Plantentuin Gent, België.
Herbarium:
Groen 19, 57SF00392, neotype, J.W. Dodson, Ap. 015 (WAG); Groen 24, 57SF00392 
(WAG).

Astroloba muricata nom. prov.
Gebaseerd op: Reinecke 1 8 Montaguedistrict, aan het einde van de Baden 
weg (BOL).

Voor deze soort ten onrechte gebruikte namen:
Aloe aspera sensu Salm-Dyck, Cat. Rais.: 7 (1817), Monogr. gen. Aloes §3 fig. 1 (1 840), 
non Haworth, Trans. Linn. Soc. 7: 6 (1804); W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2: 299 (181 1); 
Sprengel, Syst. Veg.: 69 (1 825); Roemer & Schultes, Syst. Veg. 7: 651 (1 829).
Aprica aspera Haw. sensu Haw., Suppt. PI. Succ.: 63 (1819) var. a & var. b (excl. vegetatieve 
delen), non W illd., Mag. Ges. Naturf. Freund. Berl. V: 274 (1 81 1); Baker, J. Linn. Soc., Bot. 
18: 21 8 (1880) var. aspera & major, Flora Cap. 6: 332 (1896); Berger, Pflanzenreich 38: 
1 1 6 (1 908) var. aspera & major; Uitewaal, Succulenta: 13 (1939); Brown, Cact. Succ. J. 
(Amer.) 1 2: 1 9 (1940).
Astroloba aspera (Haw.) Uitewaal, var. aspera & major, Succulenta: 53 (1 947); Jacobsen, 
Handbuch der sukkulenten Pflanzen: 297 (1 954) & Sukkulentenlexikon: 98 (1970); Bayer, 
The new Haworthia Handbook: 4,7 (1 982); Pilbeam, Haworthia and Astroloba: 148(1  983). 
Astroloba rugosa Reinecke nom. prov. ined.; Pilbeam, Haworthia and Astroloba: 148 (1 983). 
Haworthia aspera Haw. sensu Parr, Bull. A.S.P.S. 6: 1 95 (1 971) non Haworthia aspera Haw., 
Syn. PL Succ.: 90 (1812).

Ingevoerd in 1 795 door Fr. Masson.

Taxonomische bijzonderheden
De identieke beschrijvingen van Haworth (1 804) van Aloe aspera en Ha
worthia aspera (1812) kunnen geen betrekking hebben op een Astroloba 
species. In beide publicaties wordt een drierijïge bladstand genoemd, die wel 
bij Haworthia wordt gevonden, maar ontbreekt bij Astroloba, dat een vijf- 
rijïge bladstand heeft. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bloemgegevens 
in de diagnose ontbreken. Haworth (1819) beschrijft Aprica aspera weer 
als drierijïg, maar met de kenmerkende Astroloba-bloemen. Laatstgenoemde 
publicatie is hierdoor gedeeltelijk gebaseerd op ander materiaal dan Aloe 
aspera (Haworth, 1804). Haworths "aspera”  is waarschijnlijk een syno
niem van de hierop sterk gelijkende Haworthia nigra (Haw.) Baker (Reinecke 
1 965, Bayer 1 982).
Reinecke beschrijft de aspera-elementen die niet synoniem zijn met Aloe 
aspera Haw. (1 804) als Astroloba rugosa. Deze naam is echter minder ge
schikt wegens het bestaan van Haworthia rugosa (Salm-Dyck) Baker. Bij 
een eventuele samenvoeging van beide geslachten, zoals Parr (1971) voor
staat, geeft dit problemen.
De variëteit Aprica aspera var. b van Haworth (1819) moet beschouwd 
worden als een iets afwijkende vorm en heeft geen taxonomische betekenis.

Beschrijving
Stengels rechtopstaand, 10-20 cm lang. Bladeren hard, stijf, de punt vaak 
teruggebogen, 1 ,2-2,5 cm lang, 1,2-1,5 cm breed op het breedste gedeel
te, lichtgroen tot roodachtig, tuberkels altijd aanwezig, bladkleurig, talrijk, tot
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0,5 mm diam., onregelmatig en min of meer in rijen in de lengte verspreid; 
epidermiscellen van de buitenrand aan de onderzijde en de bovenste helft 
van het blad, bol, vaak met papillen; bladonderzijde niet gevlekt. Bloemen 7- 
1 2 mm lang, bloembuis glad, aan de basis 2,5-3,5 mm diam., naar boven 
toe iets versmald, crème tot lichtgroen met donkerder middennerven. 
Bloemslippen crème tot wit, 1,5-2 mm lang, stomp.

Verspreiding Kaapprovincie: Montague-, Ladismithdistrict.

Levende exemplaren gezien:
57SF00237, Herre 7840, Montague 1948 (BID); 57SF00397, Herre 7672 , Steytlerville 
(BID); 57SF00399, Herre 5206, Kleine Karroo, Phisante Fontein (BID); 85SFC0604, Aleva 
8504, Brandrivier (vanaf Barrydale) (WAG); Laingsburg, 76/31 8 (BG Stellenbosch); 790987 , 
coll. Uitewaal (WAG).

Literatuuropgaven vindplaatsen:
Kleine Karroo, Herre 7854, leg. H. Rosenbroeck; Herre 1 Barrydale,; Vaalkop, Calitzdorp; 
Langs de Badenweg, Reinecke 1 7 ,1 8 , 59; langs de Petersfonteinweg, Reinecke 1 9, 20; bij de 
farm Brakwater langs de Dobbelaars Kloofweg, Reinecke 21, 22; 3 km W. van Montague, Rei- 
necke 23; bij de farm Rietvlei no. 2, Reinecke 50a; ongeveer 32 km Z. van Ladismith langs de 
oude Barrydaleweg, Reinecke 2; bij de farm Rietvlei langs de Laingsburg-Sevenweekspoortweg.

Herbarium:
Groen 1 1, coll. Uitewaal, afkomstig van B. Carp, Kaapstad, 1 96 1 .0 1  .3 (WAG); Groen & Aleva 
1 1 2, Laingsburg, 76/31 8, BG Stellenbosch (WAG).

(wordt vervolgd)

H et g e s la c h t M a tu c a n a  Br. & R. (VIII)

R. BREGMAN, A. MEERSTADT, P. MELIS en A.B. PULLEN 

M a tu ca n a  p a u cico sta ta  Ritter, Taxon 12 (3), p. 1 24 (1 963)
(paucicostata = met weinig ribben)

Synoniemen: Submatucana paucicostata (Ritt.) Backbg., Descr. Cact. Nov. 
III, p. 1 4 (1 963)
Borzicactus paucicostatus (Ritt.) Donald, The Nat. Cact. & 
Succ. Journal 26 (1), p. 10 (1971)
Borzicactus paucicostatus fa robustispinus Donald & Lau, The 
Nat. Cact. & Succ. Journal 26(3) ,  p. 71 (1971)

Tot M. paucicostata behoren de niet-geldig beschreven namen: 
Submatucana paucicostata var. curvispina 
Submatucana caespitosa 
Submatucana huaricensis 
Submatucana huarinensis 
Submatucana paucispina 
Submatucana senile 
Submatucana senilis 
Submatucana spec. Llamellin

Zeer waarschijnlijk behoren tot M. paucicostata eveneens de niet-geldig be
schreven namen:

Submatucana eriodisa 
Submatucana eriodisa var. echinata 
Submatucana turbiniformis
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7 . Matucana paucicostata, cultuurplant,
Foto P. Melis

2. Matucana paucicostata, importplant in de 
Botanische tuin van Heidelberg, BRD 
Foto R. Bregman

3. Matucana paucicostata, lengtedoorsnede van de 
bloem

4. idem, zaadknoppen
5. Matucana paucicostata, SEM-opname van het 

zaad, zijaanzicht, vergroting 50x
6. onderaanzicht, vergroting 55x
7. testacellen in de apikale zone, vergroting 500x
8. testacellen aan de onderzijde, vergroting 550x
9. Matucana paucicostata, embryo

Tekeningen en SEM-opnamen: R. Bregman



Beschrijving
(Naar literatuurgegevens en eigen waarnemingen)

Lichaam donkergroen; bolvormig tot ovaal, 4-7 cm breed, 7-1 5 cm lang; 
sterk spruitend aan de basis; korte dikke penwortel. Ribben 7-1 1, breed, 
recht, verdeeld in kegelvormige tuberkels. Areolen rond tot ovaal, 2-3 mm 
lang, grijs, 10-15 mm van elkaar verwijderd. Bedoorning in nieuwgroei 
roodbruin, later grijs wordend; gekromd, buigzaam; randdorens 4-8, 5-30 
mm lang; middendorens 0-1, tot 30 mm lang.
Bloem 6 cm lang, bij volle anthese 3 cm breed, iets scheef naar buiten ge
bogen; karmijnrood. Bloembuis 6 mm dik, wit behaard. Nektarkamer 1 mm 
hoog, 4 mm breed, afgesloten door een diafragma dat gevormd wordt door 
de basis van de primaire meeldraden. Honingklieren geel, aan de onderzijde 
van het diafragma. Helmdraden purper; helmhokken oranje; primaire meel
draden aan de basis ca. 5 mm vergroeid, de stamper als een manchet om
vattend. Stamper rood; stempellobben 4-5, ca. 2 mm lang, groen.
Vrucht groen, ca. 8 mm lang en ca. 1 1 mm breed.
Zaad dofzwart met onregelmatige, geelbruine arillus-resten; 1,0-1,4 mm 
breed, 1,1 -1,3 mm hoog, 0 ,7-1,2 mm dik; ventraal niet verbreed, dorsaal 
iets verbreed. Hilum breed ovaal; hilumweefsel bleekgeel, aan de hilumrand, 
zodat in het midden 1 ovaal of 2 ronde gaten aanwezig zijn. Testacellen licht 
gebobbeld met sterk geplooide cuticula. Embryo peervormig, iets krom.

Nom enclatuur
Matucana paucicostata is een variabele soort. Ritter heeft slechts één feno
type beschreven uit een extreem variabele populatie (Donald, 1979). Het
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type is onder nummer FR 597 gedeponeerd in het herbarium te Utrecht. 
De forma robustispina, die zich van het type onderscheidt door een groene
re epidermis en langere, sterker ontwikkelde, dorens verdient ons inziens 
niet de status van apart taxon, maar is veeleer ook een fenotype, dat binnen 
de variatiebreedte van de soort valt.
Hetzelfde geldt voor Submatucana paucicostata var. curvispina n.n., die 
zich van het type zou onderscheiden door een groenere epidermis en meer 
geprononceerde tuberkels (Skarupke, 1974).
Knize heeft planten verzameld op diverse groeiplaatsen binnen het versprei
dingsgebied van de soort en allerlei varianten van namen voorzien. Aan deze 
handelwijze zullen commerciële motieven niet vreemd zijn. Al deze ongeldi
ge namen (nomina nuda) kunnen vervallen, daar deze planten slechts vor
men van M. paucicostata zijn.
Verspreid ing
Ritter heeft deze soort ontdekt in 1 956. De typevindplaats is Rahuapampa, 
Prov. Huari, Dept. Ancash, Peru.
De soort komt voor in het Dept. Ancash in de provincies Huari en Antonio 
Raymondi. Het verspreidingsgebied volgt de dalen van de rivieren Rio Push- 
ca, Rio Mosna en Rio Huari. (In dit gebied groeien ook Matucana oreodoxa, 
M. comacephala, M. crinifera en de KK-species M. lutea en M. luteispina.) 
De groeiplaatsen liggen tussen 1 800 en 2800 m boven zeeniveau, hetgeen 
veel hoger is dan de groeiplaatsen van de andere soorten uit de 
paucicostata-groep. Overigens zijn wij van mening, dat de door Knize in zijn 
veldnummerlijsten opgegeven hoogtes veelal niet kloppen. In meer dan de 
helft van de gevallen wordt een te hoge vindplaats opgegeven.
M. paucicostata is ook aangetroffen aan de overzijde van de Rio Maranon, in 
het Dept. Huanuco. Over de omvang van deze populatie is nog weinig be
kend.
Lau geeft als groeiplaats op: Tussen Huari en de Rio Pushca. De opgegeven 
hoogte, 288 m, berust ongetwijfeld op een zetfout. Knize geeft o.a. als 
groeiplaats San Marcos, 2800 m; Huari, 2500 m; Aczo, Prov. Antonio 
Raymondi, 2800 m en Llamellin, 1800 m. Voor de forma robustispina 
wordt eveneens "Rio Pushca, 2800 m " opgegeven.
V eld n u m m ers
Hieronder volgt een overzicht van de veldnummers, die gebruikt zijn voor tot 
M. paucicostata behorende planten, met daarbij de namen, waaronder ze in 
omloop gebracht zijn. (FR = F. Ritter; L = A. Lau; DM = De Munter en KK = K. 
Knize.)
FR 597 Matucana paucicostata 
DM 29 Matucana paucicostata
L 1 87 Borzicactus paucicostatus fa robustispinus (Dept. Ancash, Prov. Huari, Rio Push

ca, 2800  m)
KK 720 Submatucana turbiniformis
KK 728 Submatucana turbiniformis (Llamellin, 1 800 m)
KK 754 Submatucana spec. Llamellin (Llamellin, 2000 m)
KK 7 54 Submatucana senile 
KK 754 Submatucana senilis
KK 755 Submatucana paucicostata (San Marcos, 2800 m)
KK 791 Submatucana paucicostata var. (Huari, 2500 m)
KK 1317 Submatucana caespitosa (Huari, 2500  m)
KK 1431 Submatucana eriodisa var. echinata 
KK 1450 Submatucana huarinensis
KK 1471 Submatucana paucicostata var. (Aczo, Prov. Antonio Raymondi, 2800 m)
KK 1591 Submatucana eriodisa 
KK 17 68 Submatucana paucicostata 
KK 1 777 Submatucana spec. (Llamellin)
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De meeste namen uit de lijsten van Knize moeten als nomen nudum (ongel
dige naam) aangemerkt worden. Bovendien wordt er door Knize weinig 
zorgvuldig met namen en veldnummers omgesprongen; hetzelfde nummer 
wordt soms onder verschillende namen in omloop gebracht.
Door de Firma Köhres zijn in de afgelopen jaren zaden verkocht van planten, 
die zonder twijfel als M. paucicostata mogen worden aangemerkt, maar on
der een andere aanduiding verspreid zijn:

Köhres 2289 Submatucana paucispina 
Köhres 2294 Submatucana huaricensis 
Köhres 3773 Submatucana spec. Llamellin

Tot slot: ''caespitosa'' was een provisorische naam voor een paucicostata- 
vorm (KK 1317). Hutchison was van plan de aanduiding caespitosa te ge
bruiken voor de planten, die later beschreven zijn als Borzicactus madisoni- 
orum var. pujupatii.

Corr.adres: Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen * ( W o r d t  VeTVOlgd)

*  *

Mammillaria candida Scheidw.: "Mammillaria" of 
"Mammilloydia" Heeft Buxbaum zich vergist? (I)

HELMUT ROGOZINSKI

Over wat onder Mammillaria candida verstaan moet worden is men het 
onderling volledig eens. Omstreden is echter nog de inpassing in het 
geslacht Mammilloydia Buxbaum (bij Hunt als ondergeslacht; 1 977).
Het geslacht Mammilloydia werd door Buxbaum op basis van een wezenlijk 
kenmerk van de door hem onderzochte zaden van M. candida opgesteld 
(Buxbaum 1951).  In zijn beschrijving van het zaad noemt hij de duidelijk 
knobbelige testacellen die bij andere Mammillaria-zaden niet voorkomen en 
trekt hieruit de conclusie dat "candida'' geen Mammillaria kan zijn. Hij ziet 
haar meer als een van de overige Mammillaria's afgebogen ontwikkeling en 
als de verbinding naar Neolloydia.
Buxbaum schrijft: "De ontwikkelingslijn Thelocacti Buxbaum wordt geka
rakteriseerd door een knobbelige verdikking van de buitenste cellen van de 
zaadschil (gemeenschappelijk kenmerk van de ontwikkelingstak I = Ramis 
I); de navel is sterk verdiept, bij Thelocactus een reusachtige krater, bij 
Neolloydia iets samengetrokken. Een perisperm is bij de hoger ontwikkelde 
soorten niet meer aanwezig. Het zaad is voor alle rangen zwart of ten
minste zeer donker (Ancistrocactus-lijn).
In dit kenmerk wijken alle geslachten uit deze ontwikkelingstak zo sterk van 
de beide andere ontwikkelingstakken (Ramis II en Ramis III) af, dat het aan
wezig zijn van een knobbelige zwarte testa (zaadschil) bij een Mammillaria 
zonder twijfel aangeeft dat de betreffende soort geen Mammillaria kan zijn. 
Tot deze "Mammillaria's" behoort in de allereerste plaats - tegelijk als ver
binding tot. Neolloydia - de voormalige Mammillaria candida.
Het zaad van deze soort kan men gemakkelijk aanzien voor dat van een 
Neolloydia. Het is licht gekromd, om het verdiepte hilum (navel) iets ver
engd en gladder, verder grofknobbelig. Het embryo is eivormig, een pe
risperm ontbreekt volledig.
Ik koos deze soort derhalve als type van het noodzakelijk geworden nieuwe 
geslacht Mammilloydia F. Buxbaum".
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Verder:
"Qua bedoorning niet duidelijk verschillend van M. candida is M. ortiz- 
rubiona. Bij deze heeft het zaad echter een verdere ontwikkeling doorge
maakt overeenkomstig die bij andere cactus-lijnen met een knobbelige 
testa. De knobbelige testacellen, die zich qua vorm volledig bij die van M. 
candida aansluiten, zijn sterker afgevlakt en bezitten een glanzende opper
vlakte. Daardoor lijkt het zaad glad en glanzend. Daar echter oorspronkelijk 
toch knobbels aangelegd zijn en deze vlakke bobbels in de hoeken niet 
dicht tegen elkaar aan komen, ontstaan tussen hen kleine groefjes. Dit leid
de tot de foutieve aanduiding: groefvormig aangezet in rijen (pitted in rows, 
Craig). De echte groefjes bestaan echter uit een verdieping van de niet- 
verdikte buitenwand van de testacellen, waarvan de radiale wanden sterk 
verdikt zijn, en dit berust dus op een totaal verschillend type. Ik heb deze 
vorm van putjes derhalve als tussengroefjes (Engels "spotted") aangeduid. 
Het behoort dus bij het knobbelige (Engelse "verrucose") testatype. Daar
om is dus ook "Mammillaria"ortiz-rubiona een Mammilloydia".

Het was een handicap dat het van Fric afkomende zaadmateriaal met de 
knobbelige testa waaraan Buxbaum zijn onderzoekingen deed niet meer 
wilde kiemen. Zo kon het definitieve bewijs dat het hier inderdaad ging om 
zaad van M. candida niet geleverd worden (Krainz 1961).

Ook kon de verdenking dat Buxbaum zaadmateriaal verwisseld heeft nooit 
helemaal ter zijde gelegd worden.
Deze nimmer geleverde bewijzen waren voor Riha en Riha 24 jaren later de 
aanleiding de echtheid van de door Buxbaum onderzochte zaden te betwij
felen (Riha en Riha 1 975); ook Shurly (1 956) en Backeberg (1961) had
den dit reeds geuit. Riha en Riha onderzochten zaad van M. candida- 
planten uit Tamaulipas, San Luis Potosi en Saltillo, Coahuila, alsook zaad 
van M. candida uit verschillende Europese verzamelingen. Zij vonden 
steeds alleen maar de bekende, goed vastgelegde gladde zaadvorm en 
concludeerden hieruit "dat er waarschijnlijk niet een andere vorm van M. 
candida met afwijkende morfologie en anatomie bestaat".

Verder zeggen zij:
"De afbeelding (afgedrukte tekening in zijn werk) (hier wordt Buxbaums ar
tikel bedoeld; opmerking van de auteur) geeft een zo afwijkend beeld van 
het uiterlijk in vergelijking met dat van de door ons onderzochte monsters 
dat we er mogelijk vanuit moeten gaan dat zijn zaadmateriaal verwisseld 
is".

Hunt (1 977) vermeldt evenwel, dat de zaden van de typesoort M. candida 
(typesoort van zijn ondergeslacht Mammilloydia) onder de lichtmicroscoop 
er uitzien als glanzend zwart met een gladde, mozaïekvormige of knobbeli
ge testa. Hij trekt echter de bewering van Riha en Riha, dat er waarschijn
lijk geen ander type van M. candida met afwijkende morfologie en anato
mie bestaat, met geen woord in twijfel. Hij bekritiseert uitsluitend de door 
Riha en Riha getrokken conclusies aangaande de rechtvaardiging van het 
geslacht Mammilloydia. Dus moet aangenomen worden dat Hunt de knob
belige zaadvorm van M. candida niet kent.

De vraag rijst: Heeft Buxbaum zijn theorie met betrekking tot het geslacht 
Mammilloydia op foutief zaadmateriaal opgebouwd?
Ja en neen.
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1. Mammillaria candida b ij Menchaca
2. idem
3. Mammillaria candida bij 

Miquihuana, Tamaulipas; helmdraden 
rood, stempel groen

4. Mammillaria candida b ij Jauma ve, 
Tamaulipas, samengroeiend met 
M. klissingiana



In één opzicht vergiste hij zich: namelijk daarin, dat hij de door hem onder
zochte geknobbelde zaden als specifiek beschouwde voor M. candida, 
daarbij M. ortiz-rubiona (H. Bravo) Werd., waarvoor hij gladde zaden aan
geeft, niet meerekenend. In feite hebben echter alle bekende populaties 
van M. candida uit Queretaro, Tamaulipas, Nuevo Leon, San Luis Potosi, 
tot Saltillo en Ramos Arispe, Coahuila de goedbekende gladde M. candida- 
zaden.
Echter, de M. candida met de geknobbelde zaden waarop Buxbaum zijn 
geslacht Mammilloydia grondvestte en waarvan het bestaan door zo vele 
autoriteiten ter discussie werd gesteld, is geen fantoom. Wij hebben deze 
M. candida bij veldstudies in de Sierra Parras, Coahuila, in de omgeving 
van Menchaca, in maart 1 986 teruggevonden.

Aachenerstrasse 748-750, D 5 0 0 0  Keulen 41 (Müngersdorff) (Slot VOlgt)
*

BOEKBESPREKING 

Lithops - Lebende Steine
Onder bovenstaande titel is van de hand van Rudolf Heine bij Neumann Verlag Leipzig te Rade
beul een boekje verschenen, dat voor de liefhebber van het geslacht Lithops een welkome bron 
van informatie zal zijn.

In 1 76 bladzijden, waaronder 50 met 95 kleurenfoto's, wordt een duidelijke uiteenzetting gege
ven van wat onder Lithops moet worden verstaan, waar deze planten en onder welke omstandig
heden zij in hun vaderland - Namibië en de Republiek Zuid-Afrika - groeien, alsmede uitgebreide 
informatie over de kuituur en de vermeerdering. Het boekje is gedrukt op goed papier; de foto's 
zijn merendeels van zeer goede kwaliteit en geven een duidelijk beeld van de verscheidenheid der 
kleuren en groeivormen, alsmede de tekening en de structuur van de oppervlakte. Een aantal 
zeer duidelijke tekeningen vormt een functionele ondersteuning van de tekst.
De beschrijving der soorten wordt voorafgegaan door drie determineertabellen: de in 1 964 in 
Wageningen gepubliceerde tabel van onze landgenoten De Boer en Boom, een meer eenvoudige 
tabel van de Engelse botanicus Brian Fearn en de tabel, die Boom in 1 971 in ons tijdschrift heeft 
doen opnemen.
Met de tabel van Fearn kan men de soorten op naam brengen, niet echter de vele tientallen varië
teiten. De meest uitgebreide is de eerstgenoemde, die ook geschikt is om de variëteiten te locali- 
seren. De tabel van Boom is een zgn. synoptische tabel, waarmee primair de soorten kunnen 
worden bepaald, maar waarmede gebruik makende van de beschrijvingen der soorten ook de va
riëteiten gedetermineerd kunnen worden.
Sinds 1971 is er - hoe kan het haast anders - in de naamgeving nogal wat veranderd. Cole en 
Fearn hebben een groot aantal publicaties op hun naam staan, van Cole verspreid over verschil
lende periodieken, van Fearn o.a. in het in 1981 uitgegeven "Lithops handbook" Vele soorten 
zijn door hen teruggebracht tot variëteiten of synoniemen en omgekeerd.
Heine geeft geen verantwoording van de gevolgde botanische indeling. Uit de beschrijving der 
soorten blijkt, dat hij De Boer en Boom gevolgd heeft met de mutaties in de naamgeving, die aan
gebracht zijn door Cole en Fearn. Tussen de beschrijving der soorten staat een fors aantal ongel
dige soorten en variëteiten met daarachter een duidelijke verwijzing naar de beschrijving onder 
de thans geldige naam. De Boer en Boom beschrijven, afgezien van de variëteiten 47, Fearn 35 
en Boom 41 soorten .Heine zelf komt tot 3 8 soorten, waaronder Lithops naureeniae, die in geen 
der tabellen voorkomt en in 1980 door Cole beschreven is. Op een enkele uitzondering na zijn al
le soorten een of meerdere malen afgebeeld.
Het boek is kennelijk geschreven voor de geïnteresseerde liefhebber en gezegd moet worden dat 
deze voor ± f  36 ,00  (inclusief verzendkosten! waar voor zijn/haar geld krijgt.
Het bevat een beschrijving van de geschiedenis van het geslacht en bijzonderheden van de au
teurs, degenen dus die de eerste beschrijving van een nieuwe soort hebben gepubliceerd. Voorts 
een uitgebreid literatuur-overzicht en natuurlijk een index.
Een boekje dat de aanschaffing dubbel en dwars waard is.

A at de Vries

Minstreellaan 10, 3 5 2 5  GR Utrecht
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Monografie rodu Gymnocalycium door Dr. Bohumil Schütz, 150 pagina's, 24 
kleurenfoto's en 24 zwart/wit foto's, 2 4 x1 6 ,5  cm, Tsjechische taal. Uitgave van Vydal Klub 
Kaktusaru Astrophytum Brno (CSSR), 1 986 .
De in engere kring van op het geslacht Gymnocalycium gespecialiseerde liefhebbers al lang te
gemoet geziene monografie van de Gymno-nestor Bohumil Schütz is verschenen.
In 3 pagina's wordt een beknopt overzicht gegeven van de wordingsgeschiedenis van het 
geslacht en de hoogtepunten in de zoektochten en aansluitende beschrijvingen. Eveneens wordt 
kort ingegaan op de ecologische omstandigheden op de natuurlijke groeiplaatsen en de cultuur 
van deze planten.
De indeling van het geslacht in secties met diagnoses geschiedt volgens het systeem Schütz; 
aansluitend volgt een lijst tot welke sectie de soorten behoren (met geen woord wordt gerept 
over het andere gangbare systeem van zaadklassificatie binnen dit geslacht, nl. dat volgens Bux- 
baum).
Het overgrote deel (126 pag.) beslaat een alfabetische beschrijving van de soorten en variëteiten 
met bij elk taxon een commentaar. Tot slot volgen 1 0 pagina's met veldnummerlijsten. 
Natuurlijk is het een handicap dat het boek in de Tsjechische taal is geschreven. De auteur heeft 
mij echter geschreven dat het de bedoeling is binnen afzienbare tijd een Duitstalige versie uit te 
brengen.
Het commentaar valt gezien de taal moeilijk te beoordelen. In zijn zaadsysteem plaatst hij nog 
steeds de sectie Calochlora bij Microsemineae en niet bij de Ovatisemineae. In de opsommingen 
ontbreekt tenminste één soort, nl. G. kieslingii. In de veldnummerlijsten is de HU-lijst vergeten. 
De literatuurverwijzingen zijn helaas schaars; alleen de gegevens van de nieuwbeschrijvingen 
worden genoemd.
De foto's zijn van een matige kwaliteit, alhoewel de planten goed herkenbaar zijn.
Ik kijk uit naar de Duitse versie.

L u d w ig  B e rch t

In memoriam
LEOPOLDO HORST

geb. 1 6 -2-1918  - gest. 3-2-1 987

In de leeftijd van 68 jaar overleed, ten gevolge van een hartinfarkt, helaas veel te vroeg mijn per
soonlijke en goede vriend en een van de beste kenners van de Braziliaanse cactusflora; voor het 
in kaart brengen van deze fascinerende planten heeft hij zich door een onvergelijkbare pioniers
arbeid verdienstelijk gemaakt.
Hij was een zoon van Duitse immigranten uit Westfalen; zijn gehele leven heeft hij bij Estrela in 
Rio Grande do Sul, Brazilië geleefd, omgeven door Duitse cultuur en taal. Doch tijdens de laatste 
tientallen jaren werd hij ook een zoon van het Braziliaanse land, van de Campos, de Serra, de 
Cerrados, de Silvas en de Caatinga; het noordoost-Braziliaanse Sertao werd zijn tweede thuis. 
Het valt niet te beschrijven hoeveel inspanningen, gevaren en moeite hij zich getroostte om 
steeds weer nieuwe gebieden te onderzoeken op nieuwe cactussen, die vanwege hun schoon
heid en uitzonderlijke vormen ons liefhebbers ver over zee steeds weer deden verbazen. Hij be
reisde 1 9 van de 25 Braziliaanse staten, verschillende keren bezocht hij Paraguay en Uruguay, 
maar ook Argentinië en Bolivia. In het begin van de jaren zeventig bezocht hij twee keer Europa. 
Leopoldo Horst onderhield vele contacten met cactusvrienden - liefhebbers en wetenschappers - 
over de gehele wereld; diepgaande gedachtenwisselingen met specialisten dreven hem tot het 
doorzoeken van nieuwe gebieden. Naast de zuiver routinematige verzamelreizen waren het 
vooral de botanische studiereizen die hem vreugde schonken: eerst met Ritter, later met Buining 
en Uebelmann, maar ook met Prof. Rauh, Esteves Pereira en schrijver dezes werden uitgestrekte 
gebieden bereisd. Jaarlijks ondernam hij een of meer lange expedities naar de nog wilde gebie
den van Brazilië; deze reizen duurden altijd enkele weken, dikwijls maanden, en het was geen 
zeldzaamheid als er 20 -3 0 .0 0 0  km afgelegd werd. Voor ons, als medereizigers, was hij altijd 
een behulpzame begeleider en goede vriend.
Soorten die al tientallen jaren "verdwenen" waren, werden dank zij zijn tochten of met zijn hulp 
teruggevonden. Als voorbeelden kunnen genoemd worden Arrojadoa rhodantha, Austrocepha- 
locereus purpureus, Coleocephalocereus goebelianus, Discocactus zehntneri en D. heptacan- 
thus, Facheiroa ulei, Frailea grahliana, Leocereus bahiensis, Melocactus zehntneri en M. bahien- 
sis, Micranthocereus polyanthus, Notocactus muricatus, Pilosocereus chrysostele en P. luetzel- 
burgii, Stephanocereus leucostele en Parodia (thans Uebelmannia) gummifera; bij de Bromelia's 
kan de mooie, witberijpte Dyckia marnier-lapostollei genoemd worden.
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Leopoldo Horst tussen zijn Melocactus azureus. Foto A. Buining

Zijn veldnummers sluiten nu bij een getal boven de 800, het aantal nieuwe vondsten - alleen of 
met anderen - valt nauwelijks nog te overzien. Tot op heden werden hiervan 228 nieuwe taxa 
beschreven, ongeveer verdeeld als volgt: Arrojadoa 9, Arthrocereus 3, Austrocephalocereus 3, 
Brasilicereus 1, Brasiliparodia 8, Buiningia 5, Cipocereus 1, Cleistocactus 1, Coleocephaloce- 
reus 6, Discocactus 30, Eriocactus 5, Facheiroa 2, Frailea 23, Gymnocalycium 3, Melocactus 
41, Micranthocereus 5, Notocactus 50, Pilosocereus 1 9, Cereus 1, Uebelmannia 7 en Wiggin- 
sia 5.
In zijn laatste brief, kort voor zijn dood, schreef hij me nog over de vele plannen die hi] voor 
1 987 had; slechts één reis heeft hij daar nog van mogen doen. Met Leopoldo Horst wordt een 
era van de "Braziliaanse cactusgeschiedenis" afgesloten. We danken hem voor de vele mooie 
vondsten en de enorme kennis waarmee hij ons verrijkt heeft.
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie, die de kracht gegeven moge zijn dit zware verlies te
dragen. ..
Zijn naam leeft voort in Arrojadoa horstiana, Cleistocactus horstii, Discocactus horstn, Frailea 
horstii, Gymnocalycium horstii, Notocactus horstii, Notocactus arechavaletai var. horstii en N. 
megapotamicus var. horstii en de bromelia Tillandsia horstii.
Wij zullen zijn nagedachtenis in ere houden.

Pierre J. Braun

Vert.: Ludwig Bercht
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P H Y L L O -s o f ie

P. VAN VEEN

Het is zeer wel mogelijk om in afdelingsverband heel interessante bijeen
komsten te organiseren met gebruikmaking van het materiaal, dat in de dia
theek voorradig is. Ik wil dit nog maar eens illustreren aan de hand van het
geen wij in onze eigen afdeling doen. Wederom herhaal ik, dat andere af
delingen alles misschien veel beter uitvoeren en meer succes hebben, doch 
ik heb hierover in ons maandblad nooit iets gelezen. Wilt u meewerken aan 
interne propaganda, wilt u bereiken, dat de verspreid wonende leden in uw 
omgeving zich haasten om zich bij u als afdelingslid aan te melden, dan 
moet u ook vertellen wat voor aantrekkelijke facetten aan dit afdelingslid- 
maatschap bij u zijn verbonden. Onbekend maakt onbemind!
Eén of twee maal per jaar maken wij gebruik van de dia's, die in de dia
theek ter beschikking staan. Dat zijn dan geen dure avonden voor onze af
deling, want we betalen alleen maar de portokosten voor het verzenden 
van en naar Breda. Voorts moet men een belangrijk punt voor ogen hou
den: de leden van de afdeling weten zeer weinig van hun cactussen en/of 
vetplanten af. Dat klinkt natuurlijk een beetje gek, maar hun hobby is over 
het algemeen het houden en verzorgen van succulenten. Aan de hand van 
hetgeen ze op de vensterbank of in de kas hebben, vergaren ze enige ken
nis op het gebied van de nomenclatuur en slechts een enkeling gaat zich 
daar intensiever mee bezighouden. Dergelijke lieden worden in onze kring 
al gauw als specialisten beschouwd, hoewel ze dit meestal slechts zijn zon
der wetenschappelijke achtergrond. Uitgaande van het feit, dat de meeste 
leden dus niet gebukt gaan onder een te grote dosis namenkennis, is het 
van belang, ze enigermate wegwijs in deze materie te maken en dan moet 
je bij het begin beginnen. Geen uitgebreide soortenkennis, doch in eerste in
stantie het onderscheiden van de belangrijkste geslachten. Dan is men al 
een heel eind gevorderd.
Aan de heer Mevissen vragen we dan ook als voorbereiding van onze dia- 
avond om toezending van telkens 5 dia's van b.v. 10 belangrijke cactus
geslachten: Mammillaria, Echinopsis, Rebutia, Gymnocalycium en vult u 
zelf maar verder in. In totaal zijn dit dus 50 dia's, hetgeen voor een avond
vullend programma ruim voldoende is. Op de afdelingsavond projecteren 
we van ieder geslacht 4 dia's en aan de hand daarvan wordt een uitgebrei
de toelichting gegeven. Alle specifieke kenmerken worden zoveel mogelijk 
naar voren gehaald, lichaamsbouw, bedoorning, bloeiwijze enzovoort. Dat 
behoeft niet door één persoon te gebeuren, het kan een interessante sa
menspraak worden van leden, die de verschillende geslachten uitvoeriger 
hebben bestudeerd dan wel een uitgebreide collectie van één geslacht in 
hun verzameling hebben opgenomen. De één heeft immers een voorkeur 
voor Gymno's, de ander verzamelt Rebutia's of Lobivia's. Ik ken zelfs le
den, die zoveel mogelijk Astrophytums of Copiapoa's vergaren.
Dit vergelijken van geslachten is voor de beginneling al erg instructief en te
gen het einde van de avond kan dan worden nagegaan, of men er wat van 
heeft opgestoken. Dan krijgt ieder der aanwezigen een papiertje met de 
nummers 1 - 1 0  erop. De overgebleven dia's worden in volkomen wille
keurige volgorde getoond en iedereen schrijft in volgorde van vertoning de 
geslachtsnaam op. Het klinkt erg schoolmeesterachtig, doch naar onze er
varing doen de meeste aanwezigen er met animo aan mee en daarom gaat 
het uiteindelijk, een gezellig samenzijn, waarbij men ook nog wat opsteekt.
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Lobivia hertrichiana Backeberg

G. WINKLER

Toen ik me zo'n 20 jaar geleden intensiever ging bezighouden met cactus
sen, vond ik in het enige cactusboek dat ik toen bezat een opmerking die 
me zeer aansprak. Ze hield in dat als men een voorliefde had voor een rijke 
bloei in een grote kleurenpracht, men Lobivia's moest gaan kweken. Ik pro
beerde dan ook een Lobivia te bemachtigen, hetgeen voor een beginner 
toen helemaal niet zo eenvoudig was doordat ze in bloemenwinkels nauwe
lijks aangeboden werd. Uiteindelijk vond ik bij een vriend van mijn vader 
een plant, die aangeduid stond met de naam "Lobivia schneideriana" en 
die verschillende grote spruiten had. Tot mijn grote vreugde mocht ik er 
een hebben, die ondanks mijn behandeling aan de wortel kwam en zelfs 
begon te groeien.
In het bovengenoemde cactusboek stond ook Lobivia schneideriana ver
meld en ik las dat ze beigekleurig bloeide. Daar deze kleur bij geen enkele 
andere in dat boek genoemde Lobivia vermeld werd, was ik ervan overtuigd 
een grote zeldzaamheid te bezitten en verheugde me al op de eerste bloe
men. Deze voorpret duurde drie jaar. Toen kwam de ontgoocheling; de 
plant ging bloeien maar de bloemen waren rood, alleen maar rood! Dus 
was het geen L. schneideriana die op mijn vensterbank stond. Ik trachtte 
toen mijn Lobivia te determineren. Mijn bibliotheek was ondertussen uitge
breid met Backebergs Kakteenlexikon en dat keek ik erop na. Ik ontdekte 
dat mijn plant in "serie 4 " , Hertrichianae thuishoorde. Ik vergeleek de be
schrijvingen met de feiten in de bloempot. Ik telde ribben en dorens, mat 
hun lengte en vergeleek hun kleur, maar vond geen volledige overeenstem
ming met een der beschrijvingen in het boek. Teleurgesteld zette ik de plant 
weer op haar plaats.
Later kwamen nog meer planten in mijn verzameling die in Backebergs se
rie 4 ingedeeld zijn, zoals L. allegraiana, L. binghamiana en L. incaica 
maar ook hier ontbrak een volledige overeenstemming met de beschrijvin
gen in het Kakteenlexikon.
In "Die Cactaceae" band 3, p. 141 2ff bespreekt Backeberg zijn serie 4 en 
behandelt daarbij 5 soorten, te weten L. hertrichiana, L. binghamiana, L. 
allegraiana, L. incaica en L. planiceps, de nieuwbeschrijvingen van al deze 
soorten zijn afkomstig van Backeberg. In de inleidende bespreking van de 
serie vermeldt Backeberg dat het om een soortengroep gaat die "in  iets 
warmere en vegetatierijkere gebieden van zuidoostelijk Peru voorkomt, 
klaarblijkelijk in een tamelijk begrensd gebied, daar de soorten tot nu toe 
niet opnieuw gevonden zijn". Verder duidt hij op de sterke spruitneiging 
van deze planten en op het feit dat ze alle met rode bloemen bloeien.
Het zou hier zeker te ver voeren de door Backeberg gegeven sleutel voor 
deze soorten te herhalen. De door hem aangevoerde verschillen zijn niet 
groot en bij gelijke cultuuromstandigheden worden ze vrijwel opgeheven. 
Daarnaast kan men in elke populatie dergelijke vormen vinden, zodat men 
nauwelijks kan spreken van groeiplaatsspecifieke, constante eigenschap
pen.
Een vrij precieze groeiplaatsaanduiding vermeldt Backeberg alleen bij L. in
caica; hier geeft hij aan: bij Pisac oftewel het Inca-observatorium Intihuata- 
na. Bij alle andere soorten staat slechts vermeld "zuidoostelijk Peru (in war
me dalen)".
Later, in zijn Kakteenlexikon, voegt Backeberg nog meer soorten aan de se-
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Lobivia hertrichiana WK 3 6 8  

Foto van de schrijver

rie 4 toe: L. huilcanota Rauh & Backbg.
(uit het Huilcanota-dal, 3200 m), L. la- 
rebai als nomen nudum, L. minuta Ritt, 
uit Ollantaitambo en de eveneens door 
Ritter beschreven L. vilcabambae uit het 
Vilcabamba-gebergte, 3500  m en ho
ger.
In een plantenlijst 1 974/75 van een 
toentertijd in importplanten gespeciali
seerde cactushandelaar in Duitsland is 
een soort commentaar op de planten
soorten van "serie 4 "  te vinden. Er 
staat: "Lobivia hertrichiana, daaronder 
tevens en niet af te zonderen: L. alle- 
graiana, planiceps, huilcanota, mentosa; 
worden hier in de cultuur qua habitus en bloei volkomen gelijk” .
Ook aan Walter Rausch is het niet onopgemerkt gebleven dat de verschillen 
tussen de beschreven soorten niet erg groot zijn; hij vatte de serie 4 samen 
onder het oudste taxon, L. hertrichiana Backbg., en verwees alle andere 
naar de synoniemie. Hij ging nog verder door L. hertrichiana te degraderen 
tot een ondersoort van L. backebergii (Werd.) Backbg., een soort die bij La 
Paz, Bolivia groeit en die er inderdaad zeer veel op lijkt. Slechts twee taxa 
vond hij voldoende afwijken van L. hertrichiana om ze een aparte status te 
geven: L. simplex Rausch en L. laui Donald. Ook zijn eigen L. echinata 
Rausch vond geen genade meer en werd - als een soort jeugdzonde - tot 
synoniem met L. hertrichiana verklaard.

De planten bezitten een aantal typische kenmerken. Ze hebben een sprui
tende, groepen vormende groei; dikwijls bezitten kleine zijspruiten al wor
tels zodat een doorgroeien als zelfstandige plant snel mogelijk is. Er zijn en
kele vormen waarbij de ribben uit schuin tegen elkaar aan staande bijlvormi
ge knobbels opgebouwd zijn, maar meestal zijn de ribben recht naar bene
den en weinig opgedeeld. De bedoorning is zeer vormenrijk, van borstelvor
mig tot priemend, van aanliggend tot afstaand, van open tot zeer dicht, van 
strogeel tot donkerbruin. De bloemen daarentegen zijn niet zo variabel; alle 
planten bloeien in roodtinten, oranje tot gelige bloemen zijn grote uitzonde
ringen. Alle bloemen hebben een lichtgele tot witte keel, waartegen de aan 
de onderkant rode meeldraden sterk afsteken. Het aandeel van de keelkleur 
aan de totale bloemkleur varieert enigszins; er zijn vormen waarbij de lichte 
keelzone tot ver op de bloembladen voorkomt. Een hymen kan niet vast
gesteld worden. De vorm van de bloembladen is ook binnen zekere gren
zen variabel, van spatelvormig tot lancetvormig. De bloemen met hun spit
se bladen hebben dikwijls de vorm van een ster, waarover elke Lobivia- 
vriend zich steeds weer zal verheugen. De zaden zijn relatief groot, zwart 
en met een scheef hilum.
L. simplex Rausch is nauw verwant met L. hertrichiana; zij groeit bij Huam- 
butio, ongeveer halverwege Cuzco en Urcos. Naast een niet-spruitende
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Lobivia hertrichiana ten oosten van Huambutio aan de rivier op 3 4 0 0  m. Foto: H.J. Wittau

groei kenmerkt zij zich door een bruinachtige epidermis en een lange, brui
ne bedoorning. Het aandeel van de lichte keel aan de bloemkleur schijnt bij 
L. simplex (WR 423) meestal relatief groot te zijn.
Terwijl L. hertrichiana meestal bolvormig tot ovaal groeit, worden de licha
men van L. laui Don. (Lau 138) wezenlijk hoger. De bedoorning is in het 
algemeen krachtiger, tot priemend, en het aandeel van de lichte keel aan 
de op zich variabele bloemkleur is gering en dikwijls nauwelijks herkenbaar. 
Aan de nieuwbeschrijving van deze soort voegde de auteur, John D. Do
nald, een bericht van Alfred Lau toe waarin gezegd wordt dat de planten 
tussen struikjes groeiden en dat ze de bodem praktisch bedekten. In de 
bloeitijd leek het op de groeiplaats alsof er een bloemtapijt uitgerold was, 
opgebouwd uit een grote verscheidenheid aan bloemkleuren. Bij een later 
bezoek moest Lau vaststellen dat de groeiplaats ook door anderen was be
zocht waarbij zeer veel planten waren meegenomen; er waren nog veel 
planten aanwezig maar niet meer in die verscheidenheid als vroeger.
De groeiplaatsen van L. hertrichiana en haar vele vormen en verwante 
soorten liggen in een deel van Peru waar het toeristisch verkeer sterk toe
neemt. Hier liggen de beroemde ruïnes van de Inca's en juist in en om deze 
ruïnes groeien deze mooie Lobivia's. Ondanks de vele bezoekers zijn de 
aantallen nog zeer groot. Het is te hopen dat deze vormenrijke soort op 
haar groeiplaatsen nog lang behouden blijft. Daarentegen zijn L. laui en L. 
simplex, beide op engere arealen groeiend, op hun natuurlijke groeiplaat
sen al tamelijk zeldzaam geworden.
Na de genoemde samenvatting van Rausch was de publicatie van nog 
twee soorten die tot de vormengroep van L. hertrichiana gerekend moeten 
worden, door Friedrich Ritter in zijn boek "Kakteen in Südamerika'! enigszins 
verrassend. Het zijn L. divaricata (FR 696) uit Urcos en L. prolifera (FR 
1459) groeiend tussen de ruïnes van Intihuatana, nabij Pisac. De beschrij
vingen die Ritter maakte aan de hand van op de groeiplaats gemaakte noti
ties, laten-weinig verschillen zien ten opzichte van de al bekende taxa. Daar
bij moet men ook bedenken dat verschillen die men op de groeiplaats 
constateert, vaak onder cultuuromstandigheden verdwijnen.
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Een deel van 
Peru m et een 
aantal in de 
tekst genoemde 
plaatsen.

L. hertrichiana wordt door Ritter te zamen met vele andere Peruaanse Lo- 
bivia's ondergebracht in het geslacht Neolobivia, L. laui zonderde hij hier 
uitdrukkelijk van af en liet hij op grond van bloem- en zaadkenmerken bij 
Lobivia.
Vanwege de gemakkelijke toegankelijkheid van het groeigebied door de 
aanleg van wegen zijn de L. hertrichiana-vormen veel verzameld. Hier zal 
getracht worden een volledig overzicht te geven van wat allemaal verza
meld is en hoe dat vanwege de variabiliteit tot een wirwar van namen ge
leid heeft.
Curt Backeberg beschreef behalve L. hertrichiana ook nog L. allegraiana, 
L. binghamiana, L. incaica en L. planiceps en te zamen met Werner Rauh 
L. huilcanota, alle afkomstig uit hetzelfde gebied.
Waarschijnlijk is de plant die in de DDR door Christian Grunert en Konrad 
Klügling als L. wegneriana beschreven is, oorspronkelijk van Backeberg af
komstig. Ook deze L. wegneriana behoort tot de vormgroep van L. hertri
chiana.
Zowel in Die Cactaceae als in zijn Kakteenlexikon vermeldt Backeberg nog 
L. iarabei n.n. en L. paucartambensis n.n., namen die voorkomen in de 
Johnson-catalogus van 1 955. Hij uit het vermoeden dat deze twee taxa 
ook in zijn serie 4 thuishoren. Thans bestaan nog steeds planten onder de
ze niet-officiële namen in collecties; het zijn bijzonder sierlijke vormen van 
L. hertrichiana.
Friedrich Ritter verzamelde ook in het groeigebied van L. hertrichiana en pu
bliceerde een aantal soorten die tot L. hertrichiana gerekend moeten wor
den. In zijn FR-veldnummerlijst vindt men naast L. hertrichiana (FR 694) 
nog FR 695 (L. minuta Ritt.), FR 696 (N. divaricata Ritt.), FR 697 (L. vil- 
cabambae Ritt.), FR 1458 (L. incaica Backbg.) en FR 1459 (N. prolifera 
Ritt.). Onder het nummer FR 698 vermeldt Ritter een ook tot deze groep 
behorende plant, die sympatrisch met L. vilcabambae zou groeien; deze 
sporadisch voorkomende planten ontvingen de provisorische naam L. uru- 
bambae. Een soortbeschrijving liet hij achterwege omdat hij de bloemen 
niet kon observeren. Zoals reeds vermeld, werden alle hiervoor genoemde 
soorten overgebracht naar het nieuwe geslacht Neolobivia of direct als zo
danig beschreven; ook L. echinata Rausch veranderde van geslachtsnaam. 
L. laui en L. simplex ondergingen dit lot niet, de laatste wordt door Ritter 
zelfs niet genoemd. Helaas is naar mijn weten geen materiaal in verzame
lingen aanwezig van FR 696, 697, 698, 1458 en 1459; alleen van FR
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694 en 695 bevindt zich materiaal in enkele gespecialiseerde verzamelin
gen. Indien iemand toch plantenmateriaal van de andere genoemde nummers 
bezit, zou ik het zeer op prijs stellen als hij of zij contact met mij wil op
nemen.
Alfred Lau bezocht het gebied tweemaal en vond verschillende populaties 
van L. hertrichiana en haar vormen. Bij Urubamba verzamelde hij L 1 34 
(benoemd als L. incaica) en L 1 55 (L. minuta var.), uit de omgeving van 
Ollantaitambo komt L 148 (L. minuta) en L 1 56 (L. minuta var.), uit de 
omgeving van Pisac komt L 1 47 (L. incaica) en van Urcos komt L 1 49 (L. 
allegraiana). De laatste jaren zijn onder L 590 in combinatie met de naam 
L. hertrichiana mooie vormen van deze soort verspreid, helaas zonder vind
plaatsaanduiding; deze planten worden door Dr. Lau rechtstreeks vanuit 
Mexico verstuurd. Species L 1 54 van Paruro, zuidelijk van Cuzco, wordt 
algemeen gezien als L. corbula "  arrera) Br. & R.; mij zijn evenwel onder 
dit nummer vanuit verschillende bronnen alleen maar hertrichiana-vormen 
bekend. Van Urubamba komt de door Lau ontdekte nieuwe soort L. laui 
Don. (L 138).
Een enigszins raadselachtige vondst die Lau niet ver van Paruro, in Huano- 
quite, deed heeft vele Lobivia-vrienden al beziggehouden. Het gaat om spe
cies L 1 54a, een plant waarvan ik slechts zaailingen ken, afkomstig van 1 
persoon. Erwin Herzog en Karl-Heinz Brinkmann (K.u.a.S. 1 982) hebben 
getracht species L 1 54a als een vorm van L. leptacantha Rausch (R 422) 
te identificeren; L. leptacantha groeit evenwel bij Paucartambo en wordt 
door groeiplaatsen van uitsluitend hertrichiana-vormen van Huanoquite ge
scheiden. Species L 1 54a heeft echter ook wat weg van L. hertrichiana. 
Onderzoek aan meer authentiek materiaal uit Huanoquite en omgeving is 
nodig om gefundeerde uitspraken over de verwantschap te kunnen doen. 
Van de verzamelactiviteiten van Wolfgang Krahn is mij alleen species WK 
368 van Cuzco-Urcos op 3200 m hoogte bekend.
Walter Rausch heeft tot op heden één reis door Peru gemaakt. Uit het hier 
besproken gebied bracht hij een aantal L. hertrichiana-vormen en -variëtei
ten mee naar Europa. Het zijn R 41 3 (L. hertrichiana), R 414 (L. minuta), 
R 41 5 (L. larabei), R 415 (L. echinata), R 418 (L. incaica var.), R 41 9 
(L. laui), R 420 (L. incaica), R 421 (L. divaricata), R 423 (L. simplex) en 
R 425 (L. huilcanota). Over deze planten schrijft Rausch in zijn boek Lobi- 
via op pag. 1 6: "Ik heb nu al enkele jaren van vele vindplaatsen planten in 
cultuur (uit elke populatie ca. 20); de aanvankelijk vermoede verschillen 
tussen de planten uit verschillende populaties vervlakken". Ofschoon 
Rausch meent dat het onmogelijk is aparte populatie-vormen te onderschei
den, stelt hij wel een trend vast naar gelang de hoogte waarop de planten 
groeien. In de hogere gebieden, omgeving Urcos (31 70 m) zijn de planten 
gedrongener, bestaan de ribben uit schuin tegen elkaar aanliggende knob
bels en zijn de bloemen kort, rood en af en toe overtrokken met een blauw
achtige gloed. Wanneer men dan in iets lagere gebieden komt (Pisac 2971 
m, Urubamba 2879 m, Ollantaitambo ca. 2800 m) zijn de ribben op de 
plant recht aflopend en de bloemen langer; hier treft men dan ook - 
alhoewel zeer zelden - oranje en gele bloemen aan.
De nu in de omgeving van Lima woonachtige Karei Knize heeft ook veel 
planten uit de L. hertrichiana-vormengroep verzameld en geëxporteerd. Ik 
wil hier opsommen onder welke veldnummers en namen mij L. hertrichia
na-vormen uit Knize-materiaal (zaad en planten) bekend zijn. De daarbij 
vermelde vindplaatsen zijn door Knize opgegeven: Het zijn: KK 646 (L. al
legraiana, Puno), KK 430 (L. binghamiana, Oropeza), KK 442 (L. ayacu-



chensis, Ayacucho), KK 1112 {L. ferruguinea, Ayacucho), KK 431 (L. 
hertrichiana, Anta), KK 432 (L. huilcanota, Anta), KK 1349 (L. incaica, 
Pisac), KK 789 (L. larabei, Rio Mantaro), KK 783 (L. mentosa, Huanta), 
KK 443 (L. minuta, Oilantaitambo), KK 435 (L. planiceps, Chivay), KK 
438 (L. vilcabambae, Colquepata), KK 1021 (Lobivia spec. Cuzco, Ir- 
chus), KK 1 773 (Lobivia spec. Abancay), KK 1 626 (L. hertrichiana, var. 
caespitosa), KK 1 538 (L. corbula, Urcos), KK 1 539 (L. corbula, Sicuani), 
KK 1 545 (L. wrightiana var. brevispina), KK 1 546 (L. zecheri), en KK 
1 682 [L. laui). Het is niet onmogelijk dat er in verzamelingen nog meer L. 
hertrichiana-vormen voorkomen voorzien van een ander KK-nummer.
Men kan veronderstellen dat vanwege de natuurlijke omstandigheden op de 
groeiplaatsen L. hertrichiana een warmer en vochtiger overwintering dan 
andere Lobivia's prefereert. Toch houd ik al mijn hertrichiana's net als alle 
andere andine cactussen van oktober tot april droog, waarbij de tempera
tuur af en toe tot bij het vriespunt daalt. Een storing in de verwarming 
waarbij de temperatuur gedurende enkele uren tot — 1 0°C daalde, hebben 
alle L. hertrichiana's zonder problemen overleefd. In het volgende voorjaar 
bloeiden ze weer net zo uitbundig als elk jaar.

Naschrift van de auteur

1. Ik ben er thans van overtuigd dat Lobivia wegneriana Grunert & Klügling tot L. hertrichiana 
Backbg. behoort. Mijn vermoeden is zekerheid geworden nadat ik de bloemen van een plant 
in de verzameling van Rausch kon bestuderen.

2. Lobivia vilcabambae Ritt, behoort waarschijnlijk niet tot de vormengroep rond L. hertrichiana. 
De beoordeling was oorspronkelijk slechts gebaseerd op de ligging van de vindplaats. Na 
bestudering van de beschrijving en de afgebeelde zwart/w itfoto 's in Ritters "Kakteen in Süd
amerika" moet ik concluderen dat L. vilcabambae niet tot L. hertrichiana behoort. Helaas is 
mij origineel Ritter-materiaal onbekend. De species KK 438, met als naam L. vilcabambae, 
behoort wel tot de verwantschapsgroep van L. hertrichiana, maar dat bezit geen waarde 
ten aanzien van Ritters species. Rausch en ik vermoeden thans, dat het bij de planten van Rit
ter gaat om een vorm uit de verwantschapsgroep rond L. schieliana; in de opvatting van 
Rausch is deze laatste een aparte soort.

Breitenfurterstrasse 548/1/5, A1238 Wenen 

Vert.: Ludwig Bercht

Een vetplantje voor het raam (23)

W. STERK

Aloe squarrosa Baker
In Succulenta van 1 982 komt u op bladzijde 1 72 hetzelfde opschrift tegen 
met op de volgende bladzijde een afbeelding van het daar bedoelde plantje. 
Jammer dat we hier de bloemen zelden zien. Helaas was ik me er toen niet 
van bewust, dat deze naam voor dat plantje niet juist is, omdat het in 
1979 was beschreven als Aloe juvenna door Peter Brandham en Susan 
Carter in The Cactus and Succulent Journal of Great Britain. Ook vóór 
1 979 was het al wel onder die naam bekend.
In 1979 waren er nog geen vindplaatsen in de natuur bekend.
De beschrijving was dan ook naar een gekweekt exemplaar van onbekende 
herkomst.
Pas in 1982 werd in de Loita-heuvels in het zuidwesten van Kenia deze
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Aloe squarrosa Foto ’s van de schrijver

soort door Lionel Hartley herontdekt. Hij vond maar weinig exemplaren. Het 
schijnt in het wild een zeldzame soort te zijn. Wel weten we nu dat het een 
echte, goede soort is, en daar werd eerst nog aan getwijfeld.
De naam Aloe squarrosa hoort bij een plant die lang als A. concinna be
kend is geweest en later (1 947) de naam A. zanzibarica kreeg. Deze ver
andering was nodig omdat bleek dat de naam A. concinna al eerder was 
gegeven aan de soort die nu Haworthia viscosa heet. De naam zanzibarica 
was ook ongelukkig. Weliswaar was deze plant volgens de beschrijving op 
Zanzibar gevonden, maar ondanks doelbewust zoeken was de soort daar 
niet te vinden. Nu neemt men aan dat het dezelfde soort is als de in 1 880 
op Socotra gevonden A. squarrosa. Het is een vrij kleine plant die ongeveer 
30 centimeter hoog wordt. Hier groeit de plant meestal scheef, maar in de 
natuur in Afrika staat zij rechtop. Dat scheefgroeien komt door onze licht
en temperatuursomstandigheden. Meestal zijn er maar 1 6 bladeren, terwijl 
lager aan de stengel dan nog wat verdrogende of afgestorven bladresten 
staan aan een verder kaal onderste stengelstuk.
De bladeren zijn tot 1 2 cm lang en 3 cm breed, lichtgroen met langwerpi
ge, bijna witte vlekken. Het bovenste deel van het blad is duidelijk terugge
bogen. Langs de rand staan stevige tanden.
De bloemstengel is ongeveer 20 cm lang en draagt 10-15 bloemen. 
Onderaan de stengel ontstaan soms spruiten. Ook worden er zoals bij veel 
Aloë's uitlopers gevormd. Deze komen op de meest onverwachte plaatsen 
uit de grond. Bij in de volle grond uitgeplante exemplaren kunnen zo flinke 
groepen ontstaan, die goed bloeien, soms meerdere keren per jaar.
Als vetplantje voor het raam blijft het scheefgroeien en daardoor topzwaar 
worden een nadeel. In een wat grotere lage pot staan ze wat steviger, zo
dat ze niet steeds omvallen en de bladeren niet telkens beschadigen.

Wevestraat 89, 5 7 0 8  AE Helmond



Pilosocereus kanukuensis (Alexander) P.J. Braun comb, 
nov.

P.J. BRAUN

Basioniem:
Cephalocereus kanukuensis Alexander, in Notes on a Collection of Plants 
from British Guiana, by A.C. Smith and collaborators, New York Botanical 
Gardens, New York, N.Y., Lloydia (A Quarterly Journal of Biological Scien
ce, published by the Lloyd Library and Museum, Ohio/Cincinnati, USA) Vol. 
2, Sept. 1 939, No. 3 :200.

In aansluiting op zijn expedities in Brits Guyana en het aangrenzende noor
delijk deel van Brazilië in de jaren 1 937 en 1 938 publiceerde A.C. Smith 
omvangrijke artikelen over de opgedane kennis. Onder de 1 500 veldnum- 
mers bevonden zich bijvoorbeeld 50 totaal nieuwe soorten. Met betrekking 
tot de Cactaceae was de oogst evenwel gering; het betrof slechts 3 nieu
we soorten, die door E.J. Alexander bewerkt en beschreven werden.
De drie soorten zijn Cactus sm ithii Alexander 1 93 9 (intussen herbenoemd 
tot Melocactus smithii (Alex.) Buining 1 974), Cereus longiflorus Alexan
der 1 939 en Cephalocereus kanukuensis Alexander 1 939.
De laatstgenoemde, thans bijna 50 jaar geleden ontdekte en sedertdien 
verdwenen soort uit het Amazone-gebied raakte totaal in de vergetelheid. 
Behalve de beschrijving werd over haar niets bekend; ook in de totale cac
tusliteratuur van de laatste tientallen jaren vinden we geen verwijzing naar 
dit taxon.
Daar de soort zeer goed beschreven is en een identificering bij een her
nieuwd vinden beslist niet moeilijk zal zijn, wordt hij hier nogmaals naar vo
ren gehaald. Uit de beschrijving blijkt ook duidelijk dat deze soort niet in het 
geslacht Cephalocereus thuishoort, maar dat ze volgens de huidige opvat
tingen zonder twijfel behoort tot het geslacht Pilosocereus Byl. & Rowl. 
Enerzijds is deze hergroepering gebaseerd op de diagnose, anderzijds ech
ter ook op de aangegeven verwantschap met P. catingicola (Gürke) Byl. & 
Rowl. en P. brasiliensis (Br. & R.) Byl. & Rowl.
Vanuit geografisch oogpunt gezien moet ook Cereus oligolepsis Vaupel 
1913 (ook een Pilosocereus sensu Byles et Rowley) beschouwd worden. De
ze soort groeit in het Territorio do Roraima, Brazilië; ze onderscheidt zich toch 
in een aantal wezenlijke punten van P. kanukuensis.

Hierna volgt de oorspronkelijke Latijnse diagnose en de oorspronkelijk in het 
Engels gestelde beschrijving in vertaling.

Latijnse diagnose:
Planta C. catingicola (Guerke) Britt. & Rose et C. brasiliensis Britt. & Rose affinis, spinis gracilli- 
mis, areolis confertim dispositis, areolarum pilis sericeis, floris tubo graciliore differt; habitu C. 
brasiliensi similis sed erectior et spinas numerosiores gerens.

Beschrijving:
Plant 1-2 m hoog, vierribbig, onvertakt; areolen 5-6 mm van elkaar verwij
derd, met 12-16 randdorens, elk tot 6 mm lang, 4-6 middendorens, de 
kortste 7-1 0 mm, de langste 1 7-30 mm lang; alle dorens mat oranjebruin, 
later grijs, aan de stam blijvend.
Bloemen ca. 7 cm lang, nachtbloeier; pericarpellum (ovary) 1 2 mm lang,
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bloembuis (tube) ca. 12 mm lang, keel (throat) 22-25 mm lang, aan de 
basis 2-2,5 cm in doorsnede; pericarpellum en receptaculum naakt met 
slechts enkele stompe eivormige schubben ter hoogte van de keel, die 
overgaan in de omgekeerd eivormige, stompe buitenste perianthbladeren; 
buitenste perianthbladeren groen met roodachtige tint, langwerpig, omge
keerd eivormig, trapsgewijs overgaand in de spatelvormige, witte binnenste 
perianthbladeren; meeldraden wit, tegen de binnenkant van de receptacu- 
lumwand aanliggend; stamper boven de perianth uitkomend, 7-8 stempel- 
lobben.
Vrucht bolvormig, ca. 2,5 cm in doorsnede, bloemrest eraan vastzittend. 
Zaden enigszins lang, niervormig, zwart, glanzend, 1,8 mm lang; testa ge
groefd, de welvingen van de zaadkorrel volgend.
Typus Smith 3380 verzameld op 31 maart 1 938; op rotsen temidden van 
een dicht woud, noordwestelijke hellingen van het Kanuku-gebergte, in het 
stroomgebied van de Moku-Moku-waterloop (zijrivier van de Takutu), 800 m 
boven zeeniveau.

Deutsche Übersetzung:
Pflanze 1-2 m hoch, vierrippig, unverzweigt; Areolen 5-6 mm entfernt, mit 12-16 Randdor
nen, jeweils bis 6 mm lang, 4-6 Mitteldornen, die kürzeren 7-10 mm, die längeren 17-30 
mm lang; alle Dornen matt-orangebraun, im Alter grau; blühfähige Areolen mit weichen, gelb
braunen Wollhaaren, später grau, aber am Stamm verbleibend.
Blüten ca. 7 cm lang und nächtlich. Pericarpell (ovary) 1 2 mm lang, Blütenröhre (tube) ca. 1 2 
mm lang, Schlund (throat) 22-25 mm lang, an der Basis 2-2,5 cm im Durchmesser; Pericar
pell und Receptaculum nackt mit einigen wenigen stumpfen ovaten Schuppen im Schlundbe
reich, welche in obovate, stumpfe äußere Perianthblätter übergehen; äußere Perianthblätter 
grün, mit rötlicher Färbung, länglich, obovat und stufenweise in spatelförmige, weiße innere 
Perianthblätter übergehend; Stamina weiß, die innere Receptaculumwand auskleidend; Griffel 
aus dem Perianth herausragend, 7-8 Narbenäste.
Frucht kugelig, ca. 2,5 cm im Durchmesser, mit aufsitzendem Blütenrest.
Samen länglich, nierenförmig, schwarz, glänzend, 1,8 mm lang; Testa grubig genarbt, den 
Wölbungen des Samens folgend.
Typus Smith 3380 , am 31. März 1 938 gesammelt; auf Felsvorsprüngen inmitten eines dich
ten Waldes, nordwestliche Abhänge des Kanuku-Gebirges, im Entwässerungsgebiet des Moku- 
Moku-Wasserlaufes (Nebenfluß des Takutu), 800 m Seehöhe.

Hauptstrasse 83, D-5020 Frechen 1 
Vert.: Ludwig Bercht

Mammillaria candida Scheidw.: "Mammillaria” of 
"Mammilloydia" Heeft Buxbaum zich vergist? (slot)

HELMUT ROGOZINSKI

In de ochtend van 4 maart 1 986 reden mijn reisgezel, Peter Schätzle, en 
ik van Saltillo naar Parras. De avond ervoor waren we van een meerdaagse 
tocht over Gomèz Palacio, Sn. Pedro de las Colonias, Cuatro Cienègas, 
Ocampo en Monclova naar Saltillo teruggekeerd en hadden onderdak ge
vonden in Motel ' ' Estrella''. Onze trip naar Parras waren we oorspronkelijk 
helemaal niet van plan. Maar nadat we een week lang de lagunes van 
Ahuichila, Viesca en Parras doorkruist hadden en vele groeiplaatsen van M. 
lasiacantha bestudeerd hadden, was het onze laatste grote wens de groei
plaats van M. viescensis n.n., waar we al zo lang vergeefs naar gezocht 
hadden, te leren kennen.



REM-opnamen van het zaad van
1. Mammillaria candida van Menchaca, Coahuila
2. idem
3. Mammillaria candida Lau 1090 van Sandia, Nuevo Leon
4. Mammillaria candida van Miquihuana, Tamaulipas
5. Mammillaria candida van Aramberry, Nuevo Leon
6. Neolloydia odorata; lijk t zeer sterk op de gladde zaden van M. candida
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VERENIGINGSNIEUWS ME11987
"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van cactussen en andere 
vetplanten "Succulenta".

BESTUUR
Voorzitter: H. Masman, Zunaweg 10, 7466 PR Zuna. Tel.: 05480-13466.
Vice-voorzitter: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964.
Secretaris: P. Melis, Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odiliapeel. Tel.: 04132-72911.
Penningmeester: J. Vrenken, Elandstraat 1, 5408 XC Volkel. Tel.: 04132-72917. Giro-rek.: 680596 t.n.v. Succu
lenta te Volkel, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland t.n.v. Succulenta te Volkel.
Voor België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Volkel.
Alg. Bestuurslid: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom. Tel.: 08389-17088.
Alg. Bestuurslid: W. Alsemgeest, Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort. Tel.: 03484-1083.
Alg. Bestuurslid: M.J. van Eijsden, Saturnus 8, 7904 GB Hoogeveen. Tel.: 05280-65705.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: M.J. van Eijsden, Saturnus 8, 7904 GB Hoogeveen. Tel.: 05280-65705. Inlichtingen over en 
aanmelding van lidmaatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland 
t 35,--, voor leden in België Bfrs. 625 en voor leden elders wonende leden f  45,--. Inschrijfgeld voor nieuwe 
leden f 7,50/Bfrs. 135.

MAANDBLAD
Hoofdredacteur: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
1e Redacteur: Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081.
Foto - redacteur: F.K.A. Noltee, Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht. Tel.: 078-124200.
Redactieraad: H. en R. van Donkelaar, A. Pullen, H. Ruinaard, A. v. Uijen en B. Zonneveld. 
Verenigingsnieuws: P. Melis. Sluitingsdatum 15e van de maand vóór verschijnen.
Vraag en Aanbod en Advertenties: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964. Sluitingsda
tum: 15e van de maand vóór verschijnen.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: Voor informatie over en verkoop van het Discoboek en "Wat Betekent die Naam” . M. Jamin, 
Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden.Tel. 04199-3856.
Het boek Discocactus door A.F.H. Buining. Omvat 224 pag., 60 kleurenfoto’s en 84 z/w foto ’s. Nog slechts 
voorradig in Engels en Duits. Prijs op aanvraag.
Het boek "Wat Betekent die Naam” . Verklarend woordenboek van nagenoeg alle voorkomende Latijnse 
cactus- en vetplantennamen. Prijs f  12,50 + t  3,- verzendkosten per stuk.
Bestellen door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds te 
Ammerzoden onder vermelding van het gewenste artikel.
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: Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579. 
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus a f  1,50 te bestellen op girorek. 
13.45.616 t.n.v. J. Magnin.

VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
1. Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 3e druk 1986. Prijs f  6,- 
per stuk.
2. Bewaarbanden voor het tijdschrift. Een jaargang per band. Prijs f 16,-- per stuk incl. portokosten.
3. Verenigingsspelden in broche-vorm of als steekspeld. Prijs f  4,- per stuk.
4. Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succulenten. Prijs per set van 10 kaarten f  2,50.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortingen.
Informatie en bestellen bij: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom.Tel.: 08389-17088 of 
door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. verkoop te Bennekom on
der vermelding van het gewenste artikel.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN KWEKERIJ

A.N. BULTHUIS
3945 BC Cothen Groenewoudseweg 14

tel. 03436-1267

Geopend maandag - zaterdag

Bijzondere botanische planten, speciaal
cactussen en andere Succulenten.

KWEKERIJ PIETERS, Hamweg 6, 
9623 PB Lageland (tussen Groningen 
en Slochteren). Tel.: 05981-204. 
Geopend: van di. t/m za.
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EVENEMENTEN

21 t/m 23 mei 

23 mei 

23 mei

23, 24 mei 
23, 24 mei 
28 t/m 31 mei

28 mei

28, 30, 31 mei 

30 mei 1987 

6, 7 en 8 juni

7 en 14 juni

8 juni

13 juni 
13 en 14 juni 
13 en 14 juni

13 en 14 juni

20 juni 
27 juni

6 t/m 9 augustus 

22 augustus 

29 augustus 

29 augustus

Cactus en Succulentenshow afd. Flevozoom. Niet op 28 mei. Info in het aprilnum
mer en bij A. v.d. Snee, tel. 02300-21587.
Fryslan. Excursie verspreid wonende leden. Kosten f 35,-- p.p. Opstapplaatsen in 
Leeuwarden en in Hoogeveen. Info: W.K. Bourgonje, tel. 058-138834.
Nationale ruilbeurs afd. Tilburg in de "Kasteelhoeve” , Hasseltstraat te Tilburg. In
fo: H. Kiesebrink, Bukskinstr. 7, 5046 CP Tilburg.
Tel.: 013-350197. Geopend voor deelnemers vanaf 09.00 uur en voor bezoekers van
10.00 tot 15.00 uur. Tafelhuur: max. 3 mtr. ä f 3,50 p/mtr. voor liefhebbers en max. 8 
mtr. ä f  6,- p/mtr. voor handelaren.
Open dag Cactusweelde Turnhout. Info in het aprilnummer.
Opendeurdagen bij Sips Willy, Vrijwilligersstr. 53, B-2340 Beerse bij Turnhout. 
Grote Cactusshow bij Eduard van Hoofstadt, Kasteellei 111 te Wijnegem. Geopend 
van 10 tot 21.00 uur.
C ac tus ten to o n s te llin g  en -Beurs van de afd. "A ch te rh o e k ” . Plaats: 
Hotel Pension "Den Helder” , Mr. ten Houtenlaan 4, Winterswijk. Tijd: 10.00 tot
17.00 uur. Info: Mevr. A. Heijnen, tel. 05434-314.
Opendeurdagen bij Callebert Joris, Tijl-Uilenspiegelstraat 11, B-8020 Oostkamp, tel. 
050-826419, geopend van 09.00 tot 20.00 uur.
Goudse Cactusbeurs. Info in het aprilnummer en bij Mevr. van der Burg-Boere, tel. 
03486-2568.
Orchideeententoonstelling in Baarn. Info in het aprilnummer en bij M. Bruijns, tel. 
02152-51090.
Planten- en Cactusbeurs van "Cactusvrienden VZW” te Zolder. Info in het aprilnum
mer en bij G. Leys, Boomkensstr. 88, 3500 Hasselt België, tel. 011-271612.
Open dat van de Afd. Noord- en Midden-Limburg. Info in het aprilnummer en bij F. 
Supplie, tel. 04750-19389.
Asclepiadaceae-dag. Info in het aprilnummer en bij Kees Boele, tel. 05920-40359. 
Tentoonstelling Leuchtenbergia. Zie rectificatie en aprilnummer.
Landelijke Hortusdagen. Info bij de Hortus van de Gemeentelijke Universiteit van 
Amsterdam, tel. 020-5224405. Vragen naar Dhr. Hogervorst.
Tentoonstelling van succulente planten van de afd. Den Helder. Info in dit nr. en bij 
W. Lohrengel, tel. 02230-25777.
Voorjaarsruilbeurs "Grusonia” . Info in het aprilnummer.
P lan tenbeurs  afd. D ordrecht in ” De Rank” , D ubbe lsteyn laan  70, 
Dordrecht. Reserveren tot 15 mei. f 4,-/m tr. bankrek. 161193013 t.n.v. 
Bouma, Dordrecht. Info: 078-311191 bgg 141653.
Conferentie en Show van de "British Cactus And Succulent Society”  in Man
chester. Info: in het januarinummer.
Ruilbeurs van de afd. West-brabant. Info in dit nr. en bij J. Koevoets, tel. 01653- 
4548.
Ruilbeurs van de afd. Utrecht. Info in het aprilnummer en bij W. Alsemgeest, tel. 
03484-1083.
Ruilbeurs van het Oosten in de Hanzehof te Zutphen. Info in dit nummer en bij C. 
Wonnink, tel. 05750-24036.

V
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E
R G E O P E N D  van  1 ju n i to t
E 1 o k to b e r , o p  d e  z a te rd a g e n

van  10-13 uu r.
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c F R A N S  N O LTE E ,
L R o tte rd a m s e w e g  88,
E 3332 A K  Z w ijn d re c h t.
N
T
E te l.  078 -124200.
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CACTUSKWEKERIJ MOLENDIJK
GROENEWEG 179 te ’s-GRAVENZANDE

In de maanden april t/m september is de privé- 
verzameling te bezichtigen op de 2e en 4e zaterdag 
van de maand, van 8-12 uur.
Dan ook gelegenheid tot het kopen van planten. 
Een combinatie met een bezoek aan de kwekerij van 
BONGAARDS in DE LIER, goed mogelijk.
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5 September 
5 en 6 sept.

11 t/m 20 sept 
19 en 20 sept.
19 en 20 sept.
18, 19 en 20 sept. 
27 sept.
3 oktober

7 november 
18 t/m 23 juli 1988

Internationale cactus- en Vetplantenbeurs Nijmegen.
Opendeurdagen van 0.900 tot 19.00 uur bij Kwekerij J. Gielis, Pappotstraat 49, B- 
3180 Westerlo-Tongerloo.
Spanjereis. Info: in het februarinummer en bij W. Sterk, tel.: 04920-23903. 
Europese Landen Konferentie 1987. Bij P. Dekker, tel. 01180-14726.
Hortusdagen te Haaren in Groningen.
Show in de veilinghallen te Eelde.
Internationale Succulentenbeurs Leuchtenbergia. Zie rectificatie en aprilnummer. 
Grote Cactussen- en Vetplantenbeurs in de "Sprookjeshof” in Zuidlaren. Info in dit 
nr. en bij P. van Veen, tel. 05940-2166.
Algemene Najaarsvergadering.
Aloe 88. Info in het aprilnummer en bij Kees Boele, tel. 05920-40359.

RECTIFICATIE

De tentoonstelling resp. succulentenbeurs op 13 en 14 juni en 27 sept. wordt gehouden te Schilde. Terwijl 
de tafelbuur 100 BFR/M bedraagt.

AFDELINGSNIEUWS

Afd. Achterhoek:
11 juni : Napraten en dia’s bekijken van de tentoonstelling.

Plaats: Hotel Pension ” Den Helder” , Mr. ten Houtenlaan 4, Winterswijk.

Afd. Amsterdam:
20 juni : Laatste bijeenkomst voor de vakantie, zo mogelijk verzorgd door eigen leden.

Plaats: "De Rietwijker” , 3e Schinkelstraat 9, Amsterdam.

Afd. Arnhem:
27 mei

11 juni

Afd. Delfzijl:
4 juni

: Dagtocht naar kwekers in de omgeving van Geldern (W.-Duitsl.). Inlichtingen 08389- 
19503.

: Voordracht over Sulcorebutia’s door de Heren van Huffel en Blommers. Tevens entde- 
monstratie.
Plaats: Zaal van de speeltuinvereniging "Tuindorp" achter het pand Floralaan 18 in 
Wageningen. Aanvang: 20.00 uur.

: Inleiding door dhr. Bosma over Aasbloemen. Verloting door Dhr. Kruiter.

Afd. Dordrecht:
3 juni : Mevrouw Veerman (VEMAKAS) geeft een lezing over de kassenbouw en al wat er bij

komt kijken.
Plaats: Zaal de "Rank” , Dubbelsteijnlaan 70, Dordrecht. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Eindhoven:
1 juni : Lezing door W. Alsemgeest over Escobaria, Gymnocactus en Thelocactus.

Plaats: Gemeenschapshuis "De Schalm” , O.L. Vrouwendijk 31, Veldhoven. Aanvang: 
20.00 uur.

E X O T I C A
Europa’s grootste aanbod van CAUDEX planten: 

Adenium, Brachystelma, Trichocaulon, Dioscorea, 
Euphorbia, Pachypodium, Pelargonium, etc.

en vele andere botanische rariteiten. 
Plantenlijst op aanvraag.

Onze kas bevindt zich op 30 km van ROERMOND en is 
geopend van april tot dec. elke zaterdag 9.00-16.00 uur.

ERNST SPECKS, Am Kloster 8, D-5140 Erkelenz-Golkrath, BRD 
Tel.: 02431-73956, maandag - zaterdag 9.00-12.00 uur.
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Aid. Flevozoom:
18 mei : H. de Looze met een lezing over Pedio- en Sclerocactus.
15 juni : Spreker uit eigen kring.

Plaats: Groen van Prinstererschool, Verkeersweg 51, Harderwijk. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Gorinchem den Bosch:
25 mei : Afdelingsreisje naar een aantal kaktusvrienden en -kwekers in België. Info bij Chel Ja-

min, tel. 04199-3856.

Afd. Gouda
21 mei : Lezing door Dhr. Goudswaard over winterharde succulenten.

Plaats: "Het Brandpunt” , Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Groningen:
21 mei : Thema-avond in en om de kas van Dhr. van Veen in Zuidhorn.
13 juni : Kasje kijken bij een aantal leden in Delfzijl.

Afd. Den Helder:
23 mei : Excursie.

Plaats: Kantine Gern. Plantsoenendienst, Soembastraat 83, Den Helder. Aanvang: 
13.45 uur.

Afd. Hoeksche Waard:
11 juni : Jaarlijkse Bingoavond. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Plaats: Natuurcentrum bij de rijkshaven in Numansdorp. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Hoogeveen:
3 juni : Jaarlijkse wandeling in het dal van de Drentsche Aa. Misschien ook interessant voor

de leden van Groningen en Delfzijl.
Plaats: Hotel Muller, Paltz 7, Beilen. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Leiden:
21 mei : Jubileum-avond met als spreker Dhr. J. Hovens uit Lottum. Tevens plantenverkoop.

Plaats: Zaaltje van de Petrus-kerk aan de Lammeschansweg te Leiden. Aanvang: 20.00 
uur.

Afd. Rotterdam:
25 mei : Ruilavond en een lezing van mevrouw Veerman over "Broeikasjes en accessoires” .

Plaats: Bovenzaal van wijkgebouw "Piet 80", Rosener de Manzstraat 80, 3026 TV Rot
terdam. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Tilburg:
1 juni : Entavond en beoordeling resultaten van de zaaiwedstrijd.

Plaats: Wijkcentrum de "Kasteelhoeve” , Hasseltstraat 10, Tilburg. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Utrecht:
8 juni : Entdemonstratie onderlinge plantenverkoop, plantenkeuring, boekbespreking en verlo

ting.
Plaats: Kantine van Drukkerij Hoonte, Varkensmarkt, Utrecht. Bovenste etage. Aan
vang: 19.30 uur. Info: W. Alsemgeest, tel. 03484-1083.

CACTUSKWEKERIJ
DECOSTER

Conterdijk 2, B-8480 VEURNE (W.VI.) België 
(Naast kanaal Nieuwpoort-Veurne) 
tel. 058-31.29.84 (09/31)

Ruime keuze bloeiende planten.
1000 m2 cactussen en andere succulenten.

Geopend van maand, t/m zaterd.
8.30-1200 uur - 13.45-18.00 uur 
gesloten op zon- en feestdagen

BEZOEK CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD
Sulcorebutia's ± 15 soorten /  4,- t 8,-
Mammillaria’s ± 70 soorten t  4, - f 8,-
Gymnocaliciums ± 40 soorten f  4,- /15,-
Islaya's ± 7 soorten t  6,- f 7,-
Discocactussen ± 6 soorten / 4,- f 7,-
Lobivia’s ± 15 soorten f  4,- f 7,--

CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD
Lakerve ld  89, LEXMOND, te l. 03474-1718. 
(tussen Lexmond en Meerkerk)
Geopend: zat. 8-18 uur, ma. t/m vr. 

alleen na tel. afspraak.
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Afd. West-Brabant:
20 juni : Interne ruilbeurs, plantenkeuring en -verloting.

Plaats: Café-Rest. "De Linden” , Markt 82 in Etten-Leur.

Afd. IJsselstreek:
22 mei : Werkavond over substraten, bepaling zuurgraad en gietwater.

Plaats: Zaal de "Klokkenkamp” in Goor.

Afd. Zeeland:
22 mei : Kasbezoek op Walcheren. Aanvang: 19.30 uur.
29 mei : Plant v.d. maand Sulcorebutia door P. Dekker en het enten in de praktijk.
5 juni : Kasbezoek op Zuid-Beveland. Aanvang: 19.30 uur.

Plaats: De Thomaskapel aan de Vrijlandstraat in Middelburg. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zuid-Limburg:
2 juni : Dialezing door dhr. Liekens over Lobivip en Mexicaanse cactussen.

Plaats: Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, Schimmert. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zwolle:
21 mei : Deze avond wordt verzorgd door de leden uit Vaassen. Onderlinge ruil en verkoop.

Plaats: Gebouw van de "Nederlandse Protestanten Bond” , Thorbeckegracht 11, Zwol
le. Aanvang: 19.30 uur. Voor meer info: Willemien Adams, tel.: 038-227259.

TENTOONSTELLING AFDELING DEN HELDER

Op 13 en 14 juni organiseert de afd. Den Helder een tentoonstelling van succulente planten. De tentoonstelling wordt 
gehouden bij de gemeentelijke plantsoenendienst Soembastr. 83 in Den Helder (lopend 2 min. van het station). De 
toegang is gratis.
Openingstijden: 13 juni van 11.00 tot 18.00 en van 19.00 tot 22.00 uur, 14 juni van 11.00 tot 17.00 uur.

CACTUSSEN- EN VETPLANTENBEURS ZUIDLAREN

Op zaterdag 3 okt. wordt wederom de jaarlijkse succulentenbeurs gehouden in de "Sprookjeshof” te Zuid- 
laren. De zaal wordt om 10.00 uur geopend. Mensen die tafels hebben gereserveerd mogen om 08.30 uur 
naar binnen. U wordt verzocht om op tijd te zijn, na 10.00 uur kan er, zonder tegenbericht, geen aanspraak 
op gereserveerde tafels meer worden gemaakt. De beurs georganiseerd door de afdelingen Groningen, 
Delfzijl en Hoogeveen wordt ook dit jaar weer groots opgezet. Elke bezoeker krijgt een gratis lot waarop 
prachtige planten zijn te winnen. Ook aan de informatiestand zal weer alle aandacht worden besteed om 
iedere bezoeker een maximale service te kunnen geven.
Tafels kunnen tot 1 juni schriftelijk worden gereserveerd bij P. van Veen, De Gast 22a, 9801 AD Zuidhorn. 
Tel.: 05940-2166. De kosten bedragen f 2,50/mtr.
Wij hopen dat dit geen belemmering mag zijn om ervoor te zorgen dat de zaal weer zal worden omgeto
verd tot een waar succulenten-paradijs. De beurs is geopend tot 15.00 uur.
Tot ziens op 3 oktober in Zuidlaren.

Namens de beurscommissie: G.C. Weisbeek

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel hobby benodigd heden

boeken
WIJ BIEDEN AAN:
— een grote sortering hulpmiddelen voor de succulentenverzorging;

— veel boeken over cactussen en andere vetplanten;

— zeer interessante antiquarische boeken en tijdschriften 
over cactussen en andere succulenten.

Vraag naar onze 
gratis katalogus

Jörg Kopper Lockfinke 7 D-5600 Wuppertal 1 W Duitsland
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NIEUWE BELGISCHE CACTUSVERENIGING

Op 1 januari 1986 werd een nieuwe Belgische cactusvereniging "Onze Stekelige Vrienden” opgericht. Het 
tijdschrift verschijnt 4x per jaar in het Nederlands en in het Frans. De kostprijs is t 22,- of BF 400. Beta
ling op konto 733-2391200-83 t.n.v. de voorzitter, Van Moer Guy, Notelaarstr. 17, B-2820 Bonheiden.

INGEZONDEN STUK

Geachte Heer van Veen,
Hierbij wil ik reageren op uw artikel "Phyllo-sofie” in het februarinummer van "Succulenta” .
De door u geschetste opvang van nieuwe leden vind ik in dit artikel zeer juist weergegeven, het is in onze 
afdeling ook meerdere malen gebeurd dat nieuwe leden niet of slecht werden opgevangen, zodat we deze 
mensen dus ook niet meer terug zagen. Het is mij zelf trouwens ook overkomen toen ik voor het eerst op 
een bijeenkomst kwam.
Ik kan me dus goed voorstellen hoe dit bij de meeste mensen overkomt. Gelukkig hebben wij dit probleem 
tijdig onderkend en tegenwoordig worden de nieuwkomers dan ook netjes opgevangen, vaak worden ze 
dan gelijk al lid. Ons ledental is hierdoor de laatste jaren weer stijgende.
Verder wil ik hierbij de volgende suggestie plaatsen (indien deze nog niet toegepast is).
In alle gemeenten komt tegenwoordig jaarlijks een boekje genaamd "Kijk op ...” , hierin kunnen ook vereni
gingen hun gegevens zoals secretariaat en datum en plaats van de bijeenkomsten laten opnemen.
Dit kost alleen maar een postzegel en het levert verrassend veel reacties op van mensen die nog niet van 
het bestaan van "Succulenta” afwisten.
Ik hoop u hiermede van dienst te zijn en verder blijf ik met belangstelling uw artikelen lezen.
Met vriendelijke groeten,

G. Spee, secretaris afd. Zeeland

RUILEN ZONDER HUILEN

Het is zeer verheugend u te kunnen mededelen dat er een nieuwe beheerder voor "Ruilen zonder Huilen” 
is gevonden.
Het is: Mevrouw E. van Die-van Wijnen 

Molenweg 56 
6741 KM Lunteren 
tel. 08388-3579

Het gironummer is ongewijzigd nl.: 3960475 t.n.v. R.Z.H. Lunteren. Diegenen, die zich nog niet voor 
R.Z.H.’87 hebben opgegeven, wil ik vragen dat alsnog te doen en wel uiterlijk 1 juni 1987. Hoe dat moet 
leest u in de gele inlegvellen van het februarinummer van dit jaar. Natuurlijk wel opsturen naar mevr. van 
Die.
Diegenen, die plantjes overhebben om onder beginners te verdelen, worden verzocht deze snel aan Mevr. 
van Die te versturen. De onkosten worden vergoed. Er is een tekort dus we houden ons aanbevolen.
Tot slot een oproep aan de wat gevorderde liefhebbers onder ons: Vergeet u niet zich op te geven voor 
R.Z.H. - doe weer mee - of doe nu eens een keer mee.
Met hartelijke groeten,

Herman Koningsveld.

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10, 5973 NR LOTTUM/NL.
Tel. 04763-1693

PHYLLOCACTUSSEN
meer dan 250 soorten!

Een sortimentslijst wordt u op aanvraag 
toegestuurd.

Geopend: van dinsdag t/m zaterdag 
van 09.00 tot 12.00 en 
van 13.00 tot 18.00 uur.

B L A D K A K T U S

Binnenlandse en buitenlandse 
boeken steeds voorradig.
Wij bestellen graag voor U.

Vraag onze Bladkaktus, een 
lijst met succulente literatuur 
aan.

NATUUR & BOEK Bankastr. 10 
2585 EN 's-Gravenhage 
tel. 070-505648
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REGIONALE JAARLIJKSE RUILBEURS AFD. WEST-BRABANT

Op 22 augustus organiseert de afd. West-Brabant haar jaarlijkse ruilbeurs in café.rest. ” De Linden", Markt 
82 in Etten-Leur. De beurs begint om 10.00 uur.
Indien u meer dan 2 tafels w ilt reserveren moet u contact opnemen met de secretaris van de afd. West- 
Brabant, J.J. Koevoets, tel. 01653-4548.

SAMENWERKING W.S.B. - SUCCULENTA

Op woensdag 18 februari vond er een gesprek plaats tussen het Bestuur van Succulenta en de leden van 
de "Werkgroep Succulenten Bescherming” (W.S.B.) Van het Bestuur waren aanwezig: M. de Bekker, P. 
Melis en J. Vrenken.
De W.S.B. werd vertegenwoordigd door: H. van Dijk, R. van Stijn, F. Triep, N. Uittenbroek en A. van Uyen. 
W. Alsemgeest vertegenwoordigde beide partijen.
De discussie verliep in een prettige sfeer. De W.S.B. liet eerst het eerste deel van haar nieuwe lezing zien. 
Daarna werd er gesproken over de overeenkomsten in de doelstellingen van Succulenta en W.S.B. Beide 
hebben het beschermen van succulente planten in de natuur als doelstelling. Volgens de W.S.B. zouden 
de planten in de natuur beter beschermd worden als er minder natuurimporten zouden worden gekocht. 
Om de behoefte aan natuurimporten te verminderen zou de kweek van deze planten moeten worden gesti
muleerd. De liefhebbers zouden ook meer en betere informatie moeten krijgen over de eco-systemen in de 
oorsprongslanden en over de wetgeving met betrekking tot de natuurbescherming. De W.S.B. wil de lief
hebbers graag voorlichten door middel van artikelen in Succulenta.
Belangrijk is dat W.S.B. eerder streeft naar een mentaliteitsverandering bij de liefhebber dan naar het in
stellen van allerlei verboden.
Het Bestuur is bereid om groepen zoals de W.S.B. waar mogelijk te ondersteunen zolang de belangen niet 
tegen elkaar indruisen. Ingezonden stukken van de W.S.B. zullen in Succulenta worden gepubliceerd. 
Indien de W.S.B. een financiële ondersteuning van Succulenta wenst kan daar alleen op worden ingegaan 
indien de aanvraag vergezeld gaat van een gedetailleerd plan.
Naar de mening van de W.S.B. is alleen een financiële ondersteuning door Succulenta niet genoeg. Het 
Bestuur zou alle aspecten van de succulentenbescherming moeten ondersteunen.
Het Bestuur wil dat wel stimuleren maar vindt dit in eerste instantie een taak voor de afdelingen en de 
W.S.B. De bijeenkomst wordt afgesloten met de afspraak dat de W.S.B. een gedetailleerd aktieplan aan 
het Bestuur zal voorleggen. Op de volgende bijeenkomst zal dit plan dan onderwerp van gesprek zijn.

Namens de W.S.B., F. Triep

CACTUSBEURS AFD. IJSSELSTREEK

Traditiegetrouw wordt ook dit jaar weer de "Succulentenbeurs van het Oosten”  georganiseerd en wel op: 
Zaterdag 29 augustus 1987 in de "Hanzehof” , Coehoornsingel te Zutphen. Aanvang beurs 11.00 uur. Zaal 
open 10.00 uur. Einde beurs 16.00 uur.
De akkommodatie in zaal "Buitensocieteit van de "Hanzehof”  geeft voor iedereen voldoende ruimte ter
wijl er ook ruim voldoende parkeergelegenheid is. Tevens is er de mogelijkheid de inwendige mens te ver
sterken.
Gezien de hoge kosten, verzoeken wij u tijdig, d.w.z. voor 1 augustus a.s. de tafels te reserveren door stor
ting van het verschuldigde bedrag op postrek. 5688711 t.n.v. A. Melcherts te Losser.
Tarieven: f 2,50/mtr. maximaal 3 mtr./persoon. Voor handelaren speciale condities op aanvraag. Inlichtin
gen bij Dhr. C. Wonnink, Mgr. Nolenstr. 25, 7204 LK Zutphen. Tel.: 05750-24036.
N.B. Indien u niet reserveert loopt u het risico geen tafelruimte meer te kunnen huren. Het is niet toe
gestaan op onze beurs natuurimporten mee te brengen.

De Beurscommissie afd. IJsselstreek.

ADRESWIJZIGINGEN

Het adres van de ledenadministratie is gewijzigd in:
M.J. van Eijsden, Saturnus 8, 7904 GB Hoogeveen.

Het adres voor de rubrieken "Vraag en Aanbod”  en Advertenties is geworden: 
M. de Bekker, Kraayven 1, 5386 LH Geffen.
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Opgaven voor het juni-nummer moeten vóór 15 
mei bij de heer M. de Bekker, Kraayeven 1, 5381 
LH Geffen zijn. Leden van Succulenta mogen per 
jaar éénmaal gratis een advertentie zetten in deze 
rubriek. Alleen advertenties de hobby betreffende 
worden opgenomen.

Te koop gevraagd: aluminium plantenkas, ca. 
2,5x3,5 mtr. Prijsopgaaf: G. Meijer, B. von Suttner
weg 10, 8161 DK Epe, tel. 05780/16379.

Te koop: ± ongeveer 750 cactussen, zowel zaailin
gen ais ook oudere planten. Tevens Succulenta’s 
van 1973 t/m 1986. G. Vaessen, Oudeweg 56, 6067 
CA Linne, tel. 04746-4807.

Te koop: Wegens tijdgebrek, grote verzameling 
cactussen, ± 700 soorten, ± 3500 planten groot 
en klein. Harry Sehers, v.d. Steenstr. 65, 5768 AJ 
Meijel, tel. 04766-2587.

Vakantieruil: Echtpaar met 1 dochter (12 jr). wil 
graag vakantie/woningruil, incl. verzorging van 
cactussen en huisdieren. Periode: 28/5 t/m 8/6, 
11/7-1/9 (2 a 3 weken) herfst- of kerstvakantie. A.J. 
de Jager, Rooseveltstr. 29, 6441 JM Brunssum, tel. 
045/250940.

Te koop: cactuszaailingen, ca. 130 soorten diverse 
geslachten. Lijst uitsluitend schriftelijk aan te vra
gen door een gefrankeerde, aan Uzelf geadres
seerde envelop te sturen naar C.A. Beuijnes, Lage- 
waard 71, 2396 AZ Koudekerk aan de Rijn.

Te koop: Pachanoi-stekken, lang 35-45 cm, door
snede 6-7 cm, ± 50 stuks. Tel.: 04242-83668.

Te koop: Muurkastje 3,25x1,90 mtr. met electr. 
verw., thermostaat, eternitbakken en tafels ± 150 
cactussen. Prijs ca. f 1.000,-. Mevr. de Jong, Oost- 
voornelaan 14, Den Haag. Tel.: 070-686687.

^  SOUTHWEST SEEDS

CACTUSSEN-EN VETPLANTENZADEN
Schrijf vandaag nog voor gratis zaadlijst

DOUG & VIVI ROWLAND
200 Spring Road •  Kempston. Bedford •  England MK42-6ND 

Telephone Bedford (0234) 56970

F. SÜpplie, Weg langs het Kerkhof 1,
(nabij Kapel i/h Zand), 
6045 AN Roermond, 
tel. 04750-19389.

Geopend: zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur 
ma./vr. na tel. afspraak.

epiphytische cactussen, EPIPHYLLUM HY
BRIDEN, winterharde vetplanten en gera
niums, zeldzame cacussen en vetplanten, pe- 
largoniums. Ook verzending is mogelijk! Een 
geïllustreerde plantenlijst wordt na overma
king van f 3,35 op giro 3710170 toegestuurd. 
9 Mei grote verkoop. 8 Juni 'Open Dag’ van 
10.00 tot 17.00 uur.
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Het was koud en winderig, de vierde maart 's morgens, de hemel was 
zwart; het zag ernaar uit dat een onweer op komst was.
In Parras konden wij onze oude vriend, Mathias Laredo, een uitstekend 
kenner van de cactusflora van Coahuila, ertoe overhalen een dag met ons 
mee te gaan de Sierra Parras in.
Vanaf Parras reden we eerst over de hoofdweg nr. 40 naar Torreon en ter 
hoogte van El Sol gingen we de Sierra Parras in. Ten noorden van La Pena 
op een kalksteenplateau van een op het zuidwesten gerichte steile bergkam 
op 1 350 m hebben we uiteindelijk enkele zeer kleine M. viescensis gevon
den. Zonder de scherpe ogen van Mathias Laredo zouden we ze zeker niet 
gezien hebben.
Ondertussen waren de donkere wolken weer verdwenen; de hemel was 
wolkenloos en het werd gloeiend heet. Tegen drie uur reden we verder 
richting Menchaca. Op een berg vonden we dankzij Mathias Laredo groe
pen en solitaire planten van een roserood bloeiende M. candida, waarvan 
de bedoorning varieerde van wit tot bijna vosrood. Deze Mammillaria bleek 
bij later onderzoek zaden te bezitten die overeenkomen met Buxbaums be
schrijving.
Onze terugreis naar Parras werd een hel. Eerst wilden we via El Sol en de 
hoofdweg weer naar Parras terug. Mathias meende echter dat de weg door 
de lagune over de nieuwe pas landschappelijk mooier zou zijn. Op onze 
vraag. "Mathias, cuantos kilometros son desde aqui hasta Parras?" ant
woordde hij: ” A unos veinte kilometros, mas o menos". Na ruim 60 km 
over enkeldiepe leem zonder herkenbare weg hebben we behoedzaam ge
vraagd: "Mathias, por favor; cuantos kilometros son a Parras?" Mathias: 
"No se; quien sabe; a unos veinte kilometros, mas o menos". (Ik weet het 
niet, wie wel; 20 km misschien, meer of minder.).

Rond 8 uur 's avonds, voor de bergpas naar Parras, gaf de motor van onze 
VW-bus, die 6000 km zonder problemen gedraaid had, de geest. Voor de 
prachtige sterrenhemel, waar de Grote Beer juist boven de horizon ver
scheen, hadden we toen niet veel interesse.
Het luchtfilter van de motor was totaal vervuild; het duurde enige tijd voor 
we doorkregen, dat onze wagen met zeer veel gas geven nog tot verder rij
den bewogen kon worden. Ik heb in deze nacht enorme bewondering ge
kregen voor mijn reisgezel Peter Schätzle, die het presteerde tegelijk gasge- 
vend en remmend de bergpas over te komen.
Toen we laat in de nacht in Parras aankwamen en afscheid namen van Ma
thias Laredo, zei hij tegen me: "Cuando tu vuelvas a Alemania y escribas 
sobre éste dia, digas que estuviste en camino con guia loco llamado Mathi
as Laredo".
(Wanneer je in Duitsland terugbent en over deze dag schrijft, zeg dan dat je 
met een idiote gids genaamd Mathias Laredo op pad bent geweest).
Het werd al dag toen we weer in Saltillo aankwamen.

Helaas zijn nog niet alle gegevens over deze door ons ontdekte M. candida 
beschikbaar. De resultaten van nauwkeurig onderzoek zullen later volgen.

Conclusie:
Ofschoon het goed bekende zaad van M. candida binnen het geslacht 
Mammillaria al op zich staat, roept de herontdekking van een Mammillaria 
candida-populatie met geknobbelde zaden een serie vragen op die ik hier 
aan u wil voorleggen.
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Is de theorie van Buxbaum omtrent de zaadprogressie, die hij poneert aan 
de hand van M. ortiz-rubiona (die door Hunt, naar mijn mening terecht, als 
synoniem van M. candida gezien wordt) houdbaar of betreft het hier volle
dig verschillende zaadtypen?

Rechtvaardigt het hier getoonde zeer duidelijke verschil tussen deze zaadty
pen niet tenmiste de splitsing in twee aparte soorten?
Zeer zeker is ook te overdenken de zienswijze van Riha en Riha, die zowel 
het geslacht als het ondergeslacht Mammilloydia voor overbodig houden. 
Dankwoord:
Mijn dank geldt in de eerste plaats mijn reisgenoot Peter Schätzle uit Lippe/lage, wiens rijkunst 
ons voor veel moeilijkheden behoedde.
Voor de kritische beschouwing van het manuscript dank ik zeer hartelijk Jörg Piltz uit Düren. 
Veel dank ben ik verschuldigd aan Dr. Klingele van het Institut für REM-Fotografie, München 
voor de REM-opnamen.
Thomas Linzen uit Magdeburg dank ik zeer voor de goede raadgevingen en het beschikbaar 
stellen van literatuur.

Naschrift van de auteur:
Na het afsluiten van het artikel ontving ik van de heer Werner Niemeier uit 
Berg een dia van een Mammillaria candida, die hij ten noorden van Est. 
Marte, Coahuila, gevonden had. Deze dia werd afgedrukt in zwart/wit in 
het Mitteilungsblatt Afm. nr. 6, 1986 onder de naam M. candida var. ro
sea (waarmee ze echter niet identiek is). De plant komt in uiterlijk goed 
overeen met de M. candida van Menchaca, Coahuila. Het zaad is helaas 
niet bekend.
Aachenerstrasse 748-750, D 5 0 0 0  Keulen 41 (Müngersdorf!)

Vert.: Ludwig Bercht

Astroloba Uitew. (IV)

L.E. GROEN

Astroloba spiralis (L.) Uitew. ssp spiralis
Uitewaal, Succulenta: 53 (1 947); Jacobsen, Flandbuch der sukkulenten Pflanzen: 301 
(1 954) & Sukkulentenlexikon: 99 (1970); Reinecke, The genus Astroloba Uitewaal (1 965); 
Court, Succulent Flora of Southern Africa: 1 73 (1 981); Pilbeam, Astroloba and Haworthia: 
1 53 (1 983); Wijnands, The Botany of the Commelins: 128(1  983).
LECTOTYPE: Dillen, Hortus Elthamensis 16 fig. 14 (1732) (Wijnands l.c.).

Homotypische synoniemen:
Aloe cylindracea Lam., Encyclopedie Méthodique Botanique 1 (1): 89 n. 19(1  783).
Aloe imbricata (Aiton) Haw., Trans. Linn. Soc. London: 7 (1804); Salm-Dyck, Cat. Rais.: 10 
(1 81 7) & Monogr. gen. Aloes: § 2 fig. 1 (1 837); Sprengel, Syst. Veg.: 70 (1 825); Roemer & 
Schultes, Syst. Veg. 7: 657 (1829); Kunth, Enum. PI. 4: 495-496 (1 843).
Aloe spiralis L., Sp. PL: 322 (1753) (Hort. Cliff.: 1 32 (1 738), Hort. Ups.: 87 (1748); Com- 
melin, Prael. Bot.: 83 (1 703); Boerhaave, Index plantarum: 131 (1719); Tilli, Cat. pl. horti Pi
sani: 7 (1 723); Dillen Hort. Elth.: 16 t. 1 3 f. 14(1 732); van Royen, Florae Leydensis (1 740)] 
Burman, Prod. Fl. Cap. 10 (1768); Miller, the Gard. Dict. no. 1 2 (1768); De Candolle, PI. 
Succ. Hist., 10 t. 56 (1 800); Aiton, Hort. Kewensis ed. I: 470 (1 789); Jacquin, Fragmenta 
Bot.: 72 t. 110(1 809); W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2: 297 (181 1); Ker-Gawler, Bot. Mag. t. 
1 455 (181 1).
Aloe spiralis L. var. imbricata Aiton, Hort. Kew. ed. I: 470 (1 789) Willdenow, Sp. PI. ed. 4, 2: 
191 (1799).
Aprica imbricata (Aiton) Willd., Mag. Ges. Naturf. Freund. Berl. V: 273 (181 1).
Aprica spiralis (L.) Baker, J. Linn. Soc., Bot.: 218 (1880) & Flora Cap. 6: 331 (1896) non 
Willdenow (1811); Berger, Pflanzenreich 38: 1 17 (1 908); Uitewaal, Succulenta: 25-27
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(1 839); Brown, Cact. Succ. J. (Amer.) 1 1: 84 (1 939) cum fig.
Haworthia imbricata (Aiton) Haworth, Syn. PI. Succ.: 98 (1812); Parr, Bull. A.S.P.S. 6: 196 
(1971); Scott, The genus Haworthia: 145( 1 985).
Haworthia spiralis (L.) Duval, P. Succ. in Hort. Alencon: 7 (1809).

Taxonomische bijzonderheden (Gedeeltelijk naar Wijnands, 1 9 8 3 )

De beschrijving van Aloe spiralis L. (1 753) in Species Plantarum is geba
seerd op de bloemen. De naam die gebruikt is in Hort. Cliff., Hort. Ups. en 
van Royen (1 740) beschrijft de niet bloeiende plant. Er zijn geen exempla
ren bewaard in de respectievelijke herbaria. De overblijvende elementen zijn 
de platen gepubliceerd door Commelin (1 703) en door Dillen (1 732). De 
plant van Commelin heeft geen bloemen. De plaat van Dillen laat de ruwe 
bloemen zien die typisch zijn voor deze soort. Deze plaat is dan ook als lecto- 
type aangewezen.
Haworth publiceert in 1 804 een illegitiem homoniem van Aloe spiralis L. 
met een gladde bloembuis, Aloe spiralis Haw. Door Willdenow (1811) is 
Aprica spiralis (Haw.) Willd. gepubliceerd, waardoor Aprica spiralis (L.) Ba
ker (1 880) een later homoniem is.
Aloe cylindracea Lam. is een overbodige naam voor Aloe spiralis, hetgeen 
ook geldt voor Aloe spiralis var. imbricata Aiton; beide namen zijn op 
Dillen's plaat gebaseerd. Parr (1971) geeft binnen Haworthia de naam van 
dit taxon op als H. imbricata (Aiton) Haw. (1812), non H. spiralis 
(Berger)Resende. De correcte naam in Haworthia is echter Haworthia spira
lis (L.) Duval.
Astroloba spiralis wordt hier beschouwd als een bijzondere vertegenwoor
diger van een komplex, waarvan elementen zijn beschreven als zelfstandige 
soorten: A. congesta, A. deltoidea, A. foliolosa, A. pentagona en A. turgi
da. Een gemeenschappelijk kenmerk van dit komplex zijn bladeren zonder 
tuberkels. De enige andere soort in Astroloba die dit type blad heeft, is A. 
herrei, die verschilt van de A. spiralis-groep door een afwijkende blad- en 
bloembouw. De enige reden dat A. spiralis tot nu toe als zelfstandige soort 
gehandhaafd is, is de typische, ruw opgezwollen bloembuis. Omdat A. spi
ralis de oudst bekende, goed getypificeerde naam is, wordt deze verder ge
bruikt voor het hele komplex. Alle andere vormen worden hier verder in 
A. spiralis ssp. foliolosa ondergebracht. Om geografische verschillen aan te 
duiden wordt verder gesproken van westelijke, centrale en oostelijke vor
men. Laatstgenoemde onderverdeling heeft geen taxonomische status.

Astroloba spiralis is omstreeks 1 702 in de botanische tuin van Amsterdam 
in kuituur genomen.



Astro/oba spiralis ssp. spiralis

Foto van de schrijver

Onder: Astroloba spiralis ssp. spiralis 
De epidermis is gebobbeld door de 
bolle buitenzijde van de cellen.

Beschrijving
Stengel rechtop, 1 0-20 cm lang, aan de basis spruitend. Bladeren spiraals
gewijs tot dakpansgewijs geplaatst, stengelbedekkend, eirond tot driehoe- 
kig-lancetvormig, toegespitst, min of meer opgericht, 2,0-3,0 cm lang en 
1,0-1,5 cm breed, breedste gedeelte onder het midden, grijsgroen tot 
blauwgroen; onderzijde ongeveer vanaf het midden naar de punt vaak 
scheef gekield, geen tuberkels of vlekken aanwezig. Randen en kiel fijn 
gekarteld-ruw, soms donkerder gekleurd dan de bladschijf.
Bloemstengel vertakt of onvertakt, met 3-6(7) steriele, driehoekig-lancetvor- 
mige bracteeën. Bloemsteeltjes aan basis bloemtros 2,0-4,0 mm, in het 
midden van de tros 1,0-1,5 mm lang. Fertiele bracteeën aan basis bloem
tros 5,0 mm lang, in het midden der bloeiwijze 2 ,5-3,0 mm. Bloemen 
zeshoekig-cylindrisch, door opgezwollen weefsel is de bloembuis ruw;
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bloembuis 7-1 3 mm lang, diameter aan de basis 2 ,5-4,0  mm, bijna gelijk 
aan de diameter in het midden, wit met bleekgroene middennèrven. 
Bloemslippen geel, nooit wit of roomkleurig, 1,5 mm lang, 1,5-2 mm 
breed.

Verspreiding Kaapprovincie: Ladismith-, Oudtshoorndistrict.

Levende exemplaren gezien:
57SF00408, coll. Uitewaal (BID); 57SF00383, coll. Uitewaal (BID); 57SF00386, coll. Uite- 
waal (als Ap. 331 ontvangen van J.W. Dodson, Californië, USA (BID); 57SF01 062, coll. Uite
waal (BID).

Literatuuropgaven vindplaatsen:
37 km Z. van Ladismith aan de oude weg naar Barrydale, Reinecke 6; 1 3 km Z. van Calitzdorp, 
Reinecke 48; Oudtshoorndistrict, Barker 5096 (NBG); 6 km buiten Oudtshoorn aan de weg naar 
Friesland, Reinecke 7, 61; Hall. s.n. (NBG) (geciteerd door Wijnands l.c.).

Herbarium:
Groen 22, 50SF00408, coll. Uitewaal (BID) & tekening; Uitewaal s.n. (foto) (WAG); Groen 
111, 57SF1 062, coll. Uitewaal (BID).

(wordt vervolgd)

H et ges lacht M a tu c a n a  Br.&R. (IX)

R. BREGMAN, A. MEERS.TADT, P. MELIS en A.B. PULLEN 

M atucana formosa Ritter. Taxon 12 (3) p. 1 25 (1 963)
(formosa = schoon, welgevormd).

Synoniemen:
Submatucana formosa (Ritt.) Backbg. Descr. Cact. Nov. III p. 14 (1963) 
Borzicactus formosus (Ritt.) Don. The Nat. Cact. & Succ. Journ. 26 (1) p. 
10 (1971)
Loxanthocereus formosus (Ritt.) Buxb. in 
(1 974)

Rechts: Matucana formosa, cultuurplant. Foto: P. Melis

Onder: Matucana formosa, importplant nr. 19200 in de botanische tuin 
van Heidelberg, verzameld bij Balsas. Foto: R. Breg man

Krainz: "Die Kakteen”  CVc



10 Matucana formosa, lengte
doorsnede van de bloem

11 Zaadknoppen
12 Matucana formosa, REM- 

opname van het zaad in zij
aanzicht; ventrale zijde links, 
dorsale zijde rechts; de arillus 
is hier in sterke mate ge
scheurd en losgekomen van 
de testa; vergroting 45x

13 Basaal aanzicht; vergroting 
45x

14 Testacellen in het apikale 
deel van het zaad met de 
zwak geplooide cuticula; ver
groting 500x

15 Matucana formosa, lengte
doorsnede van het zaad; hi- 
lumweefsel, arillus en funicu
lus gestippeld; vergroting 
40 x

16 ld., embryo

REM-foto's en tekeningen: R. Bregman

Nummering op pag. 115:

12 13

Submatucana formosa var. Pai-Pai 
Submatucana formosa var. longispina n.n.
Submatucana formosa var. Bolivar
Matucana formosa var. minor Ritt. Taxon 12 (3) p. 1 25 (1 963) 
Submatucana formosa var. minor (Ritt.) Backbg. Descr. Cact. Nov. III p. 
1 4 (1963)

Beschrijving:
Lichaam grijsgroen; bolvormig, 1 0-1 5 cm breed, 1 0-1 5 cm lang; weinig 
spruitend aan de basis; geen penwortel. Ribben 20-30, tamelijk smal, 
recht, zonder tuberkels of met korte, tot 1 0 mm hoge, ronde of hoekige tu- 
berkels. Areolen ovaal, 3-6 mm lang, bruinachtig, later grijs wordend, 10- 
20 mm van elkaar verwijderd. Bedoorning in nieuwgroei donkerbruin met 
zwarte top, later grijs wordend; recht tot iets gebogen, buigzaam; randdo- 
rens 6-11, tot 30 mm lang; middendorens 1-4, 20 -50  mm lang.
Bloem 8-10  cm lang, in anthese 4-7 ,5  cm breed, iets scheef; karmijn
rood. Bloembuis 3-4 mm dik, grijs behaard. Nektarkamer 3-4 mm hoog, 4 
mm breed, afgesloten door een diafragma dat gevormd wordt door de ba
sis van de primaire meeldraden. Honingklieren wandstandig, geel. Helm- 
draden wit, aan de bovenzijde purper, helmknoppen bruin; primaire meel-
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draden aan de basis tot ca. 1 5 mm vergroeid, de stamper als een manchet 
omvattend. Stamper roodachtig; stempellobben 5-8, 3-5 mm lang, groen
geel.
V rucht rond met ribben, groen met rood, ca. 15 mm lang, ca. 10 mm 
breed.
Zaad zeer karakteristiek van vorm; dofzwart met onregelmatig verdeelde 
geelbruine arillusresten; ca. 2,3 mm breed, ca. 1,5 mm hoog, ca. 1,0 
mm dik; ventraal niet verbreed, dorsaal zeer sterk verbreed (eendesnavel- 
vormig). Hilum peervormig; hilumweefsel bleekgeel, aan de hilumrand zo
dat een groot ovaal gat aanwezig is. Testacellen licht gebobbeld tot afge
plat met zwak geplooide cuticula.
Embryo peervormig, recht.

Opmerkingen over de nomenclatuur
Ritter onderscheidt een variëteit minor, die zich van het type onderscheidt 
door de volgende kenmerken: Lichaam kleiner; ribben 1 3-21 . Bloem tot 65

1 1 5



mm lang; manchet van het diafragma tot 3 mm lang. Zaad identiek aan dat 
van het type. Deze variëteit minor vertegenwoordigt de meest zuidelijke po
pulaties van de soort. Zij kan hoogstens als standplaatsmodificatie worden 
beschouwd en valt binnen de variatiebreedte van de soort. Ons inziens is 
nog onvoldoende onderzocht of deze populaties in contact staan met de 
populaties bij Balsas. Wij zijn van mening, dat deze planten niet de status 
van een apart taxon verdienen.

Verspreiding
M. formosa werd in 1 957 ontdekt door F. Ritter. De typevindplaats ligt bij 
Balsas, Dept. Cajamarca, Peru. Het holotype bevindt zich in het herbarium 
van de R.U. Utrecht. De soort komt voor aan beide zijden van de Rio Mara- 
ïïon, in de departementen Cajamarca en Amazonas. De planten groeien op 
een hoogte van 800 tot 1000 m boven zeeniveau.
Ritters variëteit minor groeit verder naar het zuiden, bij El Chagual, Dept. La 
Libertad, op een hoogte van 900 m.

Veldnummers
Hieronder volgt een lijstje met alle tot Matucana formosa behorende plan
ten, met daarbij de namen, waaronder ze in omloop gebracht zijn.
FR 658 Matucana formosa (Balsas, 900 m)
FR 107 2 Matucana formosa var. minor (El Chagual)
DM 20 Matucana formosa
L 105 Submatucana formosa (Balsas)
L 221 Submatucana formosa var. Pai-Pai
L 226 Submatucana formosa var. minor (El Chagual)
WK 79 Matucana formosa
KK 276 Submatucana formosa (Balsas, 800 m)
KK 276 Submatucana formosa var. Bolivar
KK 276a Submatucana formosa var. minor (El Chagual, 1000 m)
KK 276b Submatucana formosa var. longispina (Balsas, 1000 m)
PCH 4957 Matucana formosa

Opmerking: Onder nummer FR 1315 is door Ritter een plant in omloop gebracht die hij be
schouwt als een natuurhybride tussen Thrixanthocereus blossfeldiorum (Werd.) Backbg. en M. 
formosa Ritt.

(wordt vervolgd)

Co rr. adres: Beatrix la an 10, 7711 KG Nieuwleusen

Rhipsalis en Epiphyllum - ook zij zijn het verzamelen 
waard!

DIETER TÄUBER

Steeds meer cactusliefhebbers gaan ertoe over, tenminste als de ruimte het 
toelaat, naast zuil- en bolcactussen ook andere plantenvormen en -soorten 
te verzamelen. Een en ander zorgt voor enige afwisseling in de collectie. 
Naast bromelia's, in 't bijzonder Tillandsia's, treft men verschillende epify- 
tisch groeiende cactussen aan. De meest geliefde zijn Epiphyllum, vroeger 
vooral bekend onder de naam Phyllocactus, en Rhipsalis, de koraalcactus. 
Rhipsalis is een geslacht met een grote vormenrijkdom; de vertegenwoordi
gers worden aangetroffen in bijna alle tropische delen van Amerika en de na
burige eilanden en op Madagascar en het nabijgelegen continentale Afri
kaanse kustgebied. Rhipsalis groeit in zijn natuurlijke omgeving voornamelijk



Boven: Het begin van 
de Rhipsalis-verzameling 
van de auteur

Rechts: Rhipsa/is pachyptera

Foto's van de schrijver

epifytisch, dus op bomen, maar er zijn ook soorten die op rotsen groeien, 
hangend of klimmend en veel luchtworte ls vormend.
Binnen het geslacht Rhipsalis onderscheidt men zo'n 70  soorten, die in hun 
verschijningsvorm zeer verschillend zijn. Zo zijn er soorten met rolronde tak
ken, met korte enkelvoudige takjes, met vertakte stammen, met verbrede 
takken zoals bij Epiphyllum, met behaarde takken en met enorm lange tak
ken.
Het verspreidingsgebied van Epiphyllum omvat de tropische delen van Am e
rika. Er zijn thans ongeveer 25  soorten beschreven. De vormenrijkdom is
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minder; het zijn meestal planten met afgeplatte, ''bladachtige" takken. Hier
onder komen wel reusachtige takken voor, zoals bij de soorten E. oxygonum 
en E. grandilobum.
De meeste soorten van beide geslachten zijn niet moeilijk in cultuur. Opge
pot in een orchideeënsubstraat of sphagnum leveren ze geen problemen; 
hangend groeiende soorten komen volledig tot hun recht in hangpotten. Op
binden op bast of stammen kan ook, maar het gevaar voor uitdrogen is dan 
veel groter. In de zomer kunnen epifytische cactussen in de tuin in de scha
duw opgehangen worden op niet te tochtige plaatsen; iedere twee weken 
kan aan het gietwater enige mest worden toegevoegd.
Zoals vele andere planten verlangen epifytische cactussen na de groeiperio
de een rustperiode, die ze o.a. gebruiken voor het aanleggen van knoppen. 
Bij Rhipsalis verschijnen de knoppen dikwijls al in oktober, de bloeitijd zelf 
valt meestal in de maanden december tot en met februari. Epiphyllums daar
entegen bloeien in de maanden april tot en met juni.
Sommige Rhipsalis-soorten bloeien maar met één bloem tegelijk; deze bloe
men zijn dan wel relatief groot, maar niet veel meer dan 2,5 cm in doorsnee. 
Andere Rhipsalis-soorten bloeien met een heleboel kleine bloempjes tegelijk. 
Epiphyllums bloeien hoogstens met enkele bloemen tegelijk.
Sommige soorten vormen ook zonder bestuiving vruchten, wit tot rood van 
kleur, die vooral bij Rhipsalis soms meer dan 2 jaar de planten blijven sieren. 
De bloemkleuren zijn bij Rhipsalis wit en lichtgeel tot rose, deels met bruine 
buitenste bloembladen. Bij Epiphyllum treffen we alle mogelijke bloemkleu
ren aan; de bloemgrootte evenaart en overtreft dikwijls die van Selenicereus. 
Wie zich met epifytische cactussen wil gaan bezighouden, zal in de assorti- 
mentsaanbiedingen van handelaren zeker enkele soorten vinden, alhoewel 
juiste namen vaak ontbreken. Van Epiphyllum worden zeer veel hybriden 
verspreid, vaak met de prachtigste bloemen.
Het zijn alle planten die ik gaarne bij u aanbeveel.

Schillerstrasse 19, 5105 Vieselbach, DDR

Vert.: Ludwig Bercht

BOEKBESPREKING

Atlas kaktusu 1986  Cactusatlas, uitgegeven door de cactusvereniging Chrudim (CSSR), 47 
losse bladen met op elk een kleurenfoto, omslag met voorwoord en inhoudsopgave, formaat 
24,7x1 6,5 cm.
De overeenkomst met het werk van Krainz "Die Kakteen" en de middenbladen in K.u.a.S. is dui
delijk aanwezig. Deze 47 kleurenfoto's met even zo vele teksten vormen de eerste aflevering van 
een toekomstig monumentaal werk, een cactusatlas. Hoe lang en in welke omvang het zal ver
schijnen, kan niemand nu inschatten. De atlas verschijnt in losse bladen, zodat men uit de afzon
derlijke afleveringen naar eigen inzichten een volgorde kan samenstellen. In de toekomst zullen 
ook teksten verschijnen over morfologie en taxonomie, alsook algemene artikelen over cactus
sen en afzonderlijke geslachten. Ook zal aandacht besteed worden aan de verzorging. Zo zal 
beetje bij beetje een levendige monografie ontstaan, waarvan zowel de beginner als de gevorder
de plezier zal hebben.
De aparte bladen zijn als volgt opgebouwd: bovenaan staat de geldige botanische naam, dan 
volgt een goede kleurenfoto van tenminste 1 1x13,5 cm, daaronder de bron van de nieuwbe- 
schrijving, beschrijving van de soort, betekenis van de naam, variëteiten en vormen, voorkomen 
en verspreiding, opmerkingen, literatuur, verzorging, foto- en tekstauteur en herkomst van de af- 
gebeelde plant. Deze eerste aflevering omvat 47 welbekende vertegenwoordigers in onze verza
melingen.
Te bestellen bij Zasilkova prodejna Chrudimsky kaktusar, Caslavska 366, CS 53701 Chrudim.

Jose f Wanie, vert. Ludwig Bercht



TIJDSCHRIFTEN

Excelsa nr. 12 (19861
Ondanks grote financiële problemen is dit één keer per jaar verschijnende blad van onze Zimbab- 
weaanse zustervereniging toch uitgekomen. De kleurenfoto's zijn bijna alle verdwenen maar 
toch is het een aantrekkelijke uitgave geworden. De Crassulaceae komen aan bod in een artikel 
over Cotyledon orbiculata in Lesotho, de Asclepiadaceae in een geïllustreerde checklist van 
Stapelieae in Zimbabwe en een artikel van L.C. Leach over Huernia concinna met nieuwbeschrij- 
vingen van twee andere Somalische Huernia's (H. formosa en H. lavranii), de Mesembryanthe- 
maceae in een artikel waarin D.T. Cole de degens kruist met B. Fearn over de verspreiding van 
Lithops en een algemeen artikel over deze familie, de Liliaceae in een artikel over Haworthia 
arachnoidea en H. herbacea en tenslotte de Periplocaceae in een beschrijving van Pentago- 
nanthus grandiflorus (met enkele kleurenfoto's). Daarnaast zijn er nog enkele artikelen over Cy- 
cadaceae (die grote belangstelling genieten in Zimbabwe) en algemene artikelen over de her
komst van de drug Qilika, de Stoye-ansichtkaarten (behorende bij de Haage-catalogi), de cactus
verzamelaar J. Simpson, cactussen en succulenten op postzegels en twee gezellige priet-praat 
verhaaltjes van Dorothy Popiel.
C. Boete

Kakteen/Sukkulenten, jaargang 20, (1985)
Nr. 1-2 De voorzitter van de ZFA K.S. staat gaarne stil bij het 20-jarig bestaan van deze Oost- 
duitse zustervereniging. M. Commichau wijdt een kort artikel aan Turbinicarpus valdezianus 
M. Kohser houdt zich bezig met het onderwerp cactussen op postzegels. U. Thiemer-Sachse is 
toe aan deel 3 over het gebruik van cactussen in het leven van de Mexicaanse Indianen, een zeer 
interessant artikel. A. Treuheit vraagt aandacht voor de winterharde cactus Maihuenia poeppi- 
gii. H. Beukner deelt de lezer zijn ervaringen mee over het uit zaad kweken van Afrikaanse suc
culenten. R. Weser verricht waarnemingen aan Austrocactus patagonicus W.-R. Abraham 
vertelt over zijn zoektochten in Uruguay en Brazilië naar Notocactussen J. Kynast prijs Cory- 
phantha andreae aan voor de beginners.
Nr. 3-4 Over de bescherming van (cactus)soorten wordt door enige schrijvers het nodige 
gesteld. G. Forchert verhaalt hoe hij op een succesvolle wijze Strombocactus disciformis op ei
gen wortel kweekt. J. Ettelt brengt de onechte Mammillaria pseudoperbella ter sprake. M. Koh
ser treffen we wederom met zijn cactuspostzegels aan. W. Gertel biedt zijn verslag aan over zijn 
zoektochten naar Suicorebutia's in Bolivië. (Onze eigen) Nico Vermeulen geeft een plantportret 
van Rebutia heliosa Geneeskrachtige stoffen uit het geslacht Aloe is een onderwerp van H. 
Swart. G. Mettée heeft het over de kweek van cactussen op de vensterbank.

Kakteen/Sukkulenten, jaargang 21, (1986)
Nr. 1 Op de omslag staat een mooie kleurenfoto van Mammillaria herrerae var. albiflora, 
waaraan G. Milkuhn voorts enige woorden wijdt. Th. Linzen behandelt uitgebreid de vertegen
woordigers van Mammillaria, ondergeslacht Cochemiea Op de samenstellende delen van een 
cultuursubstraat gaat W. Strempel uitvoerig in. Onder de titel "zieke schoonheden in onze col
lecties" behandelt V. Dornig het thema chlorofylloze cactussen. Van Trichodiadema densum 
geeft M. Commichau een planteportret, mede ondersteund door een fraaie kleurenafbeelding. Is 
het nu Gymnocalycium bruchii of G. lafaldense, zo vraagt U. Becker zich af; en hij doet dat vrij 
uitvoerig. G. Fritz en W. Gertel buigen zich over de identiteit van Weingartia agtaia en W. nigro- 
fuscata J. Ettelt vraagt aandacht voor Thelocactus schwarzii.
Nr. 2-3 U. Thiemer-Sachse voert Lophophora williamsii voor het voetlicht met de nadruk op de 
betekenis van deze plant in de Indiaanse cultuur. W. Jung beschrijft zijn bevindingen op de groei
plaats van Austrocactus hibernus. A. Jévor geeft zijn ervaringen met entonderstammen. Dit
maal behandelt Th. Linzen het Mammillaria ondergeslacht Dolichothele E. Herzog behandelt de 
cultuur van Sclerocactussen. E. Puchmüller geeft een plantportret van Dinteranthus pole- 
evansii. R. Dehn doet datzelfde met Mammillaria bocasana cv. flora rubra. G. Mettée geeft een 
kort portret van Parodia mutabilis, speciaal ten behoeve van de beginnelingen. Van schadelijke 
diertjes en cactusonvriendelijke virussen maakt M. Lehmann gewag; natuurlijk worden sug
gesties om dergelijk onheil zoveel mogelijk te voorkomen door de schrijver aangedragen. G. Wei
semann heeft het over de automatische regeling van de electrische verwarming of beluchting in 
kleinere kweekkassen. P. Täschner doet uit de doeken, hoe een chlorofylloze Lobivia silvestrii bij 
hem in bloei kwam en zelfs zaad voortbracht.
Nr. 4 Dit nummer opent met de nieuwbeschrijving door W. Weskamp van Parodia heteracan- 
tha Ritter ex Weskamp. N.a.v. de 20e sterfdag staat W. Spanowsky stil bij de persoon van C. 
Backeberg. G. Milkuhn bespreekt Rosularia pallida. Over winterhardheidervaringen bericht E. 
Schulter. R. Steeger vraagt aandacht voor de vorming van de bedoorning en areolen bij Cleisto- 
cactus strausii. Convergentie bij hoogsucculente Euphorbia's koos V. Dornig als onderwerp. M. 
Voigt gaat in op Epiphyllum en P. Schade op Aporocactus. H. Heinig geeft een verslag over de 
variatie van de middendoorn bij Mammillaria surculosa. Tenslotte een plantportret van Euphor
bia groenewaldii van de hand van G. Forchert.



The Journal of the Mammillaria Society 25 (4), 1985.
P. Förster vertelt de lezer iets over onderzoek naar Mammillaria-soorten en soorten van verwante 
geslachten. J. Pilbeam brengt een verslag van een reis door Neder-Californië. P. Nance geeft wat 
cultuurmijmeringen, terwijl E. Hand iets vertelt over het kweken van Mammillaria's in Centraal Io
wa.

The Journal of the Mammillaria Society 25(6), 1985
Na het inleidende woord van de redacteur vertelt R. Abbassian-Carter uitvoerig over haar ervarin
gen met het kweken van Mammillaria's in Detroit. J. Pilbeam gaat nader in op Mammillaria ari
da, die hij in het zuidelijk deel van Neder-Californië aantrof. Dat hij natuurlijk ook andere Mammil- 
lariasoorten aantrof, maakt zijn verslag wel duidelijk. Op de verspreiding van Mammillaria's en 
Coryphantha's gaat D. Speirs nader in.

The Journal of the Mammillaria Society jaargang 26, 1986
Nr. 1 Eindelijk begint dit blad een metamorfose te ondergaan. Het formaat is nu A4, maar wat 
belangrijker is, door een drukverbetering heeft het zich ontdaan van het stencilkarakter. Na het 
gebruikelijke woord van de redacteur volgt een verslag van D. Hunt over planten met een Lau- 
nummer. J. Pilbeam geeft een kort verslag van zijn verblijf in Neder-Californië. S. Woolcock 
houdt zich bezig met de zaadkleur van M. bocasana en nauwverwante planten. P. Nance blijft 
trouw zijn kaservaringen weergeven. De in de zaadlijst vermelde soorten worden ter sprake ge
bracht. Uiteraard is er weer een losse zaadlijst bijgevoegd.
Nr. 2 W. Tjaden verdiept zich in de vraag of de ''verdwijning'' van de naam Mammillaria ele
gans wel terecht is en vergelijkt de beschrijvingen van De Candolle en Pfeiffer van M. elegans 
met die van Pfeiffer van M. haageana. E. Hand vertelt hoe hij Mammillaria's in Centraal lowa 
kweekt. J. Pilbeam geeft een viertal plantportretten, t.w. van M. wrightii var. wilcoxii, M. 
goodridgii, M  sartorii en M. brandegeei Ilewisiana). R. Holt geeft zijn eigen kweekervaringen 
weer als "continuous story”  in dit blad.
Nr. 3 S. Woolcock continueert zijn aantekeningen over zijn Mammillaria's. J. Pilbeam vervolgt 
zijn reisverslag door Neder-Californië. M. Hunter legt zich blijkens zijn bijdrage toe op de kweek 
van cristaatvormige Mammillaria's. E. Double vraagt aandacht voor zaadbessen voorzien van tu- 
berkels.
Nr. 4 P. Foster is toe aan deel 2 over Mammillaria-literatuur, waarbij helaas de Duitse bronnen 
niet gemeld worden, hetgeen de schrijver zelf vermeldt. J. Pilbeam houdt zich bezig met Mam
millaria heyderi en haar variëteiten, planten die naar eigen ondervinding zeer fraai zijn en tevens 
ideaal voor beginnende liefhebbers. Een viertal foto's illustreert e.e.a. K. van Gils gaat in op de 
problemen die hij tot dusver ontmoet heeft bij het kweken van Mammillaria's.
Theo Neutelings

Aztekia jaargang 8, 1985
Het boek van Taylor lag ten grondslag aan het 48 pagina's tellende totaaloverzicht van het 
geslacht Echinocereus Riha neemt aansluitend nog enkele Echinocereussen onder de loupe. 
Reinecke en Haslinger behandelen Echinomastus durangensis, Bouma bespreekt Lophophora 
williamsii var. decipiens, Matis gaat in op Senecio praecox var. morelensis en iberviiiea sono
rae en Sedivy tenslotte bespreekt Coryphantha recurvata. Mazel belicht de persoon Jaromir 
Seidl en Lüthy gaat kort in op de van nature in Canada voorkomende cactussen.

Ludwig Bercht
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De com puter en veldnum m ers

JOHAN POT

Om enig zicht te krijgen in de verspreiding van Rebutia en Sulcorebutia 
besloot ik enige tijd geleden een computerprogramma te schrijven, waarin 
veldnummers met daaraan gekoppeld namen en vindplaatsen opgenomen 
werden. In eerste instantie kwam ik niet veel verder dan per plaats op te 
sommen, welke soorten daar zouden groeien.
Toen stuurde de heer Wim Vanmaele mij een grote hoeveelheid topografi
sche gegevens van Bolivia en de heer Dirk Abbenes vulde de gegevens van 
Noord-Argentinië aan. Dit gaf mij de mogelijkheid bij ongeveer 80% van de 
ruim 300 veldnummers per geslacht coördinaten in te vullen.
Uiteindelijk kwam ik tot een paar programma's. Een ervan kan de vindplaat
sen van Rebutia of Sulcorebutia in kaart brengen. Een tweede programma 
heeft drie mogelijkheden. Het kan per veldnummer uitrekenen welke planten 
uit hetzelfde geslacht binnen een gekozen straal van die plant af gevonden 
zijn. Het kan per vindplaats binnen een gekozen straal alle veldnummers met 
gegevens en naam berekenen. Tenslotte kan het per naam uitrekenen, hoe
ver andere taxa met dezelfde soortnaam bij de gekozen plant vandaan groei
en.
Bij het gebruik van de programma's moet men met het volgende rekening 
houden:
a. In hoeverre is de opgegeven vindplaats betrouwbaar? Rausch geeft in zijn 

veldnummerlijst een uiterst globale aanduiding van de vindplaats, b.v. S. 
verticillacantha zou gevonden zijn in Cochabamba. Dit zal uiteraard niet 
de stad Cochabamba zijn, maar nadere gegevens ontbreken.

b. Als opgegeven is als vindplaats b.v. Sucre, dan zal de plant bij Sucre ge
vonden zijn en niet m Sucre. Het programma kan uitgerekend hebben, dat 
de afstand tussen twee vindplaatsen 0 km is, terwijl in werkelijkheid een 
stad de beide vindplaatsen scheidt.

c. Bepaalde plaatsnamen komen meer keren voor in deze landen. Ik hoop 
steeds de goede gekozen te hebben, maar dat is natuurlijk de vraag. B.v. 
Rodeo ligt in de Boliviaanse provincie Carrasco, maar ook in Campero. De 
afstand tussen deze plaatsen is ongeveer 80 km. Een afstand van 80 km 
lijkt weinig voor een zo groot land als Bolivia. Wat zal het verschil in cac
tussoorten zijn? Voor ons eigen land geldt, dat de paardebloemen bij 
Amsterdam sprekend lijken op die bij Rotterdam. Bij de cactussen ligt dat 
nog wel eens anders. Van heel wat soorten beperken zich de vindplaat
sen tot een klein gebied.

c. Wie bepaalt de naam van een plant en op welke gronden doet hij dat? 
Laten we het geslacht Sulcorebutia als voorbeeld nemen. Sulcorebutia 
groeit alleen in Bolivia, op de oostkant van het Andes-gebergte, voornamelijk 
tussen Cochabamba en Sucre. Het geslacht is gevonden op hoogten van 
grofweg 2000 m tot 3 500 m. De verspreiding door zaden lijkt over relatief 
kleine afstanden te gaan.
Opmerkelijk is de grote vormenrijkdom, waardoor het erg moeilijk is een 
plant te determineren. Verschillende planten uit dezelfde populatie kunnen 
uiterlijk enorm verschillen, b.v. bij 5. markusii. Dit is mogelijk de oorzaak van 
nogal wat handelsnamen. Voor de handelaar is het aantrekkelijk een nieuw 
species te introduceren en de mogelijkheden bij Sulcorebutia lijken groot. In
tegere onderzoekers weerleggen een groot deel van deze namen en door 
hun werk krijgen we een beeld, hoe de situatie ligt. Zo kunnen er natuurlijk



meerdere populaties van een soort zijn. Eigenaardig bij Sulcorebutia echter 
is, dat populaties, die tot dezelfde soort gerekend zouden kunnen worden, 
toch onderling vaak in een of meer kenmerken konstant verschillen.
Door de berekeningen van de computer kwam ik tot een aantal vermoedens, 
waarvan ik er enkele wil vermelden.
Sulcorebutia canigueralii wordt vooral gevonden vlak bij Sucre. Knize biedt 
onder KK 1 798 S. canigueralii aan, gevonden bij Anzaldo, 1 40 km verwij
derd van Sucre. Ik krijg de indruk, dat of de vindplaats onjuist is opgegeven 
of dat we te maken hebben met een andere soort. Er zijn exemplaren van S. 
cochabambina WR 671 (vroeger 5. pojoniensis), die wel lijken op sommi
ge canigueralii's. Bij Anzaldo vindt men S. taratensis var. minima. Men ver
onderstelt wel een nauwe verwantschap tussen deze plant en S. pojonien
sis. Ook onder KK 1 799 en KK 1 802 zijn planten van Anzaldo aangeboden, 
die mogelijk tot S. taratensis var. minima behoren.
In het zuidoostelijke deel van het verspreidingsgebied van Sulcorebutia vindt 
men S. crispata Bij Arani op 240 km hier vandaan werd KK 1819 gevon
den en voorzien van de naam S. crispata!?). Men mag verwachten, dat hier 
iets niet klopt.
Al jaren bekend is S. glomeriseta, beschreven door Cardenas. Hij gaf Naran- 
jito in Ayopaya als vindplaats op. In "Das Kakteenlexikon" van Backeberg, 
"Die Gattung Sulcorebutia" van Brinkmann en in "Sulcorebutia and Weingar- 
tia”  van Pilbeam wordt Sucre (Hazienda Ressini) als vindplaats vermeld. De
ze vergissing werd door Ritter toegeschreven aan het verwarren van S. glo
meriseta met Rebutia fiebrigii var. densiseta Ayopaya is ongeveer het 
meest westelijke gebied, waar Sulcorebutia gevonden is. Eigenaardig is, dat 
ik alleen in de veldnummerlijst van Knize de naam "glomeriseta" heb kun
nen vinden, maar dan met vindplaats Mairana, 330 km ten oosten van Ayo
paya. Dit kan natuurlijk beschouwd worden als onzin. Ik acht het echter mo
gelijk, dat Knize op S. glomeriseta lijkende planten gevonden heeft bij Maira
na, ongeveer 50 km ten oosten van Comarapa, die verwant zijn met S. 
krahnii. De heer Fischer in Oberhausen heeft in zijn verzameling heel wat 
exemplaren van S. glomeriseta naast S. krahnii staan. Bij oppervlakkige 
waarneming was het moeilijk de beide soorten uit elkaar te houden. En wel
licht staan er vormen van S. krahnii onder de naam S. glomeriseta in onze 
verzamelingen.
In de veldnummerlijst van-Alfred Lau vind ik L 954 met de naam S. hoff- 
manniana, gevonden bij Totora. S. hoffmanniana werd door Rausch en 
Swoboda gevonden in de buurt van de stad Cochabamba, ongeveer 60 km 
ten westen van Totora. Ik veronderstel, dat in de opgave van Lau een on
juistheid schuilt. Zowel Backeberg, Brinkmann als Pilbeam vermelden (ook) 
Oruro (Obrajes) als vindplaats, waar Hoffmann drie exemplaren van deze 
soort gevonden zou hebben. Rausch heeft dit inmiddels weerlegd: in Obrajes 
is men ver verwijderd van elke Sulcorebutia.
Onder de naam S. tiraquensis zijn zeer verschillende planten in omloop. Dit 
is een buitengewoon variabele soort. Echter, heel andere planten zijn die met 
de veldnummers KK 870 en KK 1 01 2, die bij Mizque en Sacaba gevonden 
zouden zijn. Ze kregen van Knize ook de naam S. tiraquensis. Volgens Oeser 
horen ze bij S. cochabambina (Succulenta april 1 986).
Wat betreft S. verticillacantha kan men nog heel wat gissen. De vondsten 
van Ritter, S. verticillacantha FR -7 52a en diens variëteit verticosior FR 
752 blijken 250 km van elkaar te groeien, iets, dat bij Sulcorebutia niet aan
nemelijk lijkt. Men veronderstelt nu, dat de planten van de "verticillacantha- 
groep", d.w.z. de planten in het zuidoosten van het verspreidingsgebied,
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niet direkt verwant zouden zijn met de door Ritter beschreven soort S. verti- 
cillacantha. In dit geval zou het onjuist zijn de Sulco's bij Sucre als variëteiten 
van S. verticillacantha te beschouwen (en te noemen).
Overigens heb ik ook het zaadonderzoek van de heer Brederoo in kaart ge
bracht. Zijn uitkomsten blijken geografisch zeer aannemelijk, ook wat betreft 
S. verticillacantha.

Na een aantal onwaarschijnlijkheden genoemd te hebben, is het interessant 
om mogelijke synoniemen met deze methode op te sporen. Dit is echter een 
zeer hachelijke zaak. Het is namelijk de vraag, of twee dicht bij elkaar groei
ende planten tot hetzelfde taxon behoren. Wij kunnen natuurlijk allerlei ken
merken bestuderen en op grond van een willekeurig gekozen aantal overeen
komsten besluiten, of dat al dan niet het geval is. Maar maken deze planten 
ook deel uit van dezelfde voortplantingsgemeenschap? Opvallend bij Sulco- 
rebutia is de korte, heftige bloei. Zelfs in een kas is waar te nemen, dat heel 
vaak planten met hetzelfde veldnummer op dezelfde dag of in ieder geval in 
dezelfde week bloeien. Dit vormt een aanzienlijke barrière voor hybridisering. 
Natuurlijk mag ik de omstandigheden in mijn kas niet relateren aan de na
tuurlijke omstandigheden. Natuurlijk zijn waarnemingen aan kultuurplanten 
dubieus. Toch wil ik het verrassend noemen, dat in minstens 90% van de 
gevallen planten met hetzelfde veldnummer een gelijke bloeiperiode hadden, 
ook als de exemplaren niet dicht bij elkaar stonden.
Wanneer spreken we van één soort? Neem bijvoorbeeld S. canigueralii. 
Door het zien van een aantal exemplaren stelt men zich iets voor. Maar of de 
plant, die in de buurt van Sucre en Tarabuco gevonden wordt en over
eenstemt met deze voorstelling inderdaad tot S. canigueralii hoort, blijft de 
vraag. Behoren WK 217, WR 281, HS 71 en HS 96 tot hetzelfde taxon als 
de planten van Cardenas? Op grond van het uiterlijk van de planten kan men 
vermoeden, dat deze planten nauw verwant zijn. Maar hoort dan S. verticil
lacantha var. aureiflora ook niet bij S. canigueralii? En S, tarabucoensis? Of 
is het, ruimer denkend, niet juister om alle planten, die rond Sucre en Tara
buco groeien, maar S. canigueralii te noemen?

Men neemt wel aan, dat S. tiraquensis var. bicolorispina, die door Knize 
gevonden werd, zelfs niet de variëteitsrang kan hebben, maar hooguit ge
zien kan worden als een vorm van S. tiraquensis. Voor zover ik de plant ken, 
bloeit zij echter enkele weken eerder dan S. tiraquensis. Toen ik bicolorispina 
zaaide, bleken de zaailingen redelijk uniform te zijn.
Als men Sulcorebutia-soorten zaait, kan men zich verbazen over de veelvor
migheid van de zaailingen. Dit hoeft niet het gevolg te zijn van onnauwkeu
righeden. Verschillende soorten, zoals S. jolantana (jolandae) en S. purpu
rea, zijn zeer variabel. 5. mentosa komt voor met donkere en met gele do
rens, waarbij men de geelbedoornde vorm vaak S. flavissima noemt. Van S. 
flavissima komt een spruitende vorm voor (L 338) en een niet spruitende 
vorm (WR 277). S. jolantana schijnt binnen een populatie enorm variabel te 
zijn. Bij S. mentosa spreekt men van verschillen per standplaats.
Door het bekijken van heel wat planten en het uitzoeken waar ze gevonden 
waren kreeg ik een indruk van mogelijke verwantschappen. Vaak komt het 
voor, dat de planten van de volgende standplaats kleine, konstante verschil
len vertonen met die van de vorige standplaats. Zo kan men b.v. over een af
stand van 40 km vinden. S. kruegeri, S. hoffmanniana, S. seinoiana, S. 
vanbaelii en S. glomerispina Hiervan zijn S. kruegeri, S. hoffmanniana en S. 
glomerispina beschreven. Het hangt af van iemands soortbegrip, hoeveel



soorten men hier erkent. Momenteel is de tendens S. seinoiana en S. van- 
baelii als vormen van S. hoffmanniana te zien. Evengoed kan men argumen
ten aanvoeren om al deze "soorten" S. kruegeri te noemen. Blijft toch het 
feit, dat S. kruegeri vrijwel altijd geel tot oranje bloeit, S. hoffmanniana rood 
met geel, S. vanbaelii rood en S. glomerispina paars. Zou men toch ooit 
besluiten deze vormen als één soort, S. kruegeri, te beschouwen, dan zou 
men er toe kunnen neigen ze in de cultuur onderling te bestuiven, iets, wat in 
de natuur vrijwel zeker niet gebeurt.
Op grond hiervan zou ik er voor willen pleiten, dat men planten met verschil
lende veldnummers niet onderling bestuift, ook al hebben ze dezelfde naam 
meegekregen. Dat hierdoor een kunstmatige selektie optreedt, bestrijd ik. 
Als de soort inderdaad zo variabel is, zullen de nakomelingen dit ook wel ver
tonen.

Als de zaailingen redelijk uniform zijn en duidelijk afwijken van andere plan
ten met dezelfde naam (maar verschillend veldnummer), dan zou men toch 
aan verschillende soorten c.q. variëteiten kunnen denken.
Het is moeilijk aan te nemen, dat er zoveel reproduceerbare soorten van Sul- 
corebutia zouden bestaan. Toch zou onderzoek op allerlei terreinen wel eens 
zo iets kunnen uitwijzen. Of al deze taxa beschreven moeten worden is een 
andere discussie. Enige voorzichtigheid bij het op een grote hoop werpen 
van vormen, die één soort zouden vertegenwoordigen, lijkt mij op zijn plaats. 
Daar ik geloof, dat alleen door samenwerking helderheid verkregen kan wor
den, wil ik u de computer-programma's aanbieden. Met nadruk wijs ik er op, 
dat ze alleen maar draaien op een Commodore 64. Het printen van de kaart 
is zelfs printer-gebonden (Seikosha GP-1 OOVC). Het vertalen van deze pro
gramma's met alle data naar andere systemen is een tijdrovende zaak.
Als u interesse hebt in deze programma's, stuurt u me dan een geformateer- 
de diskette op, vergezeld van gefrankeerde enveloppe voor retourzending. 
Als u kennis wilt nemen van de lijst met veldnummers, namen, vindplaatsen 
en voor zover bekend coördinaten, neemt u dan binnen drie weken na het 
verschijnen van dit artikel kontakt met mij op.

Gagarinstraat 17, NL 1562 TA Krommenie

A gavenproblem en op de B ovenw indse Eilanden der 
Kleine Antillen (VI)

P. WAGENAAR HUMMELINCK

SABA

Agave karatto Mill.
Agave Karatto, Wagenaar Hummelinck 1938 , p. 25-26 (Saba, no. 91).
Agave karatto, Howard 1979 , p. 491 (Saba).

Saba: The Bottom, 250  m, enkele planten in knop, 1 8. III. 1 9 3 7 ; no. 91 (Fig. 25). Crispeen, 
400  m, weg naar Windwardside, uitgebloeide en nietbloeiende agaven op grazige helling met 
struiken, 24 . VII. 1 94 9 ; no. 1 47 . The Bottom, voet van Castle Hill, 230  m, grote planten aan 
wegkant, één uitgebloeid, 30 . VII. 1949 ; no. 148-149 . Crispeen, 400  m, weg naar Wind
wardside, vier planten waarvan twee uitgebloeid, 7. X. 1 96 3 ; no. 1 50-1 51 . Crispeen, onge
veer zelfde vindplaats, agaven in knop, 9. VII. 1973 ; no. 152 (Fig. 26).



Saba is het noordelijkste eiland van de vulkanische binnenboog der Kleine 
Antillen. Het rijst steil op uit een omstreeks 600 m diepe zee, bereikt bij een 
oppervlak van slechts 1 2 km2 een hoogte van bijna 900 m en is bedekt met 
een vegetatie welke aanmerkelijk verschilt van het aan een droog klimaat 
aangepaste plantendek, waarin de agaven op de andere eilanden in de regel 
worden gevonden.
Wagenaar Hummelinck (1 938) schreef: "On Saba I observed a few plants 
with a more strongly developed armature (No 91) which, as far as I could 
judge, also belong to A. Karatto” . Dat voordien, in de publicaties van Tre- 
lease en Boldingh, van het voorkomen van Agave op Saba geen melding 
wordt gemaakt, zou er op kunnen wijzen dat deze plant niet tot de inheemse 
flora behoort. Hiertegen pleit echter, dat het verzamelde materiaal een zó 
opvallend eigen karakter bezit - met zijn brede bladeren en uitzonderlijk zwa
re bewapening - dat men zou kunnen denken aan een voor Saba kenmer
kende agavensoort. Gezien echter de veelvormigheid van de eerste species 
die voor de Bovenwinden is beschreven - en enkele kenmerken welke een 
identificatie met A. scheuermaniana onwaarschijnlijk maken - lijkt het mij 
juist de Sabaanse agave vooralsnog als Agave karatto  te beschouwen.

Het bij Chrispeen verzamelde materiaal (no. 1 50-1 52) kan als volgt be
schreven worden:
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F/y. 25. Op Saba vindt men bij The Bottom soms nog verwilderde agaven op een rij (no. 91); in maart nog net niet in 
bloei.
Fig. 26. Het is merkwaardig dat het voorkomen van agaven op Saba nooit eerder werd vermeld; thans zijn zij op verschei
dene plaatsen in The Bottom en tussen Crispeen en Windwardside (no. 152) te vinden.
Fig. 27. Omtrek en dwarsdoorsneden van agavenbladeren van Saba: duidelijk minder slank dan die van St. Martin en over 
het algemeen ook iets breder dan die van St. Eustatius.

Bladeren van 1 20-1 50 cm lengte omstreeks 6 maal zo lang als breed, met de grootste breedte 
in het midden, boven de basis tot ca. 2/3 bladbreedte versmald (Fig. 27), stevig, in de regel 
ondiep-gootvormig, saprijk en bros. Bij de oudere bladeren zijn de randen zo zwaar ’verhoornd', 
dat de basis van de randstekels met elkaar lijken te versmelten en de begrenzing van de eindste- 
kels nauwelijks meer is vast te stellen.
Eindstekels opvallend fors, gemiddeld 22 mm lang (óf, zoals in Tabel 1, eenvierde minder 
wanneer krapper wordt gemeten), omstreeks 3,5 maal zo lang als breed, min of meer kegelvor
mig, soms toegespitst en duidelijk zijdelings afgeplat, aan de rugzijde het groene weefsel over 
een korte afstand (omstreeks halve stekellengte) binnendringend, eerst weinig aflopend maar 
later versmeltend met de veelal verhoornde bladrand. De aan de stekelbasis samenkomende 
bladranden zijn (soms wat slordig) tot 2-8 mm onder de top toegevouwen en meestal fijngeste- 
keld als voortzetting van de randbewapening. De stekels waarbij de randen dicht onder de top 
samenkomen (en die dus een korte apiculus hebben) zijn meestal afgeplat en enigszins stekel- 
puntig; waar dit niet het geval is, zijn zij kegelvormig of hoogstens toegespitst, waarbij van te- 
rugkromming geen sprake is.
Randstekels 10-15-1 9 per 1 0 cm, meestal duidelijk gekromd, 2-4 mm lang, samen met de 
verharde basis ten hoogste 5 mm.
Bloempluim van 6 m hoge bloeiwijze (no. 1 51) 3 m lang en 5 maal zo lang als breed, iets aflo
pend, met 30 takken van meer dan 1 0 cm lengte en 20 van meer dan 20 cm. Andere bloeiwij- 
zen van 5-7 m hoog hebben een iets kortere pluim, steeds wat aflopend en met stompe top. 
Schacht ruim 1,5 m lang, beneden 1 2 cm dik, met 1 5 schutbladen. Andere met 1 6-22 schut
bladen.
De bloeiende planten waren óf nog in knop óf oud, met zaaddozen en bulbillen. De agaven met 
jonge bloeiwijzen welke in The Bottom werden verzameld (no. 91, Fig. 25) hebben minder 
sterk verhoornde bladranden maar zijn verder niet verschillend. De schachtbladen van 10-25 
cm lengte hebben vliezige randen met zwakke tandjes op de bovenste 4 cm en een korte, 
schuitvormige, spitspuntige eindstekel met een apiculus van 1 -2 mm welke duidelijk kan zijn te
ruggebogen.

ST. BARTS

Agave karatto  Mill.
? Agave americana, Grisebach 1857, p. 124 (St. Barts).
Agave Scheuermaniana Trelease, 1913, p. 25 ("perhaps St. Bartholomew"). Berger 1915, 
p. 217 ("vielleicht auch auf St. Bartholomew").
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Agave Dussiana, Questel 1941, p. 89 (St, Barts, "Karata. Rocky grounds..."); 1 943, p. 
1 1 2 ("espèce des Petites Antilles a épines rougeêtres; assez abundante è Saint-Barthélemy” ). 
Agave dussiana, Howard 1979, p. 491 (St. Barts...).

St. Barts (Saint-Barthélemy): Weg naar Public, NW van Gustavia, uitgedroogde plant met 
vruchten en zaad, 4. VI. 1 949; no. 1 63 (Fig. 21, 32).

Hoewel Trelease's veronderstelling - dat A. scheuermaniana ook op dit ei
land zou voorkomen - voor de hand ligt, gezien de geringe diepte van de zee 
welke St. Barts van zijn dichtstbij-gelegen eiland gescheiden houdt, blijkt het 
ten westen van Gustavia verzamelde materiaal toch duidelijk van A. 
scheuermaniana te verschillen: De bladeren zijn minder smal, de stekels zijn 
nogal verschillend, de meeldraden staan minder diep in de keel ingeplant en 
er worden wèl vruchten voortgebracht. Een identificatie met A. karatto lijkt 
mij het beste; in elk geval juister dan met A. dussiana

Het van uitgebloeide en verdroogde planten verzamelde materiaal kan als 
volgt worden beschreven:
Bladeren van ca. 1 20 cm lengte, omstreeks 6,5 maal zo lang als breed, met de grootste breed
te in het midden, boven de basis tot ca. 2/3 bladbreedte versmald (Fig. 32).
Eindstekels fors, 1 8-20-23 mm lang, 4-5-6 mm breed en 4-5,5-6 mm dik, min of meer ke
gelvormig, soms duidelijk toegespitst en/of wat zijdelings afgeplat, aan de rugzijde het groene 
weefsel over gemiddeld één halve stekellengte binnendringend, eerst zeer weinig aflopend maar 
later veelal versmeltend met een verhoornde bladrand. De aan de basis samenkomende randen 
zijn tot 2-6 mm onder de top toegevouwen (of enigszins ingerold), glad of zwak getand. Enkele 
stekels met een korte apiculus hebben een zeer zwak teruggebogen spitsje.
Randstekels 1 5 per 1 0 cm, duidelijk gekromd, ca. 2 mm lang, tot 3 mm mét de verharde ba
sis die bij oudere bladeren door een smalle verharde rand met elkaar zijn verbonden. 
Schachtbladeren van omstreeks 1 0 cm lengte met vliezig getande randen onder een ca. 2 mm 
lange en 1 mm dikke eindstekel, waarvan het spitsje iets is teruggebogen.
Bloemen (7 stuks, abortief, zie Tabel 3) 54-61 mm lang; bloembuis 5-6,5 mm diep; slippen 
21-23 mm; inplanting meeldraden 0-0 ,5 mm beneden de keel.
Vruchten (1 3 stuks, oud) 35-38-43 mm lang, mét het 3-5 mm lange steeltje, en 1 6-1 7-1 8 
mm breed. Goed-ontwikkeld zaad 7 bij 6 mm.

B A R B U D A  - A N T I G U A

Agave obducta Trel.
Agave americana, Grisebach 1857, p. 124 (Antigua); 1864, p. 582 (Antigua).
Agave obducta Trelease, 1913, p. 25, pl. B, 23-24 ("Antigua, and to be sought on 
Barbuda".). Berger 1915, p. 217-218 (Antigua). Howard 1979, p. 491 (als synoniem van 
A. karatto; Antigua, Barbuda).
Agave karatto, Harris 1965, p. 34 en 38, pl. 2a, 4b en 6b (Antigua, Barbuda).

Barbuda: Highlands, verkarst kalksteenterras, 6. VII. 1 955; no. 1 64. Highlands, tussen kreu
pelhout, 6. VII. 1 955; no. 1 65. Highlands bij Darby's Cave, bloeiende planten met struikge
was, ca. 1 0 m  hoog kalksteenterras, 1 0. VII. 1 955; no. 1 66. Benoorden Codrington Village, 
enkele uitgebloeide planten op lage kalksteenvlakte, 1 1. VII. 1 955; no. 167 (Fig. 29). 
Antigua: Parham Hill, tussen ijl struikgewas op 30 m hoge kalksteenheuvel, 14. VII. 1 955; 
no. 1 69.

De eindstekels van de agave welke door Trelease van Antigua wordt be
schreven is "mostly upcurved with conical involute or rather open base 
measuring 5 by 10-15 mm ". Zijn afbeeldingen komen vrij goed overeen 
met het door mij op dit eiland verzamelde (geringe) materiaal (no. 169): 
Eindstekels kegelvormig toegespitst, recht, 10-14-1 5 x 3 ,5-4,5-5,5  x 3,5- 
5-5,5 mm, aflopend en aan de rugzijde 1-1,5 cm binnendringend; basis 
met gladde randen; apiculus 1-3-4 mm lang. Randstekels 6-8 per 10 cm. 
De 'dagger' van Barbuda lijkt tot dezelfde species te behoren.



Fig. 28. Eindstekels van agaven van St. K itts  IAI en Barbuda (B-C). De stekels van St. K itts  geven een beeld van het ver
schil in vorm dat men kan aantreffen b ij twee planten van eenzelfde vindplaats b ij Frigate Bay op het type-eiland van Aga
ve karatto: afgeplat, stekelpuntig m et fijngestekelde randen (no. 130) en slank-kegelvormig met gladde randen (no. 129); 
alleen de eerste twee stekels (no. 130) lijken op het typemateriaal. De stekels van Barbuda geven een indruk van de varia
tie op twee vindplaatsen van A. obducta (B no. 165/6, C no. 167). - Het streepje is 1 cm lang.
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Fig. 2 9 . Op de ka lks tee nv lak te n  van Barbuda is Tre lease 's A gave  o bd uc ta  een in  h e t oog lopende versch ijn ing. De b lade
ren zijn  b ijna  2  m  lang  en fra a i g evo rm d ; de b loe m p lu im  is  k o r t  en s ta a t op een lange s te e l d ie o n ts p rin g t u it  een reeds ver
dorde b /ad roze t (no. 16  7).

De plant van de vlakte benoorden Codrington Village (no. 1 67, Fig. 29 en 
32) levert de volgende gegevens:
Eindstekels meestal duidelijk toegespitst en wat zijdelings afgeplat, krap gemeten 10-1 5 mm 
lang, meest met een iets teruggebogen topje (Fig. 2 8 0 . Randstekels 1 2 -1 5 1 7  per 10 cm, 
met gekromde top, 1 -3 mm lang, mèt de verharde basis 4 mm. Schachtbladen van 20-30 cm 
lengte met gladde, vliezige rand die soms vlak onder de stevige, maar niet toegevouwen spits 
sporen van tanding vertoont. Enkele opengesprongen vruchten zijn, mèt de ca. 5 mm lange 
steeltjes, 41-45-55 x 14-18-22 mm.

Hoewel de agaven van Barbuda op het eerste gezicht een gelijkvormige in
druk maken, blijken hun eindstekels toch aanmerkelijk te verschillen: slank 
kegelvormig tot plomp afgeplat, soms duidelijk toegespitst tot spitspuntig, 
recht of met teruggebogen top, met gladde of gestekelde randen. Opvallend 
zijn - evenals op St. Eustatius - de grote verschillen welke bij planten van 
eenzelfde groeiplaats kunnen optreden. De eindstekels van no. 1 65A zijn 
meestal weinig afgeplat, min of meer toegespitst met een zwak teruggebo
gen topje en gladde randen; die van no. 1 65B zijn sterk samengedrukt, 
spitspuntig en duidelijk teruggebogen, met grofgetande randen.
De agaven van Barbuda lijken - door hun grote, sierlijk afstaande bladeren, 
lange bloemschacht en korte pluim - enigszins verschillend van die van St. 
Kitts en St. Eustatius; hun eindstekels vertonen echter soms zulk een treffen
de gelijkenis, dat het mij moeilijk valt Agave obducta niet als een synoniem 
van A. karatto te beschouwen. Ook de bloemkenmerken (zie Tabel 6) wij
zen in deze richting.

De drie bladeren welke op 1 7 .IV. 1 986 door L.J. Westermann-van der Steen op Antigua wer
den verzameld hebben een zijdelings afgeplatte eindstekel met een gekromde top. De drie blad- 
monsters welke door haar van Barbuda werden medegebracht (20.IV.1 986) bezitten een nauwe
lijks afgeplatte eindstekel met een rechte spits.

(wordt vervolgd)
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VERENIGINGSNIEUWS MEI 1987
"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van cactussen en andere 
vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: H. Masman, Zunaweg 10, 7466 PR Zuna. Tel.: 05480-13466.
Vice-voorzitter: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964.
Secretaris: P. Melis, Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odiliapeel. Tel.: 04132-72911.
Penningmeester: J. Vrenken, Elandstraat 1, 5408 XC Volkel. Tel.: 04132-72917. Giro-rek.: 680596 t.n.v. Succu
lenta te Volkel, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland t.n.v. Succulenta te Volkel.
Voor België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Volkel.
Alg. Bestuurslid: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom. Tel.: 08389-17088.
Alg. Bestuurslid.' W. Alsemgeest, Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort. Tel.: 03484-1083.
Alg. Bestuurslid: M.J. van Eljsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen. Tel.: 05280-65705.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen. Tel.: 05280-65705. Inlichtingen over en 
aanmelding van lidmaatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland 
I 35,--, voor leden in België Bfrs. 625 en voor leden elders wonende leden f 45,--. Inschrijfgeld voor nieuwe 
leden f  7,50/Bfrs. 135.

MAANDBLAD
Hoofdredacteur: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
1e Redacteur: Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081.
Foto - redacteur: F.K.A. Noltee, Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht. Tel.: 078-124200.
Redactieraad: H. en R. van Donkelaar, A. Pullen, H. Ruinaard, A. v. Uijen en B. Zonneveld. 
Verenigingsnieuws: P. Melis. Sluitingsdatum 15e van de maand vóór verschijnen.
Vraag en Aanbod en Advertenties: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964. Sluitingsda
tum: 15e van de maand vóór verschijnen.

ADVERTENTIETARIEVEN:
1/16 pag. f  30,--; 1/8 pag. f 55,--; 1/4 pag. f 85,--; 1/2 pag. t  -140,--; 1 pag. f 240,--.
Kortingen op aanvraag.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: Voor informatie over en verkoop van het Discoboek en "Wat Betekent die Naam” . M. Jamin, 
Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden.Tel. 04199-3856.
Het boek Discocactus door A.F.H. Buining. Omvat 224 pag., 60 kleurenfoto’s en 84 z/w foto ’s. Nog slechts 
voorradig in Engels en Duits. Prijs op aanvraag.
Het boek "Wat Betekent die Naam” . Verklarend woordenboek van nagenoeg alle voorkomende Latijnse 
cactus- en vetplantennamen. Prijs 1 12,50 + f  3,- verzendkosten per stuk.
Bestellen door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds te 
Ammerzoden onder vermelding van het gewenste artikel.
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: Mevr. E. van Dte-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579. 
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus è f  1,50 te bestellen op girorek. 
13.45.616 t.n.v. J. Magnin.

VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
■ 1. Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 3e druk 1986. Prijs f 6,-- 
per stuk.
2. Bewaarbanden voor het tijdschrift. Een jaargang per band. Prijs /  16,-- per stuk incl. portokosten.
3. Verenigingsspelden in broche-vorm of als steekspeld. Prijs f  4,-- per stuk.
4. Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succulenten. Prijs per set van 10 kaarten f 2,50.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortingen.
Informatie en bestellen bij: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom.Tel.: 08389-17088 of 
door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. verkoop te Bennekom on
der vermelding van het gewenste artikel.

EVENEMENTEN

20 juni : Voorjaarsruilbeurs "Grusonia” . Info in het aprilnummer.
27 juni : P lan tenbeurs afd. D ordrecht in ” De Rank” , D ubbe ls teyn laan  70,

Dordrecht. Reserveren tot 15 mei. f 4,~/mtr. bankrek. 161193013 t.n.v. 
Bouma, Dordrecht. Info: 078-311191 bgg 141653.
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6 t/m 9 augustus

22 augustus

29 augustus

29 augustus

5 september

5 en 6 sept.

11 t/m 20 sept 
19 september 
19 en 20 sept.

19 en 20 sept.
18, 19 en 20 sept. 
27 sept.
3 oktober

7 november 
18 t/m 23 juli 1988

: Conferentie en Show van de "British Cactus And Succulent Society” in Man
chester. Info: in het januarinummer.

: Ruilbeurs van de afd. West-brabant. Info in het meinummer en bij J. Koevoets, tel. 
01653-4548.

: Ruilbeurs van de afd. Utrecht. Info in het aprilnummer en bij W. Alsemgeest, tel. 
03484-1083.

: Ruilbeurs van het Oosten in de Hanzehof te Zutphen. Info in dit nummer en bij C. 
Wonnink, tel. 05750-24036.

: Internationale cactus- en Vetplantenbeurs Nijmegen. Info in dit nr. en bij J.M. Reij- 
nen, tel. 08860-71932 of 08850-21604.

: Opendeurdagen van 0.900 tot 19.00 uur bij Kwekerij J. Gielis, Pappotstraat 49, B- 
3180 Westerlo-Tongerloo.

: Spanjereis. Info: in het februarinummer en bij W. Sterk, tel.: 04920-23903.
: Beurs van de afd. Amsterdam. Info in dit nr. en bij J.P. Betlem, tel. 020-790738.
: Europese Landen Konferentie 1987. Info in dit nummer en bij P. Dekker, tel. 01180- 

14726.
: Hortusdagen te Haaren in Groningen.
: Show in de veilinghallen te Eelde.
: Internationale Succulentenbeurs Leuchtenbergia. Info in het meinummer.
: Grote Cactussen- en Vetplantenbeurs in de ’’Sprookjeshof” in Zuidlaren. Info in dit 

nr. en bij P. van Veen, iel. 05940-2166.
: Algemene Najaarsvergadering.
: Aloe 88. Info in het aprilnummer en bij Kees Boele, tel. 05920-40359.

AFDEUNGSNIEUWS

Afd. Amsterdam:
19 Juni : Verslag van zijn reis naar Columbia door Am de Wilde.

Plaats: "De Rietwijker", 3e Schinkelstraat 9, Amsterdam.

Afd. Arnhem:
20 augustus : Zomeravondbijeenkomst t.h.v. de heer B. Tanzer, Brinkstraat 50, Bennekom.

Afd. Dordrecht:
1 juli : Buitenvergadering in de kas van de heer Frans Noltee.

Afd. Flevozoom:
27 juni : Onderling Kasbezoek bij de heren Vis in Putten en Ruiter in Voorthuizen.

Afd. Gouda
18 juni : Lezing door dhr. Liekens uit België over het fotograferen van cactussen.

Plaats: "Het Brandpunt” , Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Groningen:
18 juni : Wandeling door de Hortus o.l.v. dhr. Verloop.

v
o
o
R

F R A N S  N O L T E E  
N 
D

H GEOPEND van 1 juni tot 
e 1 oktober, op de zaterdagen 

van 10-13 uur. 
u Verder op afspraak 
c
C FRANS NOLTEE,
L Rotterdamseweg 88, 
e 3332 AK Zwijndrecht.
N

E tel. 078-124200.
N

CACTUSKWEKERIJ MOLENDIJK
GROENEWEG 179 te ’s-GRAVENZANDE

In de maanden april t/m september is de privé- 
verzameling te bezichtigen op de 2e en 4e zaterdag 
van de maand, van 8-12 uur.
Dan ook gelegenheid tot het kopen van planten. 
Een combinatie met een bezoek aan de kwekerij van 
BONGAARDS in DE LIER, goed mogelijk.
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Afd. Hoogeveen:
1 juli : Een avond samen met de voorzitter van Succulenta, dhr. H. Masman.

Plaats: Hotel Muller, Paltz 7, Beilen. Aanvang: 20.00 uur.

Aid. Leiden:
18 juni : Onderlinge plantenbeurs met eventueel leden van buitenaf.

Plaats: Zaaltje van de Petrus-kerk aan de Lammeschansweg te Leiden. Aanvang: 20.00 
uur.

Afd. West-Brabant:
20 juni : Interne ruilbeurs, plantenkeuring en -verloting.

Plaats: Café-Rest. ” De Linden” , Markt 82 in Etten-Leur.

Afd. Zeeland:
26 juni : Bijeenkomst met als plant van de maand: Parodia door dhr. J. Antheunisse. Tevens

een lezing door een gastspreker.
Plaats: De Thomaskapel aan de Vrijlandstraat in Middelburg. Aanvang: 19.30 uur.

PLANTENBEURS AFD. AMSTERDAM

De kring Amsterdam organiseert op 19 september een beurs in de Hortus Botanicus van de Gemeentelijke 
Universiteit aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam.
Aanmelden en inlichtingen bij de secretaris van de afd. Amsterdam, J.P. Betlem, tel. 020-790738.

10e INTERNATIONALE CACTUS- EN VETPLANTENMARKT NIJMEGEN

Op zaterdag 5 september a.s. zal de afd. Nijmegen voor de 10e achtereenvolgende keer haar jaarlijkse 
Cactus- en Vetplantenmarkt houden in de zalen van het Kolpinghuis te Nijmegen. Het Kolpinghuis ligt 
midden in de stad, 5 minuten van het station.
Om verzekerd te zijn van een goede plaats op de beurs verzoek ik u om mij voor 28 augustus a.s. een 
kaartje te sturen met een opgave van het benodigde aantal meters. Opgaven die na 28 augustus worden 
ingediend kunnen alleen in behandeling worden genomen indien er nog voldoende plaats is.
Maximum tafellengte voor liefhebbers is 5 mtr. a f 4,50/mtr, per deelnemer.
Beroepskwekers kunnen 5 tot 10 mtr. reserveren, prijs: f 12,--/mtr tot 7,5 mtr. Boven de 7,5 mtr. wordt 
f  10,50/mtr. in rekening gebracht.
De zaal wordt geopend om 08.00 uur voor deelnemers en om 09.00 uur voor bezoekers. De beurs duurt tot 
16.30 uur.
Drankjes en warme snacks zijn in de koffieshop verkrijgbaar.
Ik hoop dat ik u allen weer op 5 september in Nijmegen mag begroeten.

Namens de marktcommissie
J.M. Reijnen, De Chamillylaan 33, 5361 LH Grave, tel.: 08860-71932 of 08850-21604.

E X O T I C A
Europa’s grootste aanbod van CAUDEX planten: 

Adenium, Brachystelma, Trichocaulon, Dioscorea, 
Euphorbia, Pachypodium, Pelargonium, etc.

en vele andere botanische rariteiten. 
Plantenli'jst op aanvraag.

Onze kas bevindt zich op 30 km van ROERMOND en is 
geopend van april tot dec. elke zaterdag 9.00-16.00 uur.

ERNST SPECKS, Am Kloster 8, D-5140 Erkelenz-Golkrath, BRD 
Tel.: 02431-73956, maandag - zaterdag 9.00-12.00 uur.
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PERSONALIA

Afd. Leiden
Voorzitter, A.Th.J. van der Aart, Leliestraat 20, 2371 NC Roelotarendsveen. 
Secretaris, S. Kooy, Groenveld 4, 2203 BP Noordwijk, tel.: 01719-12904. 
Penningmeester, P.M.M. Borst-Koelewijn, Irenestraat 22, 2215 HL Voorhout.

OPROEP

Heeft u vragen betreffende de hobby?
Schrijf ze op een briefkaart en stuur deze aan de hoofdredacteur; C.A.L. Bercht, Mauritshof 24, 3481 VN 
Harmelen.

MIJN PROBLEEM

Ik zou graag met u een probleem aansnijden wat mij al een tijdje dwars zit. Zoiets blijft aan mij knagen, 
maar je schuift dit soort zaken almaar voor je uit. U kent dat gevoel misschien ook wel: "Ik vind het be
langrijk maar misschien vinden zij (redactie, lezers) het wel gezeur". Laat ik u eerst eens vertellen wie ik 
ben.
Ik ben waarschijnlijk in uw termen een laatbloeier, d.w.z. de hobby sloeg pas toe met het begin van mijn 
tweede jeugd. Ik ben 5 jaar geleden naar Engeland gegaan met zegge en schrijve 130 plantjes en ben te
ruggekomen met 550 cactussen en vetplanten. U begrijpt, in mijn ogen ben ik al een hele piet, alhoewel ik 
vrees dat voor het meer professionele gilde ik het zuigelingenstadium nog niet ben ontgroeid.
Op het gevaar van in de ban te worden gedaan, zou ik toch een probleem willen voorleggen. Mijn meeste 
ervaring is uiteraard opgedaan in Engeland en misschien zijn mijn hierna volgende opmerkingen niet rele
vant voor Nederland.
Een van de meest aangename dingen van zowel de Engelse als de Nederlandse verenigingsavonden zijn 
de dia-avonden. Een bijna alleswetende heer of dame toont superbe dia’s van de allermooiste planten in 
of uit de allervreemdste streken. Een delicate mengeling van Darwin, Baediker, X-mas travels, biologie en 
pottekijkerij worden in een potpourri van kleuren in zeg 2 uur aan je voorgesteld. De "Showmaster” weet 
zoveel dat ik me na twee minuten al een domme gans voel. Geroutineerd schuift hij de ene na de andere 
dia door het machien en na de vijftigste, of is het de honderdste, of soms de tweenhonderdvijftigste, kijk 
ik glazig en gaan de luiken neer. Als bovendien je zitvlak pijn gaat doen van die harde kantinestoelen, je 
ogen prikken van de rook, je dasje knelt en je buurman breeduit geeuwt, dan snapt u wel dat de pogingen 
van de geachte spreker om ook mij op te stoken naar het hogere in Cactussen en Vetplanten, helaas tot 
mislukken gedoemd is.
Over bijna een half jaar is het weer Sinterklaas en ik denk dat ik de goedheilig man het volgende wensen- 
lijstje van de kleine verzamelaar, die o zo graag wat zou willen leren, zou willen voorleggen:

a. Sommige lezingen hangen als los zand aan elkaar. Nu mag dat goed voor onze planten zijn maar, ik 
die hoop van deze lezingen wat te leren, zou graag begrijpen wat men gaat vertellen. Het zou goed zijn 
als de spreker zich dat realiseert en voor de lezing begint deze samenvat in een korte inleiding.

b. Waarom moeten er altijd zoveel dia’s in één keer vertoond worden? Kwantiteit is geen recept voor 
kwaliteit.

c. Waarom kan de geachte causeur niet werken met een klein lampje op de diatafel. Dat voorkomt einde
loos zoeken naar de juiste tekst.

d. Sommige "Showmasters” gebruiken een systeem van kaarten d.w.z. een kaart per dia met info over de 
planten en allerlei achtergrond wetenswaardigheden. Ik veronderstel dat deze kaart zo uit een 
kartotheek/diatheen komt. Het werkt in elk geval wel lekker snel.

e. Misschien zou het mogelijk zijn dat een stencil met de namen van de getoonde planten kan worden 
meegenomen of verstrekt tegen een kleine vergoeding. Ik vind het onmogelijk om in het donker namen 
van leuke planten op te schrijven en na de show is er vaak geen gelegenheid om er over te praten.

f. Variatie in aanpak is een recept voor aandacht. Dia’s van planten afgewisseld met de bijbehorende 
landstreken of met tekeningen boeien mij meer dan dia's van enkel planten.

g. Dia’s van tekeningen zijn soms enorm verhelderend. Ik vraag mij af of, eventueel met behulp van onze 
vereniging, niet meer gebruik kan worden gemaakt van de capaciteiten van excellente tekenaars/sters 
als Carla Wolters, Arie de Graaf en uit Engeland Mei Roberts.

Misschien klinkt het bovenstaande u wat te kritisch in de oren. Ik kan slechts tot mijn verbazing aanvoe
ren dat ik een oplettend kijkertje ben, zeer graag wat wil opsteken van de lezingen, het zonde vind als wer
kelijk uitstekende dia’s door een verkeerde planning of overdosis niet de aandacht krijgen die ze behoe
ven, en tot nu toe de meeste lezingen in Engeland bijgewoond heb.
Zoals al eerder gezegd, misschien gebeurt het hier niet en dan ben ik in het paradijs aangekomen. Mijn 
Sinterklaaslijstje zou ik dan kunnen verscheuren. Wie weet schenkt hij mij dan een mooie plant.

A.L. Mooiweer, Reijerwaardseweg 16, 2998 XD Barendrecht.
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EUROPESE LANDEN KONFERENTIE 1987

Zoals elk jaar nodigen wij U uit voor deelname aan de E.L.K. op Hengelhoef, het prachtige domein te 
Houthalen - 80 ha groot - en via alle autowegen gemakkelijk te bereiken.
Het is de uitgelezen gelegenheid om kontakten te leggen met andere liefhebbers of verenigingen, en vroe
gere vrienden en kennissen te ontmoeten in een aangename en geellige sfeer, een goed verzorgd cafeta
ria en restaurant met terras in een gezonde groene omgeving en bossen.
De organisatie-commissie van de E.L.K. houdt de prijzen voor deelname zo laag mogelijk, waarvoor U 
comfortabel logement geboden wordt in moderne studio’s, centraal gelegen rond de Pyramide - het confe
rentiecentrum.
De voordrachtgevers worden zorgvuldig uitgekozen, en er wordt rekening gehouden met afwisseling in de 
onderwerpen. Dit wordt overigens wel moeilijker, want wie hebben er al geen lezingen gegeven in de 20 
jaar dat de E.L.K. bestaat.
Alle lezingen zullen weer worden gehouden in de prachtige aula van de Pyramide.
Bovendien kunt U profiteren - indien we van liefhebbersprijzen mogen spreken - van een uitgebreide ver
koopbeurs (de naam ruilbeurs is wel achterhaald) in de directe omgeving van de projectiezaal in het Pyra- 
midegebouw.
Ook dit jaar zullen talrijke Europese landen een afvaardiging sturen. Zo verwachten wij Italianen en 
Spaanse liefhebbers. De Engelsen hebben reeds enkele jaren de weg naar Hengelhoef gevonden, en elk 
jaar wordt het aantal van hun deelnemers verhoogd.
Mogen we ook U op 19 en 20 september a.s. in Hengelhoef begroeten?

Ruil- en verkoopbeurs
Aan de deelnemers van de E.L.K. wordt weer de gelegenheid geboden tijdens de E.L.K.-dagen op 19 en 20 
september a.s. hun planten aan de man te brengen.
Zowel liefhebbers als handelaars zijn tot de beurs toegelaten, op voorwaarde dat zij ingeschreven zijn als 
deelnemer aan de E.L.K., hetzij voor het volledige weekend, hetzij gedeeltelijk, hetzij zonder overnachting 
of maaltijd (zie het inschrijvingsformulier).
De prijzen per lopende meter (tafel) wordt hetzelfde gehouden als vorig jaar, n.l.: 
voor de liefhebbers: Bfrs. 170 voor de eerste meter

Bfrs. 320 voor twee meters
wie meer dan 2 meter nodig heeft wordt als handelaar beschouwd, en betaalt vanaf 
de derde meter Bfrs. 500. 

voor de handelaars: Bfrs. 500 per meter;
voor de huur van een grotere ruimte of een afzonderlijk lokaal kan steeds contact 
worden opgenomen op het hierna vermelde telefoonnummer.

De toewijzing van de plaatsen geschiedt naar datum van de betaling van het verschuldigde bedrag.
De betaling kan slechts geschieden vanaf 1 augustus 1987, op Belgische postrekening nr. 000.1475983.31 
van Dhr. E. Lanssens, Bruggesteenweg 98, D 8080 Ruiselede in België, onder vermelding van het aantal lo
pende meters (telefoon Dhr. Lanssens is 09.32.51.68.88.58.
Wij herinneren U er nog aan dat iedereen gehouden is de Conventie van Washington inzake wildplanten 
na te leven. De E.L.K.-commissie kan bij inbreuk daarop, op geen enkele manier verantwoordelijk worden 
gesteld.
Ook U hopen we weer op 19 en 20 september a.s. te Hengelhoef te ontmoeten.

CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD GAAT VERBOUWEN!!!

Er komt een nieuwe kas, 4x zo groot als de huidige.
Ter gelegenheid hiervan geven wij alle SUCCULENTA-leden tot 

1 augustus 1987 een korting op alle planten van 20%.

PROFITEER VAN DEZE AANBIEDING!!!

Lakerveld 89 LEXMOND Tel. 03474-1718.
Geopend: zat. 8-18 uur, maandag t/m vrijdag alleen na tel. afspraak.

53



Programma lezingen E.L.K. 1987.
Zaterdag 19 september:
15.00 uur Dhr. Vande Caveye (Nederlands)

Braziliaanse cactussen, speciaal Disco's.
16.30 uur Dhr. Donald (Engels)

Reis door Bolivia en de Sulcorebutia.
18.00 uur Avondmaal.
19.30 uur Opening van de E.L.K. met welkomstwoord door de voorzitter.
20.00 uur Dr. Haskinger (Duits)

Noord-Amerikaanse cactussen.
22.00 uur Gezellig samenzijn.

Zondag 20 september:
08.00 uur Ontbijt.
09.30 uur Dhr. de Looze (Nederlands en Engels)

Onderwerp wordt nader bekend gemaakt.
11.00 uur Prof. Berthet (Frans) Directeur Jardin Botanique de la Ville de Lyon

Vorstbestendige cactussen.
13.00 uur Middagmaal.
De Ruil- en verkoopbeurs is op zaterdag geopend van 12.00 tot 19.00 uur en op zondag vanaf 09.00 uur.

INSCHRIJF FORMULIER E.L.K. HOUTHALEN OP 19 EN 20 SEPTEMBER 1987.

Vóór 1 september a.s. terug te zenden aan:
P. Dekker, Noordweg 476. 4333 KM Middelburg (tel. 01180-14726).

Naam en voorletters : 

Adres

Plaats en postcode : 

Telefoonnummer

Volledig weekend volwassenen t 90,00
(avondmaal, overnachting, kinderen tot 12 jaar t 51,00
ontbijt, middagmaal, deel kinderen tot 6 jaar / 34,00
name conferenties en 
ruilbeurs)

toeslag voor 1-pers. studio f 18,00

Alleen zaterdag volwassenen I 36,00
(avondmaal, conferenties, kinderen tot 12 jaar t 10,50
ruilbeurs). kinderen tot 6 jaar f 7,00
Alleen zondag volwassenen t 42,00
(middagmaal, conferenties, kinderen tot 12 jaar f 16,00
ruilbeurs). kinderen tot 6 jaar f 11,00
Deelname zonder maaltijden volledig weekend f 24,00
en zonder logement alleen zaterdag f 18,00

alleen zondag t 18,00

Inschrijvingen worden slechts geboekt na ontvangst van het verschuldigde bedrag.
Wilt U het verschuldigde bedrag vóór 1 september a.s. storten op postrekening no. 722192 ten name van 
P. Dekker, Noordweg 476 te Middelburg, graag onder vermelding van het aantal personen en de soort van
deelname.
Datum:.......................................  Handtekening;.......................

CACTUSSEN - SUCCULENTEN KWEKERIJ

A.N. BULTHUIS
3945 BC Cothen - Groenewoudseweg 14 

tel. 03436 -1267

Geopend maandag - zaterdag

Bijzondere botanische planten, speciaal
cactussen en andere Succulenten.

KWEKERIJ PIETERS, Hamweg 6, 
9623 PB Lageland (tussen Groningen 
en Slochteren). Tel.: 05981-204. 
Geopend: donderdag, vrijdag en 

zaterdag van 9-18 uur.
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DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel

WIJ BIEDEN AAN:

hobbybenodigdheden
boeken

— een grote sortering hulpmiddelen voor de succulentenverzorging;

— veel boeken over cactussen en andere vetplanten;

— zeer interessante antiquarische boeken en tijdschriften 
over cactussen en andere succulenten.

Vraag naar onze 
gratis katalogus

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

FRANK SÜPPLIE,
Weg langs het Kerkhof 1, (nabij Kapel i/h Zand), 6045 AN Roermond, tel. 04750-19389.
geopend: zaterdags van 11.00 tot 17.00 uur, ma./vr. na tel. afspraak.
Zeldzame cactussen en vetplanten, winterharde vetplanten en geraniums, Lithops, Epiphytische 
cactussen enEPIPHYLLYM HYBRIDEN. De geïllustreerde plantenlijst wordt toegestuurd na stor
ting van t 3,25 op giro 3710170. Ook verzending is mogelijk!

De laatste tijd worden er door andere kwekers in Limburg 'Phyllocactusssen’ aangeboden. Hiervan 
zijn een groot deel foutief op naam. Epiphyllumliefhebbers zijn vooral afhankelijk van het naam- 
etiket, klopt dit niet dan is het een grote teleurstelling als de plant over enkele jaren bloeit. Bij ons 
hebt U dit probleem niet. Wij zijn op de eerste plaats nog altijd liefhebber en alle stekken die wij 
verkopen zijn van onze eigen planten die reeds gebloeid hebben en die juist op naam staan. Wij 
verkopen geen fantasienamen maar soorten die erkend worden door de EPIPHYLLUM SOCIETY 
OF AMERICA. Eventueel kunt U met mij een afspraak maken voor inzage van de door hun uitge
geven lijst.

Ook geven wij lezingen over Epiphyllum en over Epihyptische cactussen.

Veel is er te zien in onze geheel vernieuwde tuin en showkas

KOM OOK EENS KIJKEN!!!

Gedurende de maanden juni, ju li en augustus geven wij op vertoon van deze 
advertenties een éénmalige korting van 20% op ALLE planten.
Ons sortiment bevat meer dan 5000 soorten cactussen, vetplanten, epiphyten, 
alpenplanten en vele bijzondere kamer-, kas- en tuinplanten.
Wij zorgden voor een sfeervolle en educatieve presentatie en geven U deskun
dig advies.

Tijdens de plantenbeurs afd. Dordrecht op 27 juni a.s. houden wij open huis.

U BENT VAN HARTE WELKOM

BLOEMEN- EN PLANTENTUIN
FAM.VAN DONKELAAR

Laantje 1 Werkendam Tel. 01835-1430
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NIEUWE LEDEN

Raymakers R., Sonvalwijk 93, Landen, België
Kruis K.V.H., Mr. Troelstralaan 72-A, Amstelveen
Nieuwenhuis M., Oranjestraat 12, Aalsmeer
Synghel Jozef van, Rue des Brasseurs 9, Mousoron, België
Dekkers M.J.C.M., Louis-Couperusstraat 21, Zegge
Nuis A.J., Fruit 16, Barendrecht
Walraven E., Legmeerplein 8-III, Amsterdam
Buitenkamp G., Vogelplantsoen 113, Dieren
Heylens Morena, van Lierdestraat 41, Denderleeuw,

België
Kwist J.R., Nieuwe Ebbingestraat 90, Groningen 
Chancharme Maurice, 19 Route St. Sebastien, Nantes, 

France
Budding-v. Heemsbergen J, Donderberg 32, Rhenen 
Budding-v. Setten E., Berkenlaan 24, Rhenen 
Jahn Mevr. H.M., Churchillaan 574, Terneuzen 
Venekamp-Hofman M.. H. de Vriesweg 2, Haren 
Schipholt Lutke, Korte Hoefstraat 1A, Tilburg 
Bibl. Afd. Arnhem, H. Spies, Gerard Doustraat 22,

Veendaal
Bos T.T.. Mercuriusweg 56, Purmerend 
Verreth Mare, Schrickstraat 77, Heist o/d Berg, België 
Crissijn Mevr., Clavecimbellaan 61, Rijswijk 
Houthuysen Mevr., Valkenkant 321, Maarssen 
Wittendorp Mevr. G., Peteweg 8, Ede 
Pendelaers Leon, Nieuwmoersesteenweg 74, Essen, België 
Wasbeek-Vos Mevr. M. van, C.D. Tuinenburgstraat 109, 

Rotterdam
Diepenbeek M.H.J.T. van, Achterste Loo 16, Bergeyk 
Vernes M.A., Schaffelaarstraat 15, Arnhem 
Gorp F. van, Zandstraat 11, Alphen 
Kort J.A.M. de, Pijperring 191, Delft 
Neurskens P.A., Dr. H. Colijnlaan 206, Rijswijk 
Meerwijk J.A., Dierenriem 84, Bilthoven 
Visser A.J., Hooilaan 107, Breda 
Nisen Jimmy, Rapetstraat 63, Wervik, België 
Nitert J.M.H., Oude Deldensestraat 37-A, Borne 
Blokker J.G., Jouhertstraat 11, Den Helder 
Philippo J.J., Schoenerstraat 20, Den Helder 
Thiele Siegfried, Albert Einstein-str. 28, Bretten-B.R.D. 
Toetie Soewardi Mrs., Jln. Tebtare Pelajar 40 AL, Ujung 

Pandang-lndonesië
Radjawane Mrs. L , Jln. Jenderal Soedirman 88A, Ujung 

Pandang-lndonesië
Denauw Patrick, Neder-Mosscher 35, Kortrijk, België 
Sleiter Prof. G., Via Monto Tomatico 16, Roma, Italia 
Steen C.P.M., Satijnvlinderlaan 83, Eindhoven 
Neervens J., Dirk Boutstraat 14, Helmond 
Boo J. de, Van Goghstraat 29, Arnhem 
Raspe-Visser M., Nijverheidstraat 6, Zuidbroek 
Gruppen J., Akeleiweg 132, Groningen 
Hoeksma Mevr., De Sluster 19, Wieringerwerf 
Hof v. 't-Holling L.M.H., Cauwenhove 7521, Zeist 
Haut L.A.V., Laan van Vollehove 925, Zeist

VRAAG

> E N

AANBOD
Opgaven voor het juni-nummer moeten vóór 15 
juni bij de heer M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 
LH Geffen zijn. Leden van Succulenta mogen per 
jaar éénmaal gratis een advertentie zetten in deze 
rubriek. Alleen advertenties de hobby betreffende 
worden opgenomen.

Gevraagd: The Stapelieae (compleet) van White 
and Sloane en Stapelieae of Southern Africa van 
Luckhoff. Tevens zoek ik allerlei Caralluma- 
soorten. J.C. Knotters, Leie 31, 8032 ZE Zwolle, tel. 
54627.

Gevraagd: Stekken van Haworthia, Astroloba, 
Echevaria, Gasteria en aanverwante soorten. 
Aanb. P. Pijpers, Pr. Irenelaan 72, 2404 BJ Alphen 
a/d Rijn.

Te koop: Ca. 200 st. cactussen 3-15 jaar oud, prima 
onderhouden, allemaal verschillende soorten. To
taal prijs f 200,--. J.W. Lubbers, Kon. Wilhelmina- 
weg 5, 7391 ER Twello, tel. 05712-72543.

BLOEMEN- EN PLANTENTUIN

FAM.VAN DONKELAAR
LAANTJE 1 WERKENDAM TEL. 01835-1430

Nog steeds kunt U zaaien!
Bestel nu onze uitgebreide GRATIS zaadlijst 
van cactussen, vet- en andere planten.

r  A

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10, 5973 NR LOTTUM/NL.
Tel. 04763-1693

PHYLLOCACTUSSEN
meer dan 250 soorten!

Een sortimentslijst wordt u op aanvraag 
toegestuurd.

Geopend: van dinsdag t/m zaterdag 
van 09.00 tot 12.00 en 
van 13.00 tot 18.00 uur.

karlheinz uhlig - kakteen
7053 KERNEN i.R. (Rommelshausen)

W.-Duitsland LILIENSTR. 5

UIT DE PLANTENLIJST 1987
DM DM

Echinocereus acifer 5,- 10,-
baileyi v.
albispinus 7,- 12,-
sp. n. 8,- 10,-

Barschella schumannii 10,- 12,-
Sulcorebutia oenantha 7,-

candiae 5,- 7,-
mizquensis 6,- 7,-
pampagrandensis 6,- 8,-
sp. n. WR 593 6,- 8,-
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H oe M am m illaria  napina haar b loe iprob leem  oplostel?)

THEO NEUTELINGS

Voor elke rechtgeaarde cactusliefhebber blijft het een uitdaging om als 
moeilijk bloeibaar te boek staande planten toch in bloei te krijgen. Dat het 
toeval daarbij soms een beduidende rol speelt is voor mij bij Mammillaria 
napina (= mammillaria met een peenwortel) een wel sprekend voorbeeld. 
Zo'n vijftien jaar terug kocht ik mijn eerste exemplaar van deze soort en be
zorgde haar de meest zonnige plek in mijn verzameling. In de literatuur 
zocht ik naar zoveel mogelijk informatie over de natuurlijke habitat en uit 
de gegevens meende ik te mogen concluderen, dat dit vrij witte, dichtbe- 
doornde bolcactusje van ca. 4 cm doorsnede veel zonlicht op grotere 
hoogten van nature gewend was. Maar van enige bloei bleek in de loop der 
jaren totaal geen sprake. Daardoor raakte dit plantje in mijn kas uit mijn 
aandacht. Ze kwam in een uithoek terecht, waar de zon niet zo overdadig 
scheen, als de hemel dat in onze contreien al mogelijk maakte.
Het voorjaar daarop ontdekte ik een negental bloemknoppen, die al redelijk 
ontwikkeld waren! Ze stonden "mannetje aan mannetje", precies in een 
halve cirkel rondom het kopgedeelte, geografisch gezien lopend van west 
over noord naar oost; over de zuidzijde was geen enkele bloemknop te 
bespeuren!

Dat ik zeer verbaasd was over deze constatering, laat zich maar al te ge
makkelijk raden. Na een paar weken stond zij in volle bloei, een ware 
schoonheid. Sindsdien blijft M. napina op dezelfde plek staan. Alleen blijft 
voor mij een ander probleem: Wat is nu het verschil tussen de overdadige 
zon op een Mexicaanse berghelling en het waterige Nederlandse zonlicht? 
Of is het een toevalstreffer?

Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal



Aloe variegata, bekend, maar vooral miskend!

J. CLAESEN

Waarom een artikeltje wijden aan een plant, die omzeggens niemand nog 
bezit, en die, qua faam, zo "to t op de draad versleten" is, dat geen enkel 
respectabel tijdschrift het nog aandurft er iets over te schrijven, uit vrees 
voor gezichtsverlies. De auteur dezes heeft niets te verliezen, hij kan het 
onderwerp dus onbevreesd behandelen. Maar hij is ook en vooral bekom
merd om het lot van deze plant, die toch tot de fraaiste en meest dekoratie- 
ve onder de vetplanten kan worden gerekend. Deze plant met zijn prachtige 
allure en die ooit hoog geprezen werd, wordt tegenwoordig genadeloos 
door de liefhebber aan haar lot overgelaten. Ten onrechte meen ik. Deze 
plant verdient beter. Wij halen ze uit de vergeethoek en geven haar waar ze 
recht op heeft: rehabilitatie. Natuurlijk zijn er nog andere planten die door 
de tand des tijds aan interesse hebben ingeboet en waarvoor men even
eens aan de klaagmuur kan gaan staan om rehabilitatie op te eisen. Om er 
maar twee te noemen uit hetzelfde geslacht: Aloe m itriform is  en Aloe 
aristata. Ook deze twee fraai getekende planten worden door de liefhebber 
totaal gedesavoueerd. Men treft ze nog alleen in kantoorgebouwen aan; 
kantoren zijn de laatste opvangcentra voor deze verbannen planten. Plan
ten gaan naar een kantoor om er te sterven!
Waarom planten, die eens alom geliefd waren, plotseling niet meer in de 
gunst zijn en uit de circulatie verdwijnen, is niet steeds gemakkelijk te ver
klaren. Maar wellicht zullen de optredende modeverschijnselen hier niet 
vreemd aan zijn. Een aantal decennia geleden was Aloe variegata één van 
de meest populaire planten in Europa; zij genoot een universele bekendheid 
en sierde elke vensterbank. Ook voor de liefhebber was het een begeerde 
plant. De vraag was zo groot, dat zij massaal uit Zuid-Afrika werd inge
voerd, dermate dat de groeiplaatsen sterk uitgedund werden en zich nu 
nog steeds niet hersteld hebben. Onze grootouders hebben deze planten 
steevast voor het raam zien staan, maar ook in de liefhebberskassen waren 
zij een vaste waarde. Toch heeft deze plant zich niet kunnen handhaven, zij 
heeft het moeten afleggen tegen andere modeplanten. Trendmakers waren 
onder meer: Sanseveria trifasciata  (de "vrouwentong", die nu wel eens 
als ouderwets, stijf en lelijk bestempeld wordt, maar toch nog op sommige 
plaatsen niet weg te denken is), Crassula arborescens (het boompje met 
de dikke bladeren), Euphorbia trigona (met de groene blaadjes in de 
nieuwgroei) en tegenwoordig de alom aanwezige Yucca's en Dracaena's. 
\Ne zijn dus ver verwijderd van de glansperiode van A. variegata, maar wie 
durft te beweren dat deze periode niet terugkomt? Het zou volstaan dat de 
een of andere slimme kweker de teloorgang van deze plant luid verkondigt, 
om ze weer volop in de belangstelling te brengen. Wanneer breekt de revi
val van Aloe variegata aan? Overigens: hoeveel van onze leden bezitten de
ze plant nog? Hoeveel, zei U. Dat is dan echt jammer!

W at w ij nog m oeten  w e ten  over A loe variegata
Deze "tijger-aloë" of "patrijsveer" is een door spruiten aan de basis grote 
groepen vormende plant, die in haar vaderland (Karroo) in de bloeitijd een 
prachtige aanblik biedt. De bloeistengel wordt tot 30 cm lang, waaraan 
zich een dertigtal levendig rood gekleurde, 4 cm lange, buisvormige bloe
men ontwikkelen, die zich de een na de ander openen, zodat de gehele 
bloeitijd soms 3 tot 4 weken duurt. Aangezien het een winterbloeier is, zal



Aloe variegata

Tekening van 
de schrijver

onze kas er ook wat kleuriger uitzien in de winter. Niet allen hebben er ech
ter evenveel succes mee. De vermeerdering geschiedt heel eenvoudig door 
uitlopers, die zich, als men de moederplant enige jaren laat staan en dus 
niet verpot, voldoende ontwikkelen. Deze bewortelde scheuten kunnen dan 
uitgegraven worden en afzonderlijk opgepot. Men doet er goed aan niet al
le scheuten ineens van de moederplant te verwijderen, aangezien zich dan 
niet zo spoedig weer opnieuw plantjes ontwikkelen. Persoonlijk vind ik het 
beter dat de scheutjes zo lang mogelijk bij de moederplant blijven staan, 
terwille van het esthetisch effekt. Een mooie groep oogt veel leuker. Ook 
op te merken valt, dat deze plant beter in de huiskamer gedijt dan in een 
kas, daar de planten van droge, warme lucht houden en weinig water moe
ten hebben. Een ideale plant dus voor vensterbankkwekers. Deze plant 
werd in 1 701 door Wilh. Adr. van der Stel, toenmalig Nederlands gouver
neur van Zuid-Afrika, naar de Amsterdamse hortus overgebracht. In 1715 
werd zij beschreven als: "Aloe africana humilis foliis ex albo et viridi varie
gatis” . In het post-linneaanse tijdvak werd deze beschrijving verkort tot 
Aloe variegata.
Onder "bekend maar vooral miskend" kunnen heel wat planten onderge
bracht worden. Wie zet de serie voort?

Eendekkerlaan 22, 1150 Brussel
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M esem bryanthem aceae (LV)

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

85. Nananthus N.E. Brown
(afgeleid van het Griekse woord nanos = dwerg en anthos = bloem)

De succulentenliefhebber die houdt van kleine planten, vindt in de groep 
van de Nananthinae veel van zijn gading. De Aloinopsis, Titanopsis, Ra- 
biea en Khadia. Allemaal kleinblijvende, zodevormende plantjes en voor
zien van een wortelstok. Bij Nananthus is die wortelstok uitgegroeid tot een 
naar verhouding grote, dikwijls vertakte, penwortel. De penwortel is bij vol
wassen planten enkele malen langer dan de hoogte van de bladrozet. Het 
is daarom raadzaam de planten te kweken in hoge potten zodat de wortels 
voldoende ruimte hebben.
Alle Nananthus-soorten zijn zeer aantrekkelijke plantjes die bij een goede 
verzorging redelijk rijk kunnen bloeien. Zij vormen bladrozetten waarvan de 
bladeren ontspringen uit de kop van de penwortel. Op de duur ontstaat 
door vertakking aan de basis, een meerkoppige rozet van korte, min of 
meer langgerekte, driehoekige, spatelvormige blaadjes, in doorsnede ook 
driehoekig en aan de onderzijde gekield. De bladeren zijn zowel aan de 
boven- als aan de onderzijde voorzien van tamelijk grote wratten. Ze heb
ben daardoor een ruw uiterlijk. Bij een zonnige standplaats, en dat verlan
gen de planten zeer zeker, kleuren de bladeren prachtig grijsgroen.
Sneller groeiers zijn het allerminst en daardoor zeer attractief voor kleinbe- 
huisden.
De cultuur is niet zo moeilijk. Het grondmengsel dient zeer doorlatend te 
zijn en kan bestaan uit 50% zeer grof zand, 25% korrelige klei en 25% 
goede potgrond. Vermeerdering kan geschieden door zaaien en door 
scheuren van de rozetten met een deel van de wortelstok. Zaailingen groei
en goed en kunnen al in het tweede jaar bloeien. Men doet er verstandig 
aan de zaailingen niet al te snel (te vochtig) te laten groeien. Zij groeien dan 
namelijk te ijl uit en krijgen niet hun gedrongen, natuurlijke uiterlijk. In de 
winter zijn zij dan veel te sappig en verliezen zullen niet uitblijven.
De groeitijd van Nananthus valt in de nazomer en zij bloeien in de herfst, 
's Winters moeten de planten geheel droog gehouden worden en wel tot 
aan de lente. Daarna voorzichtig beginnen met watergeven, van onderaf. 
Zodra de planten zich volgezogen hebben, geen water geven tot aan de 
laatste weken van augustus. Vele soorten houden in de zomer namelijk een 
rustperiode. De planten kunnen slechts in een verwarmde kas gekweekt 
worden en wel op een zonnig, warm plaatsje. In de rustperiode kunnen en
kele blaadjes verschrompelen en indrogen tot harde resten, die bij het ver
potten gemakkelijk verwijderd kunnen worden. U zult bij het verpotten ver
steld staan van de grootte van de wortelstok/penwortel. Als de ruimte in de 
pot geheel in beslag genomen is door de wortel, dient vanzelfsprekend een 
grotere maat pot genomen te worden.
De bloemen zijn nagenoeg zittend en de bloemblaadjes spreiden zich vlak- 
liggend over de rozetjes uit. Bloemkleur geel tot vuilgeel, veelal met een ro
de middenstreep.
Het geslacht Nananthus is zeer nauw verwant aan Aloinopsis en omvat 9 
tot 10 soorten en enkele variëteiten. Herre vermeldt 9 soorten en Jacob
sen 1 0. De bekenste zijn wel N. aloides met gele bloemen; N. aloides var. 
striata, geel met donkergele tot rode middenstreep; N. cibdelius, vrijwel 
gelijk aan en waarschijnlijk synoniem met de voorgaande variëteit; N. pole-



Nananthus abides var. striata Foto A. de Graaf

evansii, glanzend goudgele bloem met rode streep en N. vittatus, lichtgele 
bloem met smalle, rode middenstreep. De meeste soorten zijn afkomstig uit 
een groot verspreidingsgebied, voornamelijk in de Kaapprovincie, Oranje 
Vrijstaat en Transvaal. Enkele soorten groeien in een klein gebied op de 
grens van Botswana en Namibië.

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

H et zaaien van P arod ia 's*

WALTER WESKAMP

Het zaaien (en grootbrengen van de zaailingen) van de grote zaden 
(0,7-0,1 mm) van de soorten uit de Parodia-ondergeslachten Obtextosper- 
mae en Protoparodia levert in 't algemeen geen problemen op. Meer moei
lijkheden bereiden ons de microsperme zaden (0,3-0,4 mm) van de soor
ten uit het ondergeslacht Parodia. De beste resultaten heb ik met de vol
gende methode (met jaartallen voor enig houvast):
In december 1 987 vul ik plastic potjes met gestoomde aarde. De grond 
wordt aangedrukt, de zaden erop en ook die lichtjes aandrukken. Het zaai
sel afdekken met een laagje (5 mm) gebakken kleikorrels (grootte 1-3 mm) 
en van onder af vol laten zuigen met water. Het potje plaats ik in een 
plastic zakje dat goed dichtgeknoopt wordt. Het geheel zet ik op een lichte 
plek in een verwarmde omgeving (woonkamer).
Ongeveer half april breng ik de zaaipotjes over naar mijn kas. Pas in au
gustus worden de plastic zakjes geopend. Geopend blijven ze dan in de kas 
staan. In februari (1 989) breng ik de zaaipotjes over naar de woonkamer 
en geef ze dan regelmatig water. Zo kunnen ze weer snel aan de groei ko
men. Half april gaan ze dan weer de kas in.
V e e l  SUCCeS. Siedlerkamp 1, D 2300 Kronshagen

'  Op verzoek van de redactie. Vertaling: Ludwig Bercht
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Parodia com arapana Card
PETER MANSFELD

Uit de prachtige bruine schedel komen eens per jaar kleine, diep goudgele 
bloemen te voorschijn. Dit is het resultaat van een succesvolle en juiste 
verzorging.
In 1 950 werd deze mooie Parodia door Cardenas bij Comarapa, dept. San
ta Cruz, Bolivia, ontdekt. De planten kunnen tot 5 cm hoog en tot 8 cm in 
doorsnede worden. Alle dorens zijn geel met een bruin puntje.
Het zijn geen lastige klanten in de cultuur. Ofschoon enkele auteurs het 
raadzaam achten de planten te enten, groeien ze op eigen wortel prima. Ze 
zijn evenwel enigszins gevoelig voor vocht aan de wortelhals.

Parodia comarapana Foto: Peter Mansfeld

Een koele en droge overwintering en een zonnige plaats in de zomer, te za- 
men met een gelijkmatige vochtigheid, beloont de plant ons met een rijke 
bloemenpracht, de bloeiwilligheid treedt op bij een plantdoorsnede van 
zo'n 4 cm.

Brauergasse 3, DDR 2500 Rostock

Vert.: Ludwig Bercht
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Parodia muhrii Brandt
WALTER WESKAMP

In 1 978 beschreef Brandt in de K .O .R .d ) een soort uit de vormengroep 
van Parodia aureicentra Backbg. als Parodia muhrii. Als vindplaats gaf hij 
op de Andes-provincie Salta (Noord-Argentinië), waar ze zou groeien in de 
bergen in de omgeving van het dorp Payogasta. Brandt plaatste nog de vol
gende opmerkingen: "Deze soort is nauw verwant met P. aureicentra. Ze 
groeit echter niet platrond, maar rechtopstaand zuilvormig; de midden- 
doorns vertonen geen roodbruine noch gele kleuren, maar zijn mooi ree
bruin. Daarbij heeft zij nog een uitgesproken holle vrucht, die niet over het 
hoofd kan worden gezien. Import 1 973 . Ik draag deze mooie soort op aan 
Mevrouw Muhr, Jujuy/Argentinië, die voor ons zo vele en interessante cac
tussen verzameld heeft".

A anvu lling en  en rechtzettingen
Deze soort werd onder de aanduiding B1 90 door de firma Muhr in de jaren 
1 973 en 1 976 geleverd. Van alle Parodia's die onder B-nummer in aan
zienlijke aantallen naar Europa zijn gestuurd, ontbreekt de opgave van de 
herkomst. Zo moest ook hier Brandt gissen en koos hij een volledig onjuiste 
vindplaats. In de omgeving van Payogasta, waar Brandt haar voorkomen 
aangeeft, tot voorbij Potrero wordt slechts P. variicolor gevonden. Omdat 
deze soort dezelfde zuilvormige groei vertoont en de bedoorning zowel als 
het aantal dorens ook sterk overeenkomen, kan dit Brandt verleid hebben 
de groeiplaats van P. muhrii ook in deze omgeving te vermoeden.
Holle vruchten zijn bij alle soorten en variëteiten die tot de vormengroep 
van P. aureicentra behoren, geen uitzondering, eerder regel. Uit mijn obser
vaties concludeer ik dat dit bij P. muhrii juist zeer sterk aanwezig is. Mijn 
beschrijving van de vrucht luidt dan ook: geheel met kleine, afgeronde, ge
le schubjes bezet, gehuld in dichte witte wol, eerst gelig, dan lilarose, 25 
mm hoog en 9 mm breed; bij rijpheid verschrompeld tot 1 5 mm hoogte, 4 
mm breed in het bovenste deel, aan de onderkant halfbolvormig en 8 mm 
breed, geelbruin, iets hardschalig en vol met zaden.
Betreffende de "reebruine" (volgens de kleurenindex van Ostwald oranje
bruin) kleur van de dorens waaraan Brandt een bijzondere waarde toekent 
als onderscheidingskenmerk moet gezegd worden dat dit geen criterium is 
waarop men soorten baseert.
Nee, P. muhrii "leeft" dank zij haar kleinere zaden. Deze kleine zaden, die 
eerder in mijn bezit waren dan de erbij behorende planten, geven aan dat 
de vormengroep zich verder naar het zuiden uitstrekt dan we tot toen aan
namen. Het is Rausch, die ze waarschijnlijk als eerste, op zijn reis in 
1 964/65, verzameld heeft. Hij duidde ze aan met de naam P. aureicentra 
var. rubrispma (WR 1 64).  Volgens Rausch - en intussen ook bevestigd 
door Herzog - zijn er meerdere populaties van dit taxon gevonden in een 
gebied van Molinos tot ongeveer 1 5 km zuidelijker in de richting van An- 
gostaco.
In 1978 was het echtpaar Piltz op een van deze groeiplaatsen; P. muhrii (P 
1 55) groeit daar voornamelijk hangend aan steile berghellingen. Oude vol
wassen planten zijn tot een halve meter lang, waarvan het doornloze on
derste deel ongeveer 80%  uitmaakt; de met dorens bezette kop is pijpvor- 
mig omhoog gericht. Habitus, vrucht en zaad zijn gelijk aan die van B 1 90. 
De zaden zijn, zoals Brandt al aangaf, slechts 0 ,6  mm lang, terwijl ze van
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Parodia m uhrii F°<° van de schrijver

alle andere taxa uit deze vormengroep 0,8-0,9 mm lang zijn.
Hetgeen onder de nummers B 1 1 en B 1 2, de laatste met meer geelbruine 
dorens, door Muhr verspreid is, moet uit dezelfde omgeving zijn, zo blijkt 
uit de zaden. De "pijpvormige" P. muhrii groeit samen met een gladzadige 
Parodia (P 1 56); dit samengroeien ziet men bij alle verwanten van P. muh
rii (in deze omgeving ontdekte Rausch ook nog witbedoornde Parodia's 
(WR 7 55) eveneens met zaden met een gladde testa). P. muhrii is de 
meest zuidelijk voorkomende soort uit het ondergeslacht Protoparodia.

Op zijn verzoek ben ik Haage behulpzaam geweest bij het verzamelen van 
gegevens van alle tot dato gepubliceerde soorten en variëteiten uit het 
geslacht Parodia. Ik heb hem gewezen op vergissingen, nalatigheden en 
foutieve opgaven van vroegere auteurs alsook uitdrukkelijk op andere we
tenschappelijk belangrijke en daarmee onontbeerlijke gegevens. Tevergeefs, 
moest ik vaststellen toen zijn boek uitkwam. Het geslacht Parodia bestaat 
daar uit een aaneenschakeling van namen met dikwijls foutief commentaar. 
Het is jammer voor de verzamelaar en liefhebber die zich oriënteren wil. Dat 
Haage de door mij voorgestelde synoniemie niet overnam, hangt samen met 
het waardeoordeel dat de meeste auteurs hechten aan een nieuwbeschrij- 
ving. Het daarbij gegeven commentaar wordt steeds weer overgeschreven. 
Het verwonderde mij evenwel een beetje, dat Haage juist bij dit taxon een 
uitzondering maakt en ze indeelt bij P. variicolor. Alhoewel ze eraan verwant 
is, behoort ze beslist niet tot deze soort. Zo heb ik het Haage ook medege
deeld^).

Al vele jaren staat in mijn verzameling een plant met de naam P. aureicentra 
var.. De bedoorning is prachtig oranjebruin. Toen eindelijk de geeloranje
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bloemen zich presenteerden, bestoof ik deze met het stuifmeel van P. rau- 
schii. De bloemkleur en de na de bevruchting verkregen vruchten en zaden 
klopten zeer nauwkeurig met de beschrijving die Brandt gegeven had voor P. 
muhrii.
De door het echtpaar Piltz ten zuiden van Molinos verzamelde Parodia (P 
155), eveneens met een oranjebruine bedoorning, ontwikkelde na aan
komst in mijn kas een grote rode holle vrucht. Het zaad, waaruit ik vele klei
ne muhrii's opkweekte, klopt volledig met de opgave van Brandt. Het jaar er
op kwamen de bloemen die echter rood waren (overgangsperianthbladeren 
karmijnlila, buitenste en binnenste perianthbladeren licht zalmkleurig). Ook 
de bekleding van de bloembuis is afwijkend. Bij de ene plant zijn de schub
ben rose en groot, bij de andere kleiner en geel.
Ik heb bij verschillende soorten uit het ondergeslacht Parodia rood- en geel- 
bloeiende planten, behorend tot dezelfde populatie, vastgesteld. Dan zijn 
echter de schubben in grootte, vorm en kleur zonder uitzondering alle gelijk. 
Ik concludeer dan ook dat de twee planten die ik heb, uit twee verschillende 
populaties komen (dat er meerdere zijn, bevestigen Herzog en Rausch). Men 
zou deze roodbloeiende planten als een variëteit van P. muhrii kunnen be
schrijven.
Tot slot nog iets over de naam die Brandt aan deze soort gaf. Het epitheton 
heeft betrekking op een vrouwelijke persoon en zou dan muhriae moeten lui
den. Echter, omdat mevrouw Muhr helemaal niet zelf verzameld heeft - zij 
liet dat door anderen doen - zou muhriana correct zijn. Wordt een plant naar 
de vinder van het mannelijke geslacht vernoemd, dan is de genetieve uit
gang " i i" .

Literatuur:
1. Kakteen und Orchideen-Rundschau 1, p. 14-1 7 (1978).
2. Haage, Kakteen von A bis Z p. 573 (1981).

Siedlerkamp 1, D 2300 Kronshagen

Vertaling: Ludwig Bercht.

Abnorm ale(?) scheutvorm ing bij 
Notocactus spinosissimus

PAUL NEUT

Een vriend van me, mijn zwak voor Noto's kennende, gaf me een "kontje" 
mee bij een recent bezoek aan zijn serre. De plant was geënt op Trichoce- 
reus spachianus, het bovendeel had hij afgesneden en overgeënt. Het on
derste, het "kontje" dus, nam ik mee naar huis. Na enkele weken bespeur
de ik een barst in een der bovenste areolen. Uit die barst, die alsmaar bre
der werd, verscheen een scheut, letterlijk van uit de kern van de plant ko
mend. Nooit meegemaakt, althans niet bij Noto's die, zoals de meeste 
planten, scheuten maken vanuit het areool, dus eerder oppervlakkig zullen 
we zeggen. Zulke scheuten zijn achteraf heel gemakkelijk weg te snijden of 
af te breken. Hier deed zich werkelijk iets anders voor, de scheut kwam let
terlijk door die barst heen en aan de buitenkant is er geen aangroeipunt te 
bespeuren. Na 7 weken ontstond een tweede scheut op dezelfde manier.
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Bij Echinocereus knippelianus kan men ook (ongeveer) een dergelijke 
scheutvorminq waarnemen. Weliswaar minder geprononceerd maar wel 
vergelijkbaar. Bij N. spinosissimus lijkt me dit echter ongewoon; ik zou de 
plant letterlijk moeten open kerven om de ''oorsprong'' van die scheuten te 
achterhalen. Maar tot nog toe kon ik er niet toe komen het mes te hante
ren; ik wacht nog wat. Voor mij is het voorlopig nog een mysterie hoe die 
scheuten reeds volledig gevormd naar buiten komen.

Rumoldusstraat 16, 1 750  Schepdaal

Reactie Ludw ig  Bercht:
Dezelfde vorming van scheuten heb ik bemerkt aan planten uit de Gymno- 
calycium gibbosum-groep. Dit zijn planten die normaal gesproken geen of 
slechts hoogst zelden zijscheuten vormen. Bij enkele planten was het groei- 
punt verloren gegaan. De planten stonden een jaar te vegeteren toen 
opeens enkele knobbels boven het areool openbarstten en zich zijscheuten 
ontwikkelden.
Theo Neutelings vertelde me dat bij Ariocarpus kotschoubeyanus het be
schreven verschijnsel regelmatig optreedt.
Hebben we hier misschien te maken met de ontwikkeling van een zijtak op 
een plaats waar in de bouw van het plantelichaam geen voorziening voor 
zijtakvorming aanwezig is? Laten de botanici onder ons zich eens uitspre
ken!

T IJD S C H R IF T E N  

Asklepios nr. 3 8 , (1 9 8 6 )
De eerste Asklepios van het nieuwe boekjaar verscheen te laat maar dit wordt goed gemaakt 
door de gevarieerde inhoud. Phil Hughes en Alan Hart geven introducties op de cultuur van Bra- 
chystelma, een moeilijk te kweken geslacht dat slechts zelden aan bod komt in dit blad. Cyril 
Harp geeft een goed overzicht van de voor- en nadelen van stenen of plastic potten met als con
clusie dat de keus afhankelijk is van de soort die erin opgepot wordt. Colin Walker vervolgt zijn 
verhaal over Dischidia waarbij hij speciaal ingaat op de relatie met mieren. Bruce Bayer illustreert 
zijn pogingen om het ontstaan van Stapelia erectiflora var. prostratiflora te verklaren; zeer 
waarschijnlijk is het een hybride van Stapelia glanduliflora x Stapelia erectiflora Tenslotte stelt 
Paul Forster voor om het doelgebied van Asklepios te vergroten door opneming van de Apocyna- 
ceae (waartoe o.a. de madagascarpalm behoort).

C. Boete

Terug na 4 0  jaar

In 1931 werd bij de firma J.W.F. Sluyter een boekje uitgegeven, "De Cactusflora van 
Curapao", geschreven door de heer C.P. Amelunxen.
De schrijver schonk een exemplaar aan de bibliotheek van Succulenta, zoals blijkt uit een ge
schreven opdracht in het boek. Het boekje telt 24 pagina's, bevat een aantal foto's en werd 
als nr. 97 opgenomen in de catalogus van januari 1936.
In het voorjaar van 1 940 ging de bibliotheek van de toenmalige bibliothecaris (en voorzitter) 
de heer Ringh naar de heer van Oosten. Van deze overdracht is een "proces verbaal" ge
maakt, waaruit blijkt, dat het boekje nog aanwezig is.
Ook in de oorlogsjaren is de vereniging actief gebleven en werden boeken uitgeleend.
In april 1 946 werd de bibliotheek opnieuw overgedragen, en wel aan mevr. L.W. Buining- 
Kroeze, echtgenote van de toenmalige voorzitter.
Bij die overdracht blijkt, dat het boekje verloren is gegaan, het werd dan ook geschrapt uit de 
catalogus.
Nu, ruim 40 jaar later, kwam het boekje te voorschijn uit een stapel oude Succulenta's van 
een oud lid, die van eigenaar verwisselden.
Het boekje heeft opnieuw een plaatsje gekregen in de bibliotheek en wel als nr. 209.

J.C.A. Magnin, Strijen



British Cactus & Succulent Journal 3 (3), 1985.
R. Zahra brengt een beschouwing over de cactusgeslachten Oreocereus en Cleistocactus G. 
Rowley koos als onderwerp torsieverschijnselen bij succulente planten. W. Keen geeft een kort 
plantportret van Dudleya farinosa Zuurmetabolisme, een overlevingsstrategie bij succulenten 
(Crassulaceae) is het onderwerp van een wetenschappelijk artikel van de hand van A. Groenhof. 
Over zaadstructuren binnen het geslacht Notocactus berichten R. Havlicek en J. Matis. L. 
Bustard geeft notities vanuit Kew. Ph. Goodson stelt een selectie Echinocereussen voor. Een 
reisverhaal over een trip door de staten Arizona, Nevada en Californië geven D. en L. Holmes. 
Ch. Rodgerson vertelt iets over knol-Crassula's Over Pectinaria arcuata brengt H.-J. Thor- 
warth een kort plantportret. E. Putnam tenslotte vraagt aandacht voor Euphorbia meloformis 
en Lophophora williamsii

British Cactus & Succulent Journal 3 (4), 1985.
W. Tjaden vraagt zich af welke naam juist is: Haworthia margaritifera of H. pumila C. en E. 
Truman geven een verslag van hun bezoek aan het Joshua Tree National Monument. A. Sharga 
c.s. geven een verslag over hun entproeven met een bepaald aantal onderstammen. K. Burr 
geeft zijn ervaring weer over het houden van cactussen en andere succulente planten in een on
verwarmde kas. E. Meier vraagt aandacht voor een nieuwe kweekhybride: Schlumbergera 'Gold 
charm'. N. Wilbraham schrijft dat hij Opuntia chaffeyi in Engeland in bloei krijgt A. Duffy geeft 
een aantal tips inzake het verzorgen van succulente planten. F. Muse geeft een plantportret van 
Gymnocalycium kozelskyanum

British Cactus & Succulent Journal, jaargang 4, 1986
Nr. 1 B. en Y. Tree brachten een bezoek aan de beroemde Jardin Exotique. Ph. Goodson brengt 
een aantal Kalanchoe's onder de aandacht. Voeding voor succulente planten is het onderwerp 
van R. Mottram. Dat kweken van Sansevieria volgens de hydrocultuurmethode tot succes kan 
leiden, vertelt ons D. Speirs. J. Betteley vraagt aandacht voorde rcuni-Opuntia's en aanverwante 
geslachten.
Nr. 2 Op de voorplaat staat een mooie foto van Escobaria strobiiiformis. E. Putnam geeft een 
korte schets in woord en beeld van Aloe bellatula G. Rowley herdenkt de op 1 5/2 overleden 
Harry Hall. Een plantportret van Crassula mesembryanthemopsis is van de hand van Ch. Rod
gerson. B. Vrskovy heeft het over caudiforme succulenten. N. Taylor zet het geslacht Escobaria 
weer eens op de helling; dit is een zeer goed gedocumenteerd artikel, voorts voorzien van een 
ruim aantal kleurenfoto's. Over Haworthia en de nomenclatorische verwarring gaat het artikel 
van M. Bayer. Welwitschia mirabilis, een levend historisch relict, weet periodiek de aandacht te 
vragen getuige het artikel van de hand van A. Lux en R. Stanik. D. Speirs legt uit waarom Gaste- 
ria nog steeds een probleemgeslacht is.
Nr. 3 Deze Britse zustervereniging heeft eindelijk een logo, dat dan ook trots op de voorkant in 
groot formaat wordt afgebeeld; het laat zich bijna raden dat het een degelijk klassiek en behou
dend ontwerp heeft, typical British! Ph. Downs behandelt in deel 1 van een nieuwe serie enige 
succulenten voorkomend in Malawi. P. Wrigley brengt de lezer de “ waarheid over de peyotl", 
zoals de titel luidt, dus handelend over Lophophora B. Zonneveld stelt een nieuwe hybride voor 
en wel Sempervivum x alidae R. Stephenson biedt een leidraad ter identificatie van de 
Aeonium-species. J. Arnold besteedt aandacht aan het geslacht Melocactus (met een vijftal 
fraaie pentekeningen van Carla Woltersl. M. Hunter schrijft over cristaatvormige Echeveria's. 
Een aantal korte artikelen en lezersreacties completeren deze aflevering.
Nr. 4 Ph. Downs is toe aan deel twee over succulente planten in de Afrikaanse staat Malawi. 
Over aanpassing aan droge omstandigheden bij de Asclepiadaceae verhaalt J. Ollerton. B. Zon
neveld beschrijft Orostachys cv 'Noordwijk' A. Lau laat een aantal zuilvormige cactussen 
waaronder een nieuwe Neobuxbaumia groeiend in'Mexico, de revue passeren. J. Arrowsmith 
ziet de Aporocactus als een 300 jaar oud raadsel. Een plantschets van Echinopsis melanopota- 
mica wordt door F. Muse gepresenteerd. W. Tjaden vraagt aandacht voor de “ Hortus Elthamen- 
sis". Hoe succulenten branden weerstaan, vragen P. Thomas en Ph. Goodson zich af. R. Zahra 
behandelt het geslacht Eriocactus.

Cactus and Succulent Journal 57 (3), 1985.
W. Rauh is toe aan deel 4 over de succulente vegetatie op het eiland Malagasy. C. Fleming houdt 
zich bezig met cactusvondsten in het zuidelijk deel van het Caraïbisch gebied, waarbij veel aan
dacht voor Curagao wordt gevraagd. J. Berry vraagt op een populaire wijze aandacht voor de li- 
chaamsopbouw en -functies van de cactus. D. Grigsby verzorgt de beginnersrubriek. J. Trager 
brengt een zestal korte planteportretten. R, Starling koos als onderwerp de in-vitro-kweek van 
Leuchtenbergia principis C. Glass en R. Foster geven enige ABC's voor cactussen en succulen
ten. Beide schrijvers zijn voorts toe aan deel 6 van hun Mexicaanse logboek; A. Lau daarentegen 
is toe aan deel 28 over zijn Zuidamerikaanse belevenissen. W. Clark c.s. heeft het over een nieu
we wijze van vertakken bij Idria columnaris K. Heil en S. Brack geven een inventarisatie van de 
cactussoorten, welke in het Carlsbad Caverns National Park voorkomen. M. Corn vertelt hoe hij 
een "gespecialiseerde”  cactusverzameling opbouwde.
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Cactus and Succulent Journal 57 (4), 1985.
C. Glass en R. Foster laten in woord en beeld zien dat ondanks een veel te kleine pot cactussen 
hun normale groeipatroon blijven vervolgen. Beide schrijvers vervolgen voorts hun Mexicaanse 
reisverslag. Als gebruikelijk verzorgt ook dit maal weer D. Grigsby de beginnersrubriek. J .  Berry 
vertelt iets over de aspecten van zaden. Van W. Rauh is deel 5 over de succulente vegetatie op 
het eiland Malagasy, ook ditmaal rijk met zwartwitfoto's gedocumenteerd. J .  Trager geeft een 
zestal korte planteportretten. R. Haenni brengt een verslag over een trip door het zuidwesten van 
de U .S.A . Plantafbeeldingen op postzegels is een onderwerp van V. Martin (deel 4).
Cactus and Succulent Journal, 57 (6). 1985.
Op de frontpagina staat een waterverfvoorstelling van Aloe pratensis van de hand van de Zuid- 
afrikaanse kunstenaar G. Marx. In deze aflevering de nieuwbeschrijving van Gymnocalycium 
kieslingiite zamen met een tweetal forma's, te weten fa. alboareolatum en fa. castaneum, de 
auteur is O. Ferrari. In de beginnersrubriek gaat men voort met de verhandeling over de bestrij
ding van planteziekten e.d. J .  Lavranos en M. Bleek creëren het nieuw geslacht Notechidnopsis 
met de soorten N. tessellata en N. columnaris M. Kimnach vraagt aandacht voor Rhipsalis in- 
cachacana Op de hartpagina's heeft men een zevental kleurenfoto's geplaatst met kleine toe
lichtingen. Flelaas is de kleurkwaliteit van de foto's ronduit slecht te noemen; erg jammer. Nog 
een nieuwbeschrijving: Heliocereus luzmariae, een nieuwe soort uit de Mexicaanse staat Jalis
co, aldus de auteur L. Scheinvar. De vele bijgevoegde REM-foto's zijn van prima kwaliteit en zeer 
instructief. In een apart artikel besteedt L. Mitich aandacht aan enige cactuspersoonlijkheden, 
zoals J .  Donald, W. Rausch, F. Ritter en H. Uhl.
Mitteilungsblatt des A .f.M . 9(6) 1985
W. Niemeier bericht over de groeiplaats van Mammillaria eriacantha. R. Pillar geeft de lezer een 
verslag van zijn rondreis langs Oostduitse Mammillarialiefhebbers en hun verzamelingen. T. Lin
zen vraagt aandacht voor M. surculosa, M. oteroien M. decipiens K. Schur snijdt wederom het 
onderwerp ''wat stelt M. melispina voor" aan. Een discussiebijdrage van A. Weiser gaat over 
M. cerralboa en M. armillata Voorts is er een vertaald artikel van F. Fosberg over het onderwerp 
taxonomie en nomenclatuur (1e afl.l.
Mitteilungsblatt des AfM jaargang 10, 1986
Nr. 1 T. Linzen vervolgt zijn bijdrage over het ondergeslacht Dolichothele, waarin hij uitvoerig 
M. camptotricha behandelt. M. Hils houdt zich bezig met M. carmenae en M. lauien haar vor
men. Als onderdeel van een reisverslag geeft H. Rogozinski een voorlopige bijdrage omtrent M. 
gasseriana, een zeer interessant artikel voor hen, die de polemieken rond deze plant bijhouden. 
Ook interessant is het artikel van F.R. Fosberg terzake van de taxonomie van cactussen. Discus
siebijdragen etc. vullen dit nummer voorts aan.
Nr. 2 T. Linzen vervolgt zijn reeks over het ondergeslacht Dolichothele Schumann. M. Fills 
besluit zijn bijdrage over M. carmenae alsmede over de roodbloeiende vorm ervan. B. Wol
lenschlager vraagt zich af hoe het met het fertiele c.q. steriele aspect van M. matudae zit. PI. Ro
gozinski vervolgt zijn verslag over zijn zoektocht naar M. gasseriana
Nr. 3 H. Rogozinski heeft het in deel 3 van zijn serie nog steeds over M. gasseriana, een artikel 
dat goed gedocumenteerd is o.a. met zaad-REM-fotomateriaal. In de discussiebijdragen worden 
door diverse schrijvers Mammillaria's met provisorische namen ten tonele gevoerd, hopende dat 
er meer duidelijkheid komt omtrent de ware identiteit. K. Wichmann koos als onderwerp het ge
brek aan chlorofiel bij Mammillariazaailingen. Dit doet ook W. Niemeier, aangevuld met opmer
kingen van reagerende lezers. B. Wollenschlager behandelt M. berkiana Voorts wordt uitge
breid aandacht besteed aan de in 1985 in het Mexicaanse tijdschrift Cactaceas y Suculentas 
Mexicanas beschreven Mammillaria perezdelarosae
Nr. 4 PI. Rogozinski is toe aan deel 4 van zijn reisverslag, waarbij M. gasseriana nog steeds het 
centrale thema inneemt. Ook B. Wollenschlager brengt een Mexicaans reisrapport, waarbij zijn 
aandacht uitgaat naar M. magnimamma Over de problematiek van de Mammillaria-taxonomie 
wordt een vertaald artikel van de hand van David Hunt gebracht. B. Wollenschlager brengt een 
uitvoerig artikel over M. candida Discussiestukken e.d. completeren dit nummer.
Theo Neutelings
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Gymnocalycium kieslingii versus G. alboareolatum

J. LAMBERT Ir. A.I.Gx.

In 1980 verzamelde J. Piltz nabij Villa Sanagasta twee Gymnocalycium- 
species welke hij van zijn veldnummers P 220 en P 221 voorzag.
Daar de planten oppervlakkig nogal wat gelijkenis vertoonden, dacht hij eerst 
dat het om twee variëteiten van één en dezelfde soort ging. Nadien kwam hij 
echter tot de vaststelling dat de twee species onderling verschillende zaad- 
typen produceerden, nl. Ovatisemineum (Baldiana) in het geval van P 220 
en Microsemineum (Mostiana) bij P 221 . Terecht concludeerde hij dat hier 
twee goede, aparte soorten aanwezig waren (zie opmerking). In zijn veld- 
nummerlijst van 1981 gebruikte hij de benaming G. alboareolatum (n.n.) 
onder P 220 en werd P 221 als Gymnocalycium sp. aangegeven. Later zou 
echter blijken, dat het net andersom was.

In 1 983 verzamelde schrijver dezes te Anjullon, op 1350 meter hoogte, 
een Gymnocalycium-species welke het veldnummer JL 58 kreeg. Na verge
lijking met de oorspronkelijke P 220-planten was er geen twijfel dat men hier 
met dezelfde soort te doen had. De vindplaatsen van P 220 en JL 58 liggen 
trouwens allebei in vergelijkbare biotopen van de Sierra de Velasco, wat een 
zeer aannemelijk verspreidingsgebied geeft.
Tenslotte kreeg ik in december 1983 van Omar Ferrari een paar plantjes 
mee, afkomstig van Villa Sanagasta, die behoorden tot de populatie waaruit 
W. Rausch zijn WR 71 6 verzameld had, en die Rausch zou beschrijven on
der de naam G. alboareolatum. De beschrijving in kwestie liet echter wat op 
zich wachten en verscheen pas in oktober 1 985 in dit tijdschrift. Kort erna 
publiceerde Omar Ferrari in november van hetzelfde jaar de beschrijving van 
G. kieslingii.
Doordat Rausch in zijn oorspronkelijke beschrijving het zaadtype echter fou
tief als Ovatisemineum had opgegeven, ontstond er bij velen heel wat twijfel, 
en meenden niet alleen een aantal liefhebbers, doch tevens bepaalde weten
schapsmensen, dat de twee onderhavige soorten wellicht synoniemen wa
ren.

Inmiddels werd dit rechtgezet en mag men zonder meer stellen dat P 221, 
met Mostiana-zaadtype, tot G. alboareolatum behoort.
Wat nu P 220 en JL 58 betreft, dit zijn vertegenwoordigers van G. kieslingii. 
Echter niet van de typische vorm, welke afkomstig is van de Cuesta de Cebi- 
la en de Cuesta de Huaco, doch van de forma castaneum uit de omgeving 
van Villa Sanagasta.
De benaming "castaneum'' is wel niet zo gelukkig gekozen, daar het ver
schil niet zozeer in de lichaamskleur (variabel naargelang de belichting) als 
wel in de karakteristieke bedoorning schuilt.
Aandachtige bestudering van de twee besproken soorten brengt trouwens, 
naast het zaadtype, ook nog een aantal andere verschilpunten aan het licht. 
Het feit dat ze oppervlakkig op elkaar lijken valt niet te verwonderen, daar ze 
sympatrisch in eenzelfde biotoop gedijen, waardoor ze zgn. "locotypes" 
ontwikkelen met convergentie-verschijnselen.
Daar ik het geluk had, enerzijds over importplanten van JL 58 en anderzijds 
over "topotypes" van G. alboareolatum te beschikken, acht ik het niet over
bodig, hierna de gedetailleerde omschrijving van beide planten te laten vol
gen, die dan met de oorspronkelijke teksten vergeleken kunnen worden.



Gymnocalycium kieslingii fa. castaneum - JL 58
Biotoop: Anjullon, 1 3 50 m; zandachtige grond met veel stenen; begroeiing 
met niet al te dicht struikgewas (Larrea spec.) met enkele bomen. Sympatri- 
sche cactussoorten: Trichocereus terscheckii, Gymnocalycium saglione, 
G. schickendantzii en Echinopsis fallax.
G. kieslingii fa. castaneum bereikt totale afmetingen van 1 1 0 mm diameter 
en 100 mm hoogte, waarvan slechts 50 mm bovengronds (groeit dus half 
onder de grond.)
De wortel is een stevige penwortel. Het lichaam is grijsgroen tot bruingrijs, 
met doffe opperhuid, lichtjes berijpt. Men telt 1 1 rechte, afgeplatte ribben, 
gescheiden door middelmatig diepe vertikale groeven, welke in het onderste 
gedeelte van de plant vervagen. Knobbels afgerond veelhoekig, van elkaar 
gescheiden door korte dwarsgroeven in accoladevorm; weinig uitstekende 
kinnen onder de areolen. Schedel afgeplat, weinig of niet met wol bedekt, 
niet bedoornd, soms wel min of meer door de jonge doornen overhangen. 
Areolen ovaal, 5x3 mm, met weinig wol(1), geelachtig wit, overgaand in 
vuilwit tot zwartachtig, en iets kaler wordend met de ouderdom. Doornen 
tangentieel tot half afstaand, recht tot lichtjes teruggebogen. De jonge door
nen zijn lichtbruin met zwartachtige voet en een klein donker tipje, en wor
den daarna grijsachtig roze met zwartachtige voet en zeer korte bruine tip. 
Men telt 5 è 7 randdoornen; middendoornen ontbreken.

Bloemen ingeplant nabij de schedel; hoogte 70 mm, diameter 60 mm. Peri- 
carpellum 25 mm lang en 1 3 mm in doorsnede, donker grijsgroen, met af
geplatte ronde schubben, breed wit afgezoomd, met bruinachtig tipje. Bui
tenste bloembladeren spatelvormig met puntachtig uiteinde, wit met bruin
achtig groene middenstreep aan de buitenkant en parelmoerachtig roze 
streep aan de binnenzijde. Overgangs- en binnenste bloembladeren lancet
vormig, wit met een dunne, parelmoerachtig roze middenstreep. Karmijnro
de keel. Meeldraden en helmknoppen lichtgeel. Stijl groenachtig wit, 1 2 mm 
lang en 2,5 mm dik; stempel wit, met 13 lobben van 4,5 mm lang. 
Vrucht donkergroen tot grijsgroen; schubben breed witgezoomd met een 
bruinachtig tipje.
Zaden van het Ovatisemineum (Baldiana) type, 1,2 mm in diameter, met 
sterk ontwikkelde arillushuid en breed, afgeplat, donker hilum.

Gymnocalycium alboareolatum (Topotype).
Lichaam grijsgroen tot roodbruin, diameter 50 mm, hoogte 2 5 mm; pen
wortel. Men telt 8 rechte tot licht bochtige ribben, van elkaar gescheiden 
door langsgroeven welke in het onderste gedeelte van de plant vervagen. 
Knobbels afgerond veelhoekig, met konische kinnen, gescheiden door diepe 
dwarsgroeven in accoladevorm. Schedel afgeplat, wollig, onbedoornd of 
met enkele jonge doornen. Areolen ovaal, 5x3 mm, met overvloedige witte 
wol. Doornen tangentieel, recht, lichtbruin in het jeugdstadium, overgaande 
naar grijsachtig roze met donkere tip; lengte tot 1 4 mm. Men telt 5 a 7 rand
doornen; middendoornen ontbreken.
Bloemen ingeplant nabij de schedel, hoogte 50 mm, diameter 45 mm. Peri- 
carpellum 1 5 mm lang, olijfgroen tot grijsachtig, met halfronde, rozege- 
zoomde schubben met tipje van dezelfde kleur. Buitenste bloembladeren ro
zeachtig wit met olijfgroene middenstreep. Overgangs- en binnenste bloem
bladeren wit met roze middenstreep. Alle bloembladeren lancetvormig met 
puntachtig uiteinde. Karmijnroze keel. Meeldraden wit, gedeeltelijk met een 
ietwat roze basis; helmknoppen roze; stuifmeel crème-geel. Stijl lichtgroen,
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Biotoop te AnjuHon, 
groeiplaats van 
Gymnocalycium kieslingii 
fa. castaneum

(Foto: auteur)

G ymnocalycium 
kieslingii (JL 169) 
in de Cuesta de Huaco

(Foto: auteur)

Gymnocalycium kieslingii 
fa. castaneum fP220)

(Foto: R. Schmidt)

Pagina rechts:
Links: Gymnocalycium kieslingii 

fa. castaneum (JL 58) 
Rechts: Gymnocalycium

alboareolatum (topotype)

(Foto's: auteur)
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REM-opnamen van de zaden van Gymnocalycium kieslingii fa. casta
neum (P220), linker kolom, en G. alboareolatum (P221), rechter ko
lom.

Eerste rij: zijaanzicht (P.220, 60x; P221, 80x)
Tweede rij: hilumaanzicht (60x, resp. 80x)
Derde rij: testastructuur (640x beide)
Vierde rij: testa met gedeeltelijk de " arillus"  van P220 (640x)

Opnamen: W. Vanmaele, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwe
tenschappen, Afd. Recente Invertebraten, Brussel.



1 2 mm lang en 2 mm dik; stempel geelachtig wit, met 1 2 zeer korte (2 mm) 
lobben, onder de meeldraden blijvend.
Vrucht leiblauw, met halfronde roze schubben.
Zaden van het Microsemineum (Mostiana) type, 1,2x1,0 mm, met zwarte, 
wratachtige testa en nauw, schuin, licht convex hilum.

Ofschoon beide soorten op het eerste gezicht nogal wat gelijkenis vertonen, 
bestaan er, zoals reeds gezegd, een aantal duidelijke verschillen, waarvan 
we hierna de opmerkelijkste even opsommen:

Gymnocalycium kieslingii Gymnocalycium
fa. castaneum alboareolatum

Doornen

Pericarpellum

Helmknoppen

grijsachtig roze met 
zwarte basis 
sterk afgeplatte, wit- 
gezoomde schubben 
lichtgeel

Stempellobben normaal, 4 a  5 mm lang 
Vrucht donker tot grijsgroen;

schubben met witte zoom 
en bruinachtig tipje

Zaden Ovatisemineae (Baldiana)

zonder donkere 
basis
halfronde, roze 
schubben
roze (na het verwijderen 
van het stuifmeel) 
zeer kort, 2 mm lang 
leiblauw; schubben roze 
met tipje van zelfde kleur

Microsemineae (Mostiana)

Meer algemeen kan men nog stellen dat G. kieslingii fa. castaneum grotere 
afmetingen schijnt te bereiken en dat de bloem bij deze soort meer open
gaat, waarbij de stempel in het midden zichtbaar wordt, terwijl hij bij G. albo
areolatum onder de meeldraden verborgen blijft.
G. kieslingii \s een typische vertegenwoordiger der Ovatisemineae, waarvan 
hij, samen met G. uebelmannianum, een der meest noordwestelijke soorten 
is.
G. alboareolatum daarentegen maakt deel uit van de Microsemineae en ver
toont sterke affiniteiten met de mazanense-groep, waartegen hij trouwens 
geografisch aanleunt.
(1) De areolen blijken niet zo sterk met wol bedekt als in de oorspronkelijke beschrijving wordt 
onderstreept, doch dit kan mogelijk verschillen van de ene populatie tot de andere.

Literatuur
Ferrari, O. - 1 985 : Gymnocalycium kieslingii, a new species from La Rioja, Argentina. - Cact. & Succ. Jl. (U.S.), 57, (6), 244- 
246.
Piltz, J. - 1981: Feldnummerliste - Verein der Kakteenfreunde Osnabrück.
Rausch, W. - 1985: Gymnocalycium alboareolatum sp. nov. - Succulenta, 64, (10): 213 -21 4

Passendalestraat 84, B 8 698  Zonnebeke

O pm erking Lu d w ig  Bercht:

Het artikel heeft de heer Piltz van mij vooraf ter inzage gekregen. Hij gaf het volgende commen
taar: "In  het jaar 1 980 maakte Omar Ferrari mij opmerkzaam op een nieuwe Gymno met een 
zeer lange bloem uit de omgeving van Sanagasta. In zijn kas toonde hij mij enkele planten en 
sprak daarbij over twee variëteiten. Wij vonden later bij Sanagasta dicht bij elkaar twee planten
groepen, die op de groeiplaats qua uiterlijk niet of slechts nauwelijks te onderscheiden zijn. Pas 
in de cultuur thuis kwam naar voren dat het niet om twee variëteiten van een soort ging zoals 
Ferrari dacht, maar dat het twee totaal verschillende verwantschapsgroepen betrof".
Men kan veronderstellen dat de door Ferrari als G. kieslingii forma alboareolatum beschreven 
planten inderdaad overeenkomen met G. alboareolatum, waarbij Ferrari geen acht heeft gesla
gen op de zaadvorm, waaruit hij had kunnen concluderen dat het hier een andere soort betrof.
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M esem bryanthem aceae (LVI) Nelia meyeri

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

86. Nelia Schwantes
(zo genoemd ter ere van Prof. G.C. Nell

Het geslacht Nelia werd omstreeks 1 928 ontdekt door G. Meyer en be
hoort daardoor tot de, wat men noemt 'nieuwere' geslachten. U moet bij 
dit 'nieuwere' wel bedenken dat het oorspronkelijke geslacht Mesembryan- 
themum reeds in 1 7 53 door Linnaeus werd ingesteld. Dit geslacht omvat
te op een zeker moment zóveel soorten, die qua vorm sterk van elkaar ver
schilden, dat Haworth in 1821 het geslacht opdeelde in een aantal secties 
en afzonderlijke geslachten. Precies 1 00 jaar later was het dr. N.E. Brown 
die het geslacht, aan de hand van de kenmerken van de vruchten, verdeel
de in secties en geslachten. Weer later waren het prof.dr. G. Schwantes en 
prof. K. Dinter die de secties begonnen onder te verdelen in geslachten. 
Ook dr. H.M. Louisa Bolus droeg haar steentje bij door nog weer nieuwe 
geslachten op te richten, dikwijls aan de hand van zeer minieme onderlinge 
verschillen. De weegschaal sloeg door naar de andere kant. Door de enor
me hoeveelheid geslachten was (en is nóg!) door de bomen het bos niet 
meer te zien. Door nadere studie is een aantal van de geslachten overbodig 
geworden en daardoor met andere samengevoegd.
Dit speelde zich allemaal af omstreeks 1 925. Het geslacht Nelia werd later 
opgesteld en heeft dus niet behoord tot het oude geslacht Mesembryanthe- 
mum.
Het kleine geslacht Nelia, met slechts 4 soorten, bestaat uit planten die 
door spruiten aan de basis flinke zoden kunnen vormen. De kruisgewijs te
genover gestelde bladeren zijn langwerpig en min of meer rond in doorsnee 
met een afgeplatte bovenzijde. De bladeren zijn tamelijk hard en glad. De 
planten hebben wel wat weg van sommige soorten uit het geslacht Argy- 
roderma. De bloemen worden gedragen door een korte bloemsteel die di
rect onder de bloem voorzien is van twee dikke schutbladeren.
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Het verspreidingsgebied van deze planten ligt in een kleine streek langs de 
westkust van de Kaapprovincie, dicht bij de grens met Namibië. Uit de lig
ging van het groeigebied volgt dat het in de cultuur niet zulke gemakkelijke 
planten zijn. De jaarlijkse regenval ter plaatse is gering en valt in de winter. 
Er is hieruit af te leiden dat zij bij ons in de zomer groeien en dat zij slechts 
een enkele keer per seizoen - en dan in een flinke hoeveelheid - water ver
langen. Liefst via de onderzijde van de pot, zodat de planten zelf niet nat 
worden.
De bloeitijd valt bij ons in mei-juni (soms ook in oktober-november); gemak
kelijke bloeiers zijn het evenwel niet. Het bijzondere van de bloemen, al
thans ten opzichte van andere Mesems, is dat zij dag en nacht geopend 
zijn en dat gedurende enkele weken. Er zijn 4 soorten en 1 variëteit be
schreven, namelijk N. meyeri met witachtig-gele bloemen; N. meyeri var. 
longipetala met zachtroze bloemen; /V. pillansii, de bekendste, met w it
achtige bloemkleur; N. robusta, bloemkleur onbekend, waarschijnlijk bleek
geel en N. schlechteri met witte bloemen.

(wordt vervolgd)
Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht 

Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge

Op bezoek b ij....Jaap  van Duiken

NICO UITTENBROEK

Nu pas realiseer ik me hoe lang ik de liefhebber waar dit verhaal over 
gaat, al over het bedrijf van m'n werkgever (Edelman) heb zien wandelen. 
Een praatje bij hem thuis is dan ook een stap terug in de tijd. Jacob van 
Duiken, want over deze rasliefhebber gaat het, of Ome Jaap zoals hij door 
iedereen genoemd wordt, werd in april 1 906 geboren, dus nu al meer dan 
80 jaar terug. Hij groeide op in Gouda en leerde na de lagere school het 
bakkersvak bij een zwager. 53 jaar lang stak hij al z'n energie in de nachte
lijke uren in de zaak om in 1971 met pensioen te gaan en zich meer met 
z'n plantenhobby bezig te gaan houden.
Het cactusvirus kreeg hij vlak na z'n trouwen al. Ome Jaap werd plotseling 
slechthorend, z'n leven veranderde er drastisch door en hij dreigde zelfs in 
een isolement te geraken. Ook ging hij kontakten uit de weg. Om niet in 
een groot gat te vallen zocht hij naar een passende hobby om daar z'n 
spaarzame vrije tijd in door te brengen.

De heer 

Van Duiken 

in zijn kas
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Bij . die keuze was zelfs een plant behulpzaam door te gaan bloeien; dit 
bleek later 'een Echinopsis te zijn. Zowel Ome Jaap als z'n vrouw waren 
weg van deze schoonheid. De daarop volgende martkdagen, die toen nog 
tot 1 0 uur 's avonds duurden werden dan ook wekelijks bezocht en ze 
kochten daar bij de bloemenhandel die wat cactussen had staan nieuwe 
aanwinsten. Deze belandden eerst in een kamerkasje om later naar een 
platte bak te verhuizen.
In 1932 verlieten ze de binnenstad om zich aan de Venteweg 200 te 
vestigen waar ze nu nog wonen. Direct na de verhuizing liet Ome Jaap een 
kasje van 3 bij 2 m bouwen voor de prijs van 7 5 gulden. De Van Dulkens 
waren regelmatige bezoekers vao de jaarlijkse Rotterdamse voorjaarsten
toonstelling "De prima Vera'L Bij de stand van kweker Mantel uit Aalsmeer 
kochten zij cactussen en hier was het dat Ome Jaap een katalogus vond 
met een advertentie van Succulenta erin. In september 1 933 is hij lid ge
worden om in 1 983, dus 50 jaar later, gehuldigd te worden voor dit jubi
leum.
De planten werden met veel zorg omringd; ze kregen veel aandacht en lief
de. Dit waren voor hem zeer fijne momenten, hij vond er zichzelf terug na 
zo'n tegenslag die de doofheid met zich meebracht.
Later toen het nachtwerk hem wel eens tegenzat ging hij bij thuiskomst de 
kas in en kreeg daar zo'n oppepper van door al de rust die de planten uit
straalden dat hij daarna weer kracht had om verder te gaan. Dit was toch al
tijd beter dan een pil van de dokter, merkte hij lachend op. In de beginjaren 
was het verzamelen van planten en het in leven houden ervan toch niet 
zonder problemen. Het geëxperimenteer met grondmengsels en verwar
mingsmethoden was dan ook niet van de lucht.
Ome Jaap stookte in de wintermaanden de kas warm met een kolenkachel, 
overdag cokes en 's nachts eierkolen. Moeder de vrouw had haar mantel 
bij het bed hangen om dan 's nachts als haar man in de bakkerij werkte al
tijd een keer te gaan kijken of alles goed ging.
De oorlog kwam ; in de winter verhuisden de planten naar de huiskamer 
want de extra bonnen die sommige hobbyisten kregen voor kolen werden 
voor de huiskamer gebruikt of weggegeven aan de buren. Gelukkig kwam 
hieraan na 5 jaar een eind en konden ook de kontakten weer gelegd wor
den.
Ook Jaaps kameraad op cactusgebied, wijlen de heer Jan Edelman, zag 
z'n handel, die uit een hobby was ontstaan enkele jaren voor Ome Jaap 
ermee begon, uitgroeien tot wereldformaat en menig zondagochtendje 
werd er in de kassen doorgebracht. Ook Succulenta zag na al die magere 
jaren de zon weer schijnen.
In die beginjaren verklaarde men Ome Jaap wel voor gek, want de mensen 
vonden het maar raar dat hij tussen cactussen stond te rommelen. Daarbij 
moet men bedenken dat een cactus voor de oorlog ook al zo'n 50 cent kost
te, maar zij versleten ze voor waardeloos.
Later, toen ze er achter kwamen dat ze wat waard waren, kwamen ze in zijn 
kasje kijken en waren natuurlijk nieuwsgierig voor hoeveel waarde hier wel 
zou staan.
Ontzettend veel kontakten had Ome Jaap met Duitse en Belgische cactus
vrienden om over de ontelbare Nederlandse maar te zwijgen. Ook ruilde hij 
planten met een Franse liefhebber; dit deed hij via de post in een citroen- 
raspbus die hij uit de bakkerij meenam. Zo ruilde hij eens planten voor 40 
variëteiten van Mammillaria centricirrha.
Ome Jaap is een bekend Mammillaria-verzamelaar geweest. In het begin



verzamelde hij op cactusgebied van alles maar daarnaast was hij in die tijd 
ook een verdienstelijk lid van de damclub en leerde daar het schuiven met 
stenen. Door ruimtegebrek leerde hij ook schuiven in de kas. Het begon met 
Gymnocalycium, maar die waren hem uiteindelijk toch te eentonig. Zo be
landde hij bij Mammillaria, want die hadden volgens hem een mooiere be- 
doorning.
Nu laat hij de specialisatie over aan anderen en geniet van alle soorten die hij 
altijd al mooi vond.
Een kijkje in de kas laat dan ook de aanwezigheid zien van andere soorten 
dan alleen maar Mammillaria's. Enkele dominante planten springen er wel 
heel erg uit zoals een Echinocactus grusonii die hij gezaaid heeft in 1 933, 
een Cephalocereus senilis van bijna 2 meter die gezaaid werd in 1 947 en 
een Mammillaria geminispina gezaaid in 1936, die als 20-jarige plant over
ging in cristaatvorm.
Zaaien, wat hij tot het belangrijkste van de hobby rekent, werd veelvuldig 
gedaan. Dat gaf ook weer materiaal om te ruilen of om kado te doen, want 
niemand verliet Ome Jaaps kas zonder plantje. Zo bezochten honderden lief
hebbers z'n kas, niemand kwam tevergeefs en altijd pruttelde de koffiepot. 
Na z'n pensionering in 1971 kreeg Ome Jaap het erg druk met zijn hobby. 
Tot 3 maal in de week kwam hij onze bedrijven in Waddinxveen en Reeuwijk 
bezoeken met liefhebbers die dan weer met nieuwe aanwinsten huiswaarts 
keerden. Dit is overigens voor hen de enige manier om de bedrijven van 
Edelman te mogen bezichtigen.
1974 werd een uitzonderlijk druk jaar; zijn veel te kleine kas werd ver
nieuwd tot een grotere en enkele liefhebbers uit de omgeving wilden een af
deling oprichten. Hieraan wilde Ome Jaap graag zijn medewerking geven 
zodat de Goudse afdeling in september 1 974 het levenslicht aanschouwde. 
Hij hoopt er nog vele jaren van te kunnen genieten.
Zijn bereidwilligheid om steeds weer zijn verzameling te mogen slopen voor 
tentoonstellingswerk en het altijd aanwezig zijn op onze bijeenkomsten en 
andere aktiviteiten verraadt dat het met de liefde voor de vereniging wel 
goed zit. Ook het jaarlijks verzamelen en aftellen van de porties zaad voor de 
afdeling wordt vol enthousiasme gedaan.
De afdeling prijst zich gelukkig zo'n man in haar midden te hebben, eentje 
met liefde voor z'n hobby, één die er steeds over wil praten met anderen, 
ook één die altijd thuis is voor iemand met vragen. Deze hobby die hem zo
veel zin in het leven gaf had hij dan ook voor geen goud willen missen. Tot 
ziens Ome Jaap.

Dorus Rijkersstraat 15, 281 1  X M  Reeuwijk

Parodia schuetziana Jajó

ERIC PIENS

Toen ik in de lente van 1 984 reageerde op een kleine advertentie in 
K.u.a.S., bleek mijn toekomstige correspondentievriend, woonachtig in 
Praag, een gevorderd liefhebber van Parodia's te zijn. Ik had een door-de- 
weekse verzameling met voorkeur voor Notocactus en Parodia; door de in
tensieve briefwisseling met mijn Tsjechoslowaakse vriend ben ik ook een 
beetje op de specialisatietoer gegaan. Ons beider manier van bestudering 
van de literatuur was gelijkgericht; belangrijk vonden we beiden de originele
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Parodia schuetziana, rechts een recente opname uit Tsjecho-Slowakije, links een afbeelding naar een verkleurde dia u it 1954.

nieuwbeschrijvingen met de bijbehorende Latijnse diagnoses. Het verzame
len hiervan vergt heel wat tijd en zoekwerk. Wat voor elk van ons voordien 
onvindbaar was vanwege de staats- (en regiemjgrenzen is nu heel wat ge
makkelijker geworden.

Onlangs kwam een verrassing. De nieuwbeschrijving van Parodia schuetzi
ana Jajo, gepubliceerd in 1 947 in het tijdschrift Zpravy (met als ondertitel 
Ceskoslovenske Kaktusarske Spolecnosti) was voor zover ik wist hier in 't 
westen onbekend. De diagnose werd gemaakt door de Brünn'se schilder 
en cactusliefhebber Bedrich Jajó. Het tijdschrift, dat meer een mededelin
genblad was, had maar een kleine oplage en hield een jaar later op te ver
schijnen. Om totaal onbekende redenen werd het bestaan ervan vergeten. 
In maart 1 977 ontdekten enkele Tsjechische liefhebbers dit vergeten tijd
schrift. Nu, bijna 40 jaar na de eerste publicatie schreef mijn Praagse 
vriend: "Het lijkt absurd, maar eerst enkele weken geleden kwam ik na 
heel wat navraag en zoeken in het bezit van een kopie van het origineel” . 
Ten einde raad - geen liefhebber of verenigingsbibliotheek die het tijdschrift 
bezit - had mijn correspondentievriend de gerenommeerde cactuskenner 
Dr. Bohumil Schütz, naar wie de soort was vernoemd, aangeschreven. 
Schütz, ondertussen 84 jaar oud en woonachtig in Brno, kon aan zijn ver
zoek voldoen. Ik ontving een kopie van mijn vriend en naar hij mij verzeker
de zou ik de eerste in het westen zijn die deze "schat" in handen kreeg.

Vandaar dat ik, veertig jaar na uitgave, deze beschrijving gaarne aan 
u presenteer. Bijna in analogie met die andere Tsjech (A.V. Fric) die ook - 
80 jaar later - een plant (Astrophytum asterias) terugbracht naar het toen 
nog niet gescheiden Europa, zo is opnieuw iemand uit het "oosten" die de 
liefhebbers de diagnose van deze Parodia brengt.
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VERENIGINGSNIEUWS JUU-AUGUSTUS1987
"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van cactussen en andere 
vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: H. Masman, Zunaweg 10, 7466 PR Zuna. Tel.: 05480-13466.
Vice-voorzitter: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964.
Secretaris: P. Melis, Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odiliapeel. Tel.: 04132-72911.
Penningmeester: J. Vrenken, Elandstraat 1, 5408 XC Volkel. Tel.: 04132-72917. Giro-rek.: 680596 t.n.v. Succu
lenta te Volkel, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland t.n.v. Succulenta te Volkel.
Voor België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Volkel.
Alg. Bestuurslid: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom. Tel.: 08389-17088.
Alg. Bestuurslid: W. Alsemgeest, Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort. Tel.: 03484-1083.
Alg. Bestuurslid: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen. Tel.: 05280-65705.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen. Tel.: 05280-65705. Inlichtingen over en 
aanmelding van lidmaatschap. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland / 35,-, voor leden in België 
Bfrs. 625 en voor elders wonende leden /  45,-. Inschrijfgeld voor nieuwe leden t  7,50/Bfrs. 135.

LOSSE NUMMERS
Prijs / 5,--. Aan te vragen voor het lopende jaar bij de ledenadministratie, overige jaren bij de secretaris.

MAANDBLAD
Hoofdredacteur: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
1e Redacteur: Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081.
Foto - redacteur: F.K.A. Noltee, Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht. Tel.: 078-124200.
Redactieraad: H. en R. van Donkelaar, A. Pullen, H. Ruinaard, A. v. Uijen en B. Zonneveld. 
Verenigingsnieuws: P. Melis. Sluitingsdatum 15e van de maand vóór verschijnen.
Vraag en Aanbod en Advertenties: M. de Bekker, Kraayeven 1,5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964. Sluitingsda
tum: 15e van de maand vóór verschijnen.

ADVERTENTIETARIEVEN:
1/16 pag. / 30,-; 1/8 pag. / 55,-; 1/4 pag. f 85,-; 1/2 pag. / 140,-; 1 pag. / 240,-.
Kortingen op aanvraag.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: Voor informatie over en verkoop van het Discoboek en "Wat Betekent die Naam” . M. Jamin, 
Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden.Tel. 04199-3856.
Het boek Discocactus door A.F.H. Buining. Omvat 224 pag., 60 kleurenfoto’s en 84 z/w foto ’s. Nog slechts 
voorradig in Engels en Duits. Prijs op aanvraag.
Het boek ” Wat Betekent die Naam” . Verklarend woordenboek van nagenoeg alle voorkomende Latijnse 
cactus- en vetplantennamen. Prijs / 12,50 + f  3,- verzendkosten per stuk.
Bestellen door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds te 
Ammerzoden onder vermelding van het gewenste artikel.
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: Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579. 
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus a / 1,50 te bestellen op girorek. 
13.45.616 t.n.v. J. Magnin.

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel hobbybenodigdheden

boeken

WIJ BIEDEN AAN:
— een grote sortering hulpmiddelen voor de succulentenverzorging;

— veel boeken over cactussen en andere vetplanten;

— zeer interessante antiquarische boeken en tijdschriften 
over cactussen en andere succulenten.

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

Vraag naar onze 
gratis katalogus
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VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
1. Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 3e druk 1986. Prijs f 6,-- 
per stuk.
2. Bewaarbanden voor het tijdschrift. Een jaargang per band. Prijs t 16,-- per stuk incl. portokosten.
3. Verenigingsspelden in broche-vorm of als steekspeld. Prijs f 4,- per stuk.
4. Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succulenten. Prijs per set van 10 kaarten t 2,50.
5. Propaganda-folders.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortingen.
Informatie en bestellen bij: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom.Tel.: 08389-17088 of 
door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. verkoop te Bennekom on
der vermelding van het gewenste artikel.

EVENEMENTEN

6 t/m 9 augustus

22 augustus

29 augustus

29 augustus

5 september

5 en 6 sept.

12 september

11 t/m 20 sept.
19 en 20 september 
19 en 20 sept.
19 en 20 sept.

18, 19 en 20 sept.
27 sept.
3 oktober

7 november 
4 juni 1988 

18 t/m 23 ju li 1988

Conferentie en Show van de ’’British Cactus And Succulent Society”  in Man
chester. Info: in het januarinummer.
Ruilbeurs van de afd. West-brabant. Info in het meinummer en bij J. Koevoets, tel. 
01653-4548.
Ruilbeurs van de afd. Utrecht. Info in het aprilnummer en bij W. Alsemgeest, tel. 
03408-1083.
Ruilbeurs van het Oosten in de ’’Hanzehof”  te Zutphen. Info in het meinr. en bij C. 
Wonnink, tel. 05750-24036.
Internationale Cactus- en Vetplantenbeurs afd. Nijmegen. Info in het juninr. en bij 
J.M. Reijnen, tel. 08860-71932 of 08850-21604.
Opendeurdagen van 9.00 tot 19.00 uur bij Kwekerij J. Gielis, Pappotstraat 49, B- 
3180 Westerlo-Tongerloo.
Ruilbeurs van de afdeling Eindhoven. Info in dit nr. en bij Mevr. v.d. Ven-v. Gerwen, 
tel. 04905-1207.
Spanjereis. Info in het februarinummer en bij W. Sterk, tel. 04920-23903.
Beurs van de afd. Amsterdam. Info in dit nr. en bij J.P. Betlem, tel. 020-790738. 
Hortusdagen te Haaren in Groningen.
Grote cactus en vetplanten tentoonstelling bij Eduard van Hoofstadt, Kasteellei 
111 te Wijnegem, België.
Show in de veilinghallen te Eelde.
Internationale Succulentenbeurs Leuchtenbergia. Info in het meinummer.
Grote Cactussen- en Vetplantenbeurs in de "Sprookjeshof”  in Zuidlaren. Info in het 
juninr. en bij P. van Veen, tel. 05940-2166.
Algemene Najaarsvergadering.
Ruilbeurs afd. Tilburg.
Aloe 88. Info in het aprilnummer en bij Kees Boele, tel. 05920-40359.

E X O T I C A
Europa’s grootste aanbod van CAUDEX planten: 

Adenium, Brachystelma, Trichocaulon, Dioscorea, 
Euphorbia, Pachypodium, Pelargonium, etc.

en vele andere botanische rariteiten. 
Plantenlijst op aanvraag.

Onze kas bevindt zich op 30 km van ROERMOND en is 
geopend van april tot dec. elke zaterdag 9.00-16.00 uur.

ERNST SPECKS, Am Kloster 8, D-5140 Erkelenz-Golkrath, BRD 
Tel.: 02431-73956, maandag - zaterdag 9.00-12.00 uur.
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AFDELINGSNIEUWS

Afd. Arnhem:
20 augustus : Zomeravondbijeenkomst t.h.v. de heer B. Tanzer, Brinkstraat 50, Bennekom.
10 september : Voordracht van de heer Groen van het I.V.T. over zijn reis naar Zuid-Afrika.

Plaats: Zaal van de speeltuinvereniging "Tuindorp” achter het pand Floralaan 18 in 
Wageningen. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Delfzijl:
3 september : Inleiding door dhr. Kruiter. Plant van de maand tevens verloting: Van Dijk.

Afd. Dordrecht:
2 september : Planten van de maand: Lithops en Gymnocalycium. Dia-avond van de leden.

Afd. Eindhoven:
3 augustus : Kasje kijken bij diverse leden.
7 september : Dhr. L. v.d. Hoeven met een van zijn reisverhalen.

Plaats: Gemeenschapshuis "De Schalm” , O.L. Vrouwendijk 31, Meerveldhoven, Veld
hoven. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Flevozoom:
31 augustus : Onderlinge ruil- en verkoopbeurs. Zaaiwedstrijd (planten meebrengen) en thema-avond.

Plaats: Groen van Prinstererschool, Verkeersweg 51, Harderwijk. Aanvang: 20.00 uur.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN KWEKERIJ

A.N. BULTHUIS
3945 BC Cothen - Groenewoudseweg 14 

tel. 03436-1267

Bijzondere botanische planten, speciaal
cactussen en andere Succulenten.

KWEKERIJ PIETERS, Hamweg 6, 
9623 PB Lageland (tussen Groningen 
en Slochteren). Tel.: 05981-204.

Geopend maandag - zaterdag Geopend: donderdag, vrijdag en 
zaterdag van 9-18 uur.

Veel is er te zien in onze geheel vernieuwde tuin en showkas

KOM OOK EENS KIJKEN!!!

Gedurende de maanden juni, juli en augustus geven wij op vertoon van deze 
advertentie een éénmalige korting van 20% op ALLE planten.
Ons sortiment bevat meer dan 5000 soorten cactussen, vetplanten, epiphyten, 
alpenplanten en vele bijzondere kamer-, kas- en tuinplanten.
Wij zorgden voor een sfeervolle en educatieve presentatie en geven U deskun
dig advies.

WIJ ONTVINGEN RECENT EEN AANTAL NIEUWE SOORTEN OP VELERLEI GEBIED

U BENT VAN HARTE WELKOM

BLOEMEN- EN PLANTENTUIN
FAM. VAN DONKELAAR

Laantje 1 Werkendam Tel. 01835-1430

59



Afd. Groningen:
17 september : Lezing door dhr. Donkelaar over Asclepiadaceae.

Plaats: Bovenzaal van de Hortus te Haren. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Hoogeveen:
2 september : Kasbezoek bij B. Riemersma in Assen.

Afd. Nijmegen:
25 augustus : Voorbereiding cactusmarkt. Plant van de maand: Astrophytum.
8 september : Evaluatie cactusmarkt. Plant van de maand: Lobivia.

Afd. IJsselstreek:
25 september : Lezing door dhr. Beukelaers over vactussen en vetplanten de vier jaargetijden door. 

Plaats: DKW gebouw te Zutphen.

Afd. Zuid-Limburg:
1 september : Dialezing door ons lid dhr. L'Ortye over zijn Gymnocalyciums, tevens loterij.

Plaats: Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, Schimmert. Aanvang: 19.30 uur.

PLANTENBEURS AFD. AMSTERDAM

De kring Amsterdam organiseert op 19 en 20 september a.s. een beurs in de Hortus Botanicus van de Ge
meentelijke Universiteit aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam.
Aanmelden en inlichtingen bij de secretaris van de afd. Amsterdam, J.P. Betlem, tel.: 020-790738.

OPROEP

Heeft u vragen betreffende de hobby?
Schrijf ze op een briefkaart en stuur deze aan de hoofdredacteur; C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN 
Harmelen.

B L A D K A K T U S

Binnenlandse en buitenlandse 
boeken steeds voorradig.
Wij bestellen graag voor U.

Vraag onze Bladkaktus, een 
lijst met succulente literatuur 
aan.

NATUUR & BOEK Bankastr. 10 
2585 EN ’s-Gravenhage 
tel. 070-505648

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10, 5973 NR LOTTUM/NL.
Tel. 04763-1693

PHYLLOCACTUSSEN
meer dan 250 soorten!

Een sortimentslijst wordt u op aanvraag 
toegestuurd.

Geopend: van dinsdag t/m zaterdag 
van 09.00 tot 12.00 en 
van 13.00 tot 18.00 uur.

NEU! NEU! NEU!
Das Ergebnis eines Lebens 

für die Mammillarien 
und 28 Jahre intensiver Feldarbeit.

WERNER REPPENHAGEN

Die Gattung Mammillaria nach dem 
heutigen Stand meines Wissens, ’87

Das neueste System zur Einteilung der 
Gattung Mammillaria 66 Neubeschrei- 
bungen, zahlreiche Emendierungen und 
Umkombinationen, 68 Farbbilder, 172 
RÊM-Aufnahmen, 223 Seiten, Leinen- 
einband.

AfM-Mitglieder DM 49,50 
Nichtmitglieder DM 59,00

jew. zuzügl. Porto und Verpackung DM 4,40

Bestellungen durch Einzahlung auf das Kon- 
to des AfM Nr. 30 000 - 669 (BLZ 590 100 66) 
beim Postscheckamt Saarbrücken Oder inter
nationale Postanweisung an Herrn Gerhard 
Simon, Postfach 1437, D-7770 Überlingen mit 
dem Hinweis ’’Reppenhagen” , Bezahlung un- 
bedingt in DM erforderlich.
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CACTUSBEURS TE VELDHOVEN-OERLE

De afdeling Eindhoven organiseert een ruil- en verkoopbeurs op zaterdag 12 september 1?87 in zaal ” De 
Kers” , Oude Kerkstraat 11 te Oerle, Gemeente Veldhoven.
Liefhebbers die planten willen verkopen, kunnen plaatsen reserveren a f 3,50 m2.
De beurs Is om 10.00 uur open voor bezoekers en sluit om 16.00 uur. DE TOEGANG IS GRATIS!!!
Voor liefhebbers, die tafel(s) hebben gereserveerd is de zaal open om 09.00 uur. Voor auto’s is ruime par
keergelegenheid aanwezig.
Voor inlichtingen en reserveringen:
Mevr. van de Ven-van Gerwen, St. Janstraat 51, 5507 NB Oerle, tel. 04905-1207.

SUCULENTENBEURS EN TENTOONSTELLING AFD. HAARLEM

Wat was het een grandioos succes: Het weekend van 2 en 3 mei. Ons 10-jarig jubileum is op gepaste w ij
ze gevierd. Waar je als organisatoren alleen maar op durft te hopen, is werkelijkheid geworden. Alle facto
ren die op een dergelijk weekendgebeuren invloed konden hebben, werkten positief samen. Wederom 
kwamen de mensen met hun planten soms van zeer ver: Beilen, Brakel, Ruurlo en Hellevoetsluis. Het was 
erg plezierig om na een onderbreking van een jaar weer op de oude stek in de Stadskweektuin te kun
nen terugkeren. De geheel vernieuwde kassen en loodsen boden een ideale gelegenheid voor een kleine 
maar gezellige beurs. Aan het einde van de zondagmiddag waren er tevreden gezichten te zien. Door de 
geweldige opkomst van het publiek werden de onvolkomenheden in de organisatie snel vergeten. Alle me
dewerkers en deelnemers bedankt en tot volgend jaar.
H.J. Bertram, Zomervaart 46, 2033 DA Haarlem.

FRANK SÜPPLIE,
Weg langs het Kerkhof 1, (nabij Kapel i/h Zand), 6045 AN Roermond, tel. 04750-19389. 
geopend: zaterdags van 11.00 tot 17.00 uur, ma./vr. na tel. afspraak.

cactussen, vetplanten, EPIPHYTISCHE CACTUSSEN EN EPIPHYLLUM HYBRIDEN. Het enige 
adres in Limburg waar u bij de juiste Epiphyllum de juiste naam vindt. Geïllustreerde plantenlijst 
wordt toegestuurd na storting van f 3,25 op giro 3710170.
Verzending Is ook mogelijk. Gesloten op zaterdag 15 augustus.

VACANTIE?
Besteed een middag Auttig en bezoek onze kwekerij. Wij hebben voor ”elk wat wils” op succulentengebied.

KOM EN OVERTUIG U.
CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD LEXMOND
Tel. 03474-1718 Lakerveld 89

Geopend: zat. 8-18 uur, maandag t/m vrijdag alleen na tel. afspraak.

v
o
o
R

F R A N S  N O L T E E  
N 
D

r GEOPEND van 1 juni tot 
e 1 oktober, op de zaterdagen 

van 10-13 uur. 
u Verder op afspraak 
c
c FRANS NOLTEE,
L Rotterdamseweg 88, 
e 3332 AK Zwijndrecht.
N

E tel. 078-124200.
N

CACTUSKWEKERIJ MOLENDIJK
GROENEWEG 179 te ’s-GRAVENZANDE

In de maanden april t/m september is de privé- 
verzameling te bezichtigen op de 2e en 4e zaterdag 
van de maand, van 8-12 uur.
Dan ook gelegenheid tot het kopen van planten. 
Een combinatie met een bezoek aan de kwekerij van 
BONGAARDS in DE LIER, goed mogelijk.
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Opgaven voor het september-nummer moeten vóór 
15 augustus bij de heer M. de Bekker, Kraayeven 1, 
5386 LH Geffen zijn. Leden van Succulenta mogen 
per jaar éénmaal gratis een advertentie zetten in 
deze rubriek. Alleen advertenties de hobby betref
fende worden opgenomen.

Welke Succulenten-liefhebber wil in de periode 1 
t/m 20 augustus a.s. in ons huis, gelegen in een 
schitterende omgeving, wonen, in ruil voor het ver
zorgen van succulentenverzameling, tuin en hond. 
A.H. Schans, Lieving 9, 9411 TA Beilen. Tel.: 05930- 
2715.

Kontakt gezocht met mensen die zich specialise
ren in het kweken op inerte materialen zoals lava 
e.d. Ik denk hierbij aan schriftelijke en telefoni
sche uitwisseling van documentatie, kweekgege- 
vens, kweekresultaten enz. Dick Munniksma, El
zenlaan 38, 9741 NE Groningen. Tel.: 050-779730.

NIEUWE LEDEN

Graaf C.H. de, Wilgenplantsoen 1, 4537 VA Terneuzen 
Cerutti Vincent, Che de Maupas Bagnols, Frejus, France 
Bakker W., Molefinne 52, 8621 DE Heeg 
Ackermann Geert, Dr. Ebelstraat 36, 9643 AE Wildervank

Wolff v. Stoetwegen G., H.P. Sickenstraat 36, 9421 RM Bo- 
vensmilde

Huizinga Y., Zuidervaart 13, 1504 BA Zaandam 
Helderop-Smit G.A., Buterikkers 57, 8711 GT Workum 
Swelsen H., Leeuwardenstraat 3, 6415 XL Heerlen 
Shirley Paul, Stuifzwam 56, 2403 HL Alphen a/d Rijn 
Kooman M., Radsweg 42, 9983 RC Roodeschool 
Diepen-Verzaal V.F.E., Woudakker 12, 1723 BL Noord- 

Scharwoude
Blaauw A., Vijverbos 88, 2134 GV Hoofddorp 
Leirs L., Processieweg 50, Ranst, België 
Groen-v. Oosterhout H., Donaustraat 22, 1827 GE Alkmaar 
Sleifer H., Twee Gebroeders 124, 9207 CJ Drachten 
Bolder H., Oostlaan 82, 5503 RE Veldhoven Nbr. 
Joppen-Peggen M., St. Josephstraat 11, 5986 BK Beringe 
De Jong J. mevr., J. Frisostraat 10, 7681 WZ Vrooms- 

hoop
Verheyen M., Rodestraat 2, Schaffen (Diest), België 
Leijssenaar Karin, Hazelaarstraat 40, 7906 KE Hoogeveen 
Dasselaar van A., Koning Willem-I-Laan 144, 2132 RG 

Hoofddorp

RAMIREZ CACTUS BROTHERS
Wij bieden aan Zuidamerikaanse cactus

zaden met een hoog kiemings- 
percentage en een lage prijs.

- Cereus - Cleistocactus - Corryocactus - 
Echinopsis - Gymnocalycium - 

Helianthocereus - Lobivia - 
Neocardenasia - Oreocereus - Parodia - 
Roseocereus - Trichocereus - Vatricania 

Zaadlijsten gratis op aanvraag 
Ing. JUAN RAMIREZ PINTO 

P.O. Box 433 La Paz, Boliva

BOEKEN BOEKEN

Namens bevriende relaties kan ik aanbieden als reprint.
Amhaus, Über die Biologie der Sukkulenten, 1916, 48 p., 1 tab., f 16,--.
Bödeker, Ein Mammillarien-Vergleichs-Schlüssel, 1933, p., f 17,—.
Dinter, Succulentenforschung in Südwestafrika I, Erlebnisse und Ergebnisse meiner Reise im Jah- 

re 1922, 1923, 80 p., f 35,-.
Dinter, Succulentenforschung in Südwestafrika II, Erlebnisse und Ergebnisse meiner Reisen in 

den Jahren 1923 und 1925, 1928, 145 p., I 35,-.
Lemaire, Cactearum aliquot novarum ac insuetarum in horto Monvilliano cultarum acuurata des

criptio, 1838, 44 p., 1 tab., f 21,-.
Hunt, Review of Mammillaria names in current usage, Duitse vertaling van de serie uit J. Mamm. 

Soc. 1967/75, 254 p„ f 50,-.
Martius, Beschreibung einiger neuen Nopaleen, 1832, 52 p., 10 tab., f 60,- (met nieuwsbeschrijvin- 

gen van verschillende Mammillaria’s en Echinocactussen).
Miquel, Monographia generis Melocacti, 1841, 120 p., 11 tab., f 60,-.
Zuccarini, Plantarum novarum vel minus cognitarum, uit Abhandlungen der mathem. physical. 

Klasse der k. bayrischen Akad. der Wissenschaften I, 1832; III, Cactaceae 1837 (totaalover
zicht van de toen bekende cactussen; V, 1845, met o.a. de nieuwsbeschrijving van As- 
trophytum asterias).
Te zamen 180 p., f 70,--.

Nieuw:
Atlas Kaktusu 1986 (zie bespreking in Succulenta 1987), / 20,-.
Literaturschau Kakteen, jaargangen 1 t/m 6 (1977 t/m 1982), per jaargang t 17,-.

Te bestellen bij: L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Alle prijzen zijn exclusief verzend
kosten.
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EUROPESE LANDEN KONFERENTIE 1987

Zoals elk jaar nodigen wij U uit voor deelname aan de E.L.K. op Hengelhoef, het prachtige domein te 
Houthalen - 80 ha groot ■ en via alle autowegen gemakkelijk te bereiken.
Het is de uitgelezen gelegenheid om kontakten te leggen met andere liefhebbers of verenigingen, en vroe
gere vrienden en kennissen te ontmoeten in een aangename en geellige sfeer, een goed verzorgd cafeta
ria en restaurant met terras in een gezonde groene omgeving en bossen.
De organisatie-commissie van de E.L.K. houdt de prijzen voor deelname zo laag mogelijk, waarvoor U 
comfortabel logement geboden wordt in moderne studio’s, centraal gelegen rond de Pyramide - het confe
rentiecentrum.
De voordrachtgevers worden zorgvuldig uitgekozen, en er wordt rekening gehouden met afwisseling in de 
onderwerpen. Dit wordt overigens wel moeilijker, want wie hebben er al geen lezingen gegeven in de 20 
jaar dat de E.L.K. bestaat.
Alle lezingen zullen weer worden gehouden in de prachtige aula van de Pyramide.
Bovendien kunt U profiteren - indien we van liefhebbersprijzen mogen spreken - van een uitgebreide ver
koopbeurs (de naam ruilbeurs is wel achterhaald) in de directe omgeving van de projectiezaal in het Pyra- 
midegebouw.
Ook dit jaar zullen talrijke Europese landen een afvaardiging sturen. Zo verwachten wij Italianen en 
Spaanse liefhebbers. De Engelsen hebben reeds enkele jaren de weg naar Hengelhoef gevonden, en elk 
jaar wordt het aantal van hun deelnemers verhoogd.
Mogen we ook U op 19 en 20 september a.s. in Hengelhoef begroeten?

Ruil- en verkoopbeurs
Aan de deelnemers van de E.L.K. wordt weer de gelegenheid geboden tijdens de E.L.K.-dagen op 19 en 20 
september a.s. hun planten aan de man te brengen.
Zowel liefhebbers als handelaars zijn tot de beurs toegelaten, op voorwaarde dat zij ingeschreven zijn als 
deelnemer aan de E.L.K., hetzij voor het volledige weekend, hetzij gedeeltelijk, hetzij zonder overnachting 
of maaltijd, (zie het inschrijvingsformulier).
De prijzen per lopende meter (tafel) wordt hetzelfde gehouden als vorig jaar, n.l.: 
voor de liefhebbers: Bfrs. 170 voor de eerste meter

Bfrs. 320 voor twee meters
wie meer dan 2 meter nodig heeft wordt als handelaar beschouwd, en betaalt vanaf 
de derde meter Bfrs. 500. 

voor de handelaars: Bfrs. 500 per meter;
voor de huur van een grotere ruimte of een afzonderlijk lokaal kan steeds contact 
worden opgenomen op het hierna vermelde telefoonnummer.

De toewijzing van de plaatsen geschiedt naar datum van de betaling van het verschuldigde bedrag.
De betaling kan slechts geschieden vanaf 1 augustus 1987, op Belgische postrekening nr. 000.1475983.31 
van Dhr. E. Lanssens, Bruggesteenweg 98, D 8080 Ruiselede in België, onder vermelding van het aantal lo
pende meters (telefoon Dhr. Lanssens is 09.32.51.68.88.58.
Wij herinneren U er nog aan dat iedereen gehouden is de Conventie van Washington inzake wildplanten 
na te leven. De E.L.K.-commissie kan bij inbreuk daarop, op geen enkele manier verantwoordelijk worden 
gesteld.
Ook U hopen we weer op 19 en 20 september a.s. te Hengelhoef te ontmoeten.

Programma lezingen E.L.K. 1987.
Zaterdag 19 september:
15.00 uur Dhr. Vande Caveye (Nederlands)

Braziliaanse cactussen, speciaal Disco’s.
16.30 uur Dhr. Donald (Engels)

Reis door Bolivia en de Sulcorebutia.
18.00 uur Avondmaal.
19.30 uur Opening van de E.L.K. met welkomstwoord door de voorzitter.
20.00 uur Dr. Haskinger (Duits)

Noord-Amerikaanse cactussen.
22.00 uur Gezellig samenzijn.

Zondag 20 september:
08.00 uur Ontbijt.
09.30 uur Dhr. de Looze (Nederlands en Engels)

Onderwerp wordt nader bekend gemaakt.
11.00 uur Prof. Berthet (Frans) Directeur Jardin Botanique de la Ville de Lyon

Vorstbestendige cactussen.
13.00 uur Middagmaal.

De Ruil- en verkoopbeurs is op zaterdag geopend van 12.00 tot 19.00 uur en op zondag vanaf 09.00 uur.
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INSCHRIJF-FORMUUER
E.L.K. HOUTHALEN OP 19 EN 20 SEPTEMBER 1987.

Vóór 1 september a.s. terug te zenden aan:
P. Dekker, Noordweg 476. 4333 KM Middelburg (tel. 01180-14726).

Naam en voorletters : ......................................................................

Adres ......................................................................

Plaats en postcode : ......................................................................

Telefoonnummer ......................................................................

Volledig weekend volwassenen t  90,00
(avondmaal, overnachting, kinderen tot 12 jaar / 51,00
ontbijt, middagmaal, deel kinderen tot 6 jaar f  34,00
name conferenties en toeslag voor 1-pers. studio f  18,00
ruilbeurs)
Alleen zaterdag volwassenen f  36,00
(avondmaal, conferenties, kinderen tot 12 jaar 1 10,50
ruilbeurs). kinderen tot 6 jaar 1 7,00
Alleen zondag volwassenen f 42,00
(middagmaal, conferenties, kinderen tot 12 jaar f  16,00
ruilbeurs). kinderen tot 6 jaar / 11,00
Deelname zonder maaltijden volledig weekend f 24,00
en zonder logement alleen zaterdag f  18,00

alleen zondag f  18,00

Inschrijvingen worden slechts geboekt na ontvangst van het verschuldigde bedrag.
Wilt U het verschuldigde bedrag vóór 1 september a.s. storten op postrekening no. 722192 ten name van 
P. Dekker, Noordweg 476 te Middelburg, graag onder vermelding van het aantal personen en de soort van 
deelname.

Datum:....................................
Handtekening:.....................

WERKGROEP GYMNOCALYCIUM

Op 2 en 3 mei 1987 hield de Werkgroep haar He Internationale Gymnocalycium-bijeenkomst, deze keer in 
Darmstadt-Arheilgen. Ook deze keer was het bezoekersaantal hoger dan verwacht. Naast bezoekers, uit 
Duitsland, Nederland, België, Oostenrijk en Zwitserland was vooral de aanwezigheid van drie Tsjechische 
vrienden bijzonder verheugend.
Op zaterdag troffen de deelnemers elkaar bij de Fa. Köhres. We kregen de gelenheid diens verzameling 
(o.a. de zaadplanten) te bezichtigen; de heer Köhres gaf bereidwillig uitvoerige toelichtingen, 's Middags 
werd begonnen met de lezingen, die tijdens dit weekend vooral betrekking hadden op de soorten-groepen 
uit het Mostiana-mazenense-complex.
Hans Till gaf een overzicht van zijn huidige opvatting over de verwantschappen tussen de soorten uit deze 
groep. Aansluitend gaf Jörg Piltz vanuit zijn kennis van de planten die hij ter plekke gevonden had, zijn vi
sie op de verwantschappen. Een en ander leverde daaraansluitend een levendige discussie.
’s Avonds werden nog dia’s vertoond, die Piltz uit Engeland had ontvangen. Het betrof vooral opnamen 
van Lau- en Kiesling-importen.
De zondagmorgen werd aangevangen met een lezing van Jacques Lambert, die een overzicht gaf van zijn 
vondsten met betrekking tot de mazanense-groep. Een meer algemeen biologisch verhaal hield de heer 
Zdeneck (CSSR).
Na de middag werd nog door een grote groep een bezoek aan de verzameling van Andreae gebracht. 
Evenals vorig jaar waren de discussies uitvoerig en vonden plaats in een zeer vriendschappelijke sfeer. 
Oude vriendschappen werden opgefrist en nieuwe gesloten.
De Werkgroep ziet in het succes van de Ie en He Internationale Gymnocalycium-bijeenkomst een stimu
lans voort te gaan op de ingeslagen weg. Binnenkort kunt u op deze pagina’s vernemen waar de bijeen
komst in 1988 zal plaatsvinden. Wij zullen u gaarne daar ontmoeten.

Klaus Fabricius, redacteur Gymnos 
Ludwig Bercht, 2e voorzitter Werkgroep
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De Latijnse diagnose van P. schuetziana luidt:
Depresso-globosa, diam. 1 0 cm et ultra, glauco-viridis. Apex lana copiosissima, alba, clausus. 
Costae ca. 22, rectae, 20 mm altae. Areolae rotundae, lana alba vestitae, diam. 2 mm. Spi
nae marginales plurimae, setaceae, albae, intertextae ad 20 mm longae. Spina centralis regu
lariter una, robustior, hamata, ad 20 mm longa, primum albo-lutea ad brunnea, postea alba. 
Flores ad 20 mm longi et totidem diametientes, campanulati, kermesini, serico-nitidi. Stamina 
numerosa, brevia, filamenta rubra, antherae luteae. Stigma longior filamentorum, 6-fidum lu
teum, stylum roseum. Fructus siccus, semina numerosa, satis magna, nigra, nitida, oblonga, 
una faciae aculeata, altera strato suberoso instructa. Flabitat: Argentina, Jujuy.

De tekst van het artikel gaat, afgezien van de Latijnse diagnose, als volgt 
verder;

Lichaam bolvormig, bij de schedel iets afgevlakt, blauwachtig groen, 10 
cm en meer in diameter. De schedel is bedekt met dichte, witte wol. Rib
ben ca. 22, samenhangend, recht, ongeveer 10 mm hoog. Areolen dicht 
tegen elkaar aan, rond, met wit vilt, ongeveer 2 mm in doorsnede. Rand- 
dorens zeer talrijk, borstelig, wit, afstaand, vervlochten, ca. 20 mm lang. 
Middendoorn regelmatig één, krachtiger, gehaakt, ca. 20 mm lang, in het 
jeugdstadium lichtgeel tot bruin, later wit. De bloemen staan tussen de 
schedelwol, ca. 20 mm lang en breed, klokvormig, zich slechts half ope
nend, karmijnrood met een violette gloed, zijdeglanzend. De meeldraden 
zijn kort, helmdraden rood, helmhokjes geel. De stamper is langer dan de 
meeldraden, de stijl roze, de stempel met 6 lobben geel. De zaden zijn ver
houdingsgewijs groot, zwart, glanzend, aan een zijde toegespitst, aan de 
andere zijde voorzien van een kurkachtig weefsel. De rijpe vrucht is droog 
en springt ringvormig open aan de basis. Groeiplaats: Argentinië, Jujuy.

De firma Blossfeld gaf in het jaar 1 936 een zaad- en plantenlijst uit van het 
door Harry Blossfeld tijdens zijn laatste Zuid-Amerika-reis verzamelde mate
riaal. Tussen de zaden van niet-benoemde planten stond een species die 
Blossfeld als volgt omschreef:
Nr. 0057. Etus spec, nova (Parodia) ahnlich Stümerii, aber viel schoner 
behaart. Weiche Borsten und kraftiger, roter Mittelstachel. Heimat Jujuy, 
Argentinien.

Een enkeling in onze vereniging had genoeg fantasie, durf en liefde voor de 
zaak om te proberen deze Parodia uit zaad op te kweken. Het was ing. 
Rysanek. Het zaaien is gelukt en uit een portie zaad verkreeg hij 6 of 7 
zaailingen... en omdat in onze kring van cactusvrienden een geest van al
truïsme en kameraadschap heerst, schonk ing. Rysanek enkele zaailingen 
aan andere leden. Een kwam terecht bij dir. Kolare, die direct met de ver
meerdering begon, een andere zaailing kreeg Dr. Schütz en een derde kolo
nel Fischer. Ing. Rysanek moest vanwege een zwaar ongeluk de cactus
hobby opgeven en het is niet bekend, wat er met de andere zaailingen ge
beurd is. Waarschijnlijk zijn ze de weg van alle sterfelijken gegaan.

Zaailingen van Parodia hebben de weinig plezierige eigenschap, dat zij, ook 
al zijn zij geënt, zeer langzaam groeien. Dit prikkelde onze nieuwsgierigheid 
tot bijna aan het ondraaglijke toe. Hier was iets nieuws, iets wat onze ver
beelding prikkelde; wij waren vol verwachting hoe het zich zou ontpoppen. 
Na ongeveer 4 jaar was het duidelijk dat wat wij hadden hoogstwaar
schijnlijk in andere verzamelingen niet voorkwam en dat het een Europees 
unicum betrof. Voor alles stelden wij vast dat onze Parodia niets gemeen 
had met Parodia stuemerii omdat ze rood bloeide en een gehaakte doorn



had; ze behoorde eerder in de groep van P. maassii en P. schwebsiana. 
Het duurde lang voor we zaden konden oogsten en pas sinds kort is het Dr. 
Schütz, die twee verschillende planten bezit, gelukt een aanzienlijke hoe
veelheid zaad te winnen, zodat de soort gered is.
Dr. Schütz heeft twee variëteiten in zijn verzameling. Bij de ene is de mid- 
dendoorn lichtgeel, bij de andere bruin. De planten variëren waarschijnlijk 
sterk in de doornkleur; de catalogus van Blossfeld vermeldt namelijk ook nog 
een vorm met rode dorens. Tot zover het artikel.

Jaren later bood Frau Hilde Winter, de zuster van Friedrich Ritter, materiaal 
van deze soort aan als variëteit van P. tilcarensis en ook kwamen planten 
in verzamelingen terecht als P. carminantha var., alsmede onder het veld- 
nummer van Ritter FR 48.
In 1 964 wijdde Kohier een artikel aan P. schuetziana en in 1 97 6 noemde 
Capponi haar "ein Edelstein im Gewachshaus” . In tegenstelling met de ti
tel besluit Capponi zijn artikel met de opmerking, dat deze plant niet enkel 
aan kasbezitters voorbehouden is, evengoed komen venster- of balkonkast- 
kwekers alsmede "buitenkwekers'' (onder glas) aan hun trekken. Een 
moeilijke klant zal het dus wel niet zijn.
De prachtige karmijnrode bloemen kontrasteren fel met het frisgroene plan- 
telichaam (dat een beetje doet denken aan P. hausteiniana - maar daarmee 
houdt elke vergelijking op).
Bloemen heeft mijn vierjarige zaailing nog niet voortgebracht. Ik troost me 
echter met de wetenschap dat het een "echte import" is, nl. uit het 
land waar ook de nieuwbeschrijving werd herboren!!!

Literatuur:
Backeberg Curt: Die Cactaceae III - 1959: 1591 + Tafel 117
Kohier Udo: Schone Kakteen: Parodia schütziana. K.u.a.S. 15 (12)229 -230 , 1964
Capponi Maurizio: Parodia schuetziana - Ein Edelstein im Gewachshaus, K.u.a.S. 27 (3): 53, 1976

Vert, van de Tsjechische tekst van het artikel van Jajo: B. Schütz/L. Bercht

Verlorenbroodstraat 27, B 9 2 2 0  Merelbeke (Gent)

Het geslacht M atucana  Br.&R. (X)

R. BREGMAN, A. MEERSTADT, P. MELIS en A.B. PULLEN 

Matucana krahnii (Don.) Bregman K.u.a.S. 37 (12) p. 253 (1 986)
(krahnii = genoemd naar Wolfgang Krahn).

Basioniem:
Borzicactus krahnii Donald. C.&S.J.A. 51 (2) p. 52 (1 979)

Synoniemen:
Matucana calliantha Ritter. "Kakteen in Südamerika" Band 4 p. 1490 
(1981)
Matucana calliantha var. prolifera Ritter. "Kakteen in Südamerika" Band 4 
p. 1491 (1981)
Borzicactus krahnii fa. gracilis n.n.
Submatucana krahnii var. prolifera n.n.



Submatucana calliantha var. gigantea n.n.
Matucana calliantha var. gigantea n.n.
Submatucana krahnii var. major n.n.
Submatucana calliantha n.n.
Submatucana krahnii n.n.

Beschrijving:
Lichaam grijsgroen; plat-bolvormig tot cylindrisch, 5-10 cm breed, 10-14 
cm hoog; meestal weinig spruitend aan de basis; geen penwortel. Ribben 
1 0-1 8, breed, recht, verdeeld in tot 1 0 mm lange kegelvormige tuberkels. 
Areolen rond, 2-4 mm in doorsnede, witwollig, 7-10 mm van elkaar ver
wijderd. Bedoorning geelbruin, later grijs wordend, meestal gekromd, buig
zaam; randdorens 8-1 5, 1 5-50 mm lang; middendorens 1-4, meestal 20- 
80 mm lang, soms tot 1 50 mm lang.
Bloem tot 85 mm lang, in anthese tot 70 mm breed, recht tot iets scheef; 
karmijnrood. Bloembuis ca. 5 mm dik, wit behaard. Nektarkamer 2 mm 
hoog, 3 mm breed, afgesloten door een diafragma dat gevormd wordt 
door de basis van de primaire meeldraden. Honingklieren wandstandig, 
zwak ontwikkeld. Helmdraden purper, helmknoppen oranjegeel; primaire 
meeldraden aan de basis ca. 1 5 mm met elkaar vergroeid, de stamper als 
een manchet omvattend. Stamper purper; stempellobben 6-7, 3 mm lang, 
groengeel.
Vrucht rond met ribben, groen met bruin-rode vlekken, ca. 10 mm dik. 
Zaad dofzwart met onregelmatige geelbruine arillusresten; 1,0-1,3 mm 
breed, 1,2-2,0 mm hoog, 0,7-1 ,0 mm dik; ventraal niet verbreed, dorsaal 
sterk verbreed. Hilum ovaal; hilumweefsel bleekgeel, aan de hilumrand, zo
dat in het midden één groot ovaal gat of twee ronde gaten aanwezig zijn. 
Testacellen licht gebobbeld met sterk geplooide cuticula.
Embryo peervormig, recht.

Opmerkingen over de nomenclatuur
Ritter onderscheidt een variëteit proiifera, die zich van het type onder
scheidt in de volgende kenmerken:
Lichaam kleiner, 2-3 keer zo lang als dik, zeer sterk spruitend. Bloem klei
ner, tot 70 mm lang; manchet van het diafragma 4 mm lang. De zaden 
zijn, in tegenstelling tot wat Ritter schrijft, identiek aan die van het type. 
Wij zijn daarom van mening, dat deze planten geen aparte status verdie
nen. Donald (1 979) zegt, dat er drie duidelijk te onderscheiden fenotypes 
voorkomen. De forma gracilis (''gracilis''-fenotype) onderscheidt zich van 
de typeplant door haar geringere afmetingen en slanker lichaam; de forma 
minor heeft relatief grotere tuberkels en een kortere bedoorning.Omdat het 
duidelijk is, dat het hier slechts fenotypes (standplaatsmodificaties) betreft, 
die binnen de variatiebreedte van de soort vallen, verdienen ook deze plan
ten geen eigen status. Hetzelfde geldt voor de door Knize opgevoerde na
men major en gigantea.
De combinaties met de geslachtsnaam Submatucana zijn geen van alle 
geldig gepubliceerd maar komen voor in catalogi van handelaren in planten 
en zaden.

Verspreiding
De typevindplaats bevindt zich op de oostelijke oever van de Rio Maranon, 
16 km boven Balsas, Prov. Chachapoyas, Dept. Amazonas, Peru. Het ho- 
lotype bevindt zich in Pomona (USA) onder nummer PCH 4954.



Matucana krahnii, lengtedoorsnede 
van de bloem
id., detail van de m et elkaar vergroei
de primaire meeldraden die de stam 
per als een manchet omgeven, 
m -he lm draden van de meeldraden; 
s =  s tijl van de stamper 
id., zaadknoppen
Matucana krahnii, SEM-opname van 
het zaad in zijaanzicht; ventrale zijde 
rechts, dorsale zijde links; vergroting 
60x
id., basaal aanzicht; vergroting 55x  
id., detail van de testa m et sterk ge
plooide cuticula; vergroting lOOOx 
Matucana krahnii, lengtedoorsnede 
van het zaad; vergroting 50x; hilum- 
weefsel, arillus en funiculus gestip
peld
id., embryo

SEM-foto's en tekeningen: R. Breg- 
man

Links: Matucana krahnii, cultuurplant. Foto: A. Pullen

Onder:
Matucana spec., door A. Lau verzameld b ij Balsas, nr. 19204 in de bota
nische tuin van Heidelberg. Deze plant behoort hoogstwaarschijnlijk b ij M. 
krahnii. Foto: R. Bregman



Matucana krahnii, importplant met uitzonderlijk lange bedoorning nr. 52768 in de botanische tuin van Heidelberg. De 
herkomst van deze plant is niet exact bekend (het etiket en de administratie van de sekretaresse van Prof. Rauh vermel
den beide "171. krahnii, 1200 m, Peru). Foto: R. Bregman
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De planten groeien op steile, rotsachtige zandsteenhellingen op een hoogte 
van 1 650-1 7 50 m boven zeeniveau. De soort schijnt zowel horizontaal als 
verticaal een beperkt verspreidingsgebied te hebben.

Veldnummers
Hieronder volgt een overzicht van alle tot M. krahnii behorende planten, 
met daarbij de namen, waaronder ze in omloop gebracht zijn.
PCH 4954 
DM 1 9 
DM 65 
WK 108 
FR 1308 
FR 1308a 
L 1 78 
L 1 78a 
KK 758 
KK 758 
KK 758 
KK 758a

Borzicactus krahnii
Matucana krahnii
Matucana krahnii fa gracilis
Matucana krahnii
Matucana calliantha
Matucana calliantha var. prolifera
Submatucana krahnii (Balsas)
Submatucana krahnii var. prolifera (Chancillos) 
Submatucana calliantha (Balsas, 1800 m) 
Submatucana calliantha var. gigantea 
Submatucana krahnii (Balsas, 1800 m) 
Submatucana krahnii var. major

(wordt vervolgd)
Corr. adres: Beatrix laan 10, 7711 KG Nieuwleusen

Astroloba Uitew. (V)

L.E. GROEN
Astroloba spiralis (L.) Uitew. ssp. foliolosa (Haw.) Groen comb. nov.
BASIONYM: Aloe foliolosa Haw., Trans. Linn. Soc.: 7 (1804).
NEOTYPE: Ker-Gawler, Bot. Mag. t. 1352 (181 1).

Diagnostische kenmerken
Bladeren glad, zonder tuberkels of randvormende kiel; soms witachtige, niet 
verheven vlekken aanwezig. Bloemen met gladde, niet opgezwollen bloem- 
buis. Bloemslippen wit tot crème.

• vorm met kort, gespreid blad (synoniem A. foliolosa (Haw.)üitew.) 
*• vorm met groter, meestal halfopgericht blad 

(synoniem A. congesta (Salm-Dyck) Uitew.)
■ kleine vorm uit westelijk deel Kaapprovincie 

(A. smutsiana nom. prov.)



Deze ondersoort vertoont een variabiliteit die aanleiding heeft gegeven tot 
het beschrijven van een aantal soorten. Het verspreidingsgebied is het 
grootst van alle Astroloba-taxa; het strekt zich uit van het oostelijk deel van 
de Kaapprovincie tot in het westelijk deel.

Aloe foliolosa Haw., Trans. Linn. Soc.: 7 (1 804); W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2: 298 (181 1); 
Ker-Gawler, Bot. Mag. t. 1352 (181 1); Salm-Dyck, Cat. Rais.: 9 (1817) & Monogr. gen. 
Aloes § 1 fig. 2 (1836); Kunth, Enum. PI. 4: 495 (1843).
Aprica foliolosa (Haw.) Willd., Mag. Ges. Naturf. Freund. Berl. V: 274 (1 81 1); Haworth, 
Suppi. PI. Succ.: 64 (1819); Baker, J. Linn. Soc., Bot.: 218 (1880) & Flora Cap. 6; 331 
(1896); Berger, Pflanzenreich 38: 120 (1908); Uitewaal, Succulenta: 118-1 23 (1937); 
Brown, Cact. Succ. J. (Amer.) 1 2: 44 (1 940).
Astroloba foliolosa (Haw.) Uitew., Succulenta: 54 (1947); Jacobsen, Handbuch der sukkulen- 
ten Pflanzen I: 299 (1 954) & Sukkulentenlexikon: 99 (1 970); Court, Succulent flora of sou
thern Africa: 1 73 (1 981); Pilbeam, Haworthia and Astroloba; 1 51 (1 983).
Haworthia foliolosa (Haw.) Haw., Syn. Pl. Succ.: 99 (1812); Parr, Bull. A.S.P.S. 6: 196 
(1971); Scott, The genus Haworthia: 144 (1985).

De auteur van Aioe foliolosa, A.H. Haworth, omschrijft de bladeren van de
ze soort in 1 804 als zeer kort, glad en horizontaal. Deze omschrijving komt 
goed overeen met de habitus van planten uit het oostelijk deel van de Kaap
provincie. De plant was naar Kew gezonden door Francis Masson, die in de 
perioden 1 772-75 en 1 785-95 in de Kaapprovincie verzamelde. De afbeel
ding van Ker-Gawler in Botanical Magazine (1811) is vervaardigd naar een 
exemplaar van Haworth en wordt daarom aangewezen als het neotype. A. 
foliolosa heeft een typisch uiterlijk door de korte, gespreide, glanzend don
kergroene bladeren en is tot nu toe als zelfstandige soort beschouwd. A. foli
olosa wordt hier als een subspecies van A. spiralis behandeld met een door
gaans gladde bloembuis als enig belangrijk verschil. A. spiralis ssp. foliolosa 
is diploïd (2n = 1 4) en subspecies spiralis tetraploïd (2n = 28).

Heterotypische synoniemen

Astroloba congesta
Aloe congesta Salm-Dyck, Monogr. gen. Aloes § 6 fig. 1 (1854).
Aprica congesta (Salm-Dyck) Baker, J. Linn. Soc., Bot.: 21 8 (1880), Flora Cap. 6: 332 
(1 896); Berger, Pflanzenreich 38: 118(1 908); Uitewaal,Succulenta: 1 1 8-1 22 (1 937), Suc
culenta: 27 (1 939).
Astroloba congesta (Salm-Dyck) Uitew., Succulenta: 54 (1947); Jacobsen, Handbuch der 
sukkulenten Pflanzen I: 297, 298 (1 954) & Sukkulentenlexikon: 98 (1 970); Court, Succulent 
flora of southern Africa: 173 (1981); Pilbeam, Haworthia and Astroloba: 1 50 (1 983). 
Haworthia congesta (Salm-Dyck) Parr, Bull. A.S.P.S. 6: 1 48, 1 9 5 (1 9 7 1 ); Scott, The genus 
Haworthia: 143 (1985).
LECTOTYPE: Salm-Dyck, Monogr. gen. Aloes § 6 fig. 1 (1854).

Aloe congesta is door Salm-Dyck (1 854) beschreven aan de hand van een 
exemplaar dat in 1 843 in de botanische tuin van Berlijn is gebracht. Salm- 
Dyck dacht eerst dat de soort een fors exemplaar van A. foliolosa was, 
maar beschouwde haar later als geheel verschillend.
De bladeren zijn gemiddeld groter en meer opwaarts gericht dan bij A. folio
losa. Ze is alleen bekend uit het oostelijk deel van de Kaapprovincie. Een van 
de typische Astroloba congesta verschillende vorm komt voornamelijk in de 
centrale en westelijke delen van deze provincie voor. Deze wijkt af doordat 
de bladeren vaak witachtige randen en kiel hebben en gewoonlijk een paar 
witte vlekken op de onderkant van het blad. De bloemstengel is dik en de 
bloemen zijn in het algemeen zittend of kortgesteeld. Dit type komt op de





Tekst bij de foto ’s op pag. 164:
Bovenste:
A. spiratis ssp. foliolosa f57SF00577). Het bladoppervlak is vlak, hetgeen in overeenstemming is met de opvatting van 
Reinecke. De waarde van dit kenmerk is echter zeer twijfelachtig, gezien de middelste foto van het bladoppervlak van A. 
spiralis ssp. foliolosa f5 7SF002 73) waar het oppervlak duidelijk hobbelig is.

Onderste:
A . spiralis ssp. foliolosa (57SF00577), vaatbundels met gering verhout weefsel.

1 2

3 4

1. Astroloba foliolosa ssp. robusta n.n.
2. Astroloba spiralis ssp. foliolosa 

(als A. congesta)
3. Astroloba spiralis ssp. foliolosa 

(als A. s mutsia na)
4. Bloem Astroloba spiralis ssp. foliolosa 
Foto ’s 1,2,3 van de auteur, 4 Mr. A. de Graaf



meest oostelijke groeiplaatsen soms gezamenlijk voor met de typische A. 
congesta en in het westelijk deel van het verspreidingsgebied met een kleine 
vorm, A. smutsiana nom. prov.. Gezien de geografisch in elkaar overlopende 
groeiplaatsen, de vrij grote variatie binnen de A. spiralis-groep en de kleine 
verschillen wordt dit type hier behandeld als een vorm van A. spiralis ssp. fo- 
liolosa. Reinecke beschrijft deze vorm als een aparte ondersoort, A. foiioio- 
sa ssp. robusta, een niet geldig gepubliceerde voorlopige naam.

Astroloba deltoidea
Aloe deltoidea J.D. Hooker, Bot. Mag. t. 6071 (1873).
Aprica deltoidea (J.D. Hooker) Baker, J. Linn. Soc., Bot.: 21 7 (1880), Flora Cap. 6: 331 
(1896); Berger, Pflanzenreich 38: 1 18 (1908); Brown, Cact. Succ. J. (Amer.) 12: 60 
(1940).
Astroloba deltoidea (J.D. Hooker) Uitew., Succulenta: 54 (1 947); Jacobsen, Handbuch der 
sukkulenten Pflanzen I: 298 (1 954) & Sukkulentenlexikon: 99 (1970); Pilbeam, Haworthia 
and Astroloba: 1 50 (1 983).
Haworthia deltoidea (J.D. Hooker) Parr, Bull. A.S.P.S. 6: 1 48, 195 (1971); Scott, The Genus 
Haworthia: 143 (1985).
LECTOTYPE: J.D. Hooker, Bot. Mag. t. 6071 (1873).

De auteur van Aloe deltoidea, J.D. Hooker, onderscheidt deze van Aloe foli- 
olosa voornamelijk op grond van de grootte en de niet spiraalsgewijs gerang
schikte bladeren. Astroloba deltoidea is synoniem met A. congesta, zoals al 
werd opgemerkt door Reinecke en gesuggereerd door Pilbeam.

Astroloba deltoidea var. intermedia
Aprica deltoidea (J.D. Hooker) Baker var. intermedia Berger, Pflanzenreich 38: 1 20 (1 908). 
Astroloba deltoidea (J.D. Hooker) Uitew. var. intermedia (Berger) Uitew., Succulenta: 54 
(1 947); Jacobsen, Handbuch der sukkulenten Pflanzen Band I: 298 (1 954) & Sukkulentenlexi
kon: 99 (1970),
Haworthia deltoidea (J.D. Hooker) Parr var. intermedia (Berger) Parr, Buil. A.S.P.S. 6: 148, 
1 95 (1 971); Scott, The Genus Haworthia: 1 43 (1 985).
NEOTYPE: Uitewaal, s.n. (foto) (WAG).

De als Aprica deltoidea var. intermedia beschreven plant is een vorm van 
ssp. foliolosa, die in habitus het midden houdt tussen de meest karakte
ristieke vorm met stijve, korte en gespreide bladeren en een vorm met iets 
dikkere bladeren [A. deltoidea var. turgida (Baker) Uitew.).

Levende exemplaren gezien (synoniem A. foliolosa):
1 1/64, Graaff-Reinet (NBG); 791385 , H.B. VU Amsterdam.
Literatuuropgaven vindplaatsen:
Kings Williamstown, Herre 6700, februari 1 934; Verlaten Vallei, westelijk van Graaff-Reinet, 
Reinecke 29, 60; 16 km N. van Graaff-Reinet, aan de weg naar Middelburg, Reinecke 30; 
Cranmere Farm, Pearston, Reinecke 34; tussen Graaff-Reinet en Pearston, Herre 7853; 1 6 km 
Z. van Pearston, aan de weg naar Waterford, Reinecke 35; Toekomst Farm, Waterford, Reinec
ke 1 0; Toekomst Farm, Lake Mentz, Reinecke 36; Lake Mentz dorp, Reinecke 37; Steytlerville, 
Herre 7899, Reinecke 1 4, 52b; Wolvefontein, Reinecke 1 1; Baroe, Reinecke 1 2; Willowmore, 
Herre 7865.

Levende exemplaren gezien (synoniem A. congesta):
57SF00577, East London, Herre 7760 (BID); 57SF00273, Grahamstown, Herre 7801, leg. 
mevr. S. Blackburn, jan. 1 940 (BID); 57SF00280, Kluth 2, verzameling Uitewaal (BID); 
57SF00388, Herre 8 (BID); Matjesfontein 75 /232  (NBG); Witteberg, Bayer 5015 (NBG); 
Literatuuropgaven vindplaatsen:
Dikkop vlakte, Reinecke 40, Comins 2064; Huntsdrift, Herre 7677; Helspoort, Herre 7851, 
Reinecke 41; Krantz Drift, Comins 2063; Z. van Adelaide aan de weg naar Grahamstown, Rei
necke 38, 39; Rayner's Kop, Reinecke 33; Cradock, Herre 7716, Reinecke 32, 53; Hale- 
sowen/Cradock, Herre 5201 , leg. W. James; Steytlerville, Uitewaal 5; Aberdeen, Herre 7852; 
Oudtshoorn, Herre 25; Laingsburg, Herre 6369; Willowmore, Herre 7864; Montague, Herre 
7849.
Herbarium: Groen 105, 57SF0273 (WAG).



Overige vorm en 
Astro loba sm utsiana
Astroloba smutsiana nom. prov. Reinecke 1 965; Pilbeam 1 983: 148.

Een kleine vorm uit het ssp. foliolosa-komplex wordt door Reinecke als A. 
smutsiana aangeduid; dit is een ongepubliceerde voorlopige naam.
A. smutsiana onderscheidt zich volgens Reinecke van A. foliolosa op grond 
van de structuur van de epidermis. Zij konstateerde dat bij A. foliolosa en A. 
congesta de epidermiscellen aan de buitenkant vlak zijn en bij A. smutsiana 
bol. Als gevolg hiervan zijn de bladeren van eerstgenoemde glimmend en 
van laatstgenoemde min of meer mat. REM-onderzoek bevestigt dat het op
pervlak van A. foliolosa en A. congesta vlak is, evenals van 2 onderzochte 
exemplaren van A. pentagona. Bij de onderzochte klonen van A. smutsiana 
is het blad mat tot min of meer glanzend. Het al of niet glanzen van het blad 
is hier een dermate triviaal kenmerk dat het moet worden afgewezen. Geen 
van de overige verschillen tussen de 2 vormen is taxonomisch doorslagge
vend op grond waarvan deze vorm als soort of variëteit kan worden onder
scheiden. Deze vorm komt in het westelijk deel van de Kaapprovincie voor 
en groeit daar soms in het gezelschap van de eerder genoemde grote vorm 
(zie A. congesta). De twee vormen verschillen in het veld aanzienlijk en pas 
bij nadere beschouwing blijkt de grote overeenkomst. Verder veldonderzoek 
moet uitwijzen of een of beide vormen tot variëteitsniveau verheven kunnen 
worden.

Verspreiding A. spiralis ssp. foliolosa. (syn. Astroloba smutsiana nom. prov.).

Levende exemplaren gezien:
57SF00385, Herre 7869b, Ladismith, 1950 (BID); 57SF00404, Herre 7780 , Calitzdorp,
1 939 (BID); 57SF00409, idem, Plerre 7780, als zaad ontvangen, 1 954 (BID); 57SF00275, 
Herre 7780 A, Warmwaterberg, Kleine Karroo (BID); 57SF00405, Herre 7780  B, idem (BID); 
10 km Z. van Laingsburg, 356/71 B (NBG); Anysberg, Bayer 2684 (NBG); 57SF00281, ver
zameling mr. Otzen, Kaapstad, 1950 (BID); 57S F00401, Herre 100, idem (BID); 
57SF00571, coll. Uitewaal s.n. (BID).
Literatuuropgaven vindplaatsen;
32-42 km Z. van Ladismith, aan de oude Barrydaleweg, Reinecke 3, 5, 62a, 62b; farm Riet- 
vlei, aan de Laingsburg-Sevenweekspoortweg, Reinecke 49; Rooineck Pas, Reinecke 51; tus
sen Adamskraal en Ochertskraal, Reinecke 63.
Herbarium: Groen 104, 57SF0281 (WAG); Groen 109, 57SF0275 (WAG).
Botanische tuinen van de L.U., Postbus 8010, 6700 ED Wageningen

* * iworat vervolgd)

M am m illa ria  can dida
Bij het artikel van H. Rogozinski over M. candida in Succulenta 1 987, pag. 
91 en 107 is abusievelijk de literatuuropgave vergeten. Alsnog.

Literatuur:
BACKEBERG, C. (1961): Die Cactaceae V :3093, Gustav Fischer Verlag Jena.
BUXBAUM, F. (1951): Die Phylogenie der nordamerikanischen Echinocacteen, Österr. Bot 
Zscht. 98 (1/2): 64-65.
BUXBAUM, F. (1951): Die Gattungen der Mammillaria-Stufe I: Sukkulentenkunde, Jahrb. d. 
Schweiz. Kakt. Ges. IV, 3ff.
HUNT, D.R. (1971): Schumann and Buxbaum Reconciled, Cact. Succ. J. Gt. Brit 33(3)- 53- 
72.
HUNT, D.R. (1 977): Schumann and Buxbaum Recompiled, Cact. Succ. J. Gt Brit 39(2)' 37- 
40, (3): 71-74, (4): 97-100.
RIHA, J. en RIHA. J. (1975): The Genus Mammilloydia Buxbaum Cact. Succ J Amer Vol 
XLVII: 1 95-1 97.
KRAINZ, (1961): Die Kakteen 15. II cviiib.
SHURLY, E. (1956): Cact. Succ. J. Gr. Brit., 18(4): 124.



TIJD SC H R IFTEN

Hoya Nieuwsbrief nr. 5, februari 1987
Uitvoerig wordt ingegaan op Dischidia pectenoides, een van de soorten uit het geslacht met 
holle bladeren en een soort die thans regelmatig aangeboden wordt als kamerplant. De soorten 
Kalanchoe die epifytisch groeien worden opgesomd en cultuuraanwijzingen worden gegeven. In 
het derde artikel worden twee Hoya's nader beschouwd: Hoya imperialis en H. parviflora Een 
volgend artikel behandelt de Rhipsalis-soorten van de Oude Wereld. Een begin wordt gemaakt 
met alle namen, die in de Index Kewensis staan vermeld in verband met Hoya.
L. Bercht

Gymnos jaargang 3, 1986
Dit tijdschrift is een uitgave van de Arbeitsgruppe Gymnocalycium. Het verschijnt twee keer per 
jaar en omvat tenminste 80 pagina's per jaargang (taal: Duits).
Nr. 1 F. Strigl schrijft over Gymnocalycium-hybriden. M. Heidtfeld stelt G. spec. 807 voor. In- 
houdsstoffen van Gymno's is het thema van een artikel van B. Schutzius. L. Rennemann geeft 
een overzicht van de sedert 1 980  verschenen nieuwbeschrijvingen. Met het verspreidingsge
bied van de planten uit de series Saglionis en Pflanziana houdt D. Metzing zich bezig. Van dezelf
de auteur zijn een bijdrage over G. spec. P 21 2 en een artikel over de oppervlaktestructuur van 
de zaadschil. M. Brockmann bericht over een tocht langs Nederlandse en Belgische Gymno- 
liefhebbers. .
Een literatuuroverzicht en vertalingen uit buitenlandse tijdschriften (J . Lambert, G. multitiorum, 
W. Rausch, nieuwbeschrijving G. alboareolatum; G. Herter, Observaties aan de bloei van een 
Uruguayaanse cactus) ronden dit nummer af. . . .  _ ..
Nr. 2. De weergave van de lezingen op de Eerste Europese Gymnocalyciumbijeenkomst te Du
ren (1 986) is het hoofdthema van dit nummer. G. Hole geeft zijn indrukken van deze tweedaag
se bijeenkomst. Van de lezingen zijn er drie afgedrukt: H. Till bericht over de identiteit van G. 
multiflorum en G. monvillei, M. Meregalli geeft een voorlopig overzicht van de taxonomie van 
de Mazanense-groep op basis van zaadonderzoeken en L. Bercht geeft een overzicht van de 
subserie Mihanovichiana
D. Metzing geeft een overzicht van in de literatuur verschenen REM-opnamen van Gymno- 
zaden. B. Schütz geeft een verslag van de bijeenkomst van de Tsjechische Gymno-vrienden in 
Dobrichovice bij Brno. Uit buitenlandse tijdschriften zijn vertaald: I. Milt, roodbloeiende Gymno's 
en V. Kopecky, Knoll's vondsten in de Gran Chaco.

D. Metzing/L. Bercht

Mitteilungsblatt des AfM jaargang 10, 1986
Nr. 5. H. Rogozinski is toe aan deel 5 van zijn reisverslag met betrekking tot Mammillaria gasse- 
riana wederom goed gedocumenteerd met fotowerk, waaronder REM-foto's van zaadmateriaal. 
O. Appenzeller vraagt de lezer wat onder M. prolifera var. meinshausen verstaan moet worden. 
Of M. moelleriana en M. cowperae nu al dan niet conspecifiek zijn, blijft de gemoederen bezig 
houden, aldus blijkt uit het artikel van M. Fiedler. De Mammillaria-fans worden weer verblijd met 
een nieuwbeschrijving! Het is Mammillaria bambusiphila alsmede de variëteit parva De soort 
zou tot het gasterantha-complex horen. R. Pillar brengt de Lau-nummers welke betrekking heb
ben op Mammillaria's, echter in alfabetische volgorde met in deze aflevering de soorten begin
nend met A t/m K.
Nr. 6. Deze uitgave opent met een verslag van H . Muller van zijn Mexicaanse reis aan deel 2 van 
een (vertaald uit JM S 1 962) artikel over de problematiek rond de Mammillariataxonomie. O. Ap- 
peizeller publiceert een species nova, te weten Mammillaria kleiniorum, gevonden bij Iquilpan in 
de Mexicaanse staat Michoacan. Deze nieuwe soort zou zeer verwant zijn aan M. jaliscana en 
M. zacatecasensis. P. Ressel wijdt een artikel aan M. coahuilensis De Lau-nummerlijst wordt 
vervolgd (soorten met de beginletters L-P).
Th. Neutelings
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Idria c o lu m n a ris

ETIÉNNE LANSSENS

Een typische plant voor Neder-Californië (Mexico) is ongetwijfeld Idria co
lumnaris. Ze groeien van iets ten zuiden van San Ignacio tot het noorden van 
El Rosario. Er is nog een kleine groeiplaats bekend op het vasteland van 
Mexico, nl. bij Puerto de los Libertad in de staat Sonora. Ze groeien op berg
flanken in grove lavabrokken maar ook aan de kust in aangeslibd zand. Op 
sommige plaatsen staan ze bij duizenden en men krijgt de indruk dat men 
door een woud van telefoonpalen wandelt. Het geslacht behoort tot de fami
lie van de Fouquieriaceae en bevat slechts één soort.
Deze succulente boom kan 16 a 20 m hoog worden. Aan de voet kan de 
plant een diameter van 75 cm bereiken; de stam versmalt zich naar de top 
toe tot een diameter van 6 cm. Sommige planten vertakken ook kandelaber
vormig, dit door toedoen van storm en vorstschade die het groeipunt be
schadigen. Deze zijtakken bereiken dan een diameter van 6 a 12 cm. De 
stam is over zijn gehele lengte bedekt met dunne bedoornde twijgjes. Binnen 
72 uur na de eerste regenval verschijnen op deze twijgjes kleine groene 
blaadjes. Gedurende de droogteperiode worden de blaadjes geel en vallen 
af. De stam is bedekt met een soort grijs-witte waslaag die de plant be
schermt tegen sterke verdamping tijdens de droge periode. Bij de inheem
se bevolking staat Idria columnaris bekend als El Cirio, wat zoveel betekent 
als brandende lucifer. Als men de planten in de natuur ziet begrijpt men vol
komen de beeldspraak van de Indio's. De witte, kokervormige bloempjes 
hangen af en vormen bloemtrossen van 30 a 50 cm, die zitten op het uitein
de van de stam of van de eventuele takken. Wanneer men dit ziet tegen een 
zwarte, onweersachtige hemel of bij de ondergaande zon, dan lijken de 
stam en de bloemtrossen precies een brandende lucifer.
De gele, houtachtige vruchten vallen traag af. De zaden kiemen slechts in 
uitermate goede groeiomstandigheden met een hoge vochtigheid. Dit is mis
schien één van de oorzaken waardoor men zelden kleine planten ziet. De 
jonge planten groeien bolvormig tot ongeveer voetbalgrootte en gaan dan 
pas in de lengte groeien. Idria columnaris is door haar bizarre groeiwijze één 
met het landschap waarin ze groeit.
Bruggesteenweg 98, 8080 Ruiselede
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Astroioba Uitew. (VI)

L.E. GROEN

CULTIVARS

Astroioba spiralis (L.) Uitew. 'Pentagona' stat. nov.

Standaardexemplaar voor de cultivarnaam 'Pentagona' is Groen 108, 57SF00274 (WAG). 
BASIONYM: Aloe spiralis L. b pentagona Aiton, Hort. Kew. ed. I: 470-471 (1 789); Willd., 
Sp. PI. ed. 4, 2: 1 91 (1799).
NEOTYPE: Ker-Gawler, Bot. Mag. t. 1 1 38 (1 81 1).
Aloe pentagona (Aiton) Haw., Trans. Linn. Soc.: 7 (1804); Jacquin, Fragmenta Botanica t.
1 11( 1 809); W.T. Aiton, Hortus Kew. ed. 2: 298 (181 1); Ker-Gawler, Bot. Mag. t. 1138 
(1811); Salm-Dyck, Cat. Rais.: 1 0 (1 81 7) & Monogr. gen. Aloes: § 2 fig. 4 (1837); Roemer 
& Schultes, Syst. Veg. 7: 659 (1 829).
Aprica pentagona (Aiton) Willd., Mag. Ges. Naturf. Freund. Berl. V: 273 (181 1); Haworth, 
Suppl. PI. Succ.: 62 (181 9); Baker, J. Linn. Soc., Bot.: 217 (1880) & Flora Cap. 6: 330 
(1896); Berger, Pflanzenreich 38; 1 1 7 (1908); Kunth, Enum. PI. 4; 495-496  (1843); 
Duursma, Succulenta: 90-92 (1 936); Uitewaal, Succulenta: 97-102, 169-171 (1 936); 
Brown, Cact. Succ. J. (Amer.) 1 5: 31-32 (1943).
Astroioba pentagona (Aiton) Uitew., Succulenta: 53, 54 (1947); Jacobsen, Handbuch der 
sukkulenten Pflanzen I: 300 (1954) & Sukkulentenlexikon: 99 (1970); Pilbeam, Haworthia 
and Astroioba: 1 52 (1 983).
Haworthia pentagona (Aiton) Haw., Syn. PI. Succ.: 97 (181 2); Scott, The genus Haworthia: 
146 (1985); Parr, Bull. A.S.P.S. 6: 1 96, 257 (1 971).

Taxonomische bijzonderheden
Astroioba spiralis 'Pentagona' is een cultivar van A. spiralis die in de litera
tuur als A. pentagona bekend staat. Uitewaal (1 947) heeft A. pentagona als 
typesoort voor Astroioba aangewezen.
De sinds midden 1 8e eeuw gekweekte cultivar is op grond van zijn 5 niet of 
nauwelijks gedraaide rijen bladeren onderscheiden. De naam is soms ge
hecht aan hybriden van onbekende herkomst. In de loop van de 1 9e en 20e 
eeuw zijn iets afwijkende typen uit cultuur als soorten, variëteiten en vormen 
beschreven. Zulke planten zijn niet als natuurlijke populaties bekend. De 
westelijke vormen van het A. spiralis-complex komen het meest in habitus 
met de cultivar overeen.
Het epitheton pentagona  wordt voor het eerst genoemd door Aiton (1 789), 
die Aloe spiralis var. pentagona publiceert te zamen met Aloe spiralis var. 
imbricata. Er is geen materiaal bewaard gebleven dat als type voor de naam 
pentagona kan dienen. De twee variëteiten verschillen uitsluitend in bladspi- 
ralering, hetgeen geen taxonomisch kenmerk van waarde is. De var. imbri
cata is een overtollige naam voor Astroioba spiralis (L.) Uitew. (Wijnands, 
1 983). De nauwelijks informatieve beschrijving van Aloe spiralis var. penta
gona (Willdenow, 1 799) en Aloe pentagona (Haworth, 1 804) berusten op 
de weinig zeggende beschrijving van Aiton. De eerste afbeeldingen van A. 
pentagona van Jacquin (1 809) en Ker-Gawler (181 1) tonen een Astroioba 
met gladde bloembuis. De afbeelding van Ker-Gawler is gemaakt naar een 
plant, afkomstig van Haworth, die evenals Aiton in de collectie in Kew werkte. 
Deze afbeelding is aangewezen als het neotype van A. pentagona en niet de 
twee jaar oudere afbeelding van Jacquin, die gemaakt is naar een plant te We
nen. Reinecke stelt dat de door haarzelf onderscheiden, maar niet gepubliceerde 
Astroioba hallii zoveel verward is met A. pentagona dat het epitheton penta
gona verworpen moet worden. Zij beschrijft naast A. hallii om deze reden A. 
smutsiana, een westelijke vorm van A. spiralis, die in habitus het meest op 
'Pentagona' lijkt.
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De onder pentagona gepubliceerde beschrijvingen hebben naar haar mening 
betrekking op A. hallii, A. smutsiana of een mengvorm en zij beschouwt 
daarom A. pentagona als een te verwerpen naam.
Onder A. pentagona worden hybriden van onbekende herkomst gekweekt. 
Deze hybriden hebben vrij talrijke duidelijke tuberkels op de bladonderzijde. 
Zie voor verdere details X Astroworthia skinneri.

Beschrijving:
Bladeren dicht opeen, in 5 rechte tot zwak spiraalvormige rijen, opgericht- 
gespreid, lancetvormig-driehoekig, naar de top toegespitst, puntig, 3-4 
cm lang, aan de basis 1,2-1,5(1,91 cm breed, niet glanzend, onderzijde 
af en toe met min of meer onregelmatig verspreide, smalle, witachtige, vrij 
onduidelijke punten, nerven niet duidelijk zichtbaar.
Bloemstengel 1 8-50 cm lang (excl. bloeiwijze), al dan niet vertakt, 3-5 ste
riele bracteeën, deze 4-7 mm lang. Bloemtros 1 2-30 cm lang, onderste fer
tiele bracteeën 4-5 mm lang, in het midden 3-4 mm lang. Bloemsteeltjes 
onderaan bloem 3-5 mm lang, in het midden 2-3 mm lang. Bloemdek buis
vormig, onduidelijk 6-hoekig, glad, soms op de hoeken iets sponsachtig op
gezwollen, 1 2-1 4 mm lang, groenachtig, met korte, stompe, stervormig uit
staande, groenachtig witte bloemslippen.
Vanaf rond 1730 in cultuur (P. Miller, J.J. Dillen).
De cultivar 'Pentagona' omvat planten die sterk op elkaar gelijken maar niet 
alle identiek zijn.
De verschillen in vegetatieve kenmerken (bladstand, bladgrootte) en genera
tieve kenmerken (ruwheid van de bloembuis) zijn echter zo gering dat het 
niet zinvol is, meer dan 1 cultivar te onderscheiden.
Levende exemplaren gezien:
57SF00395, Dodson 363 USA, San Carlos (BID); 57SF00272, coll. Uitewaal (BID); 
57SF00274, idem; 57SF00279, idem; 57SF00398, idem; 57SF00400. idem; 
82SF01 077, idem.

Flerbarium:
Groen 1 04, 57SF00274 (WAG); Groen 1 07, 57SF00400 (WAG); Groen 1 08, 57SF00274 
(WAG).
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Heterotypische synoniemen:

Astroloba pentagona var. torulosa
Aloe quinquangularis Roemer & Schultes, Syst. Veg. 7: 658 (1 829).
Aloe spirella (Haw.) Salm-Dyck var. quinquangularis (Roemer & Schultes) Salm-Dyck, Monogr. 
gen. Aloes § 1, fig. 3b (1837).
Aprica pentagona (Alton) Willd. var. torulosa Haw., Rev. PI. Succ.: 201 (1821); Uitewaal, 
Succulenta: 100, 101, 169-171 (1936).
Astroloba pentagona (Aiton) Uitew. var. torulosa (Haw.) Uitew., Succulenta: 54 (1 947); Ja
cobsen, Handbuch der sukkulenten Pflanzen I: 300 (1 954) & Sukkulentenlexikon: 99(1 970). 
Haworthia pentagona (Aiton) Haw. var. torulosa (Haw.) Parr, Bull. A.S.P.S. 6: 1 96, 257 
(1 971); Scott, The genus Haworthia: 147 (1985).
NEOTYPE: Salm-Dyck, Monogr. gen. Aloes: § 1, fig. 3b (1837).

Aprica pentagona var. torulosa is een vorm van 'Pentagona' met enigszins 
opgezwollen weefsel op de hoeken van de bloembuis. Dit kenmerk dqet aan 
A. spiralis denken, waarvan de gehele bloembuis is opgezwollen hetgeen 
door Uitewaal (1 936) uitvoerig besproken is. Fig. 3b van Salm-Dyck wordt 
hier aangewezen als het neotype van zowel Aloe quinquangularis als Apn
ea pentagona var. torulosa

Astroloba pentagona var. torta

Aprica pentagona (Aiton) Willd. var. torta Haw., Suppl. PI. Succ.: 62 (181 9).
Aloe pentagona (Aiton) Willd. var. torta (Haw.) Kunth, Enum. PI. 4: 495 (1843).
TYPE: Niet aangewezen.
Op grond van de afwijkende bladstand beschreven.

Astroloba deltoidea var. turgida

Aprica turgida Baker, J. Bot. 27: 44 (1889) & Flora Cap. 6: 330 (1 896).
Aprica deltoidea (J.D. Hooker) Baker var. turgida (Baker) Berger, Pflanzenreich 38; 118 
(1 908).
Astroloba deltoidea (J.D. Hooker) Uitew. var. turgida (Baker) Uitew. ex Jacobsen, Handbuch 
der sukkulenten Pflanzen I: 298 (1 954) & Sukkulentenlexikon: 99 (1 970).
Astroloba turgida (Baker) Jacobsen, Handbook Succ. PI. I: 227 (1 960) & Sukkulentenlexikon: 
99 (1970).
Haworthia deltoidea (J.D. Hooker) Parr var. turgida (Baker) Parr, Bull. A.S.P.S. 6: 195 
(1 971); Scott, The genus Haworthia: 1 43 (1 985).
TYPE: Niet aangewezen.

Uitewaal (1 947) reduceert Aprica turgida Baker tot een synoniem van 
Astroloba congesta (Salm-Dyck) Uitew. Hij beschouwt die, evenals Aprica 
deltoidea var. intermedia als een kleinere, weinig afwijkende vorm van A. 
deltoidea. Gezien de nauwe verwantschap binnen.de A. foliolosa-groep is 
het handhaven van deze variëteiten niet zinvol. Door Jacobsen (1 960) is A. 
turgida (Baker) H.J. Jacobsen gepubliceerd, gebaseerd op Aprica turgida 
Baker. Jacobsen noemt echter ook de nooit door Uitewaal gepubliceerde 
Astroloba deltoidea (J.D. Hooker) Uitew. var. turgida (Baker) Uitew., even
eens gebaseerd op Aprica turgida Baker. Hierdoór is Astroloba turgida (Ba
ker) H.J. Jacobsen een illegitieme naam.

Aprica pentagona var. willdenovii

Aprica pentagona (Aiton) Willd. var. willdenovii Baker, J. Linn. Soc., Bot.: 217 (1 880). 
Aprica pentagona (Alton) Willd. var. willdenowii Baker, Flora Cap. 6: 330 (1896); Berger, 
Pflanzenreich 38: 1 1 7 (1 908); Uitewaal, Succulenta: 99-100, 171 (1936); Brown, Cact. 
Succ. J. (Amer.) 1 5: 57, 58 (1943).

Baker geeft Aloe spiralis Haw. non L. een nieuwe naam als Aprica pentago-



na var. willdenovii. Het type van de var. willdenovii is derhalve het type van 
Aloe spiralis Haw., waarvoor hier als neotype Salm-Dyck, tig. 5 is aangewe
zen. Door Baker is de var. willdenovii in 1 880 beschreven, doch in 1 896 
als willdenowii gepubliceerd. Volgens de huidige nomenclatuurregels is
willdenovii correct.

Astroloba pentagona var. spiralis
Aloe spiralis Haw., Trans. Linn. Soc.: 7 (1804) non L. 1 753; Sprengel, Syst. Veg.: 70 
(1 825I; Roemer & Schultes, Syst. Veg. 7: 659 (1 829); Salm-Dyck, Monogr. gen. Aloes § 1 
fig. 5 (1 836).
Aprica spiralis (Haw.) W illd., Mag. Ges. Naturf. Freund. Berl. V: 273 (1 81 1); Haworth, Suppl. 
PI. Succ.: 64 (1819).
Haworthia spiralis (Haw.) Haw., Syn. PI. Succ.: 97 (181 2) Inon (L.) Duval 1 8091.
Aloe pentagona Haw. var. spiralis (Haw.) Salm-Dyck, Cat. Rais.: 10 (1817).
Astroloba pentagona (Aitoni Uitew. var. spiralis (Haw.) Uitew., Sucuclenta: 54 (1947); Ja
cobsen, Handbuch der sukkulenten Pflanzen I: 300 (1 954) & Sukkulentenlexikon: 99 (1 970). 
Haworthia pentagona (Aiton) Uitew. var. spiralis (Haw.) Parr, Bull. A.S.P.S. 6: 196, 258 
(1 971); Scott, The genus Haworthia: 1 46 (1 985).
NEOTYPE: Salm-Dyck, Monogr. gen. Aloes: § 1 fig. 5 (1836).

Aloe spiralis is een door Haworth beschreven taxon met een gladde, soms 
gevlekte bladonderzijde en een gladde bloembuis. Salm-Dyck (1817) en 
ook Baker (1 880) beschouwen A. spiralis Haw. als een variëteit van A. pen
tagona. Volgens Pilbeam zijn de meeste planten die als Astroloba pentago
na var. spiralis benaamd zijn, hybriden met mogelijk een Haworthia-soort als 
een van de ouders. Het is waarschijnlijk dat Uitewaal in zijn onderzoek ook 
gehybridiseerde planten als A. pentagona heeft betrokken. De variëteit will
denovii is door Baker in 1 880 beschreven. Hij brengt Aloe spiralis Haw. non 
L. bij deze variëteit onder. Uitewaal (1 936) en Brown (1 943) beschouwen 
deze variëteit als identiek met Aloe spiralis Haw. non L. Genoemde auteurs 
beschrijven var. willdenovii als een iets forsere plant dan Astroloba spiralis 
'Pentagona'.

Astroloba pentagona var. spirella 
Haworthia spirella Haw., Syn. PI. Succ.: 97 (1812).
Aloe spirella (Haw.) Salm-Dyck, Cat. Rais.: 10 (1817) & Monogr. gen. Aloes § 2 fig. 3 
(1 837); Roemer & Schultes, Syst. Veg. 7: 658 (1 829).
Aprica pentagona (Aiton) Willd. var. spirella (Haw.) Baker, J. Linn. Soc., Bot. 18: 217 
(1880); Berger, Pflanzenreich 38: 1 18 (1908).
Astroloba pentagona (Aiton) Uitew. var. spirella (Haw.) Uitew., Succulenta: 54 (1 947); Ja
cobsen, Handbuch der sukkulenten Pflanzen I: 300 (1 954) & Sukkulentenlexikon: 99 (1 970). 
Haworthia pentagona var. spirella (Haw.) Parr, Buil. A.S.P.S. 6: 149, 1 96 (1971); Scott, 
The genus Haworthia: 147 (1 985).
NEOTYPE: Salm-Dyck, Monogr. gen. Aloes § 2: fig. 3 (1837).

Zowel Salm-Dyck als Haworth vermelden voor Aloe spirella vlekken aan de 
bladonderzijde. De afbeelding van Salm-Dyck van A. spirella toont een plant 
die sterk op A. spiralis Haw. en verwanten lijkt.
Het is een plant met een gladde, soms gevlekte onderzijde en blijkens aan
vullende opmerkingen van Haworth met een gladde bloembuis. Deze be
schrijving komt overeen met 'Pentagona'.

Botanische tuinen van de L.U., 
Postbus 8010, 6700 ED Wageningen

(slot volgt)



Het geslacht M atucana Br.&R. (XI)
R. BREGMAN, A. MEERSTADT, P. MELIS en A.B. PULLEN

Matucana tuberculata (Don.) Bregman, Meerstadt, Melis et Pullen 
comb. nov.
(tuberculata = geknobbeld).

Basioniem:
Borzicactus tuberculatus Donald. C.&S.J.A. 51 (2) p. 1 55 (1 979) 

Synoniemen:
Matucana tuberculosa Ritter. "Kakteen in Südamerika" Band 4 p. 1505 
(1 981)
Submatucana tuberculosa n.n.
Submatucana mammillaris n.n.
Submatucana spec. Chagual

Beschrijving:
Lichaam heldergroen; bolvormig tot ovaal, 4-7 cm breed, ca. 10 cm lang; 
sterk spruitend aan de basis of hoger aan de plant; geen penwortel. Ribben 
1 4-1 8, tamelijk breed, recht tot iets gedraaid, verdeeld in kegelvormige tot 
1 0 mm lange tuberkels. Areolen rond, 2-3 mm lang, wit, 4-1 2 mm van el
kaar verwijderd. Bedoorning wit, recht; randdorens 8-12, 5-10 mm lang; 
middendorens 1-4, met donkerbruine punt, 10-20 mm lang.
Bloem 50-55 mm lang, in anthese 35-40 mm breed, recht tot zeer 
scheef; oranjerood met violet gerande kroonbladeren. Bloembuis 4-5 mm 
dik, wit tot bruin behaard. Nektarkamer ca. 4 mm hoog, ca. 3 mm breed, 
afgesloten door een diafragma dat gevormd wordt door de basis van de 
primaire meeldraden. Honingklieren geelachtig, aan de wand van de nek
tarkamer. Helmdraden wit, aan de uiteinden purper, helmknoppen rood; 
primaire meeldraden aan de basis ca. 2 mm vergroeid, de stamper als een 
manchet omvattend. Stamper roodachtig; stempellobben 7-8, 1,5 mm 
lang, roodachtig.
Vrucht geribd bolvormig, groen met roodbruin, ca. 6 mm in doorsnede. 
Zaad dofzwart met geelbruine, onregelmatig verdeelde arillusresten;
I ,  0-1,4 mm' breed, 1,1 -1,3 mm hoog, 0 ,7-1,2 mm dik; ventraal niet tot 
weinig verbreed, dorsaal tamelijk sterk verbreed. Hilum rond tot breed 
ovaal; hilumweefsel bleekgeel, aan de hilumrand zodat in het midden 1 
ovaal gat of 2 ronde gaten aanwezig zijn. Testacellen licht gebobbeld met 
zwak geplooide cuticula.
Embryo peervormig, recht.

Opmerkingen over de nomenclatuur
F. Ritter ontdekte deze soort in 1960. Hij beschreef zijn vondst pas in 
1981 als Matucana tuberculosa
J. Donald beschreef de soort in 1 97 9 als Borzicactus (Sectie Matucana) 
tuberculatus aan de hand van planten, die in 1 964 verzameld waren door 
Hutchinson, Wright en Straw.
Wij hebben vastgesteld, dat beide soorten M. tuberculosa Ritter en B. tu
berculatus Donald identiek zijn, alhoewel de beschrijving van Donald niet 
geheel met die van Ritter overeenkomt (De open nektarkamer in de be
schrijving van Donald moet op een vergissing berusten).



1. Matucana tubercu/ata, cultuurplant. Foto: VZ. Alsem- 
geest

2. Matucana chagualensis, im portplant nr. 5 4 2 7 3  in de 
botanische tuin van Heidelberg, verzameld b ij El Cha- 
gual. Foto: R. Bregman

3. Submatucana mammillaris, im portplant nr. 5 4 2 9 9  in 
de botanische tuin van Heidelberg, verzameld langs 
de Rio Maranon in het dept. Huanuco. Foto: R. Breg-
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2 7 Matucana tuberculata, REM-opname van het zaad in zijaanzicht: ventrale zijde links, dorsale zijde rechts: vergroting 50x

28  id., basaal aanzicht; vergroting 55x
29  id., testacellen in het apikale deel van het zaad met de zwak geplooide cuticula; vergroting 500x
30  id., testacellen in het basale deel van het zaad, de cuticula is hier iets sterker geplooid dan in het apikale deel van het 

zaad, vooral in het midden van de cellen; vergroting 10OOx
31 Matucana tuberculata, lengtedoorsnede van het zaad; hilumweefsel, arillus en funiculus gestippeld; vergroting 35x

32 id., embryo
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De soortaanduiding ''tuberculatus'' geniet derhalve prioriteit boven ''tuber
culosa''. Omdat de naam ''tuberculatus'' alleen in samenhang met de 
geslachtsnaam Borzicactus is gebruikt en omdat wij, zoals eerder uiteenge
zet, aan de geslachtsnaam Matucana de voorkeur geven boven de naam 
van het verzamelgeslacht Borzicactus s.l., dient hier een nieuwe combina
tie uitgevoerd te worden.
Submatucana mammillaris n.n. (KK 1 638) beschouwen wij voorlopig als 
een vorm van M. tuberculata op grond van de korte bloem en de groene 
epidermis. Het zaad wijst op een tussenvorm van M. paucicostata en M. 
krahnii, hetgeen gezien het verspreidingsgebied van S. mammillaris (Dept. 
Huanuco, langs de Rio Maranon) niet onmogelijk is. De struktuur van de 
cuticula van het zaad lijkt meer op die van M. paucicostata en M. krahnii 
dan op die van M. tuberculata.

Verspreiding
De typevindplaats van de door Donald beschreven planten ligt in de kloof 
van de Rio Maranon, 1 8 km onder Aricapampa, aan de westzijde van de ri
vier, Prov. Huamachuco, Dept. La Libertad, Peru. Het holotype bevindt zich 
in Pomona (USA) onder nummer PCH 621 8. Een andere vindplaats ligt in 
hetzelfde dal, 23 km onder Aricapampa. Ritter geeft als vindplaats op de 
bergen boven El Chagual. Ook Lau vermeldt El Chagual als vindplaats. Het 
verticale verspreidingsgebied ligt globaal tussen 1 800 en 2400 m boven 
zeeniveau. In hetzelfde gebied komen ook populaties van M. formosa voor. 
Deze soort groeit echter lager. Tussen de populaties van M. tuberculata en 
M. formosa ligt een hoogteverschil van plusminus 200 m.

Veldnummers
Hieronder volgt een overzicht van alle tot M. tuberculata behorende plan
ten, met daarbij de namen waaronder ze in omloop gebracht zijn.
PCH 6218 Borzicactus tuberculatus (18 km onder Aricapampa, 2100 ml 
PCH 6223 Borzicactus tuberculatus (23 km onder Aricapampa, 1 900 m)
FR 1073 Matucana tuberculosa (Chagual, 2400 ml 
L 223 Submatucana tuberculosa (Chagual)
KK 1 638 Submatucana mammillaris 
KK 1 653 Submatucana spec. Chagual

Corr. adres: Beatrix laan 10, 7711 KG Nieuwleusen (wordt vervolgd)

De indeling der cactussoorten (IV)

E. CROMBEZ

Salm-Dyck: eerste poging to t rangschikking naar verwantschap

Zoals we in de vorige aflevering gezien hebben, waren er bij Pfeiffer 1 0 
geslachten voor ongeveer 37 5 soorten. Tengevolge van de vele ontdek
kingsreizen in die tijd en van een eerste bloeiperiode in de cactusliefhebberij 
raakten in de volgende 1 0 a 1 5 jaar zeer vele nieuwe soorten bekend. Dit 
waren er in 1 850 ongeveer 800, zoals opgegeven door Salm-Dyck in zijn 
lexikon "Cacteae in Horto Dyckensi cultae anno 1 8 4 9 ''. Deze soorten wa
ren niet altijd gemakkelijk onder te brengen in de 10 cactusgeslachten van 
Pfeiffer. Daarom werden door talrijke auteurs in de jaren tussen 1 837 en

*  Aflevering III: Succulenta 1987, p. 61



1850 nieuwe geslachten opgesteld, die hieronder in chronologische vol
gorde zijn weergegeven, telkens met de auteur die het geslacht opstelde.

1831 Phyllocactus Link (niet door Pfeiffer aanvaard in 1 837)
1837 Discocactus Pfeiffer 

Echinopsis Zuccarini
1838 Cephalocereus Lemaire 

Ariocarpus Scheidweiler
1839 Anhalonium Lemaire 

Astrophytum Lemaire 
Echinonyctanthus Lemaire ( = Echinopsis)
Pilocereus Lemaire
Phyllocereus Miquel ( = Phyllocactus)

1841 Echinofossulocactus Lawrence 
1 843 Pelecyphora Ehrenberg 
1845 Gymnocalycium Pfeiffer

Disocactus Lindley (Disisocactus)
Pfeiffera Salm-Dyck 

1 848 Leuchtenbergia Fisher
Echinocereus Engelmann 

1850 Malacocarpus Salm-Dyck 
Nopalea Salm-Dyck

Wat bij deze geslachten opvalt is het grote aantal dat opgesteld werd door 
Lemaire en Pfeiffer. Charles Lemaire was op dat moment hoogleraar in de 
plantkunde aan de Gentse universiteit en zeer actief op het gebied van cac
tussen. Pfeiffer kennen we reeds van zijn boek met overzicht der soorten 
(1 837, zie vorige aflevering). Hij was op dat moment een der meest be
kende autoriteiten op het gebied van de cactuskennis.
In 1850 schrijft prins J. Salm-Reifferscheid-Dyck (meestal kortweg Salm- 
Dyck) zijn overzichtsboek, een soort lexikon van alle op dat moment beken
de cactussen.
Dit boek droeg als titel 'Cacteae in Horto Dyckensi cultae anno 1 849 ' 
(Cactussen gekweekt in de tuin van het slot Dyck, jaar 1 849) en was ge
schreven in het Latijn, voor die tijd nog gebruikelijk als internationaal ver
staanbare taal. Prins Salm-Dyck bezat op zijn slot een van de mooiste en 
meest complete verzamelingen van zijn tijd.
In dat boek neemt hij enkele van de nieuw opgerichte geslachten officieel 
op, doch niet alle. Hij komt tot een indeling van de ca. 800 beschreven 
soorten in tw intig geslachten, dus tweemaal zoveel als bij Pfeiffer. Deze 
geslachten zijn dan verder onderverdeeld in secties, die soms overeenko
men met latere geslachten of ondergeslachten. Wat nieuw is ten opzichte 
van Pfeiffer is dat Salm-Dyck de geslachten verder groepeert volgens ver
wantschap in zeven stammen (Tribus). Hij groepeert deze op hun beurt in 
twee hoofdgroepen, nl. Tubulosae (met buisvormige bloemen) en Rotatae 
(met radvormige boemen). Dit laatste onderscheid in bloemstructuur en in
deling was ook reeds toegepast door Pfeiffer. Deze geslachten en de groe
pering in stammen is weergegeven in de tabel. Tevens worden daar de 
geslachten vermeld die niet door Salm-Dyck aanvaard worden.
De indeling in geslachten en stammen is hoofdzakelijk gebaseerd op 
bloemstructuur, op plaatsing van de bloem(knop) op de plant, en op de 
vruchtvorm; pas op de tweede plaats gaan de uiterlijke plantkenmerken 
(vorm van de plant, bedoorning) meespelen voor de indeling.



Tabel
Indelingssysteem volgens Salm-Dyck (t.o.v. Pfeiffer)

P fe if fe r S a lm -D y c k

geslacht tribus

Mammillaria
Melocactus

Echinocactus ’

Cereus
\

Epiphyllum

Rhipsalis

Hariota
Lepismium

Opuntia

Pereskia

\

Anhalonium

Pelecyphora
Mammillaria

Melocactus
Discocactus
Malacocarpus

Echinocactus
Leuchtenbergia
Echinopsis

Pilocereus

Cereus
Phyllocactus
Epiphyllum
Disisocactus
Rhipsalis

Pfeiffera
Lepismium

Nopalea

Opuntia
Peirescia

MELOCACTEAE

—  ECHINOCACTEAE

— CEREASTREAE

— PHYLLOCACTEAE

— RHIPSALIDEAE

— TUBULOSAE

1 OPUNTIEAE

PEIRESCIEAE

■ROTATAE

Geslachten, vermeld doch niet aanvaard door Salm-Dyck. 
Ariocarpus (=  Anhalonium)
Astrophytum
Gymnocalycium
Echinonyctanthus (=  Echinopsis) 
Cephalocereus (=  Pilocereus)
Phyllocereus (=  Phyllocactus)
Echinocereus
Echinofossulocactus

Bij een nadere beschouwing van de stammen (Tribus) zien we dat de 
eerste vijf behoren tot de tegenwoordige onderfamilie der cactus- of 
cereusachtigen. Verder zijn de opuntia-achtigen en de pereskia-achtigen 
hier reeds elk in een aparte tribus afgesplitst, echter nog niet tot onderfami
lie verheven, zoals later bij Schumann het geval zal zijn (zie een latere afle
vering).
Hoe de evolutie van de geslachten zal verlopen tot bij Schumann (1 900) 
zullen we behandelen in de volgende aflevering van deze reeks.

(Wordt vervolgd)

Literatuur

Salm-Dyck, Cacteae in Horto Dyckensi Cultae, anno 1849 (1850) 

K o u te rs tra a t 4 1 , B 8 1 5 8  H o u th u ls t
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VERENIGINGSNIEUWS SEPTEMBER 1987
"Succulenta" is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van cactussen en andere 
vetplanten ’’Succulenta".

BESTUUR
Voorzitter: H. Masman, Zunaweg 10, 7466 PR Zuna. Tel.: 05480-13466.
Vice-voorzitter: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964.
Secretaris: P. Melis, Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odiliapeel. Tel.: 04132-72911.
Penningmeester: J. Vrenken, Elandstraat 1, 5408 XC Volkel. Tel.: 04132-72917. Giro-rek.: 680596 t.n.v. Succu
lenta te Volkel, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland t.n.v. Succulenta te Volkel.
Voor België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Volkel.
Alg. Bestuurslid: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom. Tel.: 08389-17088.
Alg. Bestuurslid: W. Alsemgeest, Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort. Tel.: 03484-1083.
Alg. Bestuurslid: M.J-. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen. Tel.: 05280-65705.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen. Tel.: 05280-65705. Inlichtingen over en 
aanmelding van lidmaatschap. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland f 35,-, voor leden in België 
Bfrs. 625 en voor elders wonende leden f  45,-. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f 7,50/Bfrs. 135.

LOSSE NUMMERS
Prijs f  5,--. Aan te vragen voor het lopende jaar bij de ledenadministratie, overige jaren bij de secretaris.

MAANDBLAD
Hoofdredacteur: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
1e Redacteur: Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081.
Foto - redacteur: F.K.A. Noltee, Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht. Tel.: 078-124200.
Redactieraad: H. en R. van Donkelaar, A. Pullen, H. Ruinaard, A. v. Uijen en B. Zonneveld. 
Verenigingsnieuws: P. Melis. Sluitingsdatum 15e van de maand vóór verschijnen.
Vraag en Aanbod en Advertenties: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964. Sluitingsda
tum: 15e van de maand vóór verschijnen.

ADVERTENTIETARIEVEN:
1/16 pag. f  30,-; 1/8 pag. f  55,-; 1/4 pag. f  85,-; 1/2 pag. f  140,-; 1 pag. f 240,- 
Kortingen op aanvraag.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: Voor informatie over en verkoop van het Discoboek en "Wat Betekent die Naam” . M. Jamin, 
Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden.Tel. 04199-3856.
Het boek Discocactus door A.F.H. Buining. Omvat 224 pag., 60 kleurenfoto’s en 84 z/w foto ’s. Nog slechts 
voorradig in Engels en Duits. Prijs op aanvraag.
Het boek "Wat Betekent die Naam” . Verklarend woordenboek van nagenoeg alle voorkomende Latijnse 
cactus- en vetplantennamen. Prijs f  12,50 + f  3,- verzendkosten per stuk.
Bestellen door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds te 
Ammerzoden onder vermelding van het gewenste artikel.
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: Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579. 
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus a t  1,50 te bestellen op girorek. 
13.45.616 t.n.v. J. Magnin.

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel hobbybenodigdheden

boeken

WIJ BIEDEN AAN:
—  een grote sortering hulpmiddelen voor de succulentenverzorging;

—  veel boeken over cactussen en andere vetplanten;

—  zeer interessante antiquarische boeken en tijdschriften 
over cactussen en andere succulenten.

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

Vraag naar onze 
gratis katalogus
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VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
1. Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 3e druk 1986. Prijs f 6,- 
per stuk.
2. Bewaarbanden voor het tijdschrift. Een jaargang per band. Prijs /  16,-- per stuk incl. portokosten.
3. Verenigingsspelden in broche-vorm of als steekspeld. Prijs f  4,- per stuk.
4. Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succulenten. Prijs per set van 10 kaarten f 2,50.
5. Propaganda-folders.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortingen.
Informatie en bestellen bij: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom.Tel.: 08389-17088 of 
door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. verkoop te Bennekom on
der vermelding van het gewenste artikel.

EVENEMENTEN

19 en 20 sept.
19 sept.
19 en 20 sept.
19 en 20 sept.
19 en 20 sept.

25, 26 en 27 sept.
27 sept.
3 oktober

7 november
28 mei 1988 
4 juni 1988

18 t/m 23 ju li 1988

E.L.K. Hengelhoef. Info in het juli-aug.nummer.
Groenmarkt. Brabanthallen 's-Hertogenbosch.
Beurs van de afd. Amsterdam. Info in dit nr. en bij J.P. Betlem, tel. 020-790738. 
Hortusdagen te Haaren in Groningen.
Grote cactus en vetplanten tentoonstelling bij Eduard van Hoofstadt, Kasteellei 
111 te Wijnegem, België.
Show in de veilinghallen te Eelde.
Internationale Succulentenbeurs Leuchtenbergia. Info in het aprilnummer.
Grote Cactussen- en Vetplantenbeurs in de "Sprookjeshof”  in Zuidlaren. Info in het 
juninr. en bij P. van Veen, tel. 05940-2166.
Algemene Najaarsvergadering.
Algemene Vergadering.
Ruilbeurs afd. Tilburg.
Aloe 88. Info in het aprilnummer en bij Kees Boele, tel. 05920-40359.

GOED NIEUWS voor Euphorbialiefhebbers in Nederland en België.

Onze Euphorbia-liefhebbersgids is nu gereed.
Deze sortimentslijst bevat beschrijvingen en cultuurtips van meer dan 200 
EUPHORBIACEAE: Euphorbia, Monadenium, Jatropha, Endadenium, Synade- 
nium en Pedilanthus.
Deze lijst kunt u bestellen door f 2,50 over te maken op giro 1509830 tnv. van 
Donkelaar, Werkendam onder vermelding van Euphorbia-liefhebbersgids. 
Tijdens de herfstvakantie staan op onze kwekerij de Euphorbia’s extra in de 
belangstelling. Naast onze showkas is ook onze Euphorbiakas te bezichtigen, 
we geven uitgebreide informatie over deze plantengroep en er zijn tal van inte
ressante aanbiedingen met extra korting!

Tot ziens, van zaterdag 17 t/m zaterdag 24 oktober in Werkendam:

EUPHORBIA WEEK

BLOEMEN- EN PLANTENTUIN 
FAM. VAN DONKELAAR

Laantje 1 Werkendam Tel. 01835-1430
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AFDELINGSNIEUWS

Afd. Arnhem:
8 oktober : Najaarsverloting van eigen planten. Foto’s en dia's voor de wedstrijd inleveren.

Plaats: Zaal van de speeltuinvereniging "Tuindorp” achter het pand Floralaan 18 in 
Wageningen. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Delfzijl:
1 oktober : Inleiding door dhr. De Looze. Verloting: Schansma.

Afd. Dordrecht:
7 oktober : Dhr. F. Noltee geeft een lezing over caudexplanten.

Plaats: Zaal de "Rank", Dubbelsteijnlaan 70, Dordrecht. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Flevozoom:
21 september : Mevr. Clazien Bouwman houdt een lezing over Lobivia.

Plaats: Groen van Prinstererschool, Verkeersweg 51, Harderwijk. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Fryslan:
13 oktober : Dia’s en foto's door en van eigen leden.

Plaats: Café-Rest. "Sportpark” , Schans 11A in Heerenveen. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Gouda:
17 september : Lezing door Dhr. Alsemgeest over Thelocactus.
15 oktober : Onderlinge ruilavond aangevuld met een lezing over Thailand door R. de Zeeuw.

Plaats: ” Het Brandpunt” , Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Groningen:
15 oktober : Lezing door Dhr. Hoving over "fotosynthese” .

Plaats: Bovenzaal van de Hortus te Haren. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Hoogeveen:
7 oktober : Lezing door Dhr. Braamhaar over zijn reizen door Amerika.

Bijzondere botanische planten, speciaal
cactussen en andere Succulenten.

KWEKERIJ PIETERS, Hamweg 6, 
9623 PB Lageland (tussen Groningen 
en Slochteren). Tel.: 05981-204. 
Geopend: donderdag, vrijdag en 

zaterdag van 9-18 uur.

SOUTHWEST SEEDS
CACTUSSEN- EN VETPLANTENZADEN
Schrijf vandaag nog voor gratis zaadlijst

DOUG « VIVI ROWLAND
200 Spring Road • Kempston, Bedford • England MK42-5ND 

Telephone Bedford (0234) 55970

S
7053 KERNEN i.R. (Rommelshausen) 

W.-Duitsland LILIENSTR. 5
UIT DE PLANTENLIJST 1987

DM DM
Discocactus subviridigriseus geënt 12

pulvinicaptitatus
geënt 10,--12 ,-
boomianus geënt 10,- -15,-
horstii geënt 12,-
insignis geënt 10,--12 ,-
placentiformis geënt 12,-
pugionacantha geënt 12,-
silicicola geënt 10,- -12,-

Tillandsia zaailingen:
aerenthos, juncea 8,- - 12,-
idem, op kurk: butzii, gardneri, 
ionantha x brachycaulis, tricolor, 
stricta v. nigra, schiedeana, strep-
tophyla 8,- -12,-
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Afd. Nijmegen:
6 oktober : Externe spreker. Plant van de maand: Crassula.

Afd. Utrecht:
12 oktober : Lezing door Ruurd van Donkelaar over Hoya, Dischidia en veel voorkomende vetplan

ten.
Plaats: Kantine van drukkerij Hoonte aan de Varkensmarkt in Utrecht. Aanvang: 19.30 
uur. Info: W. Alsemgeest, tel. 03484-1083.

Afd. IJsselstreek:
25 september : Lezing door dhr. Beukelaers over vactussen en vetplanten de vier jaargetijden door. 

Plaats: DKW gebouw te Zutphen.

Afd. Zeeland:
25 september : Plant van de maand: Matucana en "Submatucana” door Dhr. Minnaar. Succulenten

quiz en bespreken van zieke- en probleemplanten.
Plaats: De Thomaskapel aan de Vrijlandstraat in Middelburg. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zuid-Limburg:
6 oktober : Dialezing door ons lid Dhr. Rogozinkski uit Keulen over zijn 10 jaar reizen door Mexico.

Onderwerp: Cactussen, Land en Mensen.
Plaats: Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, Schimmert. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zwolle:
24 september : Ruil- en praatavond. Na de pauze een gesprek over bestijdingsmiddelen. Plant van de 

maand: Parodia.
Plaats: Gebouw van de "Nederlandse Protestanten Bond” , Thorbeckegracht 11, Zwol
le. Aanvang: 19.30 uur. Voor meer info Willemien Adams, tel. 038-227259.

OPROEP

Heeft u vragen betreffende de hobby?
Schrijf ze op een briefkaart en stuur deze aan de hoofdredacteur: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN 
Harmelen.

NIEUWE ZAADLIJST
PEDIO’S, SCLERO’S en andere sterke c.q. winterharde soorten uit zuid en noordwest 
U.S.A. Vraag de gratis zaadlijst aan.
(Klanten van het laatste jaar krijgen deze automatisch)

FRIZ HOCHSTATTER KAKTEENSAMEN
Feldstrasse 61, 6800 Mannheim 51 B.R.D., tel. 0621-794675

INGEZONDEN STUK
n.a.v. PHYLLOSOFIE maart 1987 door P. v.d. Veen

In dit artikel wordt onder andere gemeld dat men als afdelingsbestuur bestrijdingsmiddelen in voorraad 
heeft.
Ook wordt gesteld dat bestrijdingsmiddelen tegen wolluis, wortelluis en schimmels uitsluitend in liter
flessen worden verkocht.
Uit dit artikel blijkt dat afdelingsbesturen grote porties zgn "versnijden” in kleinere eenheden en dan weer 
doorverkopen naar de leden.
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Ik moet tegen dit artikel met klem protesteren!

a. Er zijn vele soorten bestrijdingsmiddelen in de handel in kleinverpakking die uitstekend werken.
b. Het is VERBODEN in de bestrijdingsmiddelenwet 1962 bestrijdingsmiddelen te versnijden (in kleinere 
porties te verdelen).
c. Ook is het VERBODEN bestrijdingsmiddelen anders dan in de originele verpakking te verhandelen of 
in voorraad te hebben.

Deze wet maakt tevens onderscheid in gebruikers:

a. degene die beroepsmatig bestrijdingsmiddelen gebruikt. Deze is gerechtigd zgn ’’doodshoofdmidde- 
len” te gebruiken.
b. andere personen. Deze zijn gerechtigd uitsluitend middelen te gebruiken met het gevarenteken 
Andreaskruis of zonder gevaranteken.

Men wordt verplicht door de bestrijdingsmiddelenwet zodanig met bestrijdingsmiddelen om te gaan dat 
geen gevaar ontstaat voor mensen of nuttige dieren (denk aan bijenhouders in de omgeving).
Ook met resten van bestrijdingsmiddelen en ledige verpakkingen moet men zorgvuldig omgaan.

Elk bestrijdingsmiddel mag slechts in de originele verpakking (met toelatingsnummer, gebruiksaanwij
zing, gevarenteken) in de handel worden gebracht en in voorraad worden gehouden in een daartoe 
bestemde afgesloten ruimte.

Door bestrijdingsmiddelen in andere dan originele verpakkingen te verhandelen (ook weggeven valt hier
onder) is men strafbaar.

Elk jaar gebeuren door dergelijke praktijken diverse ongelukken. Immers op het moment van versnijden 
weet men nog wel met welk middel men te maken heeft, doch na enkele jaren niet meer.

Daar ik zelf enkele jaren in de bestrijdingsmiddelen gewerkt heb weet ik uit ervaring welk een ellende er 
voort kan vloeien door niet originele verpakkingen te gebruiken.

Een voorbeeld wil ik U niet onthouden.

Een zoon dacht dat hij cola pakte uit de kelder bij zijn net overleden vader.
Dit bleek achteraf een bestrijdingsmiddel.
De zoon overleefde dit niet.

Ook op beurzen wordt regelmatig versneden bestrijdingsmiddel aangeboden vooral voor spintbestrijding. 
Dit vanwege de dure prijs.
Men blijft als "versnijder” nog jaren stafbaar.

Wanneer men als gebruiker nauwkeurig opvolgt hetgeen op de verpakking staat, zal men geen moeilijkhe
den krijgen. Men moet er daarnaast van doordrongen zijn dat men met giftige en daarom gevaarlijke stof
fen te maken heeft.

J. Korf, Twello

ONZE GEHEEL VERNIEUWDE KAS IS GEREED
Ter gelegenheid hiervan houden wij op zaterdag 18 enm 25 september a.s. open-deur 
dagen. U vindt bij ons een GIGANTISCH sortiment, van de eenvoudigste mammillaria 
tot de moeilijkste navajoa.

CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD
Tel. 03474-1718

LEXMOND
Lakerveld 89

Geopend: zat. 8-18 uur, maandag t/m vrijdag alleen na tel. afspraak.
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VERKORTE NOTULEN VAN DE BESTUURSVERGADERING 
gehouden op 23 april 1987.

Aanwezig: W. Alsemgeest M. de Bekker
P. Melis L. Bercht
J. Vrenken H. Masman
M. van Eijsden 

Afwezig: B. Stortenbeek

1. De Voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
2. P. Melis geeft de Bestuurswijziging door aan de Kamer Van Koophandel.
3. L. Bercht onderzoekt de mogelijkheid om de 400 Buiningdia’s van Internoto te copiëren.
4. De Ledenadministratie wordt op 10 mei a.s. overgenomen door M. van Eijsden.
5. L. Bercht onderzoekt nog dit jaar de mogelijkheid van een ’’beginnersnummer” .
6. Nabespreking van de Alg. Vergadering van 11 april j.l.

VERKORTE NOTULEN VAN DE BESTUURSVERGADERING 
gehouden op 16 juni 1987.

Aanwezig: W. Alsemgeest 
P. Melis 
J. Vrenken 
M. van Eijsden

M. de Bekker 
L. Bercht 
H. Masman 
B. Stortenbeek

1. De Voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
2. Het copiëren van de Buiningdia’s van de Internoto is mogelijk voor f  1,- per dia zodra dit gewenst is.
3. Er zal worden gezocht naar geschikte kandidaten voor de adviesrubriek in Succulenta.
4. Uit een onderzoek door J. van Eijsden blijkt dat ongeveer 10% van de afdelingsleden geen lid is van 

de vereniging.
5. De beslissing over het al dan niet financieel steunen van de afdelingen wordt doorgeschoven naar de 

volgende vergadering.
6. Externe propaganda. Blijft op de aktielijst staan. De ledenwerfwedstrijd heeft tot nu toe 20 reacties 

opgeleverd.

P. Melis

ALGEMENE NAJAARSVERGADERING

Zoals u weet wordt op 7 november a.s. weer de Algemene Najaarsvergadering gehouden in de Reehorst te 
Ede.
Vooruitlopend op de agenda, die in het oktobernr. zal worden gepubliceerd, volgen onderstaand de notu
len van de vorige Algemene Vergaderingen.
Zoals op de vorige Algemene Vergadering werd aangekondigd vind u onderstaand ook het voorstel tot wij
ziging van de Statuten, op advies van de Notaris aangebracht.

E X O T I C A
Europa’s grootste aanbod van CAUDEX planten: 

Adenium, Brachystelma, Trichocaulon, Dioscorea, 
Euphorbia, Pachypodium, Pelargonium, etc.

en vele andere botanische rariteiten. 
Plantenlijst op aanvraag.

Onze kas bevindt zich op 30 km van ROERMOND en is 
geopend van april tot dec. elke zaterdag 9.00-16.00 uur.

ERNST SPECKS, Am Kloster 8, D-5140 Erkelenz-Golkrath, BRD 
Tel.: 02431-73956, maandag - zaterdag 9.00-12.00 uur.
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Notulen van de Algemene Vergadering van 11 april 1986

Afwezig met bericht van verhindering: L. Bercht, F. van Leeuwen en H. Masman.

Notulen
1. De Vice-Voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur.

In zijn openingswoord gedenkt hij Dhr. H. Leusink, de beheerder van Ruilen zonder Huilen, die enige 
tijd geleden overleed. Daarop wordt de door de aanwezigen een minuut stilte in acht genomen.
Hij feliciteert de afdeling Nijmegen met haar 50-jarig - en dè afdeling Kennemerland met haar 25-jarig 
bestaan en bedankt de afdeling Nijmegen die deze dag als gastheer optreedt.

2. Notulen vorige Algemene Vergadering.
De Notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.
Opmerkingen naar aanleiding van de notulen:
a. De Statuten zullen op de volgende Algemene Vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.
b. De strooifolders liggen bij Mevr. Stortenbeek.

3. Mededelingen en binnengekomen stukken.
a. Er zijn geen binnengekomen stukken.
b. Het adres op de strooifolder zal worden overgedrukt. Tevens zullen dan de kosten van het lidmaat

schap van de vereniging in Belgische Franken op de folder worden gedrukt.
c. Succulenta Den Haag en de afdeling Rijn- en Delfland hebben zich verenigd tot één afdeling.

d. Het contact tussen de W.S.B. en het Bestuur is hervat en zal worden gecontinueerd.
e. Op aanraden van de notaris zullen de statuten verder worden verbeterd en op de komende Algeme

ne Vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.
f. Er is een ledenwerfwedstrijd uitgeschreven en de leden worden opgeroepen hieraan hun medewer

king te verlenen.
g. Mevr. van Die van de afd. Arnhem, heeft aangeboden om het werk van wijlen Dhr. H. Leusink m.b.t. 

’’Ruilen Zonder Huilen” over te nemen. De vergadering aanvaardt het aanbod van Mevr. van Die on
der luid applaus.

h. De uitgave van een kalender samen met een aantal Belgische verenigingen is ook voor 1988 ge
continueerd.

i. Op verzoek van de Belgische Verenigingen heeft een vertegenwoordiging van het Bestuur deelge
nomen aan het overleg m.b.t. een gezamenlijk Belgisch tijdschrift.

4. Jaarverslag van de secretaris.
Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

5. Financieel verslag 1986.
Na een uitgebreide toelichting van de penningmeester op het financieel verslag leest de Vice- 
Voorzitter het verslag van de kascommissie voor. De kascommissie gevormd door de Heren B. Tanzer 
en H. Kiezenbrink verleent de Penningmeester decharge. De Vergadering gaat onder dankzegging aan 
de Penningmeester akkoord met het financieel verslag over 1986.

6. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar is P. Melis. Aftredend en niet herkiesbaar is F. van Leeuwen. Het Bestuur 
draagt als kandidaat Dhr. J. van Eijsden van de afd. Hoogeveen voor. Er zijn geen verdere kandidaten 
aangemeld.
De Vergadering verkies onder applaus J. van Eijsden en P. Melis. „
De Vice-Voorzitter bedankt Dhr. F. van Leeuwen voor het vele werk dat hij de afgelopen jaren voor de 
vereniging heeft verricht en verzoekt Dhr. J. van Eijsden aan de bestuurstafel plaats te nemen.

7. Jaarverslagen van de Instellingen.
Omdat de jaarverslagen van de Diatheek en het Buiningfonds nog niet waren gepubliceerd, worden 
deze door de secretaris voorgelezen. De Diathecaris merkt op dat hij graag opmerkingen ontvangt in
dien hij dia’s heeft uitgeleend.
Onder dankzegging aan de beheerders van de instellingen voor het vele werk dat zij in 1986 hebben 
verricht gaat de Vergadering akkoord met de verslagen.

8. Rondvraag.
a. Wat wordt het nieuwe adres van de Ledenadministratie? Hierover zullen de leden tijdig worden be

richt in Succulenta.
b. Gevraagd wordt of het Bestuur meer ondersteuning, ook financieel, kan geven aan de afdelingen. 

Deze vraag geldt met name voor de kleinere afdelingen. Het Bestuur zal zich hierover beraden.
c. Gevraagd wordt om een zorgvuldiger beleid met betrekking tot de ledenadministratie. Een aantal 

leden hebben geklaagd over een minder vlotte afhandeling van hun problemen. Het Bestuur zal de 
klachten onderzoeken.

d. Kan de Ledenadministratie een lijst met afdelingsleden aan elke afdeling zenden? Dit verzoek zal 
aan de Ledenadministrateur worden doorgegeven.

e. Moeten afdelingsleden ook lid van Succulenta zijn? Elk afdelingslid moet volgens de Statuten ook 
lid zijn van Succulenta. Een uitzondering geldt voor leden die uit het zelfde gezin komen, in dat ge
val hoeft slechts een van de gezinsleden lid van Succulenta te zijn.

f. Gevraagd wordt of de penningmeester de namen van de afdelingsleden, die hun contributie aan 
Succulenta niet betalen, wil doorgeven aan de afdelingen. Het Bestuur zal zich hierover beraden.
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g. Wanneer zijn de "Buiningdia's” beschikbaar voor de leden van Succulenta. De eerste 900 dia’s van 
wijlen Dhr. Buining zijn op dit moment in de Diatheek aanwezig. Dit aantal wordt elke maand met 
ongeveer 500 dia’s uitgebreid tot alle dia’s door de Diatheek zijn overgenomen. Indien leden deze 
dia's willen lenen kunnen zij contact opnemen met de Diathecaris.

h. De Hoofdredacteur wordt verzocht om de artikelen over de Agaven van de Bovenwindse Eilanden 
niet verder te continueren.

i. Wat is precies het onderscheid tussen gele en witte pagina’s in Succulenta? Witte pagina’s 
kosten ongeveer f 170,- en gele f 112,- per pagina. De definitie voor de inhoud is als volgt:
Wit: Alle artikelen die een bijdrage leveren aan de kennis over en het verzorgen van de planten. 
Geel: Verenigingsnieuws, advertenties, propaganda en andere voor de hobby interessante artike
len die niet binnen de normen van de witte pagina’s vallen.

j. De Ledenadministrateur en de Hoofdredacteur worden verzocht om op de Algemene Vergadering 
aanwezig te zijn.

k. Het idee wordt geopperd om in boeken over onze hobby een folder bij te sluiten. Hiervoor moet 
dan contact met de uitgever worden opgenomen. Het Bestuur vindt dit een goed voorstel en zal de 
mogelijkheden nader onderzoeken.

9. Het Bestuur stelt voor om de Algemene Vergadering in het najaar op een andere tijd aan te laten van
gen. Zodanig dat de vergadering in zijn geheel in de morgen of in de middag valt. Op deze wijze wordt 
behalve tijd ook de lunch uitgespaard. De Vergadering kiest voor een middagvergadering die begint 
om 13.30 uur. Over de juiste plaats zal tijdig een mededeling verschijnen in Succulenta.

Er is een brief van de afdeling Fryslan ontvangen waarin zij voorstelt om de Algemene Vergadering in 
het voorjaar van 1988 te organiseren. De bedoeling is dat deze vergadering wordt gehouden op een 
rondvaartboot. Als streefdatum wordt 28 mei 1988 voorgesteld. Na overleg gaat de Vergadering ak
koord met het voorstel van de afd. Fryslan.

De Vice-Voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.

P. Melis, secretaris

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN.

Artikel 2 f.
Het verstrekken van voorlichting, het verstrekken van zaden en planten, het onderhouden van ruilmogelijk- 
heden, het houden van tentoonstellingen en excursies, het onderhouden van een centrale succulentenver
zameling.

Voorstel: Het verstrek en van voorlichting, het verstrekken van zaden en planten, het onderhouden van 
ruilmogelijkheden, het houden van tentoonstellingen en excursies.

Artikel 3 d.
Bijzondere leden zijn rechtspersonen of andere groeperingen of instellingen. Hun doelstellingen mogen 
niet strijdig zijn met die van de vereniging.

Voorstel: Bijzondere leden zijn zij die niet behoren tot de leden genoemd onder a.b.c.f.

Artikel 6 4.
Tot de bezittingen van de vereniging behoren die van de afdelingen op instellingen. De afdelingen respec
tievelijk de instelling blijven er de beschikking over houden totdat zij worden opgeheven, in welk geval zij 
aan de afdeling worden overhandigd. Bij heropening van de afdeling zij opnieuw ter beschikking.

Voorstel: De bezittingen van de afdelingen en instellingen wordt geacht eigendom te zijn van de vereni
ging, tenzij uit bescheiden mocht blijken, dat deze bezittingen eigendom zijn van anderen dan de vereni
ging. De afdelingen respectievelijk de instellingen, behouden dit bezit totdat zij worden opgeheven, in 
welk geval zij hun bezittingen ten spoedigste dienen over te dragen aan de eigenaar en/of eigenaren. Bij 
de wederinstelling van een afdeling komt dit bezit voorzover eigendom van de vereniging, opnieuw ter be
schikking van deze afdeling.

Artikel 6 5.
De boeken en de bezittingen worden jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie bestaande uit twee le
den, gekozen door de Algemene Vergadering. (De leden van de kascommissie mogen geen deel uitmaken 
van het Bestuur). Elke bestuurlijke instantie in de vereniging heeft het recht te verlangen dat de controle 
door een deskundige plaatsvindt.

Voorstel: De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee per
sonen, die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit.
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Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de 
kascommissie zich door een deskundige laten bijstaan. Het Bestuur is verplicht aan de kascommissie alle 
door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inza
ge van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. De opdracht aan de kascommissie kan te allen 
tijde door de Algemene Vergadering worden ingetrokken, doch slechts alleen door de benoeming van een 
andere kascommissie.

Artikel 7 4
Een afdeling kan als zodanig fungeren nadat zij door het Bestuur als afdeling is erkend.

Voorstel: Een afdeling kan als zodanig fungeren nadat zij door het Bestuur als afdeling is ingesteld.

Artikel 7
Voorstel: Toevoegen van artikel 7 7.
De afdelingen bezitten geen rechtspersoonlijkheid doch zijn slechts organen van de vereniging.

Artikel 8 3
De Bestuursleden worden gekozen door de Algemene Vergadering. De Voorzitter, de Secretaris en de Pen
ningmeester worden in hun functie gekozen. De overige functies worden in overleg binnen het Bestuur ver
deelt.

Voorstel: De Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de Algemene Vergadering. De Voorzitter, de 
Secretaris en de Penningmeester worden in hun functie gekozen. De overige functies worden in overleg bin
nen het Bestuur verdeelt.

Artikel 8 5
Een Bestuurslid kan door de Algemene Vergadering worden geschorst of ontslagen.

Voorstel: De Algemene Vergadering kan Bestuursleden schorsen of ontslaan.

Artikel 10 1
Het Bestuur is belast met de behartiging van alle zaken der vereniging. Het is gerechtigd delen van zijn taak 
te delegeren aan anderen of aan instellingen of commissies.

Voorstel: Het Bestuur is belast met de behartiging van alle zaken der vereniging. Het is gerechtigd delen van 
zijn taak te delegeren aan anderen onder door het Bestuur te bepalen voorwaarden.

Artikel 12 3
De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het Bestuur met inachtneming van een termijn van 
minstens zes weken, door mededeling in het verenigingsorgaan, waarin tevens de agenda en eventuele 
Bestuursvoorstellen worden bekend gemaakt.

Voorstel: De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het Bestuur met inachtneming van een ter
mijn van minstens zes weken, door mededeling in het verenigingsorgaan. De agenda en eventuele Bestuurs
voorstellen worden tenminste drie weken voor de vergaderdatum bekend gemaakt.

WEGENS BEËINDIGING VAN HET BEDRIJF:

Verkoop van onze alom bekende collectie knollen, bollen, 
bijzondere planten, vetplanten en cactussen.

CACTUSKWEKERIJ A.N. BULTHUIS
Groenewoudseweg 14 3945 BC COTHEN Telefoon: 03436-1267

geopend maandag t/m zaterdag.
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Opgaven voor het oktober-nummer moeten vóór 15 
september bij de heer M. de Bekker, Kraayeven 1, 
5386 LH Geffen zijn. Leden van Succulenta mogen 
per jaar éénmaal gratis een advertentie zetten in 
deze rubriek. Alleen advertenties de hobby betref
fende worden opgenomen.

Gevraagd het boek "DIE AGAVEN” van A. Berger. 
Tevens gevraagd stekken van Ageve guadalajara- 
na, seemanniana, pygmae, cupreata, flexispina, 
maximiliana, marmorate en zebra. S. Camping, Gr. 
Drift 67, 9411 EN Beilen. Tel.: 05930-5633.

Te koop: Alum, kas ARKOO 34, 4,50x3,10x2,50 m. 
met kokerfundering, 4 luchtramen, 4 mm. glas uit 
één stuk met rubberopsluiting. Nieuwprijs 3.850,-- 
nu voor 2500,-. Aanvaarding in overleg. Tevens 
Enz. der Succulenten und Kakteen van Gordon 
Rowley, prijs 40,--. S.H. v.d. Born, Clauslaan 20. 
3761 CZ Soest. Tel.: 02155-20924 na 17 uur.

Gevraagd tegen redelijke vergoeding: Pseudolobi- 
via Cardenasiana; Mammillaria Plumosa, -Saffor- 
dii, -Zahniana; Lobivia Oligotricha; Escobaria; Neo- 
chilenia; Haworthia; Gasteria en Aloe. Mevr. J. v.d. 
Stijk-de Haan, Akkerstraat 32, 9991 BR Mid- 
delstum.

Te koop: enkele volwassen planten: Agave celsii, 
Agave elemeetiniana, Adenia spinosa 60 cm., 
Pachypodium Saundersii 60 cm., Euphoribia Gran- 
dicornis, Euphorbia Abyssinica 126 cm. boompje. 
P. Geerlofs, Tel.: 01104-696.

Te koop: t.e.a.b. alum, profielen en glasroeden 
voor kasdak ± 13x5 m. incl. groot luchtraam; lier 
voor openen luchtramen. A.B. Pullen, Beatrixlaan 
10, 7711 KG Nieuwleusen. Tel.: 05296-2284.

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10, 5973 NR LOTTUM/NL.
Tel. 04763-1693

PHYLLOCACTUSSEN
meer dan 250 soorten!

Een sortimentslijst wordt u op aanvraag 
toegestuurd.

Geopend: van dinsdag t/m zaterdag 
van 09.00 to t 12.00 en 
van 13.00 to t 18.00 uur.

Te koop: wegens ruimtegebrek: Mammillaria com
pressa, 40 cm. D met 13 koppen en Nolina recurva
ta, knol 25 cm. O, totale hoogte 1,10 m. G. Vroom, 
Nachtegaalstraat 78, Haarlem. Tel.: 023-390152 na 
18 uur.

Te koop: Krainz' die Kakteen, aflevering 1 - 39 met 
ordners. J. Theunissen, Vierschaarstraat 23, 4751 
RR Oud Gastel.

Gevraagd door jonge serieuze succulentenverza
melaar Melo's, Fero’s, Rebutia’s en bladcactussen 
of stekken hiervan. Joost Wouters, Klimpozoom 
106, 2353 RL Leiderdorp. Tel.: 071-892529.

Gevraagd: Phyllocactussen en/of stekken hiervan. 
G. van Kempen, Steltsestraat 14, 6663 BS Lent.

Hobbyvriend gezocht die ook geïnteresseerd is in 
andere planten. Ik ben een pottenbakker van 40 
jaar en maak ook dingen voor planten, heb een ge
varieerde maar door ruimtegebrek helaas beperkte 
verzameling succulenten, 2 ramen op het Z.O. en 
een tuintje op het Z. D.J. Romijn, O.Z. Voorburgwal 
244-III, 1012 GK Amsterdam. Tel.: 020-277803.

Te koop succulenta Cycodaceae voor kamer en 
kas. Langzaam groeiend. Zes soorten van 5,- tot 
10,- per stuk, incl. portokosten en naamlabel. Uit
sluitend schriftelijk aan te vragen door een gefran
keerde, aan Uzelf gerichte enveloppe te sturen 
naar H. van Buren, Venusstraat 107, 3371 TP Har- 
dinxveld.

B L A D K A K T U S

Binnenlandse en buitenlandse 
boeken steeds voorradig.
Wij bestellen graag voor U.

Vraag onze Bladkaktus, een 
lijs t met succulente literatuur 
aan.

NATUUR & BOEK Bankastr. 10 
2585 EN ’s-Gravenhage 
tel. 070-505648
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NIEUWE LEDEN

Beenen J.F., Ringstraat 31, 8715 JT Stavoren 
Timmermans Hans, Nieuwstraat 28, 3961 AE Wijk bij 

Duurstede
Hate W.M., F. Nightingalestr. 158, 2286 JS Rijswijk (ZH) 
Rijkers C., Marktplein 4, 3261 BZ Oud-Beyerland 
Ringen H.H. vgin, Hannie Schaftstraat 14, 1183 BV Amstel

veen
Njagul H.A., Semarangstraat 14A, 9715 JW Groningen 
Wouters Joost, Klimopzoom 106, 2353 RL Leiderdorp 
Ploeg A.D. v/d, Raadhuisplein 18, 3331 BT Zwijndrecht 
Triest J. van, Barrietdijk 60, 4706 DB Roosendaal 
Heuvel A. v/d, W. Danielslaan 45, 2082 HB Santpoort- 

Zuid
Barree Anneriek, Noordwolderweg 22, 9785 AS Zuidwolde 

(Gron.)
Hoogendoorn J., Zeemanstraat 30, 1506 CV Zaandam 
Breed M.W. de, Binnenhof 6, 3441 AX Almere-Haven 
Bokieziwitcz Y., Middelkouter 36, 105 B-9450, Haaltert, 

België
Lockhorn H., Zwaagsterweg 25, 9679 BG Scheemda 
Verhage R.A., Stellingwerfstraat 45, 6826 SK Arnhem 
Smeets dhr., Zeswegenlaan 177, 6412 HA Heerlen 
Rijnders J.J., E. Mooylaan 48, 1241 BE Kortenhoef 
Roemers E., Gorechtkade 126A, 9713 CK Groningen 
Vermoote J., Albert l-laan 56, 105 B-8450 Mieuwpoort, 

België
Nagel H., Mitterndorf 58, 100 A-4801 Traunkirchen, 

Oostenrijk
Verheesen M.J., Ruysdaellaan 41, 4625 BK Bergen op 

Zoom
Beveren van M., Maluslaan 78, 9741 LN Groningen 
Weerdt C.M. van der, Goldakkers 4, 9483 PG Zeegse 
Donk C.M.H., Nuyenburglaan 32, 1701 AM Heerhugo- 

waard
Pijl-Schotman A. v.d., Grote straat 31, 7683 BA Den Ham 
Tromp G., Pr. Irenestraat 12, 2841 TB Moordrecht 
Beek E.M. van, 1e Jan v/d Heydenstr. 118-11, 1072 VB 

Amsterdam
Ligtermoet J.M., v/d Broekestraat 10, 1945 TM Beverwijk 
Catricum-Westraten J., v.d. Broekestraat 2, 1945 TM 

Beverwijk
Maar H.N. van, Grachtstraat 19, 9991 BA Middelstum 
Bakker P., Oranjelaan 35, 2231 DE Rijnsburg 
Gelder W. van, West Voorstraat 12, 3262 JP Oud-Beyerland 
Vermote Patrick, Guldensporenlei 57, 105 B-2300 Turnhout 

België
Esser Els, Beethovenlaan 204, 3335 BC Zwijndrecht 
Pruim A.J., Joh. Wagenaarstraat 11C, 8915 AP Leeuwarden 
Reitsma, Sibrandaheerd 12, 9737 NS Groningen 
Hendriks dhr., Kolpingstrasse 71, 125 D-4048 Greven- 

broich, BRD
Vranken Mike, Akeleihof 2, 6043 WS Roermond 
Boer de-Cocq v. Delwijnen, Gussenstraat 26, 5809 AH 

Leunen
DM D.F.C., P. Bothstraat 14, 2595 XA Den Haag 
Camps-Counts P., Albionstraat 19, 5809 AB Leunen 
Duffy Irene Mrs., 39 Blackcraigs, 182 KY26TJ, Kirkcaldy 

Fife Scotland
Geysbreghs Marc, Lindenlaan 74, 105 B-2460 Kastelee, 

België
Reniers A.C., Jacob de Gelderstraat 12, 5612 PA Eindhoven 
Gameren H.G. van, Geerhofstraat 17, 5327 AJ Hurwenen 
Vinke H.J., Achthuizenplantsoen 3, 6843 DW Arnhem 
Bouter Ellen, Oranjelaan 20A, 2741 ER Waddinxveen 
Jongejans G., Dorpsstraat 305, 1566 BB Assendelft 
Oosterwijk J., Dr. Schreuderstraat 28, 2741 PS Zwammer- 

dam
Janse C., Hijkerveld 38, 3085 PB Rotterdam 
Kruidenberg W., Braakdijk 9 RDM 1509 BJ Zaandam 
Groen Christine, Welleweg 44, 3232 AW Brielle 
Raven B., Zuidereind 152, 1243 KW 's-Gravenland 
Dijken van-Wal v/d, mevr., Tiedemastraat 53, 9781 BG 

Bedum
Valk J.J., Melkweg 55, 3225 VD Hellevoetsluis
Mulder A., Ds. Montijnstraat 15, 3245 XC Sommelsdijk
Hatak Karl Dr., Hofgasse 7, 100 A-4020 Linz, Oostenrijk
Juffermans, Petracalaan 34, 3533 CT Utrecht
Knutti Bruno, Ackerstrasse 39, 178 CH4058 Basel, Zwits.
Pulles C., De Moezel 22, 5152 SW Drunen
Advokaat A., Aartshtg. Albertweg 22, 5615 SJ Eindhoven

Claessens R.W.J.G., Pasakker 110, 5712 HP Someren 
Holthuis W., Molenweg 59, 8012 WC Zwolle 
Mondelaers Jan, Hattestraat 16, 105 B-3998, Laakdal, 

België
Bos J.A., Rensel 69, 9462 KL Veendam 
Venrooy E.C. van, Kamersteeg 1, 4273 GM Hank 
Olivier A., Westerse Drift 2-A, 9752 LG Haren 
Torre v/d Mevr., Dorus Rijkersstraat 5, 2404 XL Alphen a/d 

Rijn
Wensveen N., Prinsenhof 39, 3481 HC Harmelen 
Zwiebel Mevr., Isabellahof 57, 5801 LD Venray 
Sebus H., Keramiekstraat 76, 5935 TK Steyl

75



VOOR U GELEZEN... NIEUWBESCHRIJVINGEN

Zonder de pretentie te hebben volledig te zijn geef ik hier een opsomming van nieuwbeschrijvingen in an
dere tijdschriften vanaf januari 1987.

Sedum tehuaztlense Morati & Meyran in Cactaceas y suculentas mexicanas 1987, nr. 1, p. 3.
Rhipsalis occidentalis Barthlojt & Rauh in K.u.a.S. januari 1987.
Mammillaria dixanthocentrcrh var. rubrispina Wolf in K.u.a.S. februari 1987.
Peperomia dolabella Rauh & Kijnnach in C.S.J. 1987, nr. 1 (ook in K.u.a.S. maart 1987).
Turbinicarpus swobodae Diets ip K.u.a.S. april 1987.
Pilosocereus albisummus Braifrn & Esteves, K.u.a.S. mei 1987.
Pilosocereus cristalinensis Braun & Esteves, K.u.a.S. mei 1987.
Pilosocereus braunii Esteves, K.u.a.S. mei 1987.
Pilosocereus lindaianus Braun & Esteves, K.u.a.S. mei 1987.

Revisies:
Het geslacht Facheiroa in K.u.a.S. februari en april 1987.
Het geslacht Oroya in K.u.a.S. februari en maart 1987 (oorspronkelijk in Kaktusy 1985).

Ludwig Bercht

F R A N K  S Ü P P L IE ,
W eg la n g s  h e t K e rk h o f 1, (n a b ij K a p e l i/h  Z an d ), 6045 A N  R o e rm o n d , te l.

geopend: z a te rd a g s  va n  11.00 to t  17.00 u u r, m a ./v r. n a  te l. a fs p ra a k .

04750-19389.

D E Z E  M A A N D :
1 S c h lu m b e r g e r a  " J a f f a ” , w i t ,  b e w o r te ld e  s te k 3 ,5 0
2  S c h lu m b e r g e r a  " M a r ia ” , r o o d  e n  w it ,  id e n
3  S c h lu m b e r g e r a  " L ip s t i c k ” , ro o d ,  id e m

3 ,5 0
3 ,5 0

4  R h ip s a l id o p s is  ro s e a ,  ro s e , id e m 3 ,0 0
5  R h ip s a l id o p s is  " S h o c k in a  P in k "  p u r p e r ,  id e m
6  S C H L U M B E R G E R A  " G O L D  C H A R M "  D E  G E L E  L ID C A C T U S  z e e r  m o o i,  b e w o r te ld e

3 ,0 0

s te k ,  p r i js  o p  te l .  a a n v ra a g  n a  1 9 .3 0  u u r .
7  S c h lu m b e r g e r a  " L in d a ”  ro o d  m e t  p a a rs e  p u n te n ,  id e m 5 ,0 0
8  R h ip s a l id o p s is  " E v i t a ”  p u r p e r ,  id e m 5 ,0 0

N o ’s  1, 2 , 4 , 6 , 7  e n  8  s ta a n  a fg e b e e ld  in  h e t  a p r i ln u m m e r  v a n  S u c c u le n ta .
B e s te l le n  d o o r  o v e r m a k in g  v a n  h e t  v e r s c h u ld ig d e  b e d ra g  v e rm e e r d e rd  m e t  5 ,-- p o r to k o s te n  o p  g ir o  3 7 1 0 1 7 0  m e t  
o p g a v e  v a n  h e t  v o o r  d e  n a a m  s ta a n d e  n u m m e r .  Z a te rd a g  19 e n  z o n d a g  2 0  s e p te m b e r  s ta a n  w i j  o p  d e  E .L .K . Z a te r -
d a g  2 6  s e p te m b e r  v e rk o p e n  w i j  a l o n z e  p la n te n  ( e x c l.  P h y l lo ’s  e n  E p ip h y te n )  m e t  2 0 %  k o r t in g .

76



M ooie hybride of 
gevaarlijke kruising?

W. STERK

Foto van de schrijver

Een van de zaken die een beginnende liefhebber van succulenten te horen 
krijgt, is dat er gewaakt moet worden tegen ''toevallige'' bestuiving om niet 
op die manier soortvervalsing te krijgen. Bovendien krijgt hij bij bezoeken 
aan ervaren liefhebbers te horen, dat zij - mogelijk nog als enige - nog een 
soortechte plant bezitten. Zo'n plant is dan bijvoorbeeld afkomstig van de 
vooroorlogse kwekerij van De Laet in Kontich bij Antwerpen, of gekweekt uit 
zaad dat door een bekende (natuur)verzamelaar in omloop gebracht is. Ook 
zijn hier en daar nog oude importplanten aanwezig van vindplaatsen in Mexi
co of Argentinië.
Een groot deel van de planten die we nu kopen is opgekweekt uit zaad waar
van de herkomst niet meer met zekerheid is na te gaan. Zo kreeg ik enkele 
jaren geleden een plant onder de naam Echinocereus salm-dyckianus. 
Toen de plant in bloei kwam, was ik verbaasd. De bloem was zalmrose in 
plaats van oranjerood. Hoogstwaarschijnlijk is het een kruising tussen E. 
scheeri en E. salm-dyckianus.
In de natuur zijn ook dergelijke planten gevonden, die wat de bloemkleur be
treft tussen de twee soorten instaan. Ze werden door Craig verzameld bij 
Cerochui in de staat Chihuahua, Mexico. De bloemkleur varieerde van pur- 
perrose tot vuurrood, zeer variabel dus. Deze planten zijn beschreven onder 
de naam E. salm-dyckianus var. noctiflorus.
Mijn plant was uit gekocht zaad gekweekt en is dan ook met redelijke zeker
heid geen natuurhybride. Aan een dergelijke cultuurhybride kunnen we een 
cultivar-’naam geven. Dit mag dan volgens de internationale regels geen La
tijnse naam zijn; het moet een "fantasie''-naam zijn. Dit benamen heeft ei
genlijk alleen zin als de kans bestaat dat de plant in grote hoeveelheden ge
kweekt zal gaan worden voor handelsdoeleinden.
In veel verzamelingen komen al dan niet opzettelijke kruisingen voor, 
meestal onder een foutieve naam.
Het commercieel verder kweken, zelfs van goedbloeiende en gemakkelijk te 
kweken cactushybriden, schijnt echter zelden succesvol te zijn. Enkele uit
zonderingen zijn o.a. de bekende Epiphyllum (Phyllocactus)- en Schlum- 
bergera (Zygocactus)-hybriden. De' juiste namen zijn, behalve bij een enke
le gespecialiseerde liefhebber, na korte tijd verdwenen.
Een goed voorbeeld zijn de vele kruisingen met Lobivia (Chamaecereus) sil- 
vestrii. Hoewel ze snel te vermeerderen zijn en ook goed bloeien, schijnen
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ze voor de handel toch niet aantrekkelijk te zijn. Onder deze silvestrii- 
hybriden zijn prachtige bloeiers. Zo kocht ik in Frankfurt een mooie hybride 
onder de naam 'Hessenfeuer', die daar in een flinke hoeveelheid werd aan
geboden. Ik hoop alleen dat deze plant niet zo overgevoelig voor spint is als 
vele andere silvestrii-kruisingen.
Sinds vele jaren is er een hybride bekend tussen een Wilcoxia en Echinoce- 
reus knippelianus. Daar Wilcoxia volgens nieuwere opvattingen in het 
geslacht Echinocereus moet worden opgenomen, is het dus een kruising 
binnen het geslacht Echinocereus. Waar deze, vooral in oude verzamelingen 
voorkomende hybride vandaan komt, heb ik nooit kunnen achterhalen. Het 
is een onopvallend, rosebloeiend plantje, dat meestal geënt staat.
Ook in de natuur komen kruisingen binnen het geslacht Echinocereus voor. 
Zo worden E. Hoydii en E. roetteri als kruisingen van E. pectinatus var. da- 
syacanthus met E. coccineus of E. triglochidiatus beschouwd. De planten 
die men onder de namen E. Iloydii of E. roetteri koopt of verkrijgt uit zaad 
met die naam, zijn meestal niet in overeenstemming met de oorspronkelijke 
beschrijvingen voor die "soorten".
Wie zelf eens wil gaan kruisen om bijvoorbeeld mooie nieuwe vormen te 
kweken, kan dat natuurlijk gerust doen. Wel moet hij of zij ervoor zorgen dat 
de planten niet onder een verkeerde naam in omloop komen en ook het zaad 
ervan juist etiketteren.
Het kruisen kan voor vele liefhebbers een aardige bezigheid zijn. Voor eigen 
informatie, maar ook voor anderen, moeten we wel goed opschrijven wat 
we gekruist hebben. Gooi de minder geslaagde resultaten weg, dat is beter 
dan ze in omloop te brengen.

Wevestraat 89, 5 7 0 8  AE Helmond

Wat is Notocactus apricus?

SJEF THEUNISSEN

Bij verreweg de meeste liefhebbers begint de liefde voor het fenomeen cac
tus weliswaar niet met een diepgaande studie, maar is het eerder liefde op 
het eerste gezicht bij het onverwachte zien van een bloeiend exemplaar. 
Toch kan het op studie uitdraaien, zeker indien men wat verder komt dan het 
punt "verzamelen wat doorns heeft". Bij veel liefhebbers breekt op een ge
geven moment het punt aan, dat men bewust zijn verzamelwoede in een be
paalde richting gaat leiden. De reden hiervoor kan zijn dat de vensterbank vol 
is, of de kas, of het feit dat sommige cactussen toch wel erg groot worden. 
Net als bij het verzamelen van postzegels is het zinloos om te proberen alles 
bij elkaar te krijgen, gezien het enorme aantal soorten dat bekend is.
Bij sommigen duurt het dan niet lang meer voordat ze besluiten te proberen 
van een bepaalde groep cactussen het fijne te weten te komen; men probeert 
alle bekende soorten van een geslacht bijeen te krijgen. Wie serieus probeert 
zich op een dergelijke manier te specialiseren komt er niet omheen om een 
studie op te zetten van eigenlijk alles wat op het betreffende gebied versche
nen is. We zullen dan moeten proberen om kopieën te krijgen van artikelen 
die in de vorige eeuw geschreven zijn, tenzij men zich beperkt tot soorten die



nog zeer "jong”  zijn. Dit is werkelijk nodig, want we moeten niet vergeten 
dat de cactusliefhebberij eigenlijk steeds voornamelijk een zaak van leken is 
geweest, die overigens op dit gebied tot voorbeeldige resultaten zijn geko
men. Toch is vaak te merken dat de auteurs in veel gevallen kritiekloos van el
kaar hebben overgeschreven en daarbij zijn soms grote fouten gemaakt. Wie 
dus deze studie wil beginnen zal eerst een stuk controle moeten uitvoeren. 
Het lijkt een oninteressante bezigheid, maar toch heeft ook dit werk iets boei
ends. Op de eerste plaats moet je natuurlijk weten wat er in het verleden ge
schreven is over het bewuste vakgebied. Het makkelijkst begin je met een 
aantal artikelen uit recente tijd te lezen; daarbij vind je vaak een literatuurop
gave die als eerste start kan dienen. Ook bij de in de opgave genoemde arti
kelen tref je vaak een lijst van geraadpleegde werken aan, die dan natuurlijk 
de volgende stap zijn enz. Lang niet altijd is het mogelijk om in de bibliotheek 
de gewenste werken te krijgen; daar komt dus ook weer wat zoekwerk bij, 
maar ook dit is best interessant. Wie bij de bibliotheek van Succulenta niet 
slaagt, kan zijn geluk proberen bij een Universiteitsbibliotheek of bij de biblio
theek van onze Duitse zustervereniging, die zeer uitgebreid is. Tenslotte zijn 
er ook nog enkele liefhebbers die zich juist op het verzamelen van alle litera
tuur op cactusgebied hebben toegelegd.
Heb je dan na enige moeite wat literatuur bij elkaar, dan blijkt dat het bestu
deren daarvan soms opmerkelijke dingen aan het licht brengt. Toen ik enkele 
jaren geleden in verband met mijn voorkeur voor het geslacht Notocactus 
wat oude beschrijvingen bij elkaar legde en met elkaar vergeleek, wekte het 
mijn verwondering, dat onze oude Notocactus apricus al zolang met een 
naar mijn mening verkeerde naam in onze verzamelingen staat. In de volgen
de regels wil ik proberen u uit te leggen waarom ik dit denk en ik hoop op 
reacties van de kant van de lezers indien mocht blijken dat mijn zienswijze 
fout is. In het andere geval blijft eigenlijk alleen over dat deze plant voortaan 
de naar mijn mening juiste naam N. caespitosus moet dragen.
In het jaar 1 900 vertrok de op 8 september 1 882 geboren Alberto Vojtech 
Fric voor de eerste keer aan boord van een schip dat hem naar het verre Bra
zilië zou brengen. Tijdens dit eerste verblijf hield hij zich bezig met onderzoek 
op het gebied van de botanie en geologie en in 1 903 bracht hij ook een be
zoek aan Uruguay. Hij was daar de gast van José Arechavaleta, die toen al 
69 jaar was. Met diens landgoed in de buurt van Punta Ballena als basis kon 
de jonge Frió zich onbezorgd wijden aan het zoeken naar cactussen. Profes
sor Arechavaleta werkte toen juist aan een wetenschappelijk overzicht van de 
in Uruguay voorkomende planten, de Flora Uruguaya. Fric kreeg als opdracht 
om de cactussen voor zijn rekening te nemen, hetgeen in niet geringe mate 
wel een gevolg geweest zal zijn van het feit, dat Arechavaleta weliswaar be
schikte over "Die Gesamtbeschreibung der Kakteen" van K. Schumann, 
maar dat zijn kennis van het Duits niet bijzonder was. Omdat het in die tijd iets 
minder gemakkelijk was om zich te verplaatsen dan nu, beperkte zich het ge
bied waar Fric planten verzamelde tot een smalle kuststrook tussen Montevi
deo en Maldonado. Toch slaagde hij erin om naast een aantal al vroeger be
schreven planten ook een aantal nieuwe soorten te vinden. Hiertoe behoren 
Notocactus apricus, N. floricomus, N. neoarechavaletai en N. fricii, toen 
allemaal nog Echinocactus genoemd. De door hem verzamelde planten wer
den in talrijke kisten naar de Belgische kweker Frans de Laet in Kontich bij 
Antwerpen verscheept.
De soort waarmee we ons hier wat intensiever bezighouden lijkt geen enkel 
probleem op te leveren, want via de kassen van de heer De Laet hebben tallo
ze exemplaren hun weg naar de Europese verzamelingen gevonden. Wij be-



schikken vandaag over originele foto's van de Echinocactus apricus waarop 
een plant te zien is, die zeer duideljk spruit. In "Flora Uruguaya" (5) Band II, 
volgens de omslag verschenen in 1 905 (de titelpagina draagt het jaartal 
1902 wat ongetwijfeld onjuist is, omdat op blz. 179 verwezen wordt naar 
artikelen uit het jaar 1 903) geeft professor Arechavaleta een uitvoerige be
schrijving van deze nieuwe soort, waarbij de Latijnse diagnose begint met het 
woord "caespitosus". Ook al komen de gegevens van de Latijnse diagnose 
niet in alle details overeen met die van de Spaanse beschrijving, die zeer uit
voerig is, toch kunnen we vaststellen dat hier ernstig geprobeerd is een be
schrijving te leveren die men niet op alle cactussen van toepassing kan laten 
zijn.
In de latere literatuur wordt steeds weer gewezen op het grote verschil in 
bloemgrootte zoals die door Arechavaleta wordt genoemd (ongeveer 8 cm 
lang) en zoals die in onze verzamelingen wordt waargenomen, waar de 
bloem meestal heel wat kleiner blijft. Ook wordt opgemerkt dat de plant in 
cultuur niet spruit zoals zij in het wild doet. Wanneer er echter van elke plant 
een zo duidelijke beschrijving zou bestaan als van Echinocactus apricus zou
den wij, cactusliefhebbers, een hele hoop minder problemen hebben.
Toch steekt ook bij deze soort een addertje onder het gras: in de loop van ja
nuari 1 905, maar zeker niet vóór de 1 8e van de maand beschreef C. Spe- 
gazzini in "Cactacearum Plantensium Tentamen" zijn Echinocactus caespi
tosus In het voorwoord betuigt hij dank aan Professor Arechavaleta, die 
hem de soort uit Uruguay bezorgd had en deze E. caespitosus kwam uit Uru
guay. Wanneer men de beschrijving van Arechavaleta's apricus vergelijkt 
met die van Spegazzini's caespitosus, valt naast het eerste woord uit de diag
nose van Arechavaleta nog een aantal overeenkomsten op. Op enkele pun
ten echter zijn er ook verschillen die het, wanneer men ze allemaal bij elkaar 
neemt, niet gemakkelijker maken om te beoordelen of het om dezelfde plant 
als bij Arechavaleta gaat. In tegenstelling tot Arechavaleta geeft Spegazzini 
ook geen afbeelding van de plant. Pas tegen het einde van de jaren dertig
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vinden we in de (nog bestaande) briefwisseling tussen Buining, Fric en Kreu- 
zinger als commentaar van Fric zelf, dus de vinder van E. apricus, dat Spe- 
gazzini deze soort uit het manuscript van Prof. Arechavaleta, dat deze hem ter 
beoordeling had toegezonden, ontvreemd zou hebben en enkele gegevens 
zó veranderd zou hebben, dat hij niet van plagiaat beschuldigd kon worden. 
Wat ook de waarheid is, in de volgende jaren werd deze plant onder de naam 
E. apricus door de firma De Laet in Europa op grote schaal verbreid, terwijl E. 
caespitosus een verborgen leven leidde. Reeds in 1920 is het voor Britton en 
Rose niet meer duidelijk, wat er met de plant van Spegazzini bedoeld werd 
en zij rangschikken haar dan ook in Band III, blz. 21 1 van hun werk ''The 
Cactaceae" in het nieuwe geslacht Frailea, terwijl E. apricus in het geslacht 
Malacocarpus wordt gerangschikt, zoals ook een aantal andere soorten van 
het subgenus Notocactus. We moeten daaruit concluderen dat Spegazzini in 
de 1 5 voorgaande jaren weinig moeite gedaan heeft om zijn E. caespitosus 
wat beter bekend te maken. Helemaal verwarrend wordt het wanneer Spe
gazzini zelf zich in "Nuevas Notas Cactologicas" Band XCIX, blz. 1 35-1 36, 
aansluit bij de zienswijze van Britton en Rose en een aantal synoniemen voor 
Frailea caespitosa (Speg.) Br. & R. aangeeft. Uit de synoniemenlijst blijkt, en 
daarmee tilt Spegazzini zelf een tipje van de sluier op, dat hij de door Arecha
valeta beschreven apricus als synoniem van zijn caespitosus beschouwt. En 
wanneer iémand de planten heeft kunnen vergelijken moet het wel Spegazzi
ni zelf geweest zijn.
Wanneer we dus aannemen dat de enige die het weten kon beide planten als 
synoniem beschouwde, gaat het er verder alleen maar om wie de plant als 
eerste beschreven heeft want die naam is volgens de geldende regels de enig 
juiste! Beide publicaties zijn uit 1 905, maar Spegazzini weet overtuigend aan 
te tonen dat zijn publicatie de eerste is. Hij verwijst daarvoor naar enkele 
plaatsen in "Flora Uruguaya" waar soorten die hij in "Cactacearum Platensi- 
um Tentamen" beschreven had met bronvermelding geciteerd worden. 
Daarmee schijnt een nomenclatorisch probleem opgelost te zjn, maar op
nieuw wordt het werk van Spegazzini door het lot getroffen, want in het be
langrijke werk van A. Berger "Kakteen”  van 1 929 zoekt men tevergeefs 
naar de naam caespitosus bij de geslachten Echinocactus, Frailea, Malaco
carpus en Notocactus. De "Nuevas Notas" werden net zo min als andere 
Zuidamerikaanse publicaties op het gebied van cactussen in Europa gelezen, 
immers, dacht en denkt men nog steeds, tot nu toe is alle belangrijke litera
tuur over cactussen in Europa verschenen.
Intussen leefde apricus rustig verder, vermenigvuldigde zich en verkreeg zelfs 
een zekere populariteit. Het spreekt vanzelf dat hij ook bij Berger te vinden is. 
Pas door Backeberg werd de naam caespitosus opnieuw gebruikt, maar nu 
voor een totaal andere plant, beter gezegd voor 2 planten, waarvan één (zon
der dat Backeberg zich daarvan bewust was) vermoedelijk de goede caespi
tosus was. In zijn werk "Kaktus ABC" blz. 253 van 1 935 neemt Backeberg 
heel nauwkeurig de korte Latijnse diagnose bij E. caespitosus over. Hem ont
gaat, net zoals andere auteurs vóór en na hem het feit, dat Spegazzini in zijn 
uitgebreidere "observationes" heel duidelijk vermeldt, dat E. caespitosus 
"peraffinis”  (zeer verwant met) E. concinnus is. In 1 935 ligt het begin van 
de (politiek ingegeven) verwijdering tussen Backeberg c.s. aan de ene kant 
en Fric c.s. aan de andere kant. De door Frió geïmporteerde N. minimus 
werd door Backeberg als synoniem van caespitosus genoemd. Wanneer 
enige tijd later Backeberg in zijn lijsten N. caespitosus te koop aanbiedt wordt 
de nieuwsgierigheid van het triumviraat Buining-Kreuzinger-Fric natuurlijk 
wel heel erg geprikkeld. Gezien de gespannen verhoudingen ten opzichte van



de aanbieder besluit het drietal niet rechtstreeks te bestellen, doch hiervoor 
een (wellicht nog levende) vriend van Albert Buining te gebruiken. Op 1 6 
maart 1 938 werd de plant geleverd waarvan de rekening nog bestaat en 
waarvan Buining voor de andere twee een exacte beschrijving vervaardigde. 
Op 29 mei 1 93 9 verzoekt Kreuzinger Buining hem de geleverde plant toe te 
sturen, zodat hij de echte minimus met deze "apricus-ahnliche" plant kan fo
tograferen. Uit dezelfde brief blijkt ook, dat Backeberg dezelfde plant zowel 
onder de naam caespitosus als minimus verkocht. Helaas hebben oorlogs
handelingen verhinderd dat de zaak toen opgelost werd. Hoewel Backeberg 
naderhand in zijn "Cactaceae" (1956) zijn bewering dat minimus een syno
niem zou zijn van caespitosus heeft teruggenomen heeft hij nooit ruiterlijk 
toegegeven dat minimus een geheel afwijkende en goede soort is.
Komen we weer terug bij Spegazzini: wanneer zijn opmerking in een Zuid- 
amerikaans tijdschrift al voor ons Europeanen onopgemerkt bleef, dit geldt 
zeker niet voor de wetenschappers in Zuid-Amerika zelf. In "Notas sobre 
Cactaceas Argentinas”  van 1 939, blz. 1 37, warmt Hosseus het probleem 
weer eens op en komt tot de conclusie dat we voortaan moeten spreken van 
Malacocarpus caespitosus (Speg.) Hosseus. Helaas verscheen ook deze 
publicatie in een aan deze zijde van de Atlantische Oceaan nauwelijks bekend 
tijdschrift; bovendien had men in Europa kort na deze publicatie andere zaken 
aan het hoofd dan de juiste benaming van een plant. Opnieuw rolde caespito
sus van tafel en opnieuw gebeurde er niets. Weliswaar had ook Osten in 
Montevideo als zijn mening te kennen gegeven dat caespitosus en apricus 
identiek waren, maar dat was in 1941 en temidden van het oorlogsgedruis 
werd zijn stem niet gehoord.
En apricus? Die groeide en bloeide rustig door en liet zich door niets en nie
mand storen. Intussen had iedere geïnteresseerde ook een duidelijk beeld 
van deze soort gekregen en ook Backeberg erkende hem in 1 935 natuurlijk 
naast caespitosus.
Het was wel een zeer verwarde geschiedenis waarin ik terecht kwam toen ik 
van wijlen Hugo Schlosser een kopie van Spegazzini's publicatie uit het jaar 
1 925 ontving. Als je dan niet geschoold bent in nomenclatorische zaken ga 
je eerst te rade bij een instantie die hulp kan bieden, in dit geval het "Insti
tuut voor Systematische Plantkunde" te Utrecht. Na opheldering van enkele 
vragen werden mijn vermoedens met betrekking tot Notocactus caespitosus 
bevestigd. Natuurlijk is het niet plezierig te moeten sleutelen aan een naam 
die helemaal ingeburgerd is en nooit problemen heeft geleverd, terwijl er in 
het geslacht Notocactus nog zoveel op te lossen is dat werkelijk noodzakelijk 
is. Toch denk ik dat hier de regels van de internationale nomenclatuur toege
past moeten worden. Het feit dat Backeberg in zijn Kaktus-ABC een verkeer
de plant voor caespitosus heeft aangezien, heeft voor de nomenclatuur geen 
gevolgen.

Nomenclatorisch juist is dus:
Notocactus caespitosus (Speg.) Backeberg 
Basioniem:
Echinocactus caespitosus Speg. januari 1905 in: Cactacearum Platensium Tentamen, blz. 
495
Synoniemen:
Echinocactus apricus Arechavaleta maart 1905 in: Flora Uruguaya (5), band II, blz. 205 
Frailea caespitosa (Speg.) Britton & Rose 1 920 in: The Cactaceae III, blz. 21 1 
Malacocarpus apricus (Arech.) Britton & Rose 1 920 in: The Cactaceae III, blz. 1 92 
Notocactus apricus (Arech.) Backeberg 1935 in: Kaktus-ABC, blz. 253 
Malacocarpus caespitosus (Speg.) Flosseus 1 939 in: Notas sobre Cactaceas Argentinas, blz. 
137
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Dit artikel verscheen in enigszins gewijzigde vorm eerder in Internoto 1 982 voor een vrij beperkt 
forum. Graag wil ik het nu als een hommage aan de onlangs gestorven Hugo Schlosser die zich 
voor het geslacht Notocactus bijzonder verdienstelijk gemaakt heeft in de laatste 2 decennia, 
voor het bredere publiek van Succulenta brengen.
In 1 984 is er in Buenos Aires een uitgave verschenen waarin door Roberto Kiesling alle publica
ties over cactussen door C. Spegazzini zijn bijeengebracht. De titel luidt: Recopilación, en edición 
facsimilar, de todos los trabajos o referencias sobre CACTACEAS. Publicadas por el Dr. Carlos 
Spegazzini. Verschenen bij Lobrosur Ediciones, Andrés Baranda 1 1 89, Quilmes, Buenos Aires.

Literatuur:
Zie synoniemenlijst
C. Spegazzini in: Nuevas Notas Cactologicas, Bd XCIX, 1925, blz. 135 -136
Briefwisseling Buining-Fri^-Kreuzinger 1937-1939
A Berger: Kakteen, 1929, blz. 21 1
B Osten: Notas sobre Cactaceas, 1941, blz. 38
C. Backeberg: Die Cactaceae III, 1 959 , blz. 1 653 en 1 644
G. Schafer: Die Gattung Notocactus, 1 980 , blz. 35 en 41
Friciana, Series VIII, Bd 50, 1975

Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastel

Agavenproblem en op de Bovenwindse Eilanden der 
Kleine A ntillen (VII)

LA D É S IR A D E  - M A R IE -G A L A N T E

Agave dussiana Trel.
Agave Dussiana Trelease, 1913, p. 26-27, pl. 28-29 (lit. & syn.; Guadeloupe, "perhaps 
also, but very questionably, of the adjacent islands Désirade, Marie Galante, and Les Saintes"). 
Berger 1 91 5, p. 21 8-21 9. Questel 1 941, p. 89 ("Guadeloupe and near dependencies". Niet 
op St. Bartsl.
Agave dussiana, Howard 1979, p. 491 (St. Barts, Antigua, Montserrat, Guadeloupe, Martini
que - hiervan alleen Guadeloupe).

La Désirade: Weg naar Oostpunt, bij Souffleur, twee uitgebloeide planten op verweerde 
kalksteen, 24. I. 1 964; no. 1 70 (Fig. 32). Bij Westpunt, drie uitgebloeide agaven met enkele 
rozetten, 25. I. 1964; no. 171 (Fig. 30, 32).
Marie-Galante: Vieux-Fort, groepje agaven met bijna bloeiende plant op dorpsterrein, 31. 1 
1 964; no. 1 72 (Fig. 35).

Volgens Trelease is de eindstekel van zijn materiaal van Guadeloupe ''blac
kish, smooth, rather glossy, recurved, conical, with broadly conical inrolled 
base 4 [lees: 14] by 5-7 mm., decurrent and dorsally intruded into the 
green tissue''. Zijn beschrijving en de foto van vers materiaal komt goed 
overeen met het verzamelde van La Désirade en Marie-Galante (Fig. 31).

Eindstekels breed-kegelvormig tot bijna cylindervormig met toegespitste tot spitspuntige top die 
meestal vrij duidelijk is teruggebogen; randen glad of fijn gestekeld; apiculus meest nauwelijks 
1 mm lang. De stekels zijn aflopend en dringen aan de rugzijde meestal niet meer dan 1 cm het 
groene weefsel binnen. Randstekels 1 0-1 3-1 6 per 1 0 cm, 1 -3-4 mm lang, met inbegrip van 
de stevig verharde basis tot 5 mm. De vliezige randen van de schachtbladen kunnen dicht on
der de verharde maar niet gesloten spits zwak getand zijn.
De 22 stekels van 4 planten van La Désirade zijn krap gemeten 8-1 1 mm lang, ruim gemeten 
omstreeks 1,5 maal langer, waardoor alleen de verhouding lengte/doorsnede 1 /5 groter wordt. 
De stekels van Marie-Galante (Fig. 31) zijn gemiddeld 1 3 mm lang (minder krap gemeten 1 8 
mm) en 4 maal zo lang als dik.
De uitgebloeide planten bij Westpunt (Fig. 30) hebben bladeren van ruim 1,5 m lengte, een 
schacht van 3 m, met 20-25 schutbladen en een pluim van 3 m met 20-30 opvallend schuin 
naar boven gerichte takken. Bij de agave van Oostpunt was de pluim even lang als de schacht, 
ruim 2,5 m; er waren 28 schachtbladen en 22 takken langer dan 10 cm.



De merkwaardige vorm van de eindstekel - die soms enigszins aan een kruik 
met scheve hals doet denken - lijkt kenmerkend voor de agaven van Guade
loupe en naburige eilanden. Vormen die enigszins hieraan doen denken 
vond ik alleen op Barbuda en Martinique.

T A B E L  4
Kenmerken van eindstekels van A gave karatto, A. obducta en A. dussiana  (gemiddelden). 

Data on apical spines in A. karatto, A . obducta and A. dussiana  (averaged)
St. Kitts Barbuda Antigua Désirade Marie-

Galante

Verzamelnummer
Number of specimen 86 1 29 130 1 64 1 65A 1 65B 166 167 169 168a 168b 168c 1 68d 1 72

Aantal planten (stekels) 
Specimens (spines) 1(3) 1(8) 1(7) 3(1 4 ) 1(9) 1(7) 1(3) 2(8) 1(6) 1(6) 1(6) 1(4) 1(6) 1(7)

lengte (in mm) 
lenght (mm) 10 12 10 12 1 1 8 12 1 1 14 1 7 13 13 13 13

lengte, breedte 
lengthiwidth 2.4 3 .6 2.5 3.0 2.9 1.7 3 .0 3 .0 3.1 3.2 2.9 2.5 2.6 3 .3

lengte: hoogte 
length: depth 2.4 3.5 1.8 2.9 2.5 1.2 2.3 2.6 2 .75 3.1 2.6 2.4 2 .55 3.3

hoogte: breedte 
depth: width 1.0 1 .05 1 .4 1 05 1.15 1.45 1 .3 1 .15 1.2 1 .05 1.2 1.2 1.0 1.0

kegelvormig
conical X X • X X X

bijna kegelvormig 
subconical X X X X X X X X X

iets samengedrukt 
slightly compressed

X X X X X X

duidelijk samengedrukt 
distinctly compressed X X x X X

iets toegespitst 
slightly acuminate X X X X - X

duidelijk toegespitst 
distinctly acuminate X X X X X X X X X X

bijna spitspuntig 
almost mucronate X X X X X X X X

spitspuntig
mucronate X X X X

top niet teruggebogen 
tip not recurved X X X X X X X X

top zwak teruggebogen 
tip slightly recurved X X X X X X X X X X X

top duidelijk teruggebogen 
tip distinctly recurved X X X X X

randen glad 
margins smooth X X X X X X X X X X

randen zwak getand 
margins weakly dentated X X X X X X X X

randen duidelijk getand 
margins distinctly dentated X X X X X X X X

apiculus lengte (in mm) 
length of apiculus (mm) 3 4 2 4 2 1 5 3 2 3 2 1 1 2

1 88



Fig. 30 . In het heuvelachtige landschap van La Désirade maken de omvangrijke bladrozetten van A gave dussiana een bij
zondere indruk. De bladeren van de tw ee planten m et nog niet geheel uitgegroeide bloeiw ijzen beginnen reeds a f te ster
ven (no. 171).

Fig. 31 . E indstekels van A gave dussiana van Marie-Galante, A (no. 1 72) en A . obducta van Antigua, B  (no. 169). - Het 
streep je is  1 cm  lang.

Fig. 32 . Omtrek en dwarsdoorsneden van bladeren van Agave scheuermaniana van Anguilla, A . karat to van St. Barts, A . 
obducta van Barbuda en A . dussiana van La Désirade. , , .  . ..(wordt vervolgd)

1 89



TIJDSCHRIFTEN

Kakteen und andere Sukkulenten jaargang 37 (1986)
Nr. 1 De bloem van Turbinicarpus schwarzii siert de voorplaat van dit nummer. J. Matis 
bespreekt een aantal soorten uit het geslacht Tylecodon Over de cactusliefhebberij in Grieken
land bericht B. Diavatis. K. Augustin vervolgt zijn verhandeling over de Sulcorebutia's en Wein- 
gartia's met HS-nummers. N. Blum houdt zich bezig met Echinocereus tedingii. Pachycormus 
discolor vormt het onderwerp van een bijdrage van N. Zimmermann. W. Gertel bespreekt Sulco- 
rebutia caracarensis, terwijl G. Fritz enkele aanvullende opmerkingen bij dit artikel plaatst. In de 
"cactuskartotheek" deze keer Arrojadoa eriocauHs en Copiapoa krainziana.
Nr. 2 Op de omslag van deze aflevering prijken de bloemen van Epiphyllum 'HaraldKoebel' W. 
Fleyer houdt zich bezig met de vormenrijkdom bij Lophophora wiHiamsii. A. Lux en R. Stanik 
bespreken hun methode om zeldzame cactussen te zaaien. Mammillaria berkeana, een nieuwe 
soort uit Jalisco, wordt door A. Lau gepubliceerd. "Is  Echinocereus " r itte r i”  een dubieuze 
naam?", vraagt A. Hetzenecker zich af. F. Strigl bespreekt een fraaie afwijkende vorm van Mam
millaria gracilis Over het beplanten van stapelmuurtjes in tuinen handelt een bijdrage van E. 
Kleiner. C. Horich beschrijft zijn bezoek aan de groeiplaats van Hylocereus guatemalensis. Fe- 
rocactus pHiferus en zijn variëteiten is het onderwerp van een bijdrage van G. Unger. R. 
Schmied stelt Senecio praecox in woord en beeld voor. In de "cactuskartotheek" deze keer: 
Parodia maxima, Pediocactus bradyi, Acanthocalycium violaceum en Echinocereus penta- 
lophus.
Nr. 3 De voorplaat van dit nummer wordt gesierd door een opname van Rhinephyllum broomii. 
K. Neitzert vertelt, hoe men zelf een verwarmde zaaibak kan maken. H. Antesberger heeft de op
pervlaktestructuur van Gymnocalycium-zaden bestudeerd en gefotografeerd en bericht daaro
ver. K. Augustin vervolgt zijn artikel over de Sulcorebutia's en Weingartia's met HS-nummers. 
Over Ancistrocactus handelt een opstel van G. Pichler.
P. Braun presenteert de nieuwbeschrijving van Notocactus graessneri forma microdasys Het 
geslacht Zehntnerella Br. & R. wordt door P. Braun en E. Esteves Pereira teruggebracht tot de 
status van subgenus onder Facheiroa
De wijze van vererving van de rode kleur van Lithops optica fa. rubra wordt door D. Porter uit de 
doeken gedaan. G. Fritz houdt zich bezig met de vraag wat Turbinicarpus spec. "Rio III”  voor
stelt. Een bijdrage van K. Jahne handelt over de computer als hulpmiddel bij onze hobby. Over 
problemen bij het overwinteren van onze planten handelt een artikel van F. Strigl. B. Diavatis 
bespreekt Hoodia gordonii. C. Horich was in het vaderland van Cryptocereus anthonyanus en 
vertelt zijn ervaringen. In de cactuskartotheek deze keer Mammillaria theresae en Ceropegia 
stapeliae formis
Nr. 4 E. Kleiner rekent af met het fabeltje van de zgn. mini-cactussen. Mammillaria lauiia. dasy- 
acantha wordt in woord en beeld voorgesteld door M. Hils. P. Kunkel breekt een lans voor het 
's zomers vrij buiten uitplanten van cactussen. Browningia pilleifera wordt besproken door W. 
Krahn en G. Gröner, deze plant is tevens op de omslag van dit nummer afgebeeld. P. Braun be
schrijft als nieuwe soort Facheiroa estevesii uit Bahia, Brazilië. Over de cultuur van het geslacht 
Erythrorhipsalis handelt een opstel van D.V. Semenov. Een vooralsnog naamloze, doch fraaie 
Thelocactus wordt door R. Haas voor het voetlicht geplaatst. Turbinicarpus laui is het onder
werp van een bijdrage van G. Fritz. In de "cactuscartotheek" deze maand Ariocarpus agavoi- 
des, Uebelmannia pectinifera, Conophytum minutum  en C. muscosipapillatum  
Nr. 5 Echinopsis eyriesii var. grandiflora siert de omslag van deze aflevering. De problemen 
rondom Coryphantha delaetiana en C.salm-dyckiana worden door G. Unger behandeld. Het 
enten met behulp van strookjes plasticfolie wordt uit de doeken gedaan door R. Hillmann. G. 
Frank publiceert een uitvoerig artikel over de Echinocerei van Neder-Californië. Echinocereus 
schwarzii wordt in woord en beeld voorgesteld door N. Blum. H.J. Hilgert wijdt een bijdrage aan 
de Conventie van Washington over beschermde succulenten. Sarcostemma viminale is het on
derwerp van een bijdrage van B. Diavatis. W. van Heek en L. van Criekingen publiceren de 
nieuwbeschrijving van Micranthocereus streckeri Gymnocalycium horstii wordt behandeld 
door W. Heyer. In de "cactuscartotheek" deze keer Gymnocalycium eurypleurum en Haa- 
geocereus versicolor.
Nr. 6 Op de omslag van deze aflevering is een bloeiend exemplaar van Heliocereus speciosus 
var. superbus afgebeeld. Enige interessante afwijkende groei- en bloeivormen bij Astrophytums 
worden door F. Strigl behandeld. U. Anlauff wijdt een bijdrage aan Cumarinia (Neolloydia) odo
rata L. Diers, J.D. Donald en E. Zecher publiceren de nieuwbeschrijving van Matucana polzii 
G. Frank is toe aan deel 1 2 van zijn verhandeling over de Echinocerei van Neder-Californië. A. 
Lausser bespreekt een Thelocactus uit het noorden van Coahuila, die een bloem vertoont, die 
gelijkt op een Echinofossulocactusbloem. In de "cactuskartotheek" deze maand: Dolichothele 
longimamma, Echinocactus grusonii, Melocactus krainzianus en Schlumbergera orssichia- 
na.
Nr. 7 Astrophytum capricorne siert de omslag van dit nummer. K. Neitzert beschrijft zijn erva
ringen met het zaaien. G. Frank is toe aan deel 3 van zijn verhandeling over de Echinocerei van 
Neder-Californië. Rebutia senilis var kesselringiana wordt in woord en beeld voorgesteld door



E. Koch. W. Rauh publiceert de nieuwbeschrijving van Peperomia wolfgang-krahnii. De 
Astrophytums van Cuatro Cienegas worden voor het voetlicht gebracht door U. Bernhard en H. 
Hoock. A. Hetzenecker beschrijft de vondst van een waarschijnlijk tot Peniocereus behorende 
plant in Neder-Californië. In de "cactuskartotheek" deze maal: Notocactus uebelmannianus en 
Micropuntia gracilicylindrica.
Nr. 8 Op de omslagfoto is een tak met vruchten van Acanthorhipsalis monacantha var. samai- 
patana afgebeeld. K. Neitzert beschrijft hoe hij een systeem voor de watervoorziening van zijn 
planten ontwikkelde. Over de kweek van Echinopsishybriden schrijft G. Gröner. Frailea asteroi- 
des vormt het onderwerp van een bijdrage van S.H. Schlosser. Hoe men in de botanische tuin 
van Kiel een drietal gigantische exemplaren van Cyphostemma cramerana verhuisd heeft, 
wordt beschreven door K. Hesselbarth. C. Horich behandelt Nyctocereus guatemalensis. De in 
het juni-nummer voorgestelde Thelocactus met Echinofossulocactusbloem wordt nu door Riha 
en Busek van een naam voorzien: Thelocactus lausseri. K. Augustin vervolgt zijn verhandeling 
over de Sulcorebutia's en Weingartia's met een HS-veldnummer. In de "cactuskartotheek" de
ze keer: Ariocarpus scapharostris, Epiphyllum chrysocardium, Notocactus graessneri en 
Echeveria laui.
Nr. 9 De voorplaat van deze aflevering wordt gesierd door een opname van een bloeiende Cero- 
pegia sandersonii x stapeliiformis. De resultaten van een ringbrief over Astrophytum  worden 
samengevat door W. Heyer. J. Oberndorfer stelt Pachypodium brevicaule in woord en beeld 
voor. Hetzelfde doet A. Meiniger met Mammillaria Hoydii. E. Kleiner vertelt hoe men decoratieve 
stenen kan gebruiken voor beplanting met succulenten. Over de ontdekking van Schlumbergera 
orssichiana verhaalt B. Orssich. W. Gertel houdt zich bezig met Sulcorebutia vasqueziana 
Over oude cactusboeken schrijft W. Brügel een opstel. Ceropegia plicata  vormt het onderwerp 
van een bijdrage van K. Jahne. W. Rauh bericht over het 1 9e I.O.S.-congres in Salta. Over de 
waarde van afzonderlijke morfologische kenmerken bij het determineren van Parodia's handelt 
een bijdrage van 0. Chloupek. In de "cactuskartotheek" deze keer Pilosocereus palmeri en Plei- 
ospilos nelii.
Nr. 10 Mammillaria woodsiisiert de titelpagina van dit nummer. Braun en Arzberger wijden een 
bijdrage aan Pilosocereus juaruensis Turbinicarpus lophophoroides wordt behandeld door G. 
Fritz. Mimicry bij Astrophytums is het onderwerp van een artikel door.H. Hoock. F. Strigl waar
schuwt voor het gebruik van regenwater. Over het zgn. half-vrij uitplanten, d.w.z. uitplanten met 
pot, bericht J. Hayen. Leuchtenbergia principis wordt voorgesteld door E. Koch. F. Krahnen- 
bühl houdt zich bezig met de vormgroep rondom Mammillaria woodsii, M. hahniana en M. bra- 
voae. Selenicereus macdonaldiae wordt voor het voetlicht gebracht door E. Meier. In de "cac
tuskartotheek" deze keer Echinocactus horizontalonius, Gymnocaiycium paediophiium, Paro- 
dia sanguiniflora en Crassula mesembrianthemopsis.
Nr. 11 De omslag van deze aflevering wordt gesierd door een opname van een openbarstende 
vrucht van Pilosocereus sartorianus C. Horich beschrijft zijn speurtocht naar Disocactus nei- 
sonii. W.R. Abraham is op bezoek geweest bij R. Büneker in Brazilië en bericht daarover, terwijl 
P. Braun een onlangs door Büneker ontdekte Discocactus voorstelt. Ook van de hand van Braun 
is de nieuwbeschrijving van Arthrocereus itabiriticoia. B. Diavatis stelt Ceropegia de-vecchii 
var. adelaidae voor. K. Neitzert beschrijft hoe een door hem in Engeland gekochte Mammillaria 
louisae afwijkt in bloemkleur en bedoorning van het gangbare type. Over het verzamelen van za
den in natuurlijke populaties en de invloed daarvan op de leeftijdsopbouw in die populaties han
delt een bijdrage van U. E-ggli. Cochemiea setispina wordt in woord en beeld voorgesteld door 
W. Heyer. Nieuwe postzegels met cactusmotieven uit Suriname worden door E. Haugg aan de 
lezers getoond. M. Wohlschlager was in Oaxaca op de vindplaats van Mammillaria huitziio- 
pochtli en bericht daarover. K. Augustin vervolgt zijn verhandeling over de Sulcorebutia’s en 
Weingartia's met HS-veldnummers. Deze maal in de "cactuskartotheek" aandacht voor Meio- 
cactus pachyacanthus en Cryptocereus anthonyanus.
Nr. 12 De omslag van dit nummer wordt gesierd door een natuuropname van Opuntia bigeio- 
wii. R. Bregman combineert Donald's Borzicactus krahnii om tot Matucana krahnii. Over be
wegingen bij planten handelt een opstel van H. Antesberger. Mammillaria guelzowiana var. ro
bustior, een nieuwe variëteit uit de Mexicaanse deelstaat Durango, wordt beschreven door R. 
Wolf. H. Rogozinski verhaalt van zijn vondst van Mammillaria microthele in San Luis Potosi. 
Cristaatvorming bij Astrophytum capritforne is het onderwerp van een bijdrage van H. Hoock. 
Peniocereus striatus wordt door B.E. Leuenberger voor het voetlicht gehaald. N. Zimmermann 
behandelt uitgebreid Kedrostis africana, een caudiciforme vertegenwoordiger der Cucurbita- 
ceae. Het "Organ pipe national monument" in Arizona wordt beschreven door W. Brügel. I. Ba
ras schrijft over succulenten en succulentencultuur in Dalmatië. Over Sedum acre als artsenij- 
plant wordt uitvoerig bericht door D. Swart. Notocactus ottonis var. vencluianus wordt in 
woord en beeld voorgesteld door S. Kooy. Deze maand in de "cactuskartotheek": Discocactus 
cephaliaciculosus, Leuchtenbergia principis, Obregonia denegrii en Thelocactus matudae.

A.B. Pullen
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Kaktus (Deens) jaargang 21, 1986
Nr. 1 Larsen opent dit nummer met een uitgebreid artikel over het geslacht Tephrocactus, hij 
bespreekt de verschillende soortengroepen en geeft 1 7 afbeeldingen. Hovens, Königs en Wol- 
ters stellen Discocactus piacentiformis voor. Nilsson behandelt uitvoerig het geslacht Pygmae- 
ocereus en beschouwt daarbij o.a. de veldnummers van Lau, Knize en Ritter; speciale aandacht 
krijgt Haageocereus lanugispinus (=  P. densiaculeatusrt.n). Sydow geeft de namen van een 
aantal vorstresistente Afrikaanse succulenten.
Nr. 2 Jensen vervolgt zijn artikel over Echinocereus met de bespreking van een achttal soorten. 
Manders bespreekt de twee soorten van het geslacht Huerniopsis Nilsson bericht over de cac
tusliefhebberij op Malta. Carla Wolters stelt Discocactus pulvinicapitatus voor. Sydow geeft 
een overzicht van cactussen in de literatuur voor 1 696. Korte bijdragen over Fockea crispa, No- 
tocactus tenuicy/indricus en Weberocereus glaber.
Nr. 3 Jensen bespreekt in zijn derde aflevering over Echinocereus een aantal soorten waaronder 
E. subinermis, E. ochoteranae, E. weinbergii en E. dasyacanthus. Sydow geeft een verslag 
van het 1 9e IOS-congres in Salta (Arg.) en Asen doet verslag van de excursies gehouden tijdens 
dit congres. Hovens, Königs en Wolters stellen Discocactus pugionacanthus voor. Gertel dis
cussieert een aantal soorten uit het geslacht Sulcorebutia.
Nr. 4 Jensen vervolgt zijn Echinocereus-overzicht, o.a. met E. pectinatus, E. deiaetii, E. longi- 
setus en E. nivosus Pedersen wijdt enige aandacht aan Yucca 'V ictor Emmanuel i i ' , een krui
sing van Y. aloifolia en Y. recurvata. Hovens, Königs en Wolters stellen Discocactus spec. 
Augua Limpo voor. In vertaling verschijnt het artikel van Mottram (Brit. C.S.J. 1 986I over ge- 
breksziekten bij cactussen.

Het determineren van Rebutia door Johan Pot
Eigen uitgave, losbladig A4, 1 987, prijs f  2 5 , -  incl. verzendkosten. Te bestellen bij J. Pot, Ga- 
garinstraat 1 7, 1 562 TA Krommenie, tel. 075-287844 .

In samenwerking met de heer Abbenes heeft de auteur van alle hem bekende soorten, variëteiten 
en vormen behorend tot de geslachten Rebutia, Aylostera, Digitorebutia en-Mediolobivia alle 
plantkenmerken verzameld en voor zover mogelijk vergeleken met de literatuur. Zo zijn 1 88 spe
cies beschreven op al dan niet spruiten van het lichaam, ribbenaantal, areoolvorm, -kleur en - 
afstand, randdorenstand, -kleur, -aantal en -lengte, middendorens, bloemkleur, bloembladvorm, 
stijlkleur en meeldraadkleur. Op aparte kaarten zijn deze gegevens tevens per kenmerk bij elkaar 
gezet. Als voorbeeld de bloemkleur; hiervan zijn 8 kaarten aanwezig met de kleuren 
purper/paars, donkerrood, rood, zinnober, oranje, rose/zalmrose, wit en geel. Op zo'n kaart 
staat bij het plantnummer een kruisje indien aan het bepaalde kenmerk wordt voldaan. Door nu 
van een onbekende plant deze kenmerkkaarten eruit te halen en op elkaar te leggen zal als 
men de kruisjes uitgeponst heeft - hetgeen vele uurtjes werk zal kosten - er 1 doorzichtige plaats 
overblijven. Dit levert zeer waarschijnlijk de goede naam van de onbekende plant.
Uitgeprobeerd op stekken van origineel Rausch-materiaal klopte het uitstekend.
Een prima hulpmiddel bij het determineren van uw planten en het geld ten volle waard.

Ludwig Bercht
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Het determineren van Rebutia's
JOHAN POT

In de begintijd van mijn cactushobby was ik blij, als bij de verkregen plant 
of stek een naambordje prijkte. De namen van de niet geëtiketteerde plan
ten zou ik te zijner tijd wel eens achterhalen. Dit nu bleek niet mee te val
len, zelfs niet met boekjes waarin wel 1 00 plantjes werden afgebeeld in 
kleur. Nog wonderlijker werd het, toen de kat in een bak met zaailingen van 
zo'n dertig soorten ging spelen. Natuurlijk was dat storend, maar dertig 
soorten moeten toch weer op naam gebracht kunnen worden. De praktijk 
leerde anders. Ik bleek een aantal niet beschreven soorten gezaaid te heb
ben en ook sommige zaden waren van duistere herkomst. Tot mijn niet ge
ringe verbazing waren zelfs deskundigen niet in staat mij te helpen. Steeds 
duidelijker werd het, dat ik mijn naamgevingsprobleem zelf moest oplos
sen. Het eenvoudigste zou zijn geweest bij vrijwel al mijn planten 
''species'' op te schrijven, maar dat was niet bevredigend.
Een jaar of drie geleden ben ik begonnen met uit de literatuur alle gegevens 
van het geslacht Rebutia op te slaan in mijn computer in de vorm van een 
data-base. Hierdoor ontstond een determineerprogramma, dat wel werkte, 
maar door een tekort aan gegevens toch niet voldeed. Ik besloot een nieu
we opzet te maken. De heer Abbenes uit Den Helder was bereid mij te hel
pen bij het verzamelen van gegevens. Dat was een enorme steun, want op 
het gebied van Rebutia heeft hij een respektabele verzameling. Ik heb me 
nog eens bezonnen op de kriteria die geschikt zouden zijn om te kunnen 
determineren en heb hem een stapel checklisten meegegeven. Deze heeft 
hij met veel zorg ingevuld, waarvoor ik hem nogmaals hartelijk bedank. We 
hebben samen ruim 300 formulieren ingevuld.
Daarna heb ik een data-base ontworpen, waarin de kenmerken van de 
planten door middel van een getal gecodeerd werden. Bij het invoeren van 
de kenmerken heb ik steeds de literatuur - (nieuw)beschrijvingen in Succu
lenta, K.u.a.S, Ashingtonia, ''Die Cactaceae'' deel 3 van Backeberg en 
''Kakteen in Südamerika'' deel 2 van Ritter -, geraadpleegd. Hierbij bleek, 
dat onze waarnemingen onderling goed overeenstemden en ook niet of 
nauwelijks in strijd waren met de literatuur.
Deze eenstemmigheid verbaasde me. Hoewel ik geprobeerd heb de behan
deling van de kriteria zuiver objektief te maken, blijkt toch ieder zijn eigen 
waarde aan een woord te geven. Bijvoorbeeld het woord "kamvormig" 
bleek ik ruimer te hanteren dan Abbenes. Dit bleek voor mijn opzet geen 
probleem. Ook kleuren kunnen leiden tot enig misverstand. Ik had gehoopt 
dit te vermijden door mijn indeling, maar in een paar gevallen bleek dit niet 
mogelijk. Afwijkingen met beschrijvingen van natuurplanten gelden meestal 
de doorsnede en de mogelijkheid tot spruiten. Ik had verwacht, dat de do
rens bij onze kasplanten in het algemeen korter en minder in aantal zouden 
zijn. Het omgekeerde bleek echter af en toe het geval. Nu hebben Abbenes 
en ik ons beiden toegelegd op het kweken van Boliviaanse en Noord- 
Argentijnse cactussen. (Een eenvoudige kweekregel zou kunnen zijn: ieder 
voorjaar verse aarde, veel frisse lucht, temperatuur liever niet boven 25 
graden Celsius en een vrij lage wintertemperatuur. Mijn planten hebben in 
februari 1 986 een temperatuur van —6°C goed doorstaan).
Uiteindelijk ben ik gekomen tot een bestand waarin vrijwel alle min of meer 
gangbare Rebutia's zijn opgenomen. Niet ingevoerd zijn sommige variëtei
ten van R. senilis, die wel in het Kakteenlexikon van Backeberg vermeld



worden. De "variëteiten”  van R. einsteinii zijn ook weggelaten, daar ge
bleken is, dat ze alle in eenzelfde populatie kunnen voorkomen. Ik geef toe 
niet consequent te zijn, als wel de vormen van R. aureiflora apart opgeno
men zijn. Enkele planten van Ritter zijn niet vermeld, omdat volgens zijn op
gave in "Kakteen in Südamerika" deze planten niet in onze verzamelingen 
kunnen voorkomen, b.v. R. iridescens.
Van 188 namen zijn de kenmerken zo nauwkeurig mogelijk ingevoerd. In 
geval van twijfel is zo'n kenmerk opengelaten. Dit bestand heb ik geprint. 
Het geheel ligt nu bij de drukker, die 1 00 exemplaren zal vervaardigen. Het 
zou mooi geweest zijn per soort een kleurenfoto mee af te drukken, maar 
de prijs zou dan astronomische vormen aannemen.
Uit ervaring weet ik, dat het erg moeilijk is een plant te determineren zon
der sleutel. Daartoe heb ik een kaartsysteem bedacht. Iedere kaart verte
genwoordigt een kenmerk. Heeft een plant dit kenmerk, dan staat zijn 
naam op die kaart. Voor de naam is een sterretje afgedrukt. Op iedere 
kaart, die voor die plant geldig is, staat de naam van de plant op dezelfde 
plaats. De gedachte is, dat de sterretjes worden uitgeponst. Legt men nu 
een stapel kaarten op elkaar die de kenmerken van de door ons bedoelde 
plant vertegenwoordigen, dan zal de plant lijken op die soort(en) waarvan 
alle keren het sterretje uitgeponst is. Dit systeem werkt door middel van het 
elimineren van onjuiste namen. Op de kenmerkkaarten staan dus de na
men van de planten die voldoen aan het kenmerk, maar ook die, die niet 
ontkend worden door twijfel bij de invoer. Ik heb de computer laten contro
leren in hoeverre dit zou kunnen leiden tot misverstanden. Alle planten wij
ken in dit systeem in minstens 2, meestal 3 of meer kenmerken van elkaar 
af. Ik heb daarbij de computer geprogrammeerd, dat 6 tot 1 0 randdorens 
identiek genoemd zou worden met 1 0 tot 1 5 dorens. Hierdoor vermoed ik, 
dat het gebruik van de kaarten voldoende selectief is.
Nu is het volgende mogelijk: bij het gebruik van de kaarten blijkt geen enke
le naam te voldoen. Als u toch ongeveer dezelfde kultuuromstandigheden 
had, zult u te maken hebben met een extreme vorm van een variabele 
soort (b.v. R. leucanthema) of met een niet opgenomen soort of met een 
hybride.
Wat de planten van Knize betreft kan de zaak nog vreemder liggen. Er zijn 
verzamelaars die beweren onder dezelfde naam of veldnummer verschillen
de planten gekregen te hebben. Ikzelf ken KK 1 802 als een Sulcorebutia 
species van Anzaldo (S. minima?), terwijl in de veldnummerlijst deze plant 
opgegeven is als een Rebutia. Overigens bleken de Knize-Rebutia's van Ab- 
benes en mij wel in kenmerken overeen te stemmen.
Aan de andere kant kunt u meemaken, dat een plant, gezaaid uit "be
trouwbaar" zaad, een andere naam door dit systeem toegewezen krijgt. 
Weer bestaat die mogelijkheid van een extreme vorm, maar eerder een ver
gissing van de leverancier. Hierbij mag ik aantekenen, dat mijn ervaringen 
met de zaadleveranciers Köhres, De Herdt en ook Knize zeer positief zijn. 
Maar met name bij Knize moet men wel in acht nemen, dat zijn naamge
ving niet altijd de onder die naam beschreven plant dekt. Een aardig voor
beeld is Rebutia narvaecensis, die enkele jaren geleden door het Cliché- 
fonds werd aangeboden. Men kreeg niet de fraaie, rose bloeiende plant 
van Cardenas, maar een fiebrigii-vorm, gevonden in de buurt van Narvaez. 
Hetzelfde geldt voor R. albopectinata van Knize, die m.i. zelfs niet nauw- 
verwant is met de beschreven R. albopectinata van Rausch. En ook R. 
densipectinata van Knize heeft m.i. niet veel te maken van R. densipecti- 
nata ( = R. albopectinata?) van Ritter.



Rebutia spec. KK 849

Foto's van de schrijver

Rebutia albopectinata WR 312



Rebutia espinosae

Als extra heb ik wel bij iedere korte beschrijving van een plant voor zover 
bekend de plaats van herkomst en voor zover na te gaan de coördinaten 
van die plaats vermeld. Als dat mogelijk is, worden onder de beschrijving 
de vijf dichtstbij voorkomende soorten van hetzelfde ondergeslacht ge
noemd tot een maximale afstand van 1 00 km. Ik heb dat gedaan in de ver
wachting een lijstje van nauwverwante soorten te krijgen. Dit blijkt echter in 
het algemeen niet op te gaan. In dit lijstje worden afstanden genoemd. Dui
delijk is, dat die afstanden niet te absoluut gelezen mogen worden. De 
computer is best bereid tot op millimeters nauwkeurig uit te rekenen, wat 
de afstand tussen twee vindplaatsen is, maar dat is natuurlijk onzin. Ik heb 
als norm genomen, dat 1 graad overeenkomt met 104 km. Afgaande op 
de situatie in Bolivia klopt dat wel ongeveer.
Ik heb toch gemeend de namen van de leveranciers te moeten handhaven. 
De door'mij gehanteerde kriteria zijn niet voldoende om taxonomische pro
blemen op te lossen. Maar aannemelijk is, dat R. euanthema Backbg., ge
vonden in Quebrada de Humahuaca, waarschijnlijk niet nauwverwant is 
met R. euanthema var. oculata, gevonden bij Challepata, zo'n 600 km 
noordelijker. Backeberg heeft eens Mediolobivia pectinata beschreven, 
dermate summier dat op grond van die beschrijving vele planten die naam 
zouden moeten dragen. Ritter accepteert die naam dan ook niet, maar Kni- 
ze biedt er variëteiten van aan. Deze namen heb ik toch voorlopig gebruikt. 
Het lijkt me verstandig bij deze namen het veldnummer in de gaten te hou
den, totdat de soort beschreven wordt.
U zult begrepen hebben, dat het enige doel van dit werkstuk is het kunnen 
determineren van Rebutia's. Natuurlijk is het aardig op elkaar lijkende plan
ten in kenmerken te vergelijken met dit systeem van kaarten. Maar men 
mag niet uit het oog verliezen, dat door het beperkt aantal kenmerken ge
makkelijk voorbarige conclusies kunnen worden getrokken.

1 97



De gekozen kenm erken
Het blijkt nodig te zijn te definiëren wat met bepaalde woorden bedoeld
wordt. Dat zal ik in het vervolg aangeven. Andere auteurs kunnen overi
gens andere opvattingen gehad hebben, maar zij hebben die niet gedefi
nieerd.

1 . Ondergeslacht. Men kan kiezen uit Rebutia, Aylostera, Mediolobivia 
en Digitorebutia. Of deze indeling juist is, doet hier niet ter zake. Het is 
wel een zinvol kenmerk voor het determineren. Ik heb Setirebutia Buin. 
& Don. en Cylindrorebutia Buin. & Don. samengenomen onder Medio
lobivia. Wie niet in staat is dit kenmerk te gebruiken, kan het overslaan 
en zal toch waarschijnlijk tot een bevredigend resultaat komen.

2. Vorm van het plantelichaam: platbol, bol, zuil. In een aantal gevallen 
is de keuze moeilijk. In die gevallen komen namen op twee kaarten 
voor.

3. De mate van spruiten van een plant. Als jonge planten gedetermi
neerd worden, zal dit kenmerk geen houvast bieden. Verder is "rede
lijk spruitend" en "sterk spruitend" subjektief, maar in de praktijk valt 
het wel mee.

4. Doorsnede van het lichaam. De maximale doorsnede is opgegeven.
5. Wortelsysteem: al dan niet een penwortel. Dit kunt u alleen constate

ren, als de plant verpot wordt.
6. Aantal ribben (spiralen). In enkele gevallen is dit niet vast te stellen. 

Als maximum heb ik 1 4 ribben gesteld. Bij een hoger aantal gebruik ik 
"meer dan 1 4 " .  Dit geldt ook voor aantal randdorens en lengte rand- 
doren. Ik bewijfel, of er veel liefhebbers op een areool 24 dorentjes 
willen tellen om daarna te twijfelen of het er niet 25 waren. Voor het 
determinatie-systeem blijkt "meer dan 1 4 " voldoende.

7. Vorm van de areool: rond of langgerekt. In geval van twijfel is de 
naam op iedere kaart opgenomen.

8. Kleur van de areool: wit, bruin of wit/bruin. In enkele gevallen was de 
areool vrijwel kaal. Hiervan is geen kaart gemaakt.

9. Afstand tussen de areolen: Definitie: de afstand tussen onderkant 
areool tot de bovenkant van het er onder liggende areool op dezelfde 
ribbe. Dit kenmerk is alleen te gebruiken, als de planten goed aan de 
groei zijn. In de rustperiode zakken ze wat in elkaar, waardoor de af
stand minder wordt.

10. Stand randdorens: kamvormig, spreidend zijwaarts, spreidend af
staand. Definities: kamvormig: de dorens staan (vrijwel) evenwijdig 
en liggen in één vlak; spreidend zijwaarts: de dorens liggen in één 
vlak maar staan niet evenwijdig. In geval van twijfel zijn de namen 
weer op twee kaarten opgenomen.

1 1 . Kleur randdorens. In sommige gevallen zijn de dorens variabel van 
kleur. Dan staat de naam op iedere kaart. Vooral bij de bruine dorens 
moet men kijken naar planten die aan de groei zijn.

12. Aantal randdorens.
13. Lengte randdorens.
14. Middendorens. In geval van twijfel komt een naam op meer kaarten 

voor.
15. Bloemkleur. Ik heb 8 kleuren gebruikt om de bloemkleur aan te dui

den. Dit strookt natuurlijk niet met de werkelijkheid, maar blijkt wel te 
werken in het systeem. In geval van twijfel moet u kaarten verwisse
len. In een paar gevallen was de bloemkleur niet in te voeren. Dan



komt de naam op meerdere kaarten voor.
1 6. Lengte van de bloem (maximaal). Hiervan zijn geen kaarten gemaakt, 

want de lengte van een bloem is variabel. Als een plant in slechte 
conditie is of erg veel bloemen draagt zal de bloem korter zijn dan de 
maximale lengte. Maar als uw plant een bloem heeft van 50 mm 
lengte, terwijl de maximale lengte in de beschrijving 30 mm is, mag 
u twijfelen aan de juistheid van het determineren.

17. Vorm van de binnenste bloembladen: gerond (eventueel met spitsje) 
of spits toelopend. In twijfelgevallen staan de namen op twee kaar
ten.

1 8. Kleur van de stijl.
19. Kleur van de meeldraad.

Door met dit systeem te werken ontdekte ik, dat een Rebutia in mijn verza
meling met de naam R. paucicostata (FR 936), die door een kweker door 
middel van stekken vermeerderd was, geheel beantwoordde aan de be
schrijving van R. lanosiflora (FR 1116). Ook andere planten kon ik met re
delijke zekerheid van een naam voorzien.
Als u belangstelling hebt voor dit werkstuk, kunt u kontakt opnemen met 
mij.

Twee voorbeelden

18 buiningiana Rausch 
WR 511
Vindplaats: Iruya 22 .8  65 .2
Ondergeslacht: Aylostera
Lichaam: bol tot iets verlengd 

redelijk spruitend 
doorsnede meer dan 4
cm

Wortelsysteem: niet of nauwelijks 
penwortel

Aantal ribben (spiralen): meer dan 1 4
Areool: ovaal tot langgerekt 

met w it vilt 
afstand: van 3 tot 4
mm

Randdorens: afstaand 
kleur: wit 
aantal: 10 tot 1 6 
lengte: 4 tot 1 0 mm

Middendorens: meer dan 1, groter 
dan 1 cm

Bloem: kleur niet ingevoerd 
lengte tot 45 mm

Binnenste bloemblad: spits toelopend
Stamper (stijl): geel/wit
Meeldraad: w it

W R694 kieslingii 62 km
spegazziniana 67 km

AL547 spegazziniana var. atroviridis 67 km
W R521A hoffmannii 76 km
W R220 jujuyana 90 km

20  cajasensis n.n.
KK 1752
Vindplaats: Cajas 2 1 .4  64 .5
Ondergeslacht: Aylostera
Lichaam: bol tot iets verlengd

Wortelsysteem:

niet of nauwelijks 
spruitend
doorsnede meer dan 4
cm
niet of nauwelijks

Aantal ribben (s p ira le n ) :

penwortel 
meer dan 1 4

Areool: ovaal tot langgerekt

Randdorens:

(vrijwel) kaal 
afstand: 2 mm 
spreidend afstaand

Middendorens:

kleur: w it met donkere 
spits
aantal: meer dan 1 4 
'lengte: 6 mm 
geen

Bloem: kleur meniekleurig

Binnenste bloemblad:
lengte tot 45 mm 
gerond

Stamper (stijl): w it
Meeldraad: w it

KK860 buiningiana 0 km
FR1 141 cajasensis 0 km
FR756 flavistyla 0 km
AL405 heliosa v cajasensis 0 km
FR769 nitida 0 km

Gagarinstraat 17, 1562 TA Krommenie



Brachystelm a (1 )

C. BOELE

Wie de laatste jaren geregeld beurzen van Succulenta bezoekt of catalogi 
van handelskwekers doorkijkt zal het zeker opgevallen zijn dat knolvormen- 
de planten zeer populair aan het worden zijn. Ipomoea, Kedrostis en 
Reichsteineria zijn bekende vertegenwoordigers van deze groep maar ook 
de, als lastig bekend staande, Brachystelma's worden steeds meer aange
boden. Köhres had in zijn laatste catalogus maar liefst drie soorten opgeno
men. Het lijkt daarom een goed idee om in Succulenta eens aandacht te 
geven aan deze planten, niet alleen wat betreft de cultuur maar ook wat be
treft de botanische kant van dit geslacht.
Brachystelma vormt met zijn ca. 100 soorten slechts een klein deel van de 
grote familie der Asclepiadaceae. Alle soorten komen voor in de Oude 
Wereld; ze zijn vooral geconcentreerd in de zuidpunt van Afrika (69 
soorten). De planten groeien bij voorkeur in een open savanne tussen an
dere kruiden of in rotsspleten. Regen valt in deze gebieden onregelmatig en 
zuinigheid met water is een eerste vereiste om te overleven in dit milieu. 
Daartoe hebben de meeste soorten een ondergrondse knol of dikke, vlezige 
wortels ontwikkeld waaruit jaarlijks één of meer kruidachtige stengels ont
spruiten die na de zaadvorming weer afsterven. Deze stengels zijn niet suc
culent en kruipen over de bodem of staan rechtop tussen andere planten. 
Blaadjes zijn wel aanwezig maar ook die zijn duidelijk aangepast aan de ei
sen van het klimaat; door een dichte beharing of door een smalle, langwer
pige bladschijf wordt de verdamping zoveel mogelijk beperkt. Pas als de 
plant gaat bloeien bestaat er een goede kans om de plant te vinden. Helaas 
gaat dit alleen op voor soorten met grote bloemen (bijv. B. barberiae en B. 
buchananii welke grote schermen vormen met 20-30 donker gekleurde en 
tot 5 cm grote bloemen) of met echt stinkende bloemen (bijv. B. 
foetidum). Het overgrote deel heeft echter kleine bloemen zoals B. dinteri 
uit Namibië en B. tavalla uit Tanzania. De laatste soort is recentelijk ook in 
Zimbabwe gevonden (Boele 1 987).
De bloembouw laat duidelijk zien dat Brachystelma's echte Asclepiadaceae 
zijn. Meeldraden en stempels zijn vergroeid tot een zuiltje en het stuifmeel 
wordt in vijf kleine pakketjes aangeboden. Ook de relatie met andere 
geslachten wordt nu direct duidelijk. Als men B. circinatum  eens goed be
kijkt dan geeft de bloemvorm direct het idee van een kleine Ceropegia. Di
verse auteurs hebben daarom voorstellen gedaan om beide geslachten met 
elkaar te verenigen omdat de scheiding, zeker zoals R.A. Dyer (1 983) deze 
voorstelt (op basis van de lengte van de bloem-tubus, het vergroeide deel 
van de bloemkroon), uiterst kunstmatig is. Het binnenwerk van de bloem 
lijkt veel op wat men bij Stapelieae aantreft; vaak is het een min of meer 
schotelvormige binnenkroon (zoals bij B. tavalla) die vrijwel identiek is aan 
de binnenkroon van verscheidene Echidnopsis-soorten. Ook is een buisvor
mige binnenkroon mogelijk die men ook vindt bij het geslacht Stapeliopsis.

Tot slot van dit eerste deel enkele ''algemene'' soorten. De meest bekende 
in cultuur is momenteel B. circinatum, die men nog vaak tegenkomt onder 
de foutieve naam B. pygmaeum. Beide soorten lijken inderdaad veel op el
kaar maar zijn bij een goede beschouwing van het binnenwerk direct te on
derscheiden: de eerstgenoemde heeft een duidelijk ontwikkelde buitenste 
binnenkroon met min of meer lange lobben (op de foto te zien als puntjes
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Brachystelma foetidum Foto van de schrijver

tussen de buitenkroon-slippen; zie aflevering 2).
Het is een kleine laagblijvende, knolvormende plant met een enorme varia
tie in bloemafmetingen (5-25 mm lang) en bloemkleur (van bijna wit tot 
kastanjebruin). Deze variatie is direct gekoppeld aan het grote versprei
dingsgebied, dat door geheel zuidelijk Afrika loopt. Vroegere botanici had
den grote moeite met het herkennen van de soort; R.A. Dyer (1980) 
noemt twintig synoniemen voor B. circinatum!
Zeker zo bekend is B. foetidum, een forse knaap in vergelijking met de bo
vengenoemde soort. Een volwassen plant kan een knol vormen van 20 cm 
doorsnede en elk jaar een groot aantal bloemen produceren. Als u niet af
geschrikt wordt door de geur is het de moeite waard om deze eens goed te 
bekijken; de grondkleur is geelachtig groen met purperbruine vlekken en de 
lobben hebben bijna zwarte toppen. Ook deze soort is wijd verbreid in zui
delijk Afrika.
B. bruceae is veel minder bekend maar wordt hier besproken omdat de 
groeiwijze geheel afwijkt van bovengenoemde soorten. Het is een knolvor- 
mer maar groeit als een kruiper (of hanger in cultuur) met eivormige blaadjes 
en één-kleurige, purperen tot kastanjebruine bloemen. Het is een vertegen
woordiger van een kleine groep soorten die alle uit de oostelijke helft van 
Zuid-Afrika komen en waarvan de systematiek nog steeds vele vraagtekens 
bevat.
In het tweede deel van dit artikel zal nader ingegaan worden op de cultuur 
van deze interessante planten.

Literatuur;
Boele, C. 1987 Brachystelma tavalla K. Schum. rediscovered in Zimbabwe, Excelsa 13 (in druk). 
Dyer, R.A. 1980 in O.A. Leistner, Flora of Southern Africa 27 .4 :1 -4 1 .
Dyer, R.A. 1983 Ceropegia, Brachystelma and Riocreuxia in Southern Africa, Balkema (Rotterdam). 
Walker, C.C. 1982 Brachystelma - an introduction and checklist, Asklepios 25 :92 -106 .
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Su ccu len te  liefhebberij in A ustralië
G.H. ENGLAND

Indien de informatie dat in het verre Australië rond Pasen 1 986 een con
ventie voor liefhebbers van cactussen en andere vetplanten zou worden ge
houden, u bereikt heeft, dan nog veronderstel ik dat het weinig interesse bij 
u opgeroepen heeft. De afstand, de reiskosten en de verwachting dat daar 
toch geen opzienbarend nieuws te beluisteren of te zien valt, zullen daar 
zeker toe hebben bijgedragen.
Toch wil ik u via het papier enige informatie doen toekomen. Deze Conven
ties worden regelmatig gehouden; de eerste werd georganiseerd door de 
Zuidaustralische vereniging in Adelaide in 1 968. Deze stad ligt halverwege 
oost-west aan de zuidkant van het continent; het daar heersende klimaat 
geeft waarschijnlijk de beste condities voor het kweken van succulenten. 
De conventie in 1 968 werd een succes; sedertdien wordt er om het jaar 
een conventie georganiseerd in een van de 5 hoofdsteden en - nadat 
Nieuw-Zeeland in het circuit werd opgenomen - te Hamilton in 1 978.  De 
bijeenkomsten worden in het Paasweekend gehouden, zodat zoveel moge
lijk mensen de gelegenheid krijgen deel te nemen. Op de avond van Goede 
Vrijdag komt men zeer informeel samen. De zaterdag en Paaszondag wor
den gevuld met lezingen, bezoeken aan collecties enz. Op Paasmaandag is 
er meestal een mogelijkheid tot het bezichtigen van collecties, botanische 
tuinen of tot het deelnemen aan een andere excursie. Op zaterdagavond is 
er een semi-officiële avond en de Paaszondag wordt afgesloten met een 
gala-avond.
In de jaren zonder nationale conventie houdt elke vereniging zijn eigen con
ventie.
Het kweken van cactussen en andere succulente planten in Australië heeft 
al een lange historie achter de rug. Ons land werd in 1 788 voor het eerst 
door blanken bevolkt, toen een schip met veroordeelden en soldaten arri
veerde. Meer veroordeelden volgden, maar spoedig ook een paar vrije 
mensen. Het aantal vrije immigranten groeide en het aantal aangevoerde 
veroordeelden nam af en stopte toen rond 1850 goud gevonden werd. 
Het moet gezegd worden dat een groot aantal veroordeelden naar Australië 
verbannen werd vanwege politieke redenen of vanwege wat thans kleine 
vergrijpen zouden zijn. Zeker, er waren ook moordenaars en inbrekers bij, 
maar zelfs van hen kregen sommigen een "ticket of leave" en begonnen 
een boerderij of een zaak of werden koopman.
In oude kranten en catalogi van kwekers van meer dan 1 00 jaar geleden 
werden al cactussen en vetplanten te koop aangeboden, dus moet er logi
scherwijze al belangstelling voor zijn geweest. Rond de eeuwwisseling wer
den op commerciële basis agaven gekweekt voor hun vezel; hun plaats 
werd later ingenomen door meer winstgevende teelten zoals suikerriet.

De oudste vereniging van succulentenliefhebbers is de Cactus and Succu
lent Society of Australia, opgericht in de vroege jaren vijftig in Melbourne. 
Andere verenigingen volgden in de verschillende staten en steden met zelfs 
in enkele gevallen twee verenigingen in één stad. Geen van de verenigin
gen strekt zich over geheel Australië uit. In Nieuw-Zeeland, aan de andere 
kant van de Tasman Zee, is het wel één landelijke vereniging met afdelin
gen in verschillende steden. Sommige liefhebbers, waaronder mijn vrouw 
en ik, bezoeken soms ook de bijeenkomsten van zusterverenigingen.
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Een van de redenen voor de onafhankelijkheid van de Australische vereni
gingen is de afstanden tussen onze steden. Van Melbourne naar Hobart, de 
hoofdstad van Tasmanië, is ongeveer 600 km, Melbourne-Sydney en 
Sydney-Brisbane is elk ongeveer 700 km, terwijl de afstand van Brisbane 
naar Perth meer dan 4000  km bedraagt en dat met een totale bevolking 
van ongeveer 1 7 miljoen.

De Queensland Society in Brisbane is de club waar wij ons bij hebben aan
gesloten. Haar geschiedenis zal niet veel afwijken van die van andere vere
nigingen, uitgezonderd één aspect waarover later. De vereniging werd in 
1 963 opgericht door een paar liefhebbers die elkaar ontmoet hadden tij
dens de tentoonstellingen met plantenkeuringen van de Royal Horticultural 
Society. Andere bekende liefhebbers werden uitgenodigd om mee te doen 
en dat was de start. Na een paar maanden begon men met een nieuws
brief die thans is uitgegroeid tot een kwartaalblad, ''News-Review''; hierin 
staan cultuurtips, algemene informatie over onze planten en verenigings- 
nieuws. Elf keer per jaar wordt er een avondbijeenkomst belegd; daarnaast 
worden per jaar zo'n 8 "Field Days" op zondagmiddagen georganiseerd, 
dat zijn bezoeken aan liefhebbercollecties, soms ook gezamenlijk per bus. 
Te zamen met de plaatselijke Bromelia-vereniging wordt jaarlijks een ruil
en verkoopbeurs gehouden, een in alle opzichten succesvol evenement. Op 
de jaarlijkse Royal National Exhibition, een tiendaagse show in augustus, 
wordt een informatiestand ingericht en dit is onze belangrijkste bron voor 
nieuwe leden.

Er is echter één factor waardoor onze planten niet zo geliefd zijn bij sommi
ge mensen. Rond 1 880 hebben een 4- è 5-tal soorten Opuntia's uit
gestrekte gebieden in New South Wales en Queensland in bezit genomen. 
Soms werden zulke dichte groepen gevormd - te dik of te doornig voor 
mens of dier om erin te gaan - dat het land zelfs nutteloos werd voor gra
zend vee. De toestand werd met het jaar slechter, vooral in de droge jaren, 
en shovels of zelfs vuur maakte geen indruk op deze woekerplanten, in de 
volksmond "prickly pear" genoemd. Zelfs het gebruik van arsenicum 
sprays had weinig effect; het injecteren van de planten met dit vergif bleek 
wel zeer effectief. Dit was echter te kostbaar en veroorzaakte huid- en an
dere aandoeningen bij de gebruikers.
In 1 920 vormde de Gemenebest-regering samen met die van Queensland 
en New South Wales een Commissie ter bestrijding van deze plaag; ento
mologen werden naar Amerika gezonden om alle insecten te bestuderen 
die op deze planten voorkomen. Verschillende insecten werden bestu
deerd, waarbij een mot, Cactoblastis cactorum, veelbelovend leek. Dit in
sect werd meegenomen naar Australië waar het verder getest werd om te 
zien of zij geen ander voedsel zou gaan opzoeken. In 1 926 werden en
kele larven uitgezet in gebieden met Opuntia's. De larven aten zich vet aan 
de planten, verpopten zich tot een mot, vlogen rond en legden hun eieren 
weer op de prickly pear etc.
Het resultaat was al na een paar maanden opmerkelijk. Veel planten bleken 
verrot te zijn. Sommige schenen nog in tact maar waren uitgehold en ver
rotten later toch.
Thans kan men nog een enkele plant of een kleine groep Opuntia's aantref
fen in graslanden en soms in een tuin. Ze worden in leven gehouden om de 
Cactoblastis te laten overleven voor als ze weer nodig mocht zijn.
De problemen vanwege deze Opuntia-wildgroei heeft bij een grote meer-
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derheid van de plattelandsbevolking en speciaal bij boeren een aversie op
gewekt tegen alle vormen van cactussen en van planten die er op lijken zo
als Euphorbia's. In Queensland is de verkoop of het bezit van planten, van 
zaad of van stekken van alle cactussen nog steeds wettelijk verboden. On
ze vereniging beveelt zijn leden aan geen Opuntia's te houden en kan hen 
evenmin aanmoedigen te handelen in cactussen, maar maakt geen be
zwaar tegen het kweken en onderling verkopen ervan. Zulke wettelijke 
restricties bestaan er niet voor andere succulenten. De praktijk is dat zowel 
cactussen als andere vetplanten in kwekerijen en bloemenzaken verkocht 
worden, soms zelfs in overheidswinkels. In de andere staten zijn er geen 
wettelijke belemmeringen voor cactussen. Onze vereniging heeft bij de 
overheid al getracht de wet gewijzigd te krijgen maar tot op heden zonder 
resultaat.

In Queensland bestaan naast de vereniging in Brisbane nog 5 vetplanten
verenigingen. Ze zijn alle onafhankelijk van elkaar, maar de relaties onder
ling zijn zeer vriendschappelijk met bezoeken over en weer voor zover de 
afstand dat toelaat (de twee versten liggen zo'n 700 km van elkaar). Elke 
vereniging vult op zijn eigen wijze de bijeenkomsten. In 't algemeen zijn er 
planten te koop, alsmede potten, etiketten, hangkorven, chemicaliën en 
boeken. De meeste bezitten ook een bibliotheek.
De kleine verenigingen in Australië, gelokaliseerd in de provincies, zijn alle 
zelfstandig maar vormden in 1 976 een confederatie. De Confederation of 
Country Cactus Clubs geeft een tijdschrift uit: 4-Cs.
De grotere verenigingen in de hoofdsteden Adelaide, Melbourne, Sydney 
en Brisbane geven elk een kwartaalblad uit, hetgeen ook de ''4-C s''- 
vereniging in Wagga Wagga in New South Wales doet. De laatste jaren 
loopt de kwaliteit van de bladen terug; ook de 4-Cs heeft financiële proble
men en het is nog de vraag of zij kan blijven voortbestaan. Daarnaast is er 
een tekort aan originele artikelen. Er zijn ideeën voor een nationaal tijd
schrift, maar dit ondervindt weerstand omdat het een degradatie van het 
eigen tijdschrift betekent. (Ondertussen is dit landelijke tijdschrift versche
nen, red.) Het zou best eens kunnen zijn dat de plaatselijke verenigingen er 
juist baat bij vinden door te zamen met zo'n nationaal tijdschrift hun eigen 
plaatselijke nieuws mee te zenden; andere verenigingen in Australië kennen 
dit principe al lang.
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Buitenlandse tijdschriften zien we niet zo veel hier en dan nog meestal al
leen de Engelse of Amerikaanse vanwege de taal. De taal is voor de 
Australiërs een te hoge barrière om zich op de anderstalige tijdschriften te 
abonneren.

Tot slot: ik heb dit overzicht geschreven vanuit de positie van een liefheb
ber in Queensland. Door mijn vele contacten met gelijkgezinden in andere 
delen van Australië weet ik dat de omstandigheden daar vrijwel gelijk zijn. 
Een ding verheugt me altijd zeer en dat is dat als je je ergens bekend maakt 
als een medeliefhebber van succulente planten je overal welkom bent. 
Door onze bezoeken aan andere liefhebbers kunnen we zeggen dat dit de 
meest vriendelijke mensen zijn die we ontmoeten. Misschien kweekt het 
omgaan met prikkelige planten juist wel vriendelijke mensen.

111 Dewar Tear, Corinda Old, 4 0 7 5  Australië

Vertaling: Ludwig Bercht

Agavenproblem en op de Bovenwindse Eilanden der 
Kleine Antillen (VIII)

P. WAGENAAR HUMMELINCK

M A R T IN IQ U E

Agave caribaeicola Trel.
Agave caribaeicola Trelease, 1913, p. 27, pl. 3 (lit. & syn.; Martinique). Berger 1915, p. 
219. Howard 1 979, p. 489 (Martinique, St. Lucia, St. Vincent, the Grenadines, Grenada).

Martinique: Westkust ten noorden van Case-Pilote, ca. 200 m hoog, tussen struiken op ver
weerd vulkanisch gesteente, 12. II. 1 964; no. 173-177 (Fig. 34, 35).

•

Trelease schrijft: "Spine brown, smooth, rather polished, slightly upcurved, 
with conical involute basal thickening 3-4 by 1 5-29 mm., somewhat decur
rent and dorsally intruded...".
De vier rozetten van Case-Pilote (de type-localiteit) waarvan enig bladmateri- 
aal kon worden verzameld vertonen overgangen tussen slank-kegelvormige, 
soms enigszins naar boven gekromde eindstekels en bijna kruikvormige ste
kels met een korte, soms naar beneden gerichte spits (Fig. 33). Eén daarvan 
(no. 1 73) stemt goed overeen met Trelease's materiaal.
Fig. 33. Bij de eindstekels van Agave caribaeicola (no. 1 73-177) van eenzelfde vindplaats op Martinique zijn nog opmer
kelijke verschillen te vinden. Alleen de slank-kegelvormige stekels lijken op het type-materiaal van deze soort. - Het 
streepje is 1 cm lang.



Fig. 34. Een sierlijke Agave caribaeicoia Ino. 1 75) tussen het kreupelhout bij Case-Pilote op Martinique.

Eindstekels priemvormig, 14-17-21 x 4 .5 x 4 mm (wat krapper gemeten 14 x 3.5 mml, 
enigszins toegespitst en soms wat naar boven gekromd, aflopend en op de rug het groene 
weefsel slechts ca. 5 mm binnendringend; de ingevouwen randen glad en stomp; apiculus 4-5- 
7 mm lang. Enkele stekels vertonen een opvallende gelijkenis met de niet-afgeplatte exempla
ren van St. Kitts.

De enkele agaven van Martinique welke mij onder ogen kwamen, zagen er 
anders uit dan die van de noordelijker gelegen eilanden. De rozetten hadden 
minder en smallere bladeren met kleine eindstekels; de niet-aflopende 
bloempluimen hadden een minder stompe top en sierlijk S-vormig afstaande 
takken.

G REN A D A

Agave grenadina Trel.
Agave grenadina Trelease, 1913, p. 25, pl. 21 (Grenada). Berger 1915, p. 217. Howard 
1 979, p. 489 (als synoniem van A. caribaeicoia).

Grenada: Point Salines, niet-bloeiende planten aan wegkant tussen ijl struikgewas met cactus
sen, 26. I. 1 955; no. 1 78 (Fig. 35).

Volgens Trelease is de eindstekel "brown or blackish, smooth, somewhat 
glossy, recurved-mucronate, with darkening stoutly conical involute basal 
thickening 5-8 by 1 5 mm., decurrent and deeply intruded into the green tis
sue dorsally” .
Het bladmateriaal dat slechts van één plant kon worden verzameld, verschilt 
nogal van wat op Trelease's pl. 21 staat afgebeeld. De bladeren hebben 
een aanzienlijk zwaardere bewapening - welke doet denken aan die van de 
Viviparae - en een sierlijker spits.

Eindstekels breed-kegelvormig, 10-1 1-12 x 5 mm (of, wat ruimer gemeten 14 x 5.5 mm), 
toegespitst en teruggebogen; ingerolde randen duidelijk fijngestekeld als voortzetting van de 
randbewapening van het blad; apiculus 2-4-5 mm lang. De stekel is zwak aflopend en dringt 
aan de rugzijde het groene weefsel slechts over korte afstand binnen. Randstekels 10-1 2 per
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T A B E L  5
Kenmerken van eindstekels van Agave caribaeicola, A. grenadina en A. barbadensis (gemiddelden) 

Data on apical spines in A. caribaeicola, A. grenadina and A. barbadensis (averaged)
Martinique Grenada Barbados

Verzamelnummer
Number of specimen 173 1 74 1 75 1 76 177 178 179 180 183 184 185

Aantal planten (stekels) 
Specimens (spines) 1(6) 1(3) 1(4) 1(1) 1(1) 1(7) 1(6) 1(3) 3(5) 1(5) 2(8)

lengte (in mm) 
length (mm) 14 14 15 13 14 1 4 19 18 13 9 8

lengte breedte 
length.width 4 0 3.5 3.0 3.7 4.3 2.2 4 0 2 9 3? 1.8 1.7

lengte: hoogte 
length: depth 4.0 3 4 3.0 3.7 3.5 2.2 2.4 2.7 2? 1.3 1.7

hoogte: breedte 
depth: width 1.0 1.0 1.0 1.0 1.3 1.0 1 6 1.1 1.5? 1 4 1.0

kegelvormig
conical X X X

bijna kegelvormig 
subcorneal X X X X X X X

iets samengedrukt 
slightly compressed X X

duidelijk samengedrukt 
distinctly compressed X X X

iets toegespitst 
slightly acuminate X X X X

duidelijk toegespitst 
distinctly acuminate X X X X X X X X

bijna spitspuntig 
almost mucronate X X X

spitspuntig
mucronate

X

top met teruggebogen 
tip not recurved X X X X X

top zwak teruggebogen 
tip slightly recurved X X X X

top duidelijk teruggebogen 
tip distinctly recurved X X X X X X X

randen glad 
margins smooth X X X X X X X X X

randen zwak getand 
margins weakly dentated X

randen duidelijk getand 
margins distinctly dentated X X

apiculus lengte (in mm) 
length of apiculus (mm) 5 5 3 4 4 4 2 4 2 2 2
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10 cm, regelmatig verdeeld, ca. 2 mm hoog op een brede verharde basis; sommige bladeren 
met tot 3 mm lange stekels, afgewisseld met kleine.

De eindstekels vertonen weinig gelijkenis met die van Barbados, Martinique 
of Marie-Galante en Désirade en volgens Trelease's afbeeldingen óók niet 
met die van St. Vincent en Sta. Lucia. Op het veldetiket stond geschreven: 
''Indruk beslist niet als trankeera of karatto, lijkt meer op een c o c u i" .

BARBADOS

Agave barbadensis Trel.
Agave barbadensis Trelease, 1913, p. 28-29, pl. C, 34-38, 65 en 107. (Barbados; litera
tuur en synoniemen). Berger1915, p. 220-221. Hummelinck 1931, p. 144 (foto van no. 
179). Howard 1 979, p. 488 (Barbados).

Barbados: Mount Hillaby, ca. 300 m, bloeiende plant te midden van velden met suikerriet, 4. 
IV. 1 930; no. 1 79 (Fig. 36). Bathsheba, in knop aan wegkant langs oostkust, 1 5. II. 1 964; 
no. 1 80-1 82 (Fig. 35, 38). Belleplaine, in knop op noordoostelijke kustvlakte, 1 6. II. 1 964; 
no. 1 83. Holetown, Bellair's Research Lab., 21. II. 1 964; no. 1 84. Marley Vale, uitgebloeide 
planten aan rand kalksteenplateau van zuidoostkust, 6. VII. 1 967; no. 185 (Fig. 35, 37).

De 'maypole' van Barbados wordt in Trelease's sleutel gekenmerkt door zijn 
grote bloemen en zijn teruggebogen subconische eindstekel welke als volgt 
wordt omschreven: "Spine black-brown, polished near the tip, rather ungui- 
culately conical awl-shaped, 3-5 mm. long with dull-brown conical or late
rally compressed involute basal thickening, making the whole about 7 by 
1 0-1 5 mm., decurrent and dorsally intruded into the green tissue". De door 
hem afgebeelde eindstekels (pl. 35-1) zijn opvallend kort, niet zijdelings af
geplat, met een duidelijk teruggebogen spitsje en gladde randen; zij zouden 
nog het beste vergeleken kunnen worden met die van Marley Vale (no.
1 85).
De verzamelde bladtoppen hebben zeer verschillende eindstekels (Fig. 39): 
lang, fors en meestal duidelijk zijdelings afgeplat met een teruggebogen top
je (no. 1 79, 1 80, 1 83; Fig. 39), en kort en gedrongen (no. 1 84, 1 85). 
Het is verrassend bij deze laatste een overeenkomst te zien met de eveneens 
opvallend korte en gedrongen stekels van Zeelandia op St. Eustatius (no.
1 40), terwijl de forse stekels uitnodigen tot een vergelijking met de grote, 
afgeplatte stekels van Paramira (no. 1 44) op hetzelfde eiland. Vgl. Tabel 5. 
Ook hier is het meestal niet mogelijk de lengte van de eindstekel nauwkeurig 
te bepalen.
Het midden van het blad heeft meestal 5-15 randstekels per 10 cm, 1-3 
mm lang, soms kleiner en talrijker, op een nauwelijks verharde basis. De 
vliezige randen van de schachtbladen kunnen een fijne tanding vertonen, 
vlak onder de stompe, niet ingevouwen, maar wel verharde top.
Slechts bij één agave (no. 1 79) konden enkele bloemmetingen worden ge
daan (Tabel 6, Fig. 41), waarbij alleen de grote lengte van de bloembuis 
(bijna half zo lang als de bloemslippen) opviel.

Hoewel ik had besloten géén aandacht te schenken aan agaven die duidelijk 
niet op de Antillen thuis horen, heb ik mij toch niet geheel aan dit voornemen 
kunnen houde.n. Verzameld werd echter slechts enig materiaal van:
Agave sisalana Perrine: Anguilla, Badcox Pond, op laag kalksteenterras, in bloei; 1. VII.
1 973; no. 1 1 1. Crocus Bay Hill, verweerde kalksteen, 1. VII. 1 973; no. 1 1 2. St. Martin, Co
le Bay Hill, 8. VIII. 1 949; no. 1 86. Billy Folly, aan de voet van Corner Hill, verweerde grond 
met kalksteenpuin, met bulbillen, 29. VI. 1973; no. 187. North Bimini (Bahamas), Alice 
Town, zandige key, uitgebloeid, 18. VIII. 1949; no. 188.
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BESTUUR
Voorzitter: H. Masman, Zunaweg 10, 7466 PR Zuna. Tel.: 05480-13466.
Vice-voorzitter: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964.
Secretaris: P. Melis, Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odiliapeel. Tel.: 04132-72911.
Penningmeester: J. Vrenken, Elandstraat 1, 5408 XC Volkel. Tel.: 04132-72917. Giro-rek.: 680596 t.n.v. Succu
lenta te Volkel, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland t.n.v. Succulenta te Volkel.
Voor België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Volkel.
Alg. Bestuurslid: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom. Tel.: 08389-17088.
Alg. Bestuurslid: W. Alsemgeest, Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort. Tel.: 03484-1083.
Alg. Bestuurslid: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen. Tel.: 05280-65705.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen. Tel.: 05280-65705. Inlichtingen over en 
aanmelding van lidmaatschap. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland f  35,--, voor leden in België 
Bfrs. 625 en voor elders wonende leden /  45,--. Inschrijfgeld voor nieuwe leden / 7,50/Bfrs. 135.

LOSSE NUMMERS
Prijs / 5,--. Aan te vragen voor het lopende jaar bij de ledenadministratie, overige Jaren bij de secretaris.

MAANDBLAD
Hoofdredacteur: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
1e Redacteur: Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081.
Foto - redacteur: F.K A. Noltee, Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwljndrecht. Tel.: 078-124200. 
Rubrieksmedewerkers: H. en R. van Donkelaar, A. Pullen, H. Ruinaard, A. v. Uijen en B. Zonneveld. 
Verenigingsnieuws: P. Melis. Sluitingsdatum 15e van de maand vóór verschijnen.
Vraag en Aanbod en Advertenties: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964. Sluitingsda
tum: 15e van de maand vóór verschijnen.

ADVERTENTIETARIEVEN:
1/16 pag. f 30,-; 1/8 pag. f 55,-; 1/4 pag. /  85,-; 1/2 pag. /  140,-; 1 pag. / 240,-.
Kortingen op aanvraag.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: Voor informatie over en verkoop van het Discoboek en "Wat Betekent die Naam” . M. Jamin, 
Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden.Tel. 04199-3856.
Het boek Discocactus door A.F.H. Buining. Omvat 224 pag., 60 kleurenfoto’s en 84 z/w foto's. Nog slechts 
voorradig in Engels en Duits. Prijs op aanvraag.
Het boek "Wat Betekent die Naam” . Verklarend woordenboek van nagenoeg alle voorkomende Latijnse 
cactus- en vetplantennamen. Prijs f  12,50 + /  3,- verzendkosten per stuk.
Bestellen door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds te 
Ammerzoden onder vermelding van het gewenste artikel.
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: Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388*3579. 
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus a /1 ,50 te bestellen op girorek. 
13.45.616 t.n.v. J. Magnin.

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel hobby benodigdheden

boeken

WIJ BIEDEN AAN:
—  een grote sortering hulpmiddelen voor de succulentenverzorging;

—  veel boeken over cactussen en andere vetplanten;

—  zeer interessante antiquarische boeken en tijdschriften 
over cactussen en andere succulenten.

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

Vraag naar onze 
gratis katalogus
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VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
1. Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 3e druk 1986. Prijs t 6, - 
per stuk.
2. Bewaarbanden voor het tijdschrift. Een jaargang per band. Prijs f 16,-- per stuk incl. portokosten.
3. Verenigingsspelden in broche-vorm of als steekspeld. Prijs f 4,- per stuk.
4. Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succulenten. Prijs per set van 10 kaarten f  2,50.
5. Propaganda-folders.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortingen.
Informatie en bestellen bij: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom.Tel.: 08389-17088 of 
door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. verkoop te Bennekom on
der vermelding van het gewenste artikel.

EVENEMENTENKALENDER

7 november : Algemene Najaarsvergadering.
28 mei 1988 : Algemene vergadering.
4 juni 1988 : Ruilbeurs afd. Tilburg.

18 t/m 23 ju li 1988 : Aloë 88. Info in het aprilnummer en bij Kees Boele, tel. 05920-40359.

Bijzondere botanische planten, speciaal
cactussen en andere Succulenten.

KWEKERIJ PIETERS, Hamweg 6, 
9623 PB Lageland (tussen Groningen 
en Slochteren). Tel.: 05981-204. 
Geopend: donderdag, vrijdag en 

zaterdag van 9-18 uur.

SOUTHWEST SEEDS
CACTUSSEN- EN VETPLANTENZADEN
Schrijf vandaag nog voor gratis zaadlijst

DOUG a VIVI ROWLAND
200 Spring Road •  Kempslon, Bedford •  England MJC42-6ND 

Telephone Bedford (0214) 56970

GOED NIEUWS voor Euphorbialiefhebbers in Nederland en België.

Onze Euphorbia-liefhebbersgids is nu gereed.
Deze sortimentslijst bevat beschrijvingen en cultuurtips van meer dan 200 
EUPHORBIACEAE: Euphorbia, Monadenium, Jatropha, Endadenium, Synade- 
nium en Pedilanthus.
Deze lijst kunt u bestellen door f 2,50 over te maken op giro 1509830 tnv. van 
Donkelaar, Werkendam onder vermelding van Euphorbia-liefhebbersgids. 
Tijdens de herfstvakantie staan op onze kwekerij de Euphorbia’s extra in de 
belangstelling. Naast onze showkas is ook onze Euphorbiakas te bezichtigen, 
we geven uitgebreide informatie over deze plantengroep en er zijn tal van inte
ressante aanbiedingen met extra korting!

Tot ziens, van zaterdag 17 t/m zaterdag 24 oktober in Werkendam:

EUPHORBIA WEEK

BLOEMEN- EN PLANTENTUIN 
FAM. VAN DONKELAAR

Laantje 1 Werkendam Tel. 01835-1430
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AFDELINGSMEUWS

Afd. Amsterdam:
17 oktober : Ruilavond.

Plaats: ” De Rietwijker", 3e Schinkelstraat 9, Amsterdam. Aanvang: 20.00 uur.

Atd. Arnhem:
12 november : Voordracht door dhr. H. Koningsveld.

Plaats: Zaal van de speeltuinvereniging "Tuindorp” achter het pand Floralaan 18 in 
Wageningen. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Delfzijl:
5 november : Inleiding door dhr. Oostland over Astrophytum. Verloting en plant van de maand dhr. 

Weisbeek.

Afd. Dordrecht:
4 november : Bespreking uit het "Groot Succulentenboek". Plant van de maand: Haworthia en 

Neochilenia/Neoporteria.
Plaats: Zaal de "Rank” , Dubbelsteijnlaan 70, Dordrecht. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Eindhoven:
2 november : Lezing door dhr. W. Sterk over "Afrikaanse vetplanten voor onze verzameling” . 

Plaats: Gemeenschapshuis "De Schalm” , O.L. Vrouwendijk 31, Meerveldhoven Veldho
ven. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Flevozoom:
26 oktober : Lezing door de W.S.B. Tevens een diaserie over een kwekerij op Tenerife.

Plaats: Groen van Prinstererschool, Verkeersweg 51, Harderwijk. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Fryslan:
10 november : Bespreking jaarprogramma 1988. Beoordeling zaairesultaten door dhr. Jac. de Jong. 

Lezing door de W.S.B.
Plaats: Café-Rest. "Sportpark” , Schans 11e in Heerenveen. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Gouda:
19 november : Lezing door dhr. S. Kooy met dia’s van dhr. Buining over zijn reis door Chili.

Plaats: "Het Brandpunt” , Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Groningen:
19 november : Dhr. H. de Looze met deel twee van zijn lezing: "Het zuiden van de Verenigde Staten” . 

Plaats: Bovenzaal van de Hortus te Haren. Aanvang: 19.30 uur. 
r

Afd. Hoeksche Waard:
12 november : Dhr. Boogaards vertelt over Mexico.

Plaats: Natuurcentrum bij de rijkshaven in Numansdorp. Aanvang: 20.00 uur.

E X O T I C A
Europa’s grootste aanbod van CAUDEX planten: 

Adenium, Brachystelma, Trichocaulon, Dioscorea, 
Euphorbia, Pachypodium, Pelargonium, etc.

en vele andere botanische rariteiten. 
Plantenlijst op aanvraag.

Onze kas bevindt zich op 30 km van ROERMOND en is 
geopend van april tot dec. elke zaterdag 9.00-16.00 uur.

ERNST SPECKS, Am Kloster 8, D-5140 Erkelenz-Golkrath, BRD 
Tel.: 02431-73956, maandag - zaterdag 9.00-12.00 uur.
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Afd. Hoogeveen:
4 november : Jaarvergadering, uitslag zaaiwedstrijd en lezing door dhr. W. Bosma over "fotografie 

en planten” .
Plaats: Hotel Muller, Paltz 7, Beilen. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Nijmegen:
3 november : Dia-avond door eigen leden. Plant van de maand: "een hangsucculent” .

Afd. Tilburg:
9 november : Gastspreker.

Plaats: Wijkcentrum ” De Kasteelhoeve” , Hasseltstraat in Tilburg. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Utrecht:
9 november : Lezing over Thelocactus.

Plaats: Kantine van drukkerij Hoonte aan de Varkensmarkt in Utrecht. Aanvang: 19.30 
uur. Info: W. Alsemgeest, tel. 03484-1083.

Afd. IJsselstreek:
30 oktober : Discussieavond geleid door dhr. H. Masman.

Plaats: Zaal ” De Klokkenkamp” in Goor.

Afd. Zeeland:
30 oktober : Bijeenkomst met onderlinge ruil- en verkoopbeurs. Plant van de maand: Copiapoa, 

door dhr. J. Antheunisse.
Plaats: De Thomaskapel aan de Vrijlandstraat in Middelburg. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zuid-Limburg:
3 november : Ledenvergadering. Diareportage door ons lid dhr. Paris over de nieuwe kassen van 

Kew-Gardens in Engeland.
Plaats: Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, Schimmert. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zwolle:
22 oktober : Dhr. W. Sterk houdt een lezing over "Aloë en Mesems".

Plaats: Gebouw van de ’’Nederlandse Protestanten Bond” , Thorbeckegracht 11, Zwol
le. Aanvang: 19.30 uur. Voor meer info: Willemien Adams, tel. 038-227259.

PERSONALIA

Dhr. J.P. Betlem, secretaris van de afd. Amsterdam, is verhuisd. Zijn nieuwe adres is: Aalscholver 27, 3641 
WB Mijdrecht.

UITBREIDING SPREKERSLIJST

Dhr. C. Boele, Schultestraat 68, 9406 NG Assen, tel.: 05920-40359 verzorgt op aanvraag de volgende lezin
gen: "Succulente Euphorbiaceae” , ’’Ascleiadaceae algemeen” , "Stapeliae" en "Reisverslag Zuidelijk Afri
ka” (na herfst 1988).
Uitgezonderd de Afrika-lezing zijn de kosten f  60,- plus reiskosten. De vergoeding voor de Afrika-lezing 
gaat f  90,- plus reiskosten bedragen.

ONZE GEHEEL VERNIEUWDE KAS IS GEREED
Ter gelegenheid hiervan houden wij op zaterdag 18 en 25 september a.s. open-deur 
dagen. U vindt bij ons een GIGANTISCH sortiment, van de eenvoudigste mammillaria 
tot de moeilijkste navajoa.

CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD LEXNIOND
Tel. 03474-1718 Lakerveld 89

Geopend: zat. 8-18 uur, maandag t/m vrijdag alleen na tel. afspraak.
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VERSLAG VAN DE ALGEMENE WERKGROEP

Dhr. Krijnen en mevr. Greidanus: Copiapoa.
Na hel belichten van de geslachtskenmerken en groeiplaatsen wordt de indeling van Ritter besproken. 
Een en ander wordt toegelicht aan de hand van planten.

Mevr. Bouwman: Lobivia maximiliana.
Auteurs hebben verschillende opvattingen wat betreft verwantschappen. Aan de hand van een aantal 
planten wordt een discussie gevoerd, waardoor de opvattingen van de diverse auteurs al dan niet waar
schijnlijk lijken.

Dhr. Rubingh: Thelocactus.
Uitgaande van Thelocactus ehrenbergii wordt het geslacht belicht. Latere auteurs volgen de eerstbeschrij- 
ving niet nauwkeurig. Is dat een vergissing of hebben bepaalde kenmerken geen geldigheid?

Ohan Pot, Gagarinstr. 17, 1562 TA Krommenie.

LEDENADMINISTRATIE

De Ledenadministrateur verzoekt iedereen om mutaties uitsluitend schriftelijk door te geven, dit 
om fouten te voorkomen.

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10, 5973 NR LOTTUM/NL.
Tel. 04763-1693

PHYLLOCACTUSSEN
meer dan 250 soorten!

Een sortimentslijst wordt u op aanvraag 
toegestuurd.

Geopend: van dinsdag t/m zaterdag 
van 09.00 tot 12.00 en 
van 13.00 tot 18.00 uur.

B L A D K A K T U S

Binnenlandse en buitenlandse 
boeken steeds voorradig.
Wij bestellen* graag voor U.

Vraag onze Bladkaktus, een 
lijst met succulente literatuur 
aan.

NATUUR & BOEK Bankastr. 10

2585 EN 's-Gravenhage 
tel. 070-505648

WEGENS BEËINDIGING VAN HET BEDRIJF:

Verkoop van onze alom bekende collectie knollen, bollen, 
bijzondere planten, vetplanten en cactussen.

CACTUSKWEKERIJ A.N. BULTHUIS
Groenewoudseweg 14 3945 BC COTHEN Telefoon: 03436-1267

geopejid maandag t/m zaterdag.
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AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 7 NOVEMBER 1987

aan: De Ereleden van Succulenta.
De Leden van Verdienste van Succulenta.
De Leden van Bestuur van Succulenta 
De Beheerders van de Instellingen van Succulenta.
De Vertegenwoordigers van de Afdelingen van Succulenta.
De Leden van Succulenta.

Geachte Mevrouw/Mijnheer,

Bij deze nodig ik u uit om de Algemene Vergadering op zaterdag 7 november 1987 bij te wonen.
De Vergadering wordt gehouden in de Reehorst te Ede en begint om 13.30 uur.

AGENDA

1 Opening.
2 Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 11 april 1987. Deze notulen vindt u in 

het septembernummer van Succulenta.
3 Mededelingen en binnengekomen stukken.
4 Voorstel tot wijziging van de Statuten van de Vereniging. Het voorstel vindt u in het septembernum

mer van Succulenta.
5 Begroting 1988.
6 Voorstel tot benoeming van dhr. W. Sterk, lid van de afd. Eindhoven, tot Lid van Verdienste.

Door de afd. Eindhoven is, conform het Huishoudelijk Reglement, een voorstel ingediend om dhr. 
Sterk te benoemen tot Lid van Verdienste.

7 Openstaande vragen uit de vorige Algemene Vergadering.
a. Financiële steun aan de afdelingen. Zie ook punt 8b. van de notulen.

Elke afdeling komt in aanmerking voor financiële ondersteuning mits wordt voldaan aan de regels 
zoals gesteld in artikel 52 van het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging.

b. Ledenadministratie. Zie ook punt 8c. van de notulen.
Het Bestuur heeft de klachten onderzocht en is van mening dat de problemen grotendeels zijn ont
staan doordat wijzigingen niet rechtstreeks werden doorgegeven aan de Ledenadministratie.

c. Wanbetalers. Zie ook punt 8f. van de notulen.
Het Bestuur is van mening dat het innen van de contributie van de vereniging een verantwoorde
lijkheid is van de penningmeester die niet kan worden gedelegeerd.
Aan de hand van de door de Ledenadministratie verstrekte ledenlijsten kan elke afdeling controle
ren of haar leden ook lid zijn van Succulenta.

d. Stoppen artikelenreeks in Succulenta. Zie ook punt 8h. van de notulen.
Na overleg met de Hoofdredacteur is het Bestuur tot de conclusie gekomen dat stoppen van een 
artikelenreeks zou getuigen van onzindelijk gedrag tegenover de auteur van de artikelen.

8 Bekendmaking van de winnaars van de Ledenwerfwedstrijcf. De winnaars zullen tijdig worden ingelicht 
zodat zij aanwezig kunnen zijn op de vergadering.

9 Rondvraag.
10 Vaststelling van een datum voor de volgende vergadering en sluiting.

DE KALENDER VOOR 1988 IS TE KOOP

In samenwerking met een aantal Belgische verenigingen is ook voor 1988 weer een fraaie cactus-
kalender gedrukt.

De kalender zal op de komende Algemene Vergadering van 7 november a.s. te koop zijn voor
1 5,50. Vergeet niet om er een bij uw afdelingsvertegenwoordiger te bestellen indien u niet zelf de
vergadering kunt bezoeken.
De kalender is ook te bestellen door overmaking van het juiste bedrag onder vermelding van: ’’Ka
lender ’88", op giro 680596 of bankrek. 55.32.38.981 t.n.v. Succulenta Volkel. Door de hoge verzend-
kosten worden de prijzen als volgt:

Een kalender f  10,50
twee kalenders f  8,00/stuk
drie kalenders f  7,50/stuk
vier en vijf kalenders f  7,00/stuk
zes en zeven kalenders f  6,75/stuk
acht en meer kalenders 1 6,50/stuk
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Opgaven voor het november-nummer moeten vóór 
15 oktober bij de heer M. de Bekker, Kraayeven 1, 
5386 LH Geffen zijn. Leden van Succulenta mogen 
per jaar éénmaal gratis een advertentie zetten in 
deze rubriek. Alleen advertenties de hobby betref
fende worden opgenomen.

Gevraagd: Het boek "Flowering stones and mid
day flowers" van G. Schwantes. Tevens een laag 
model gegalv. gieter met lange tuit, een zgn. 
"Schneiderkanne". W. van Gompel, Spreekhof 8, 
5504 GG Veldhoven. Tel.: 040-533647.

Gevraagd: Tegen redelijke vergoeding het boek 
"Die Gattung Astrophytum” alsmede stekken zaai
lingen en zaden van niet alledaagse Astro Phytum- 
soorten. W. Vissers, Stationstraat 36A, 5131 BN 
Alphen. Tel.: 04258-2518 (na 18.00 uur).

Sedum-liefhebber zoekt contact met soortgenoten 
om kweekervaringen en documentatie te delen en 
planten te ruilen of te kopen. D. Vergunst, Noor- 
derwierstraat 7, 09953 SJ Baflo (Gr.). Tel.: 05950- 
3623.

Te koop Al. Duurkas 200 cm hoog, 180 cm breed, 
60 cm diep. Met luchtramen. P.M. de Jonge, Antw. 
Wachterburg 19, 2907 CA Capelle a.d. IJssel. Tel.: 
010-4126838 na 17 uur.

Te koop of te ruil: Stekken en jonge planten van 
Rhipsalis, Epiphyllum, Aloë, Gasteria, Echeveria, 
Haworthia, Euphorbia en diverse andere succulen
ten. K. van ’t Kruis, Mr. Troelstralaan 72, Amstel
veen. Tel.: 020-459023.

Te koop: Bewortelde en onbewortelde stekken van 
Phyllocactussen, 22 soorten! M. Hoogvliet, Kou- 
wenoordseweg 9, 3224 AG Hellevoetsluis. Tel.: 
01883-16511 (tussen 17-18 uur).

Te koop: Broeikas 6x3 m. met isolatie en verwar
ming, ± 700 cactussen en 5 jaargangen succulen
ta. Liefst in één koop. J. Koevoets. Tel.: 01653- 
4548.

Te koop: Kas 6 x 5,5 m. (2 kappen). Uitvoering teak- 
azobé dubbelglas, éénruiters, semi-aut. ontluch- 
ting. CV buisverwarming met thermostaat, plan- 
tentafels met al. bakken 1x1 m., bevloeiingsmat. 
verlichting en isolatiefolie. Prijs n.o.t.k. (moet 
weg). J. Fokkens, Vitzingzweg 12, 8071 KA 
Nunspeet.

W.-Duitsland LILIENSTR. 5
NACHTRAG ZUR PFLANZENLISTE

1987/88
DM DM

Coryphantha macromeris 6, -
Echinocereus acifer 5,-- -10,-
Gymnocalycium achirasense 6,-- - 7,-

schickendantzii 7,- -10,-
vatteri 6,-- - 7,-

Mammillaria grusonil 16,- - 20,-
heyderi 10,— 16,-
neoschwarziana 16,- - 20,-

Morawetzia doelziana 15,- - 20,-
Trichocereus huascha 7,— 10,-

Gymno-liefhebbers die zich een groot assortiment 
van jonge planten willen aanschaffen of gewoon 
een kijkje willen nemen in mijn verzameling zijn 
van harte welkom na tel. of schriftelijke afspraak. 
W. van Ransbeek, Merchtemse baan 9, 1700 Asse 
(B). Tel.: Vanuit België 02-4524917. Vanuit Neder
land 09-322-4524917.

F. SÜpplie,Weg langs het Kerkhof 1,
(nabij Kapel i/h Zand), 
6045 AN Roermond, 
tel. 04750-19389.

Geopend:
zaterdags van 11.00 tot 17.00 uur.

Nu meer dan 10 verschillende soorten lidcactussen 
leverbaar waaronder ook de gele ’Gold Charm’. Zie 
ook onze septemberadvertentie. Verzending is deze 
maand nog mogelijk!

Tijdens de winterperiode zijn wij gewoon iedere za
terdag geopend!
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NIEUWE LEDEN

Klinken J.J. van, Croesinckplein 171, 2722 EH Zoetermeer 
Verveen E., Westlandgracht 87, 3-hoog, 1058 TR Amster

dam
Brouwer E., Landstraat 20, 1619 EZ Andijk 
Holthuis W., Wassenaarseweg 36, 2223 BL Katwijk 
Weinberg Isar, Kibuz-Sde-Boker D N 84993, Israel 
Garden Abbey, Box 3010 Santa Barbara, Cal. 93130- 

3010 U.S.A.
Waalderbos-Middelhuis A., Vondermansdijk 2, 7131 KC 

Lichtenvoorde
Peters L.P.H., Oliemolenstraat 14, 6343 PW Vlimmen 
Crolla mevr., Koningsplein 4, 6266 EB Maastricht 
Maassen- Brink J. v.d., Wolfkuilseweg 175, 6542 GH 

Nijmegen
Leerdam J.A. van, Achterstraat 70, 4147 AD Asperen 
Lange Johan, Vondellaan 41, 9721 LA Groningen 
Huttinga H., Iniastraat 34, 9141 CG Wieren 
Collet H., Tolhuis 1322, 6537 NS Nijmegen 
Weerd H. de, Lindendries 16, 105 B-1700, Asse-België 
Nijssen C., Postbus 1455, 1000 BL Amsterdam 
Vreman W.H.M., Rijksweg 48, 7011 EA Gaanderen 
Schot G.W.M. v.d., Bovenlandsestraat 75, 1441 NT 

Purmerend
Coterlet v/d., Ploegveld 61, 3993 GH Houten 
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Fig. 36. De eerste agave waarvan bladmateriaal en bloemen werden verzameld, was deze vorstelijke 'maypole' van Bar
bados (no. 1 79), welke reeds op bladz. 144 van de 13e jaargang van Succulenta werd af gebeefd.

Fig. 38. Agave barbadensis langs de weg aan de noordoostkust bij Bathsheba (no. 180-182).

209



Agave angustifolia var. marginata Trel.: Tintamarre (Flat Island, bij St. Martin). Verlaten cul
tuurterrein bij Baie Blanche, groepjes oude en jonge planten, opengesprongen vruchten met 
zaad, 15. VII. 1 973; no. 189 (Fig. 42-44).
Agave scabra Salm-Dyck: St. Barts, Lorient, bij Pastorie, 1. IV. 1 949; no. 190.

Trelease (1913, p. 49) vermeldt herbariummateriaal van A. sisalana van St. Croix en Barba
dos en schrijft: "Escaping from fiber and hedge plantations in various parts of the 
archipelago... introduced into the West Indies....". Boldingh (1913, p. 151) noteert deze 
plant voor St. Maarten en St. Eustatius; Questel (1 941, p. 89) voor St. Barts. Floward (1 979, 
p. 491) noemt St. Martin, St. Barts, St. Kitts, Nevis, Montserrat, Grenada, Barbados - en wat 
andere soorten betreft: A. americana 'L.' voor Antigua, Guadeloupe en Martinique; A. beaule- 
riana Jacobi (een oudere naam voor A. franzosini J.G. Baker) voor St. Martin, Saba en Grena
da; A. angustifolia var. marginata Trel. ("w ith  white or pale yellow leaf margins") voor St. 
Martin en Barbados. Aan dit lijstje kan nog worden toegevoegd A. scabra en stellig nog vele 
andere soorten van deze, nog steeds voor versiering en afgrenzing van terreinen veel gebruikte 
planten.

Fig. 39. Opvallende vormverschillen in de eindstekels van Agave barbadensis b ij planten van: A, Bathsheba (no. 180) en 
Belleplaine (laatste twee, no. 183); B, Marley Vale (no. 185). De korte stekels van Marley Vale doen denken aan die van 
het Zee/andia-type op St. Eustatius (vgl. Fig. 14C)
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Fig. 40. Het grote belang van eindstekelstudies b ij het genus Agave was kennelijk nog niet bekend aan de jongedame die 
(in 19641 op Barbados op deze wijze haar kleding te drogen hing.

TABEL 6
Metingen (in mm) aan bloemen van Agave scheuermaniana (van St. Martin), A. obducta (van Barbuda en Antigua) en A. bar- 

badensis (van Barbados), met waarden ter vergelijking uit Trelease 1913.
Measurements in flowers of A. scheuermaniana, A. obducta and A. barbadensis

St. Martin
no. 1 56 
(6 fresh)

no. 157 
(5 old)

no. 1 59 
(6 old)

lengte van bloem 
length of flower 64 64-76

vruchtbeginsel
ovary 31-38 36-40 34-42

bloembuis
tube 6-8-9 8 8,5 -10-12

bloemslippen
segments 24-26 27-29 20-24-28

stijl
style 40-52 58-61 55-62

helmdraden
filaments 38-40 43-46 38-48

helmknoppen
anthers 21-23 26-28 25-29

Inplanting helmdraden 
beneden keel 
insertion filaments 
below throat

2-2,5-3 1-2,5-3 (1 )2 -2 ,75-3 ,5(4)

Barbuda Antigua Barbados
no. 1 66 
(7 old)

no. 167 
(2 old)

Trel. no. 179 
(7 fresh)

Trel.

lengte van bloem 
length of flower ca 88 ca 65 60-65 53-65-73 65-75

vruchtbeginsel
ovary ca 46 ca 34 30 37-39-40 45-55

bloembuis
tube 7 ,5 8 ,5 -9 ,5 7,5-8-8 ,5 8 9-10-1 2 ca 1 5

bloemslippen
segments 30-32-35 22-24 25 20-21-23 20-25

stijl
style 65-66-67 ca 55 52-55-63

helmdraden
filaments 45-47-58 ca 38 45-50 43-48-55 35

helmknoppen
anthers ca 31 21-24-25

Inplanting helmdraden 
beneden keel 
insertion filaments 
below throat

( + 210-0,5-1 + 1-0-1 a little + 0.5-1-2 nearly in

Cromhoutstraat 83, 6971 A V  Brummen (WOrdt VeTVOlgd)
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A strophytum  Lem

PETER MANSFELD

In 1 839 stelde de cactuskenner en schrijver over tuinplanten C.A. Lemaire 
het geslacht Astrophytum  op. Letterlijk vertaald betekent de naam ster- 
plant. De soort A. myriostigma  is een van de cactussen, waarvan de volks
naam ingeburgerd raakte. Ze ctenkt haar naam "bisschopsmuts”  aan haar 
uiterlijk dat overeenkomt met de hoofdbedekking van die naam.
Thans worden 6 soorten met variëteiten onderscheiden. Flun groeiplaatsen 
liggen in Mexico en het zuidelijk deel van de Verenigde Staten. De planten 
groeien en bloeien vrij gemakkelijk en zijn juist daarom niet meer uit onze 
verzamelingen weg te denken.

Astrophytum myriostigma Foto van de schrijver

Plet is aan te bevelen de verschillende soorten wortelecht te kweken in een 
mineraalrijk substraat. Met het gieten moet men enigszins voorzichtig zijn; 
de wortelhals is gevoelig voor langdurige vochtigheid. De meeste soorten 
laten zich onderling gemakkelijk kruisen. Daardoor is er een groot aanbod 
van hybriden, die .vaak gemakkelijker en williger hun grote bloemen tonen 
dan de botanische soorten.
De planten zijn meestal met "wolvlokjes" bedekt, hetgeen hen bijzonder 
attraktief maakt; de planten zonder witte vlokjes worden aangeduid met 
"forma nudum” .
Astrophyten zijn zeer geschikt voor vensterbankcultuur en schenken elke 
plantenliefhebber volop plezier.

Brauergasse 3, DDR 2500 Rostock

Vert.: Ludwig Bercht



N IE U W B E S C H R IJV IN G

Gym nocalycium  bruchii (Speg.) Hoss. var. brig ittae Piltz 
var. nov.

JÖRG PILTZ

Op onze verkenningsreis in 1980 ontdekten we ver verwijderd van de tot 
dan bekende groeiplaatsen van Gymnocalycium bruchii (Speg.) Hoss. een 
populatie, die we eerst tot de verwantschap van G. andreae (Böd.) 
Backbg. rekenden. Habituele overeenkomsten en de ligging van het ver
spreidingsgebied waren de beweegredenen hiervoor. Groot was dan ook 
onze verbazing, toen wij in het volgende voorjaar de eerste bloemen van dit 
nieuwe taxon konden bestuderen.
Bloemvorm en -kleur wezen eenduidig op een verwantschap met G. bru
chii. Daar echter de planten van deze nieuw ontdekte populatie zowel in ve
getatieve als generatieve kenmerken van de tót dusver bekende vertegen-

V.r.n.l.: Gymnocalycium  

bruchii var. brig ittae P 214, 

G. bruchii P 1 74 en 

G. bruchii var. hossei

Gymnocalycium bruchii 

var. brigittae P 214
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woordigers van G. bruchii afwijken, heb ik besloten dit taxon vast te leggen 
in de rang van variëteit. Ik vernoem dit taxon naar mijn vrouw Brigitte, die de 
populatie ontdekte.

Differt a ceteris taxis corpore nigeriore, costis minoribus, aculeis radialibus minoribus et brevio
ribus, fere semper flores pericarpello magis compresso differuntur.
Patria: Argentina, Prov. Cordoba, Sierra Grande, in altitudine 1 800 m.
Holotypus in Herbario Universitatis Coloniae Agiippinae (Koeln), Germania sub nr. P 214/3 de
positus.

Beschrijving:
Lichaam afgeplat bolvormig, 3-3,5 cm breed, 1,5 cm hoog, donkergroen, 
spruitend; peenwortel; ribben 8 (7-9), vertikaal aflopend, in vlakke knob
bels verdeeld, in het midden van de plant 1 cm breed; areolen ovaal, 5 
mm van elkaar op de rib; randdorens 7-9, tot 4 mm lang, nooit de naast
liggende areolen bereikend, wit, zelden zwak lichtbruin aan de basis, bijna 
altijd naar het lichaam gebogen; middendorens 0.
Bloem 2,5-3,5 cm lang, trechtervormig, zachtrose, met dieprose 
rniddenstreep; pericarpellum 0,5 cm lang, tot 0,8 cm breed, aan de bui
tenzijde grasgroen glanzend; receptaculum 1,0-1,5 cm lang, 0 ,5-0,9 cm 
in doorsnede, van binnen wit, van buiten groen, glanzend; pericarpellum 
en receptaculum met enkele lichtgroene schubben bezet; overgangsperi- 
anthbladeren 0,5-1 ,0  cm lang, groenachtig tot bruinachtig, gemiddeld 
0,4 cm breed; buitenste perianthbladeren tot 1,3 cm lang, tot 0,5 cm 
breed, rosewit met een dieprose rniddenstreep, lancetvormig; bin
nenste perianthbladeren 1,2-1,8 cm lang, 0,3-0,5 cm breed, lancetvor
mig, spitser dan de buitenste, rose; geen scheiding tussen primaire en se-
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condaire meeldraden, helmdraden 0,4 cm lang, antheren gelig wit, stuif
meel geel; stamper incl. de geelwitte stempellobben 1,4 cm lang.
Vrucht blauwgroen, 1,5 cm breed, 1,2 cm lang, met slechts enkele 
schubben.
Zaad bijna rond, ongeveer 1 mm; hilum bijna rond, aan een zijde spits uit
lopend; testacellen op alle plaatsen min of meer zwak convex; deels door 
” arillus"-resten bedekt. Uit de REM-opnamen blijkt: de overwegend isodia- 
metrische testacellen zijn op sommige plekken ook verlengd. Bij de hoeken 
van de zwak convexe cellen bevindt zich een kleine verdieping. Het celop- 
pervlak vertoont een duidelijk cuticulair plooiïngspatroon, dat zich over de 
celgrenzen voortzet en daarbij fijner en parallel-liggend is.
Voorkomen: in stenige graslanden van de westhellingen van de Sierra 
Grande op ongeveer 1 800 m boven zeeniveau, provincie Cordoba, Argen
tinië. Wij vonden de planten op 1 juli 1 980.
Holotype is gedeponeerd onder nummer P 21 4/3 in het herbarium van de 
Universiteit van Keulen te zamen met de precieze vindplaatsaanduiding.

De tot dusver bekende vindplaatsen van G. bruchii 'beperkten zich tot de 
berghellingen tussen Alta Gracia-La Falda en Capilla del Monte. Hosseus 
(1 929/30) bericht over zijn eigen vondsten en die van Bruch bij Alta Gra
cia op een hoogte van ca. 1 600 m boven zeeniveau. Verder vermeldt hij 
vindplaatsen bij Capilla del Monte, waar hij de soort al in 1 91 5 gevonden 
had op de hellingen van de Cerro Uritorco op 1 600-1 700 m. Dat G. bru
chii ook nog op een hoogte van 1 850 m zou groeien, zoals Hosseus aan
geeft, schijnt ongeloofwaardig. Wij vonden de soort op hoogten tussen 
1 200 en 1 300 m boven zeeniveau (P 1 74/P200). Rausch en Ferrari ont
dekten noordoostelijk van Capilla del Monte een populatie waarvan de plan
ten een zuiver witte bedoorning bezitten (WR 727, OF 25-80) en nog een 
populatie ongeveer 50 km ten westen van La Falda (OF 2-80). Deze 
laatste planten komen redelijk overeen met Backebergs beschrijving van G. 
bruchii var. hossei; wel zijn de bloemen iets groter dan in de beschrijving 
staat aangegeven en ook is de bedoorning donkerder van kleur, bruinachtig 
tot vleeskleurig, en borsteliger.
Ten opzichte van de bovengenoemde taxa onderscheidt G. bruchii var. bri- 
gittae zich in enkele kenmerken. Bijna alle planten vormen slechts 8 ribben 
(van alle planten die ik ken heeft er maar één 9 ribben). De onderlinge af
stand van de areolen op de rib is relatief groot. Door deze kenmerken, te 
zamen met het feit dat het aantal randdorens gering is, geven de planten 
een veel "nudalere”  (naaktere) indruk.
De bloemen van de meeste door mij verzamelde en gekweekte exemplaren
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REM-opnamen van het zaad van Gymnocalycium bruchii var. brigittae:

Links: zijaanzicht 

Rechts: testastructuur

met dank aan de fotograaf W. Vanmae/e, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat, Brussel

onderscheiden zich van die van de andere bestudeerde populaties door een 
samengedrukt pericarpellum. De vruchten zijn groter, blauwgroen berijpt en 
niet glanzend groen zoals Hosseus opgeeft of witachtig zoals Frank (1 975) 
vermeldt.
Al deze kenmerken te zamen met het relatief geïsoleerde voorkomen (na
tuurlijk naar de stand van de huidige kennis) aan de andere kant van de 
bergkammen van de Sierra Grande (zie diagram) rechtvaardigen de opstel
ling van een variëteit. Een uitvoerige studie over alle bekende G. bruchii- 
populaties is in voorbereiding.

Beschreibung:
Körper flachkugelig, 3 cm (bis 3,5 cm) breit, 1,5 cm hoch, dunkelgrün, sprossend, Rippen 8 
(7-9), senkrecht herablaufend, in flache Hoeker aufgelöst, in der Mitte der Pflanze 1 cm breit, 
Areolen oval, 5 mm voneinander entfemt, Randdornen 7-9, bis 4 mm lang, niemals die Nach- 
baraeolen erreichend, weili, selten an der Basis schwach hellbraun, fast immer zum Körper ge
bogen, Mitteldornen 0; Blüte 2,5-3 ,5 cm lang, trichterförmig, zartrosa, mit kraftig rosa Mit- 
telstreifen, Pericarpell 0,5 cm lang, bis 0 ,8 cm breit, aulSen grasgrün glanzend, Receptaculum 
1,0 bis 1,5 cm lang, 0,5 bis 0 ,9 cm 0, innen weilï, auSen grün, glanzend, Pericarpell und 
Receptaculum mit wenigen hellgrünen Schuppen besetzt, Übergangsblatter 0 ,5 -1 ,0  cm lang, 
grünlich bis braunlich, durchschnittlich 0,4 cm breit, aulïere Blütenblatter bis 1,3 cm lang, bis 
0,5 cm breit, rosa-weiS mit kraftig rosa Mittelstreifen, lanzettlich, innere 1,2-1,8 cm lang, 
0 ,3 -0 ,5  cm breit, lanzettlich, spitzer als die aulieren, rosa, keine Trennung zwischen primaren 
und sekundaren Stamina, Filamente 0,4 cm lang, Antheren gelblich-weift, Pollen gelb, Griffel 
1,4 cm lang incl. den Narbenasten, diese gelblich-weitë; Frucht blaugrün, 1,5 cm breit, 1,2 
cm hoch, mit nur wenigen Schuppen besetzt; Samen fast rund, ± 1 mm, Hilum-Micropylar- 
Bereich fast rund, einseitig spitz auslaufend, Testazellen in allen Bereichen ± Schwach kon- 
vex, teilweise von "Arillus-Resten" bedeckt.

Literatuur:
1. Backeberg, C., Die Cactaceae, Jena 1959
2. Frank, G., in Krainz, Die Kakteen, 1975
3. Hosseus, C.C., in Feddes Repertorium, 19 2 9 /3 0

Monschauer Landstrasse 162, D 5160 Düren-BirgeI 

Vertaling: Ludwig Bercht
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M am m illaria surculosa Bödeker

A.B. PULLEN

Deze plant kunt u ook veelvuldig aantreffen onder de naam Dolichothele 
surculosa (Böd.) Buxb. In het systeem van Hunt behoort M. surculosa tot 
het subgenus Dolichothele.
Deze zodevormende Mammillaria vormt afzonderlijke hoofdjes van 2 cm 
doorsnede en 3 cm hoog. Ondergronds vindt men een dikke peenwortel. De 
15 witte randdorens zijn maximaal 10 mm lang en naaldvormig. Er is 
meestal maar één middendoren. Deze is langer dan de randdorens, tot 20 
mm, bruingeel en gehaakt.
De willig verschijnende bloemen zijn geel van kleur, tot 2 cm é, met groene 
stempels. De vrucht is bruingroen, de zaden zijn geelbruin van kleur.
M. surculosa is afkomstig uit Mexico, waar zij groeit in de deelstaten Tamau- 
lipas en San Luis Potosi.

Men plant deze soort in diepe schalen, zodat de zodevormende groeiwijze 
ongestoord kan plaatsvinden. In de zomer verlangt zij een warme, zonnige 
standplaats. Wel oppassen voor verbranden in het voorjaar. Het goed door
latende grondmengsel, waaraan wat leem en humus toegevoegd moet zijn, 
houdt men 's zomers matig vochtig. Oppassen voor teveel vocht. In de win
ter droog houden. De temperatuur kan dan zonder bezwaar zakken tot 6 °C. 
Men kan deze soort eenvoudig opkweken uit zaad. Een andere manier van 
vermeerdering is het in stukken delen van een grotere zode. Elk afzonderlijk 
hoofdje kan weer uitgroeien tot een nieuwe zodevormige plant. Enten is bij 
deze soort volstrekt overbodig.

Beatrix la an 10, 7711 KG Nieuwleusen
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M assale vegetatieve  ve rm eerdering  van S u lcorebutia  
species m ogelijk  via  in v itro  ku ituu r

PROF. DR. R.L.M. PIERIK, H.H.M. STEEGMANS, M. MOLENDIJK, J.T. 
DESSENS EN E.J. VAN DER ZEEUW

Inleiding
Het vegetatief vermeerderen van tal van tuinbouwgewassen op kunstmati
ge voedingsbodems heeft in Nederland en elders grote opgang gemaakt; in 
1 987 houden zich hier alleen al in Nederland circa 65 commerciële labo
ratoria mee bezig; deze produceren in 1 987 naar schatting 50 miljoen 
planten in kweekbuizen. Opvallend is, dat er zowel in Nederland als in het 
buitenland bijna geen cactussen op voedingsbodems worden vermeerderd.

W at is in vitro kuituur?
Onder in vitro kuituur verstaan we het kweken van planten of delen daarvan 
op kunstmatige voedingsbodems onder steriele omstandigheden (alle mi- 
croörganismen worden uitgesloten); we noemen het in vitro kuituur, omdat 
deze speciale kuituur aanvankelijk alleen in glazen buizen en kolfjes werd 
bedreven. Een van de belangrijkste toepassingen van in vitro kuituur is het 
snel vegetatief vermeerderen van planten. Ook planten die langs de nor
male weg (stekken, enten, oculeren, scheuren, enz.) moeilijk of niet ver
meerderd kunnen worden, zijn soms in vitro te vermeerderen.

Het massaal vermeerderen van Sulcorebutia-soorten in vitro
Omdat er nog relatief weinig bekend was over hoe men cactussen in vitro 
vegetatief kan vermeerderen, hebben wij na overleg met Ir. L.E. Groen van 
het Laboratorium voor Plantentaxonomie van de Landbouw Universiteit 
besloten om als modelplanten enkele Sulcorebutia-soorten te kiezen; Groen 
stelde ons plantmateriaal afkomstig van de natuurlijke standplaatsen in Boli
via ter beschikking, waarmee wij aan de slag gingen. Wij hebben voorname
lijk gewerkt met verschillende ecotypen van Sulcorebutia alba Rausch (fig. 
1); ook werd enig onderzoek verricht met S. flavissima Rausch en S. men
tosa Ritter. In het onderstaande zullen wij kort beschrijven, hoe men Sulco
rebutia-soorten zeer snel in vitro kan vermeerderen.

Technische realisatie
Uit enkele moederplanten van bovengenoemde soorten hebben wij eerst 
weefsels geïsoleerd met het primaire doel om areolen aan zo'n stukje weef
sel te activeren, waardoor nieuwe cactuslichamen in vitro ontstaan. Het 
uitgangsmateriaal wordt voor de isolatie op voedingsbodems als volgt uit
wendig gesteriliseerd: na dompeling in alcohol 70% gedurende enkele se
conden wordt gesteriliseerd in 10% bleekwater gedurende 15-20 minu
ten; tenslotte wordt nagespoeld (3x) met gesterilliseerd kraanwater. In een 
steriele entkast worden daarna met steriele mesjes de gedode weefsels 
weggesneden, waarna stukjes weefsel met enkele areolen worden geïso
leerd op de voedingsbodems. Dit plaatsen geschiedt met het wondweefsel 
naar beneden en de areolen naar boven. Na de isolatie verhuizen de 
kweekbuizen naar kleine kweekkamers, waar constant een temperatuur 
heerst van 25°C; de belichting (1 6 uur per dag) geschiedt met zwak TL- 
buizen licht (4 W/m2).
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De voedingsbodem
Het spreekt vanzelf, dat de samenstelling van de voedingsbodem van zeer 
groot belang is voor de activatie van areolen en voor de groei van het jonge 
cactuslichaam, dat uit een areool kan ontstaan. Voor de specialisten geven 
wij hier het voedingsmedium, waarop wij areolen van Sulcorebutia's opti
maal activeren; Murashige en Skoog macro- en microzouten (behalve 
ijzer), NaFeEDTA 25 mg/I, saccharose 3%, de cytokinine BA 0,8 mg/l, 
Daischin Agar (een stolmiddel) van de firma Brunschwig uit Amsterdam 
0,7% ; de pH van het medium wordt voor autoclaveren (steriliseren van 
voedingsbodems) ingesteld op 5,5.

Hoe worden areolen geactiveerd?
Het zal duidelijk zijn, dat wij door allerlei stoffen te toetsen een medium 
hebben ontwikkeld, waarop althans de Sulcorebutia's goed gedijen. De stof 
BA (een afkorting voor 6-benzylaminopurine) speelt een zeer bijzondere rol. 
Dit plantenhormoon is evenals andere stoffen met gelijkwaardige werking 
(zoals kinetine, PBA, zeatine, enz.) in principe in staat om areolen te active
ren.
Wat doet BA nu precies? Om deze vraag te beantwoorden, moeten we te
ruggaan naar de complete plant: hierin worden vele (soms zelfs alle areo
len) in rust gehouden door een ander plantenhormoon (auxine), dat voor
namelijk geproduceerd wordt in het hoofdvegetatiepunt en in de eventueel 
aanwezige andere vegetatiepunten. Indien we in een kunstmatig systeem 
(in ons geval in vitro kuituur) de auxinebron wegnemen (er zijn geen groei
ende vegetatiepunten meer) en tegelijkertijd het hormoon BA doseren in de 
juiste concentratie, kunnen areolen gaan uitlopen. Gebleken is, dat o.a. 
Sulcorebutia's precies de regels volgen zoals boven is beschreven: indien 
de auxineproduktie wegvalt doordat we in vitro isoleren en we doseren BA 
in de juiste concentratie, dan gebeurt exact wat we willen: massale are- 
oolactivatie.

Opzet van de Sulcorebutia-vermeerdering
Uit enkele jonge cactuslichamen, ontstaan op moederplanten, die in de kas 
zijn opgekweekt, worden eerst weefselstukjes geïsoleerd. In vitro realiseert 
men vervolgens areoolactivatie met BA. Zodra een areool voldoende is 
geactiveerd, wordt het jonge cactuslichaam op een voedingsbodem zonder 
hormonen (BA en auxine) overgezet (Fig. 2); op dit medium groeit het jon
ge plantje snel uit tot een echte cactus. Uit in vitro gekweekte grotere cac
tussen worden vervolgens weer weefselstukjes met enkele areolen geïso
leerd, er vindt weer areoolactivatie plaats, enz. Dit kan men eindeloos her
halen. De aldus verkregen cactussen kunnen eenvoudig beworteld worden 
(Fig. 3), zelfs op een medium zonder een bewortelingshormoon (auxine).

Enkele resultaten
1 . Omdat de door ons gebruikte moederplanten gelukkig inwendig geen mi- 

croörganismen bevatten, was de steriele isolatie van Sulcorebutia's re
latief eenvoudig. Ons is gebleken, dat dit bij talrijke andere cactussoor
ten niet het geval is, waardoor men soms zeer lastig tot steriele kuituren 
komt.

2. De positie van het weefselstukje in de moedercactus bepaalt mede de 
mate van areoolactivatie: basale (aan de bases) weefselstukjes reageren 
slechter dan terminale (aan de top, bij het vegetatiepunt); dit is in tegen
stelling met hetgeen aan de plant in grond gebeurt. Weefselstukjes uit
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Fig. 2. Een jonge cactus ontstaan na areoolactivatie (links) bereikt in vitro na 7 weken op een medium zonder regulato
ren de grootte die in de rechter kweek buis is te zien.

Fig. 5. De invloed van plantenhormonen op de areoolactivatie. Boven: activatie zonder hormonen. Midden: activatie met 
1 m g/l kinetine. Onder: activatie m et 0 .5  m g/l BA.

Fig. 5

Fig. 2

Fig. 1. Bloeiende Sulcorebutia alba Rausch.
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Fig. 3. Beworteling van Su/corebutia in vitro, verkregen op een medium zonder plantenhormonen.

Fig. 4. Areoolactivatie met BA. Van rechts naar links weefselstukjes met respectievelijk 1, 2 o f 3 areolen. De beste 
areoolactivatie vindt plaats met 3 areolen per weefselstukje.

Fig. 6. De vormgeving van cactussen die in vitro uit areolen zijn ontstaan, wordt sterk beïnvloed door het licht/donker 
klimaat. Rechts: areoolactivatie na 3 weken donker, gevolgd door 4 weken licht. Links: areoolactivatie na 7 weken con
tinu donker.
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jonge cactuslichamen reageren beter dan uit oudere.
3. De beste areoolactivatie verkrijgt men, wanneer weefselstukjes met 3 

areolen erop geïsoleerd worden (Fig. 4).
4. De areoolactivatie (aantal areolen, dat uitgroeit; groei van het jonge cac

tuslichaam) is bij de Sulcorebutia's relatief goed te sturen (Fig. 5); de 
dosering van het BA luistert echter wel erg nauw; te hoge concentraties 
BA leiden snel tot het optreden van abnormaliteiten (o.a. waterigheid en 
callusvorming), die men vaak niet meer kwijt raakt. De verschillende 
ecotypen van S. alba reageren in vitro nogal verschillend (mate van cal
lusvorming, groei van het cactuslichaam). Bij S. mentosa en S. flavissi
ma treedt nogal wat callusvorming op, die hinderlijk is.

5. De groei van de cactussen op Daischin-agar verloopt veel beter dan op 
Difco Bacto-agar.

6. Door bij de isolatie een korte periode donker te geven en erna weer licht, 
kan men de vormgeving van de ontstane cactussen duidelijk beïnvloe
den (Fig. 6).

7. Areoolactivatie wordt bevorderd door lage lichtintensiteit en hoge tem
peratuur (27 °C), terwijl hoge lichtintensiteit (8-1 2 Wm~2) en lage tem
peratuur (21 °C) deze verzwakt.

Slotbeschouwing
De resultaten die wij met Sulcorebutia's verkregen hebben, kunnen niet 
zonder meer toegepast worden op allerlei andere cactussoorten; dat heeft 
recent onderzoek ons reeds geleerd. Voor andere cactussoorten zullen nog 
tal van problemen moeten worden opgelost (o.a. het steriel isoleren, rem
ming van callusvorming, betere areoolactivatie, enz.) alvorens massale toe
passing mogelijk is. De auteurs stellen het op prijs om van de lezers reac
ties te ontvangen op dit artikel.
Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt Postbus 30
Landbouwuniversiteit 6 70 0  AA Wageningen

*  *

BOEKBESPREKING

The Cactus Primer, door A.C. Gibson en P.S. Nobel (1 986).
Gebonden, 22x28,5 cm, 286 pp., Engelse tekst, 344 illustraties (halftoonreprodukties en 
lijntekeningen), verklarende woordenlijst, index. Harvard University Press, ISBN 0-674- 
08990-1 . Prijs ± f  1 2 0 , - .
In dit boek worden de fysiologie, ecologie en evolutie van de Cactaceae behandeld. Het is een 
kompilatie van de meest belangwekkende literatuur op dit gebied, die voor de 'normale' lief
hebber niet gemakkelijk te verzamelen is en doorgaans 'taaie' wetenschappelijke informatie be
vat. Ook zijn nog niet eerder gepubliceerde gegevens verwerkt. Kultuuraanwijzingen of mooie 
kleurenafbeeldingen treffen we in dit werk niet aan; het boek richt zich op degenen die in het 
'hoe en waarom' van de cactus geïnteresseerd zijn.
De auteurs zijn verbonden aan de University of California, Los Angeles. Gibson is bij verzame
laars misschien bekend vanwege enkele namen in het genus Stenocereus Hij was van origine 
geen cactusliefhebber, maar raakte geïnteresseerd in cactussen door zijn belangstelling voor 
de evolutie van houtweefsel in deze plantengroep.
De elf hoofdstukken behandelen achtereenvolgens de algemene kenmerken van de cac
tusplant, cactussen met 'primitieve' kenmerken, succulente eigenschappen, gasuitwisseling en 
Crassula-type stofwisseling, areolen en doorns, tuberkels en ribben, faktoren die de distributie 
beïnvloeden, groeieigenschappen, chemische verbindingen, afstammingsleer en soortvorming 
en evolutionaire verwantschappen.
Het boek is gedrukt op goedkoop papier en de uitvoering doet sterk denken aan die van leer
boeken voor het wetenschappelijk onderwijs. Om één en ander leesbaar te houden zijn geen li- 
teratuurreferenties in de tekst opgenomen, maar wordt aan het eind van elk hoofdstuk een 
overzicht van artikelen met betrekking tot de behandelde onderwerpen gegeven. De talrijke il
lustraties die de grote hoeveelheid informatie vergezellen zijn in de eerste plaats funktioneel. 
De verklarende woordenlijst achterin is handig voor het opzoeken van onbekende — of verge-

222



ten — begrippen. In dit verband moet opgemerkt worden dat een goede kennis van biologie en 
chemie, naast die van de Engelse taal, een vereiste is om plezier aan dit boek te beleven. De ti
tel (primer = boek voor beginners) moet dan ook zeker niet letterlijk worden opgevat!
Enkele kanttekeningen kunnen wel geplaatst worden. Zo is bijvoorbeeld de plant op fig. 5.8 
niet Pelecyphora pseudopectinata, maar P. aselliformis. Op fig. 7.1 8A is geen Coryphantha 
vivipara afgebeeld maar Mammillaria tetrancistra De aankondiging op het omslag dat een 
nieuwe generieke indeling wordt gegeven is niet juist. Dit doet echter weinig af aan de waarde 
van het boek.
Het is jammer dat in populaire tijdschriften zo weinig aandacht wordt besteed aan de hier be
handelde onderwerpen. Hobbyisten willen naast de juiste naam toch ook wel wat meer weten 
van hun planten?
Tenslotte de prijs. Die is niet laag, maar wie weet een goedkoop cactusboek dat meer biedt 
dan een 'praatje bij een plaatje'?

Bert Jonkers

Tuinengids voor de Lage Landen
Door Bonica Zijlstra en Jos Ratinckx, uitgave van de Kon. Maatschappij voor Tuinbouw en 
Plantkunde en de Kon. Tuin- en Landbouwmaatschappij van Antwerpen, 143 pag., formaat 
A5, 1987.
Deze wegwijzer naar voor publiek toegankelijke tuinen en parken in Nederland-en Vlaanderen 
is een gezamenlijke uitgave van de redacties van de twee Groei en Bloei-maandbladen der bei
de liefhebbersverenigingen. Gerangschikt per provincie worden van elke tuin of park (ook 
stadsparken) de openingstijden, de oppervlakte, het contactadres (eigenaar) en de telefonische 
bereikbaarheid gegeven.
Vervolgens wordt in 't kort de tuin of het park beschreven. De tuinen en parken die ik ken, 
worden in het boekje goed gekarakteriseerd.
Dit handige boekje kan besteld worden door overmaking van f  18,50 op giro 33474 t.n.v. 
KMTP te Den Haag of Bfrs 350 op bankrekening 220 -0 346 01 9 -5 6  t.n.v. Kon. Tuin- en 
Landbouwmij van Antwerpen te Merksem. De prijzen zijn inclusief verzendkosten.

Ludwig Bercht

TIJDSCHRIFTEN  

Cactus jaargang 18, 1986
Nr. 1 Dams is toe aan de 1 Oe aflevering van zijn Mexico-reisverslag. De bloemkleur van Echino- 
mastus intertextus is het onderwerp van een verhandeling van Lampo. Wilboorts beëindigt zijn 
beschouwing over eigenschappen van teeltaarde.
Nr. 2 Neut bespreekt Notocactus minimus. Van dezelfde auteur is een verhandeling over Oreo- 
cereus hendriksianus Dams is toe aan aflevering 1 1 van zijn Mexico-reisverslag.
Nr. 3 Lampo wijdt enkele pagina's aan Pediocactus knowltonii, vooral de cultuur wordt bespro
ken. De Ridder stelt Fockea crispa voor. Aflevering 1 2 uit het Mexico-reisverslag van Dams 
speelt zich af bij enkele dorpjes rond San Luis Potosi; vele cactussen passeren weer de revue. 
Een artikel over Graptopetalum macdougallii sluit dit nummer af.
Nr. 4  Lampo geeft uitgebreide zaaitips, vooral gebaseerd op zaaigegevens van Steven Brack, 
voor Sclerocactus, Pediocactus en Toumeya Neut bespreekt Notocactus orthacanthus 
Dams vervolgt zijn Mexico-reisverslag. Cuypers gaat in op de cultuur, enten en zaaien van Pa- 
chypodiums.
Nr. 5 Dams vervolgt zijn reisverslag. Thelocactus saussieri komt uitgebreid aan bod in een arti
kel van Lampo. Neut belicht Notocactus neobuenekeri Gevraagd wordt naar de oorsprong van 
bloemkoolachtige uitwassen aan cactussen. Cuypers bespreekt Pachypodium lamerei en P. 
geayi
Nr. 6 Neut belicht uitvoerig de historie rond de naamgeving van Thelocephala napina, Lampo 
bespreekt Mammillaria haudeana en aanverwante soorten. Theunissen zet uiteen, aan de hand 
van historische documentatie, dat Notocactus minimus niet synoniem is aan N. caespitosus. 
Nr. 7-8 Theunissen vervolgt zijn uiteenzetting over Notocactus minimus versus N. caespito
sus. Van Criekinge bericht over het vinden van Micranthocereus polyanthus in de natuur. Fritz 
behandelt Rebutia heliosa var. condorensis. De Ridder stelt Mammillaria candida voor en Cuy
pers bespreekt Pachypodium succulentum.
Nr. 9-10 Theunissen besluit zijn artikel. Dams is toe aan aflevering 1 5 van zijn reisverslag. Wes- 
kamp beschouwt Parodia idiosa, P. stereospina en P. quechua. In de serie over Pachypodiums 
bespreekt Cuypers P. lealii en P. bispinosum.
Nr. 11-12 Fritz vergelijkt de beschrijvingen en plantenmateriaal van Mammillaria duwei en M. 
nana met elkaar en komt tot de conclusie dat het één soort is. Dams is aan zijn 1 6e aflevering 
toe. Peeters vertelt over de start van zijn liefhebberij. Van Tuiden bespreekt Mammillaria ange- 
lensis. Over activiteiten in de USA in verband met CITES bericht Lampo.
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Cactusflora, jaargang 10 (1985/86)
Nr. 1 Laenen belicht wat succulenten zijn en geeft enkele typen van succulentie.
Nr. 2 Laenen stelt Strombocactus disciformis, Anacampseros papyracea en Coryphantha
voor.
Nr. 3 Laenen vraagt aandacht voor Cyphostemma, Akersia roseiflora en Trichodiadema 
Maandverzorging voor november.
Nr. 4 Wijnants bespreekt de kerstcactus: soorten, cultuur en vermeerdering. Maandverzorging 
voor december. Kucharski schenkt aandacht aan de succulente vegetatie van het eiland Mada
gascar.
Nr. 5 In een van Leuchtenbergia overgenomen artikel bespreekt Claes Anacampseros alstonn 
Maandverzorging voor januari.
Nr. 6 Laenen geeft enkele persoonlijke cultuurervaringen, vooral over de andere succulenten en 
wel in 't  bijzonder Pachypodium.
Enkele botanische termen worden verklaard. Twee ziekteverschijnselen, toprot (veroorzaakt 
door Helminthosporium cactivorum) en voetrot (door Rhizoctonia) kunnen bestreden worden 
met Benlate. Verzorging voor februari.
Nr. 7 Laenen geeft een overzicht van het geslacht Coleocephalocereus met bij elke soort de 
plantkenmerken. Stassen geeft aanwijzingen hoe onze planten het beste weer aan de gang ge
bracht kunnen worden in het voorjaar.
Nr 8 Cuypers vangt aan met een artikel over Pachypodium. taxonomie, cultuur en bespreking 
van de eerste soorten. Danhieu heeft de beschouwing bij de nieuwbeschrijving van Euphorbia 
gymnocalycioides -vertaald en laten afdrukken in dit nummer. Toelichting wordt gegeven op 
een aantal biologische begrippen.
Nr. 9 Maes en Wijnants geven van 1 7 MammiHaria's en 2 Epitheiantha's de plantbeschrijving 
en de klimatologische omstandigheden op de groeiplaatsen.

Islaya jaargang 4, 1986
Nr. 1 Mevr. Muylaert-Luycx gaat in op het hoe en wat van Bonsai, de liefhebberij en de planten. 
Caerels rekent aan warmtebehoefte en verwarmingskosten van kassen.
Nr. 2 Caerels geeft een opsomming van grootbloemige MammiHaria's, te zamen met plantkarak- 
teristieken.
Nr. 3 De orchidee Bletilla striata blijkt winterhard. Een tweede artikel gaat over de symbiose tus
sen vele orchideeën en schimmels. Caerels bespreekt de onderdelen van een cactusplant.
Nr. 4 Mevr. Bauwens geeft een uitgebreide samenvatting van de lezing van Genotte over Ascle- 
piadaceae Süpplie bespreekt een aantal Epiphyllum-bybnden.
Nr. 5 Liekens bespreekt Normanbokea valdeziana en Roseocactus fissuratus Caerels gaat in 
op het hoe en wat van enten.
Nr. 6 ----------
Nr. 7 Stassen geeft een aantal tips ter voorkoming van ongedierte; aansluitend een lijst van ziek
ten en plagen en hun bestrijding.
Nr 8 Vervolg en tevens slot van het artikel van Stassen over ziekten en hun bestijding.
Nr. 9 Caerels geeft nuttige tips voor het kweken van Sulcorebutia's. Springael gaat in op Endo- 
phyiium sempervivi
Nr. 10 In twee afzonderlijke artikelen gaat Lampo in op historie, uiterlijk en cultuur van Mammil
laria multidigitata en M. beiselii
Nr. 11 Van Hoofdstadt gaat in op de cultuur van Tillandsia's. Caerels geeft cultuurtips voor Sta- 
pelia's.
Nr. 12 Bauwens geeft een uitgebreide samenvatting van de lezing van Demeuter over "andere”  
succulenten. Springael gaat in op de vermeerdering van Jovibarba heuffeiii.

Ludwig Bercht
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Hoe worden botanische namen gespeld?

BERT JONKERS

De spelling van plantenamen blijkt in bepaalde gevallen nogal eens moeilijk
heden op te leveren. Hoewel ze vaak 'Latijnse namen”  worden genoemd is 
het beter te spreken van 'wetenschappelijke' of 'botanische namen', want 
ofschoon de uitgangen ervan de regels van de Latijnse grammatica volgen, 
komt aan veel namen praktisch geen Latijn te pas.
Een aantal onjuiste schrijfwijzen is terug te voeren op fouten in de originele 
beschrijving. Voorts zijn populaire handboeken en zaadlijsten bronnen van fou
ten. Door het zonder meer overnemen van verkeerd gespelde namen hou
den sommige langdurig stand.
De meeste fouten treffen we aan in soortaanduidingen die aan personen 
ontleend zijn en dan vooral in de uitgangen hiervan. Juist in deze groep na
men mogen we korrekties aanbrengen. De 'International Code of Botanical 
Nomenclature' geeft regels voor het spellen van botanische namen en voor 
het korrigeren van fouten. Een uitstekend artikel van de hand van Boom, 
dat deze I.C.B.N.-regels beknopt uiteenzet, verscheen in Succulenta, jrg. 
1 979. Ook in 'Wat betekent die naam' wordt een korte uitleg gegeven hoe 
plantenamen gevormd worden. Geïnteresseerden in 'botanisch Latijn' vin
den veel van hun gading in het boek van Stearn (1 983) dat, weliswaar in 
een oudere editie, ook in de bibliotheek van Succulenta aanwezig is.
De reden voor deze 'herhalingsoefening' is dat, ondanks de toch algemeen 
toegankelijke literatuur over dit onderwerp, er nog vaak onjuiste schrijfwij
zen in artikelen gebruikt worden. Verder zal het niet iedereen bekend zijn 
dat in de 1 983-editie van de 'Code' een kleine verandering is aangebracht, 
die een hardnekkig nomenclatorisch obstakel wegneemt. Het is niet mijn 
bedoeling hier een kompleet overzicht te geven hoe botanische namen ge
vormd worden; ik zal me hoofdzakelijk beperken tot een aantal 'struikel
blokken'. De gebruikte voorbeelden zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de cac
tusliteratuur, maar de genoemde regels gelden uiteraard voor alle plantena
men.

Namen van geslachten zijn over het algemeen weinig problematisch. Het 
zijn altijd zelfstandige naamwoorden, waarvan de mannelijke vaak op -us 
eindigen (bijv. Cereus, Melocactus), de vrouwelijke meestal -a, -is of -e 
aan het eind hebben (bijv. Opuntia, Rhipsalis, Titanopsis, Eriosyce) en de 
onzijdige vaak eindigen op -um (bijv. Astrophytum, Gymnocalycium).
Het taalkundige geslacht van het genus is van belang bij het bepalen van 
de uitgang van een bepaalde kategorie soortaanduidingen.

De genusnamen die een persoon eren zijn vrijwel altijd vrouwelijk. De 'Co
de' beveelt bij persoonsnamen eindigend op een klinker de toevoeging a 
aan (bijv. Frailea, naar Fraile; Heiiabravoa, naar Helia Bravo-Hollis; Moran- 
gaya, naar Reid Moran en Ed en Betty Gay). Een persoonsnaam eindigend 
op een medeklinker krijgt -ia toegevoegd (bijv. Astridia, naar Astrid 
Schwantes; Dyckia, naar Salm-Reifferscheidt-Dyck), behalve als deze op 
-er eindigt, want dan volgt slechts weer -a (Pfeiffera, naar Pfeiffer; Flilde- 
wintera, naar Hilde Winter-Ritter). Ritters oudere synoniem voor de laatste 
naam, Winteria1I, maar ook Neoporteria en Fouquieria zijn dus strikt geno
men fout. De 'Code' verlangt hier echter niet uitdrukkelijk dat we de fouten 
verbeteren.
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Soortaanduidingen (vaak onjuist soortnamen genoemd; de soortnaam is de 
kombinatie van de genusnaam en de soortaanduiding) en aanduidingen 
voor taxa van lagere rang leveren meer problemen op. Het kunnen zelfstan
dige naamwoorden in de eerste naamval, zelfstandige naamwoorden in de 
tweede naamval of bijvoeglijke naamwoorden zijn.

De eerste kategorie namen is onveranderlijk, ongeacht het geslacht van het 
genus. Vaak lijkt hier de soortaanduiding 'niet te passen' bij het geslacht. 
Bekende voorbeelden hiervan bij Astrophytum  zijn asterias (=  zeester) en 
myriostigma (=  ontelbare punten), verder ianthothele ( = violette tepels) 
bij Pfeiffera, nidus (= nest) bij Neoporteria en chende bij Heliabravoa (dit 
is de Mexicaanse naam voor deze soort).
De zelfstandige naamwoorden in de tweede naamval zijn eveneens onver
anderlijk. Het zijn vrijwel altijd namen die een persoon eren, met de beteke
nis 'van' of 'behorend tot'. Ze zijn kennelijk nogal moeilijk, gezien de vele 
fouten die hierbij worden gemaakt. Gelukkig mogen we foute uitgangen 
van deze namen korrigeren.
De uitgang wordt bepaald door het geslacht van de persoon. Indien deze 
mannelijk is en diens naam eindigt op een klinker of -er, dan volgt één -i 
(bijv. brandegeei, naar Brandegee21; goodridgei, naar Goodridge; laui, naar 
Lau; ritteri, naar Ritter. Ook patonii hoort hier thuis: de naam is afgeleid van 
Patoni en de eerste -i- hoort hier dus tot de persoonsnaam). Eindigt een 
naam op een medeklinker, maar niet op -er, dan volgt -ii (bijv. backebergii, 
van Backeberg; morricalii, naar Morrical).
Wordt een naam ontleend aan een vrouwelijk persoon met een naam eindi
gend op een klinker of -er, dan is de uitgang -ae. Bij namen op -a volgt 
slechts een -e. Voorbeelden van dergelijke namen zijn bravoae (naar H. 
Bravo-Hollis), heidiae (naar Heidi), oliviae (van Olivia), inae (naar Ina) en 
winterae (naar H. Winter-Ritter). Helaas zijn de laatste twee namen als 
voorbeeld in 'Wat betekent die naam' onjuist gespeld: inaiae en winteriae 
zijn dus niet korrekt. Een vrouwelijke naam met een medeklinker (uitgezon
derd -er) aan het eind wordt gevolgd door -iae, zoals hitdegardiae (weder
om naar H. Winter-Ritter), maar ook mainiae (ontleend aan mevr. Main).
De uitgang van de laatste kategorie, de bijvoeglijke naamwoorden, richt zich 
op het geslacht van de genusnaam. Een grote groep hiervan krijgt, bij 
respectievelijk mannelijke, vrouwelijke en onzijdige geslachtnamen, -us, -a en 
-urn als uitgang (bijv. Melocactus pachycanthus, Opuntia polyacantha, 
Gymnocalycium pugionacanthum3)). In Cephalocereus senilis, Mammilla
ria senilis en Astrophytum senile zien we een voorbeeld waarbij een bij
voeglijk naamwoord deze regel niet volgt. Zo zijn er nog andere afwijkende 
groepen (zie hiervoor 'Wat betekent die naam').
Bijvoeglijke naamwoorden van taxa onder de rang van soort richten zich 
eveneens op het geslacht van het genus: Astrophytum senile var. aureum, 
A. myriostigma subvar glabrum3'1.
Veel fouten vinden we weer in namen die van personen afgeleid zijn. Eindigt 
de persoonsnaam op een klinker, dan volgt -an- plus de uitgang die bij het 
genus past (-us, -a of -um). Namen op -a worden gevolgd door -n- plus de 
juiste uitgang. Voorbeelden zijn Discocactus lindanus (naar Linda, dus niet 
lindaianus), Notocactus brederooanus (naar Brederoo; niet brederooia- 
nus), N. ottonis var. vencluanus (naar Venclü; niet vencluianus) en Lobi- 
via haageana (naar Haage). Persoonsnamen eindigend op een medeklinker - 
en nu ook op -er - krijgen -ian- toegevoegd plus de uitgang passend bij het 
genus, bijv. Echinocereus salmianus (naar Salm-Dyck), Mammillaria bac-
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kebergiana, Lobivia uitewaaliana van Uitewaal; niet uitewaaleana), L. 
winteriana (naar H. Winter-Ritter; niet meer winterana) en Gymnocalyci- 
um moserianum  (naar Moser; niet meer moseranum).

De persoonsnamen op -er behoeven een toelichting. Sinds 1 905 werd door 
de 'Code' voor dergelijke namen de toevoeging -an- plus passende uitgang 
aanbevolen, met als voorbeeld Verbena hasslerana, een plant uit de ijzer- 
hardfamilie. Dit advies werd echter lang niet altijd gevolgd (zie de uitleg van 
Stearn, 1 985). Op het 'Thirteenth International Botanical Congress', gehou
den te Sydney, augustus 1981, werd daarom bepaald dat -erianus (-a, - 
um) traditioneel en taalkundig de voorkeur verdient. Deze aanpassing is dan 
ook in de hierna verschenen 'Code' opgenomen. Degenen die na het lezen 
van Booms artikel hun etiketten hebben gekorrigeerd mogen als 'beloning' 
deze opnieuw wijzigen.
Het gebruik van leestekens in botanische namen is niet toegestaan. Meestal 
worden ze gewoon weggelaten (bijv. bommeljei, niet bommeljéi, friciana, 
niet fric iana ), maar a, ö en ü worden vervangen door ae, oe en ue (bijv. in 
roezlii, van Rözl; florschuetzianus, naar Florschütz; mueller-melchersii, 
van Müller-Melchers).

Een deelteken in een soortaanduiding mag alleen worden gebruikt na een 
woord dat op zichzelf kan staan (dus na een zelfstandig naamwoord; soms 
is dit een eigennaam), bijv. in ficus-indica (= Indische vijg), vulpis-cauda 
(=  vossestaart), saint-pieana (naar Saint-Pié), salm-dyckianus en in het 
hierboven genoemde mueller-melchersii. Gebruik van het deelteken is 
overigens geen voorschrift (zie santacruzensis, van Santa Cruz; villamonte- 
sii, naar Villa Montes). Het mag niet gebruikt worden in samenstellingen, zo
als we onder andere vinden bij Gymnocalycium: G. griseopallidum3) (niet 
griseo-pallidum), G. pseudomalacocarpus3) (niet pseudo-malacocarpus. 
Nog enkele voorbeelden zijn auriazureus (niet auri-azureus), purpureoau- 
rea (niet purpureo-aurea) en tuberculatochrysantha  (niet tuberculato- 
chrysantha).

Soortaanduidingen die ontleend zijn aan de geografie van het herkomstge- 
bied geven doorgaans weinig aanleiding tot spelfouten. Het dienen bij voor
keur bijvoeglijke naamwoorden te zijn, bij een mannelijk genus eindigend op

229



-ensis, -(a)nus, -inus of icus (bijv. texensis, neomexicanus, arizonicus), 
ofschoon we hier ook wel andere uitgangen tegenkomen, zoals in guerrero- 
nis (naar Guerrero), izozogsii (naar Izozog) en villamontesii. Foutieve uit
gangen in deze groep (bijv. bucareliensis, naar Bucarel) hoeven we niet te 
korrigeren; de aanbevolen uitgangen zijn vooral bedoeld voor hen die zich in 
de toekomst met het geven van nieuwe namen wensen bezig te houden.

Noten van de auteur:
1) Winteria Ritter kan worden beschouwd als een homoniem van Winters Murray (Art. 64 .2). De laatste, in 1 784 gepubli
ceerde naam, is synoniem aan Drimys Forster, 1 776 , een geslacht uit de Magnolia-iam\\\e. Het door Backeberg in 'Das Kak- 
teenlexikon' gegeven nomen novum Winterocereus is een synoniem van Hildewintera Ritter, want Backebergs naam - of
schoon eveneens in 1 966  gepubliceerd - verscheen op een later tijdstip.
2) Echinocereus brandegeei en Mammillaria brandegeei werden beide door Coulter beschreven (resp. als Cereus brandegei 
en Cactus brandegei) Volgens Britton en Rose (1922 , The Cactaceae, vol. 3, p. 35) is de eerste naar de botanische verzame
laar Townshend S. Brandegee genoemd; waarschijnlijk geldt dit ook voor M. brandegeei Ze zijn dus niet genoemd naar 
Townshend's dochter, Katherine Brandegee, zoals vermeld in 'W at betekent die naam'. Indien dit wel het geval zou zijn, dan 
zou 'brandageeae' de korrekte spelling zijn.
3) Deze naam is overigens ongeldig (zie Eggli, U. (1985). Backebergs invalid cactus names. Bradleya, vol. 3, pp. 97-102).

Literatuur:
Boom, B.K. (1979). De spelling van wetenschappelijke plantenamen. Succulenta, vol. 58, pp. 316 -319 .
International Code of Botanical Nomenclature (Eds.: E.G. Voss et al., 1983).
Stearn, W.T. (1983). Botanical Latin (derde editie).
Stearn, W.T. (1 985). Hookerianus or hookeranus? Notes on the ending -erianus in plant names. The Garden, vol. 1 10, pp. 
463 -46 5 .
Wat betekent die naam (Diverse auteurs, 1 983).

* *

Lithops in de kou
J.J. DE MORREE

De eigen charme van de levende steentjes maakt dat veel fervente cactus
verzamelaars de verleiding niet kunnen weerstaan om een paar soorten Li
thops in hun verzameling op te nemen. Hun bloeiperiode valt in een tijd van 
het jaar waarin de cactussen hun hoogtepunt van bloeien al lang achter 
zich hebben. Daarbij kan het eeuwige ruimteprobleem amper een argument 
zijn om van cultuur af te zien. Vele soorten kunnen bijeen gezet worden in 
een platte schaal; plantjes kunnen tussen cactussen in het tablet worden 
geplant of in potjes van 6 cm. De inhoud van zaaddozen van planten die 
door zweefvliegen of bijen zijn bestoven zaai ik uit op de aarde tussen cac
tussen in de platte bak als bodembedekker.
Op het eerste gezicht lijken de sappige planten zeer kwetsbaar. De dikke 
waterige bladlobben en het ragfijn vertakte wortelgestel doen vermoeden 
dat koude en vocht een voorbarig einde kunnen bewerkstelligen.
Een artikel van James A. Robbins in het Cactus & Succ. Journal (US) van 
1980 trok daarom sterk mijn aandacht. Hij beschrijft hierin zijn proeven 
met Lithops in vollegrond-cultuur. Als experiment plantte hij een L. terrico- 
lor uit in een rotstuintje in Tucson (Arizona). Hoewel hier in de Sonora- 
woestijn doorgaans sprake is van een warm klimaat, kan het 's winters ma
tig vriezen (nachtvorst —9°C). Na zijn verhuizing naar Sierra Vista — een 
meer bergachtige streek 1 00 km naar het zuidoosten — kwam hij in een 
klimaatzone waar het 70 — 100 nachten per jaar vriest (tot — 1 1,7 °C) en 
waar ook een sneeuwdek kan worden gevormd. Robbins plantte de volgen
de soorten in de volle grond uit; L. fulviceps, L. gesinae, L. lesliei, L. 
schwantesi, L. turbiniformis, L. verruculosa, L. salicola, L. bromfieldii en 
L. bella en hun diverse variëteiten.
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In december 1 987 waren er in tegenstelling tot de normale nachtvorsten 
ook echt ijsdagen waarbij de temperatuur daalde tot — 1 7°C. De lithopsen 
waren onder de sneeuw bedekt... but I didn't loose a single plant. 
Robbins plantte ook een aantal lithopssoorten bij een kennis in de tuin waar 
een laagste temperatuur werd gemeten van — 23,3°C . Hier gingen 4 van 
de 30 planten verloren. De planten stonden uitgeplant in zand met hun 
worteleinden in aarde. Hoewel het klimaat droog is, was er in het jaar van 
de strenge vorst eerst veel regen gevallen en de planten waren volgezogen 
met water. Toch overleefden ze. De auteur vermeldt ook dat de planten 
dié het laatst bloeiden (in december) slechts vorstschade hadden aan de 
bloemen maar ook overleefden.
Noltee en De Graaf vermelden in een artikel (Succ. vol. 63 nr. 8) dat langs 
de westkust van Namibië tot de Kaapprovincie minimumtemperaturen tot
— 10°C voorkomen.
Om de resultaten van de proeven van Robbins voor de situatie in Nederland 
te toetsen heb ik eind februari-begin maart 1 987 enige L. deboerii twee 
weken lang in potjes buiten in de tuin gezet. De dagtemperatuur was enige 
graden boven nul, de nachttemperatuur varieerde tussen de —2°C en de
— 6°C. 's Morgens vroeg waren de plantjes hard bevroren. Tot het mo
ment van de proef hadden de lithopsen in een kas gestaan waar de tempe
ratuur niet onder de 7°C daalt. Nu midden maart de dooi is ingezet heb ik 
de planten binnengehaald omdat regen op dit moment ongewenste groei 
zou stimuleren, maar verder zijn ze in prima conditie. Om de proef een iets 
bredere basis te geven zijn 3 soorten in de koude kas geplaatst, te weten: 
L. aucampiae, L. oiivacea en L. deboerii Dit zijn oudere planten met 7 
tot 9 koppen. De temperatuur daalde daar maar tot —2°C. Deze planten 
hebben de kou eveneens prima doorstaan.

Uit de gegevens in het artikel van Robbins en uit eigen resultaten kan wor
den geconcludeerd dat lithopsen gedurende langere tot zeer lange tijd in 
staat zijn om vorstperioden te weerstaan. Dan moet het in Nederland moge
lijk zijn om Lithops na hun bloeiperiode te laten overwinteren in een koude 
kas. In tegenstelling tot de Conophytums valt de groeiperiode van Lithops 
samen met onze zomer en herfst, ofschoon ze van het zuidelijk halfrond af
komstig zijn. Hun rustperiode gaat dus in tegelijk met de invallende kou van 
onze winter.

Ook is het wellicht mogelijk om Lithops buiten in een rotstuin te laten groei
en. Dan dient wel aan de voorwaarde van een goede drainage te worden 
voldaan en een glazen afdakje tegen al te veel regen is waarschijnlijk een 
vereiste onder die omstandigheden. Het weren van slakken door aanleg van 
een gesloten poreuze steenrand is ook zeker het overwegen waard om scha
delijke vraat te voorkomen. Omdat het buiten plaatsen van Lithops in potjes 
voor de planten minder ingrijpend is dan het buiten groeien in de volle grond 
doe ik de laatste suggestie met de nodige reserves. Uiteindelijk is de regen
val in de Sonorawoestijn over een periode van een jaar beschouwd zeer veel 
minder dan in ons klimaat.

Literatuur:
J A. Robbins, Lithops at 1 °F ( — 1 7 .2°C ), Cactus & succulent Journal (US) Vol. 52, pag 270 -27 1 . 
F. Noltee en A. de Graaf, Mesembryanthemaceae (XLII), Succulenta Vol. 63 , 1984, pag. 174.

Kon. Emmalaan 23, 2264 SH Leidschendam
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A fw ijk ingen  in de groei bij onze cactussen

A. TIMMERMANS

Er komen verschillende groeiafwijkingen voor bij cactussen en andere suc
culenten. De meest voorkomende zijn de als rotscactus bekende Cereus 
peruvianus fa. monstruosus, Cereus obtusus fa. monstruosus en Cereus 
jamacaru fa. monstruosus.
Veelal worden ze alle aangeboden onder de naam Cereus peruvianus var. 
monstruosus. De echte is de meestal blauw berijpte, grijsgroene, nogal fors 
groeiende plant, terwijl de groene, zelden berijpte, Cereus obtusus fa. 
monstruosus kleiner blijft en een dichtere gele tot bruine bedoorning heeft; 
van deze laatste bestaat ook nog een kleinere vorm (mini?). Cereus jamaca
ru fa. monstruosus is meer donkergroen en variabel in bedoorning.
Er zijn andere cactussen waarbij ongeveer gelijke afwijkingen voorkomen, 
maar deze zijn niet zo vorm-vast als dat bij de echte rotscactus het geval is. 
Wat deze vormen zo aantrekkelijk maakt is hun grillige groeiwijze, welke 
ontstaat doordat uit elk rots-vormig groeiend gedeelte weer een andere even 
grillig gevormde uitloper ontspruit. Het verschil tussen een uitloper en een 
stek is, dat de stek gemakkelijk van de moederplant afbreekt en dan een ei
gen leven kan gaan leiden, terwijl een uitloper een deel is van de plant en 
dat blijft. Alleen door zo'n stuk af te snijden is dit als stek te gebruiken. 
Een monstruosa-vorm heeft geen uitgesproken top-meristeem (groeipunt) 
zoals een normale plant, maar heeft meestal enkele meristemen welke alle 
als top-meristeem betiteld kunnen worden en later tot een nieuwe uitloper, 
stukje rots, kunnen uitgroeien, ook weer met enkele top-meristemen. Elk 
stukje rotscactus zou te vergelijken zijn met een korte verdikte tak met een 
of meerdere zijtakken.
Op de afbeelding ziet U een vertikale doorsnede van een normale Cereus 
peruvianus. Bovenaan het meristeem. Van daaruit naar beneden, in het 
midden, het merg (het lichtere gedeelte). Daar omheen, achtereenvolgens 
de vaatbundels (lichtere strepen), het schorsweefsel met aan de buitenkant 
bladgroen-houdende cellen, bedekt door de epidermis. U ziet de vaatbun
dels aan beide zijden zo goed als recht, totdat zij bovenaan naar elkaar toe 
buigen en in het meristeem samenkomen. Bekijkt men het meristeem onder 
de microscoop dan ziet men de meeste van deze meristeem-cellen in het 
midden waar zij een klein heuveltje vormen. De bovenrand hiervan wordt 
gevormd door de epidermis-cellen.
Bij de verticale doorsnede van Cereus peruvianus fa. monstruosus ziet men 
bovenaan het meristeem-weefsel. De vaatbundels zijn nu niet recht maar 
maken een bocht naar enkele areolen en monden daar ook uit in een me
risteem. Dit is ook mooi te zien op een horizontale doorsnede.
Over de vorming van bloemen en vruchten is mij niets vaststaands bekend; 
de mogelijkheid hiertoe lijkt dan ook klein. Ik neem daarom aan dat de 
monstruosus-vorm niet erfelijk is. Bij mijn onderzoekingen is gebleken dat 
deze vergroeiingen ook niet besmettelijk zijn. Als men een normale plant op 
een monstruosus-vorm ent, heeft dat geen invloed op de ent, andersom ook 
niet.
Er is ook nog een vergroeiing bekend, waarbij de plant in een soort schroef 
groeit, o.a. Cereus peruvianus fa. tortuosus. Aangezien ik deze plant nog 
niet gezien heb, kan ik hierover niets vertellen. Zij schijnen zeer zeldzaam te 
zijn.
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Het ontstaan van vergroeiingen is nog steeds een, volgens mijn waarne
mingen, toevallige samenloop van omstandigheden waarvan wij het gevolg 
kennen maar niet de oorzaak.
Enkele vergroeiingen welke ik als uitwas heb zien ontstaan groeiden 
meestal onderaan de plant. Het zou kunnen zijn dat zulke uitwassen ont
staan uit verouderde meristeem-cellen, welke een soort wildgroei veroorza
ken. Zo'n uitwas ziet er in het begin uit als een vormloos geheel waaraan 
geen groeipunt te ontdekken is, noch ribben of areolen, maar die hier en daar 
bedekt is met doorns en wolhaartjes, soms hele bosjes, en daar tussen zo 
iets als gedeformeerde bloemblaadjes, gewoonweg een chaos. Bij het 
doorgroeien kan er opeens een normale stek uitgroeien of soms een stukje 
cristaat. Door snel enten is deze te redden en kan een goede cristaat ont
staan. Een stek kan ook overleven als hij wortels kan maken. De rest van 
de uitwas verdroogt meestal na enige tijd. Een andere uitwas aan een Re- 
butia senilis var. begon als een stek welke uitgroeide tot een bolletje ter 
grootte van ongeveer 1 '/2  cm. In plaats van een normaal ingezonken groei
punt zat op die plaats een puntje met enkele doorns. De groei van het bol
letje stopte en er vormden zich 8 bloemknoppen, waarvan er 5 gebloeid 
hebben. De andere 3 gingen niet open door het slechte weer. Vermoedelijk 
was het top-meristeem uitgevallen en kon daardoor geen regulator tot beper
king van de bloemaanleg afgeven. Uit het zaad van deze bloemen zijn al
leen normale planten gegroeid, zodat wij ook hier kunnen zeggen: niet erfe
lijk of besmettelijk. Ook deze uitwas is daarna verdroogd.
Een afwijking noem ik ook een stek aan Cereus pachanoi welke naar bene
den groeide. Ontstaan uit een normaal areool, groeide deze eerst recht naar 
beneden, maar daarna krom naar boven en is nu al horizontaal tot ongeveer 
3 '/2  cm uitgegroeid.
Bij het doorsnijden van een andere ook zo beginnende stek kwam ik tot de 
conclusie dat het ontstaan van deze groei te danken is aan de vorming van 
een wortel-aanleg vanuit de vaatbundels, welke bij het naar buiten groeien 
met zijn meristeem-cellen samengroeide met de cellen in een areool waaruit 
een stek met de groeirichting van de wortel ontstond, dus naar beneden. Zo
als elke stek of plant probeert ook deze stek normaal met het groeipunt naar 
boven verder te groeien, maar hij moet zich in dit geval geheel ombuigen. 
Dat een plant op die hoogte een wortelaanleg maakt komt wel meer voor,
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b.v. als de betreffende plant enige tijd als stek op èèn kant gelegen heeft. Hij 
krijgt dan de neiging aan de onderliggende kant wortels te maken. Wordt 
zo'n stek weer vertikaal opgepot dan kan het voorkomen dat de wortel al tot 
de huid gegroeid is en daar een bultje vormt, of zoals in voorgenoemd geval 
samengroeit met een areool. Deze neiging wordt volgens mijn ervaringen 
ook nog bevorderd doordat ik deze Cereus pachanoi veel gebruik als 
entstam en de top weer opnieuw laat bewortelen enz. Het is feitelijk steeds 
mishandelen van de planten, maar het is nu eenmaal zo, als men iets wil on
derzoeken moet men soms wel eens opereren. Daarom is het maar goed dat 
onze planten geen geluid kunnen maken, tenminste niet zo dat wij het kun
nen horen, anders zou men ze misschien horen weeklagen.
Als afwijking zou ik hier nog willen vermelden de chlorofylloze varianten van 
vele planten van wit, geel, rose tot rode en bonte. Dit komt o.a. bij Euphor
bia's voor zoals bijv. bij Euphorbia suzannae. Opvallend is hiervan vooral de 
cristaatvorm, welke soms half wit en half groen is. Ook bekend zijn de in ve
le kleuren voorkomende Gymnocalycium friedrichii's, als ook de gele Cha- 
maecereus silvestrii. Al deze varianten kunnen wortelecht niet leven en al
leen geënt voortbestaan. Vroeger heb ik eens zaad gewonnen van een gele 
Rebutia minuscula. De zaailingen waren alle bleke bolletjes welke na enige 
tijd dood gingen wegens gebrek aan chlorofyl.
Ook als vergroeiing wil ik nog vermelden het veranderen van een stek in een 
bloem, en andersom een bloemaanleg die vergroeit tot een stek.
Dan hebben wij nog de algemeen als ''negerhandje'' bekende Opuntia cla- 
varioides. Met betrekking tot deze, tot de Cylindropuntia's behorende, plant 
is men het er nog niet over eens of het een normale plant of een afwijking is. 
Men heeft nog geen plant gevonden welke als normaal kon gelden. De nor
male voorouder is waarschijnlijk al uitgestorven of uitgeroeid.
Opuntia clavarioides heeft twee groeiwijzen. Bij de ene vorm treden rolronde 
stekken of uitlopers op, die in het begin eenzelfde meristeemopbouw heb
ben als Cylindropuntia's, maar later de neiging vertonen om zich te verbre
den en te verdelen in uitlopers welke zo samen de vorm van een ''neger
handje'' aannemen. De tweede groeiwijze is de knotsvorm. Deze heeft geen 
topmeristeem. In doorsnede lijkt het meer op de groei van een schijfopuntia, 
waar ook de vaatbundels dicht bij de buitenkant liggen met bijna geen 
schorsweefsel tussen deze en de epidermis. Ik heb één keer een foto gezien 
van een bloeiende plant, maar nooit gehoord of daar zaad van gewonnen is, 
zodat ik niet kan zeggen of deze vorm erfelijk is.
De meest verbreide vergroeiingen zijn wel de cristaten. In Succulenta 1 976 
no. 7, 1 977 no. 6, 1 980 no. 7 en 1 984 no. 2 en 3, heb ik al enkele malen 
geschreven over mijn ondervindingen met deze soort afwijking. Een echte 
cristaat is een plant met een afwijkende groei welke veroorzaakt wordt door
dat het meristeem een groeirichting er bij gekregen heeft. Een normale cac
tus groeit in twee richtingen, naar boven, en in de breedte (dikte), maar een 
cristaat groeit ook in de lenge en heeft dus 3 dimensies. Deze groeiwijze kan 
alleen voorkomen bij de hogere planten welke een uitgesproken top
meristeem hebben zoals al onze cactussen en veel van onze vetplanten.
Na mijn laatste artikel in Succulenta kwam ik in het bezit van enkele bloeien
de cristaten, Mammillaria zeilmanniana, M. bocasana en M. wildii. Hier
van heb ik zaad gewonnen, waaruit ik honderden zaailingen heb verkregen. 
Een deel daarvan is nu al meer dan 3 jaar oud, maar alle zaailingen, ook uit 
latere zaaisels, groeiden tot nu toe op als normale planten. Omdat het zaad 
ontstaan was door kruising van twee cristaten van dezelfde soort, kan ik 
stellen dat de cristaatvorm niet erfelijk is. Een cristaat is ook niet besmette-
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lijk; zelfs niet als men een normale plant op een cristaat ent, want bij het en
ten groeien wel twee planten aan elkaar, maar behouden beide hun eigen 
karakter.
Nu ik het toch over enten heb wil ik een ervaring melden welke mijn bewe
ring dat een cristaat zelden of nooit een stek maakt zou weerspreken. Nadat 
ik er door iemand op attent was gemaakt dat er aan zijn pas geënte stuk van 
een Chamaecereus silvestrii var. aurea cristaat onderaan een stek groeide, 
herinnerde ik mij dat dit ook aan één van mijn planten voorgekomen was. Dit 
zou op de volgende manier te verklaren zijn. Wil een enting slagen, dan 
moeten vooral de vaatbundels van beide planten aan elkaar groeien. De uit
lopers van de vaatbundels naar de areolen en axillen groeien schuin naar bo
ven. Als nu de entstam zo afgesneden is dat een uitloper op de helft is door
gesneden en dit ook bij de ent gebeurt, en deze twee groeien daar aan el
kaar dan kan het meristeem van de ent geen auxine, dat toch de bloem en 
stekvorming regelt, naar het aureool sturen, want de entstam accepteert dat 
niet. Zo kan op de grens van ent en entstam een stek ontstaan.
In mijn vroegere artikelen heb ik o.a. geschreven over het doorbreken van 
cristaten, waarna beide zijden een nieuwe cristaat vormden. Bij mijn latere 
onderzoekingen kwam ik tot de conclusie dat dit afhankelijk is van de plaats 
waar het meristeem gedeeld was. Laat ik om dit uit te leggen de beide delen 
welke ik verkreeg bij het doorbreken links en rechts noemen. Blijft er nu bijv. 
aan de rechterkant de helft of iets meer van het meristeem dan kan zich daar 
een nieuwe cristaat vormen, maar dan blijft er links minder over en dit ge
deelte kan dan geen cristaat worden. Omdat het meristeem nooit recht door 
het midden scheurt kan op de ene plaats rechts en op een andere plaats 
links een cristaat groeien. In zoverre heb ik dus wel gelijk dat aan beide helf
ten een nieuwe cristaat gevormd kan worden alleen niet precies op dezelfde 
plaats van de breuk. Het deel aan de andere kant kan eventueel alleen door
groeien als halve cristaat. Het is mij gelukt een serie microscopische prepa
raten te maken waarin dit proces te volgen is.
Bij het schrijven over cristaten ben ik steeds uitgegaan van het idee dat alle 
hetzelfde groeiprincipe hebben, maar daarmee ben ik wat voorbarig ge
weest. Die welke ik beschreven heb waren alle cristaten met een zich ver
lengend top-meristeem, zoals Cereus, Rebutia, Mammillaria enz. Een speci
aal kenmerk bij deze groeiwijze is, dat aan een afgesneden stuk het me
risteem het eerst groeit en zo een uitstulping vormt, die zich bij het verder 
groeien verbreedt. Onder de microscoop ziet men bij deze een aaneengeslo
ten rij van gelijke epidermis- en meristeem-cellen (zie foto's in Succulenta 
1 984 no. 4, 5 en 7). Hier ziet men ook de doorsnede (D) van de cristaat in 
vergelijking met de doorsnede van het meristeem in een normale plant. 
Later kreeg ik meer cristaten voor onderzoek en ontdekte o.a. dat er planten 
bij waren welke de indruk geven te bestaan uit een rij aaneengesloten takken 
(stekken) welke zich soms tot nieuwe vrij groeiende takken oplossen, alsme
de de mogelijkheid nebben later weer tot cristaat uit te groeien. Zou de 
groeiwijze gelijkenis hebben met het verschijnsel bij een normaal groeiende 
Mammillaria-cristaat welke zich zonder aanwijsbare oorzaken grotendeels 
oploste in rijen uitlopers? \
Cylindropuntia-cristaten hebben naar mijn waarnemingen geen zich verlen
gend top-meristeem. Het lijkt soms meer op rijen areolen waar zich steeds 
nieuwe tussen voegen en zo de cristaat in de lengte doen groeien.
Onder de microscoop viel mij op dat er gedeelten bij waren, welke naast ver
schillende andere groeiwijzen, er uitzagen als uitgerekte meristemen. Niet 
alleen waren de cellen langgerekt, maar het middengedeelte van het me-
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VERENIGINGSNIEUWS NOVEMBER 1987
"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van cactussen en andere 
vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: H. Masman, Zunaweg 10, 7466 PR Zuna. Tel.: 05480-13466.
Vice-voorzitter: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964.
Secretaris: P. Melis, Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odiliapeel. Tel.: 04132-72911.
Penningmeester: J. Vrenken, Elandstraat 1, 5408 XC Volkel. Tel.: 04132-72917. Giro-rek.: 680596 t.n.v. Succu
lenta te Volkel, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland t.n.v. Succulenta te Volkel.
Voor België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Volkel.
Alg. Bestuurslid: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom. Tel.: 08389-17088.
Alg. Bestuurslid: W. Alsemgeest, Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort. Tel.: 03484-1083.
Alg. Bestuurslid: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen. Tel.: 05280-65705.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen. Tel.: 05280-65705. Inlichtingen over en 
aanmelding van lidmaatschap. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland t  35,--, voor leden in België 
Bfrs. 625 en voor elders wonende leden f  45,--. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f 7,50/Bfrs. 135.

LOSSE NUMMERS
Prijs f  5,--. Aan te vragen voor het lopende jaar bij de ledenadministratie, overige jaren bij de secretaris.

MAANDBLAD
Hoofdredacteur: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
1e Redacteur: Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081.
Foto - redacteur: F.K.A. Noltee, Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht. Tel.: 078-124200. 
Rubrieksmedewerkers: H. en R. van Donkelaar, A. Pullen, H. Ruinaard, A. v. Uijen en B. Zonneveld. 
Verenigingsnieuws: P. Melis. Sluitingsdatum 15e van de maand vóór verschijnen.
Vraag en Aanbod en Advertenties: M. de Bekker, Kraayeven 1,5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964. Sluitingsda
tum: 15e van de maand vóór verschijnen.

ADVERTENTIETARIEVEN:
1/16 pag. f  30,--; 1/8 pag. f  55,--; 1/4 pag. f  85,--; 1/2 pag. f 140,--; 1 pag. f 240,--.
Kortingen op aanvraag.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: Voor informatie over en verkoop van het Discoboek en "Wat Betekent die Naam” . M. Jamin, 
Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden.Tel. 04199-3856.
Het boek Discocactus door A.F.H. Burning. Omvat 224 pag., 60 kleurenfoto’s en 84 z/w foto’s. Nog slechts 
voorradig in Engels en Duits. Prijs op aanvraag.
Het boek "Wat Betekent die Naam” . Verklarend woordenboek van nagenoeg alle voorkomende Latijnse 
cactus- en vetplantennamen. Prijs f  12,50 + f  3,-- verzendkosten per stuk.
Bestellen door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds te 
Ammerzoden onder vermelding van het gewenste artikel.
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: Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579. 
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strljen. Katalogus a f  1,50 te bestellen op girorek. 
13.45.616 t.n.v. J. Magnin.

DE KALENDER VOOR 1988 IS TE KOOP

In samenwerking met een aantal Belgische verenigingen is ook voor 1988 weer een fraaie cactus-
kalender gedrukt.

De kalender is te bestellen door overmaking van het juiste bedrag onder vermelding van: "Kalen
der '88” , op giro 680596 of bankrek. 55.32.38.981 t.n.v. Succulenta Volkel. De prijzen zijn als volgt:

Een kalender f 10,50
twee kalenders f 8,00/stuk
drie kalenders f 7,50/stuk
vier en vijf kalenders t 7,00/stuk
zes en zeven kalenders t 6,75/stuk
acht en meer kalenders f 6,50/stuk
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VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
1. Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 3e druk 1986. Prijs f  6,-
per stuk. /
2. Bewaarbanden voor het tijdschrift. Een jaargang per band. Prijs f 16,- per stuk incl. portokosten.
3. Verenigingsspelden in broche-vorm of als steekspeld. Prijs / 4,- per stuk.
4. Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succulenten. Prijs per set van 10 kaarten f 2,50.
5. Propaganda-folders.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortingen.
Informatie en bestellen bij: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom.Tel.: 08389-17088 of 
door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. verkoop te Bennekom on
der vermelding van het gewenste artikel.

EVENEMENTENKALENDER

28 mei 1988 : Algemene Vergadering.
28 mei 1988 : Goudse Cactusbeurs.
4 juni 1988 : Ruilbeurs afd. Tilburg.

18 t/m 23 ju li 1988 : Aloë 88. Info In het aprilnummer en bij Kees Boele, tel. 05920-40359.

Bijzondere botanische planten, speciaal
cactussen en andere Succulenten.

KWEKERIJ PIETERS, Hamweg 6, 
9623 PB Lageland (tussen Groningen 
en Slochteren). Tel.: 05981-204. 
Geopend: donderdag, vrijdag en 

zaterdag van 9-18 uur.

SOUTHWEST SEEDS
CACTUSSEN- EN VETPLANTENZADEN
Schrijf vandaag nog voor gratis zaadlijst

DOUG & VtVl ROWLAND
200 Spring Rood • Keruption, Bedford • England MJU2-ÖND 

Telephone Bedford (0234) 56970

GOED NIEUWS voor Euphorbialiefhebbers in Nederland en België.

Onze Euphorbia-liefhebbersgids is nu gereed.
Deze sortimentslijst bevat beschrijvingen en cultuurtips van meer dan 200 
EUPHORBIACEAE: Euphorbia, Monadenium, Jatropha, Endadenium, Synade- 
nium en Pedilanthus.
Deze lijst kunt u bestellen door f 2,50 over te maken op giro 1509830 tnv. van 
Donkelaar, Werkendam onder vermelding van Euphorbia-liefhebbersgids.
We geven uitgebreide informatie over deze plantengroep en er zijn tal van inte
ressante aanbiedingen met extra najaarskorting!

Tot ziens, op onze kwekerij in Werkendam:

BLOEMEN- EN PLANTENTUIN 
FAM. VAN DONKELAAR

Laantje 1 Werkendam Tel. 01835-1430
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AFDELINGSNIEUWS

Afd. Amsterdam:
20 november : Lezing over Mesems en Haworthia (onder voorbehoud).

Plaats: ” De Rietwijkèr” , 3e Schinkelstraat 9, Amsterdam. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Arnhem:
10 december : Sinterklaasquiz georganiseerd door dhr. en mevr. Ruijsch.

Plaats: Zaal van de speeltuinvereniging "Tuindorp" achter het pand Floralaan 18 in 
Wageningen. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Delfzijl:
3 december : Dia’s van eigen leden en van de vereniging.

Afd. Dordrecht:
2 december : Jaarafsluitings-avond.

Plaats: Zaal de "Rank” , Dubbelsteijnlaan 70, Dordrecht. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Eindhoven:
7 december : Diawedstrijd en verslag met dia's van de excursie "Glazen Stad".

Plaats: Gemeenschapshuis "De Schalm” , O.L. Vrouwendijk 31, Meerveldhoven Veldho
ven. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Flevozoom:
16 november
14 december

: Iets speciaals.
: Traditionele jaarvergadering met aansluitend succulentenquiz.

Plaats: Groen van Prinstererschool, Verkeersweg 51, Harderwijk. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Fryslan:
8 december : Dia’s van dhr. D. de Jonge over Zuid-Afrika en wat verder ter tafel komt.

Plaats: Café-Rest. "Sportpark” , Schans 11A in Heerenveen. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Gorinchem Den Bosch
14 decemeber : Lezing door dhr. Ludwig Bercht over Gymnocalycium.

Plaats: Zaal ’’Ziedewinden” , Sprang Capelle. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Gouda
10 december Jaarlijkse bingoavond.

Plaats: "Het Brandpunt” , Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Groningen:
17 december Algemene Ledenvergadering.

Plaats: Bovenzaal van de Hortus te Haren. Aanvang: 19.30 uur.

NIEUW WALTER WESKAMP, Die Gattung Parodia.
Uit de inhoud: inleiding, historie, geslachtsdiagnose, soorten van de ondergeslachten Obtextospermae, Protoparo- 
dia en Parodia (verdeeld in de secties Politispermae en Sulcatae); één nieuwbeschrijving alsmede beschrijving van 
10 nieuwe soorten.
Omvang 620 pagina’s, 107 kleurenfoto’s, 3 verspreidingskaarten, 8 REM-foto’s van zaden en register. Prijs incl. ver
zendkosten 96 DM (± f 108,--).
Te bestellen bij W. Weskamp, Siedlerkamp 1, D 2300 Kronshagen.

ZAADLIJST 1986-1987 BERCHT
De lijst omvat ruim 700 soorten en variëteiten, waaronder Astrophytum, Escorbaria, Frailea, Gym- 
nocactus, Gymnocalycium, Lobivia, Mammillaria, Notocactus, Parodia, Sulcorebutia, Trichoce- 
reus, Turbinicarpus en Agave.

De lijst is te bestellen door overmaking van f  1,- (wordt verrekend bij bestellingen boven f  5,--) op 
gironummer 1326848 t.n.v. L. Bercht te Harmelen.
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Afd. Hoeksche Waard:
10 december : We beginnen met een quiz. Verder vervolgen we de avond met een surprise-onderwerp.

Plaats: Natuurcentrum bij de rijkshaven in Numansdorp. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Hoogeveen:
2 december : St. Nikolaas en eventueel een dialezing.

Plaats: Hotel Muller, Paltz 7, Beilen. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Nijmegen:
1 december : St. Nlkolaasavond en diawedstrljd.

Afd. Tilburg:
14 december : Jaarvergadering.

Plaats: Wijkcentrum ” De Kasteelhoeve” , Hasseltstraat in Tilburg. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Utrecht:
14 december : Plantenkeuring en boekenmarkt.

Plaats: Kantine van drukkerij Hoonte aan de Varkensmarkt in Utrecht. Aanvang: 19.30 
uur. Info: W. Alsemgeest, tel. 03484-1083.

Afd. IJsselstreek:
27 november : Algemene Ledenvergadering.

Plaats: DKW gebouw in Zutphen.

Afd. Zeeland:
27 november : Plant v.d. maand: Zygocactus door dhr. P. Dekker. Verder het oogsten en schoonma

ken van bessen en zaden.
Plaats: De Thomaskapel aan de Vrijlandstraat in Middelburg. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zwolle:
26 november : Avond met dia’s verzorgd door dhr. Kouwenhoven en dhr. Beekman.

Plaats: Gebouw van de ’’Nederlandse Protestanten Bond” , Thorbeckegracht 11, Zwol
le. Aanvang: 19.30 uur. Voor meer info Willemien Adams, tel. 038-227259.

WERELDPRIMEUR
Slechts 35 exemplaren in de gehele wereld. Hiervan hebben wij er 23 stuks voor U te 
koop:

MAMMILLARIA PAINTERII FA. MONSTROSA CRISTAATVORM

CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD LEXMOND
Tel. 03474-1718 Lakerveld 89

Geopend: zat. 8-18 uur, maandag t/m vrijdag alleen na tel. afspraak.

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel

WIJ BIEDEN AAN:
— een grote sortering hulpmiddelen voor de succulentenverzorging;

— veel boeken over cactussen en andere vetplanten;

— zeer interessante antiquarische boeken en tijdschriften 
over cactussen en andere succulenten.

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

Vraag naar onze 
gratis katalogus

hobbybenodigdheden
boeken
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VOOR U GELEZEN... NIEUWBESCHRIJVINGEN

In vervolg op de lijst op de gele inlegvellen pagina 76, Succulenta september 1987, een verdere opsom
ming van nieuwbeschrijvingen die ik in de literatuur tegenkwam.

Gymnocalycium schroederianum ssp. bayense Kiesling in CSJ 1987, nr. 2.
Gymnocalycium schroederianum ssp. paucicostatum Kiesling in CSJ 1987, nr. 2.
Pfeiffera miyagawae Bartlhlott & Rauh in CSJ 1987, nr. 2.
Rosularia blepharophylla Eggli in KuaS 1987, nr. 6.
Rosularia sempervivum ssp. glaucophylla Eggli in KuaS 1987, nr. 6.
Rosularia sempervivum ssp. amanensis Eggli in KuaS 1987, nr. 6.
Rosularia serpentinica var. gigantea Eggli in KuaS 1987, nr. 6.
Mammillaria schumannii var. globosa Wolf in KuaS 1987, nr. 6.
Pilosocereus cristalinensis Braun & Esteves in KuaS 1987, nr. 7.
Sulcorebutia fischeriana Augustin in KuaS 1987, nr. 9.
Discocactus pseudolatispinus Diers & Esteves in KuaS, nr. 10.
Mammillaria freudenbergeri Reppenhagen in KuaS 1987, nr. 10.

Door deponering van herbariummateriaal zijn de beschrijvingen van de navolgende soorten geldig gewor
den (KuaS 1987, nr. 8): Gymnocalycium achirasense, Gymnocalycium bayrianum, Gymnocalycium borthii, 
Gymnocalycium horridispinum, Gymnocalycium intertextum, Gymnocalycium pugionacanthum, Gymno
calycium striglianum.

Nieuwe combinatie:
Mediocactus hahniana Backbg. in Harrisia hahniana (Backbg.) Kimn. & Hutchis in CSJ 1987, nr. 2. 

Revisies:
Het geslacht Facheiroa in KuaS 1987, nr. 8.

Ludwig Bercht.

MESA GARDEN
Onlangs verschenen: Aanvulling op de zaadlijst 1987 met vele interessante soorten. De zaadcata- 
logus 1987 zelf blijft nog van kracht.
Beide lijsten aan te vragen bij:
Mesa Garden, p .o . B o x  72 of R. Pillar
Beien NM 87002 U.S.A. Klaus Stürmerstrasse 13

D 4500 Osnabrück (BRD)

WEGENS BEËINDIGING VAN HET BEDRIJF:

Verkoop van onze alom bekende collectie knollen, bollen, 
bijzondere planten, vetplanten en cactussen.

CACTUSKWEKERIJ A.N. BULTHUIS
Groenewoudseweg 14 3945 BC COTHEN Telefoon: 03436-1267

geopend maandag t/m zaterdag.
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INTER PARODIA KETTE

In juni 1986 werd door het Duitse K.u.a.S. een ringbrief "PARODIA” gestart. Het aanvankelijke deelnemer- 
tal van 4 groeide inmiddels uit tot 8.
Wij hebben ons de vraag gesteld onder welke vorm wij onze arbeid in dit geslacht beter gestalte konden 
geven.
Een eerste informele samenkomst en kennismaking ging door op 13-09-1987 bij het echtpaar Piltz in 
Düren-Birgel. Voor hun hartelijk welkom worden zij hierbij nogmaals bedankt.
De deelnemers aan deze gespreksronde hebben zich voorgenomen een arbeidsgroep op te richten onder 
de naam "INTER-PARODIA-KETTE” .
De officiële stichtingsvergadering zou in de loop van het komende jaar 1988 gehouden worden. De juiste 
datum en plaats zowel als het programma hiervoor dienen nog vastgesteld te worden. De geïnteresseer
den zullen hiervan ten gepaste tijde verwittigd worden.
Om een beter inzicht te krijgen over het aantal liefhebbers dat aan deze arbeid wil mee werken vragen wij 
alle geïnteresseerden kontakt op te nemen met een van de onderstaande "Ringbrief’-deelnemers. Hierbij 
verwachten wij alle mogelijke reakties die onze arbeid meer vorm en inhoud kunnen geven.
Enige voornemens hebben zij zelf reeds voorop gesteld:
1. Het opstellen van een overzicht van alle geldig beschreven taxa.
2. Het samenbrengen van alle eerstbeschrijvingen met evtl. de vertaling alsook de aanduiding van de 

opslag en beschikbaarheid van het holotype materiaal.
3. Het opstellen van een synoniemenlijst met vermelding van de geldigbeschrijvingen.
4. De vermeerdering van soortecht plantenmateriaal en de verspreiding ervan onder de leden.
5. Het opstellen van een korrekt standplaatsoverzicht.

Ter verwezenlijking van al deze punten doen wij beroep op de kennis en ervaring van alle binnen- en bui
tenlandse liefhebbers. Als eerste en centrale spil van deze arbeid zullen wij het binnenkort verschijnende 
boek van W. Weskamp nemen. Deze monografie van het geslacht moet als basis dienen. De informatie 
hierin zal aangevuld worden met de reeds bestaande Literatuurlijst van de hand van de heer E. Piens. 
Deze bevat alle eerstbeschrijvingen en ter zake verschenen artikels van 1896 tot 1987. Verder komt daarbij 
nog een reeds bestaande maar nog niet eerder gepubliceerde synoniemenlijst samen met de meeste veld- 
nummers uit diverse bronnen en dit van de hand van de heer W. Verheulpen.

WIJ VERWACHTEN UW TALRIJKE REAKTIES!!!

Eric Piens Verlorenbroodstraat 27 B-9220 Merelbeke, België
Willy Verheulpen Irisstraat 3 B-1640 St. Genesius Rode, België

Hartmut Weise Wiesenstrasse 5 D-3429 Obernfeld, BRD
Frank Schierenbeck Holzstrasse 72 D-4620 Castrop-Rauxel, BRD
Hartmut Gruber Geislingerstrasse 40 D-7347 Bad Überkingen, BRD

Oskar Irnstorfer Linzerstrasse 36 A-4850 Timelkam, Österreich

Miroslav Veverka 5 kvetna 64 CS-140 00 Praha 4 Nusle, CSSR

FRANK SÜPPLIE,
Weg langs het Kerkhof 1, (nabij Kapel i/h Zand), 6045 AN Roermond, tel. 04750-19389. 
geopend: zaterdags van 11.00 tot 17.00 uur, ook in de wintermaanden.

Onze nieuwe planteniijst verschijnt binnenkort. Vraag hem nu reeds aan door storting van t 3,50 op giro 3710170 
met vermelding: lijst 1988.

Ook dit jaar weer vele zeldzaamheden op epihytisch cactusgebied en natuurlijk EPIPHYLUM HYBRIDEN, maar ook 
onze ’normale’ cactus- en vetplanten zijn de moeite waard. Winterbestellingen 10% korting evenals de succulenta- 
leden op vertoon van deze advertentie in de maanden november en december.

NIEUW: BRIEFPAPIER MET EPIPHYLLUM-MOTIEVEN, zeer mooie tekeningen, 10 vel + bijpassende enveloppen, 
kleur geel, nu inclusief verzendkosten f 16,50. Bestelling door storting van het bedrag op onze giro (lever
tijd van 3 weken).
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Opgaven voor het december-nummer moeten vóór 
15 december bij de heer M. de Bekker, Kraayeven 
1, 5386 LH Geffen zijn. Leden van Succulenta mo
gen per jaar éénmaal gratis een advertentie zetten 
in deze rubriek. Alleen advertenties de hobby be
treffende worden opgenomen.

Gevraagd: Euphorbia Susannae, Esculenta, Millo- 
tii, Lophogona, Viguiri, Glochidiata, Bupleurifolia 
en Ankarensfs. Tevens boeken, liefst in het Neder
lands, over Euphorbiaceae eventueel met prenten. 
Vergoeding en verzendkosten mogelijk. Morena 
Heijlens, van Lierdestraat 41, 9470 Denderleeuw 
(B).

Gevraagd: stekken van Rhipsalidopsis en Schlum- 
bergera (Paas- en Kerstcactus) in de kleuren egaal 
wit, geel, lila en donkerroze. Tegen onkostenver
goeding. Christine Groen, Welleweg 44, 3232 AW 
Brielle.

Aangeboden: 12 jaargangen Succulenta vanaf 
1976 tot heden. Tevens 10 cactusboeken w.o. 3x 
Edg. Brian Lamb en 2x W. Haage, t.e.a.b. J.C. 
Geurts, Papaverstraat 15, Nijmegen, tel. 080- 
783166.

Aangeboden: verzameling cactussen ± 150 crista- 
ten dit jaar geënt en ± 150 entstammen. J. v.d. 
Vorst, Boortorenstraat 41, 5841 AP Oploo, tel. 
08858-3198.

Aangeboden: al. kas 2,5x6 m. met gasverwarming, 
tafels en ca. 1400 planten. Liefst in één koop. Prijs 
f 2500,-. Mevr. van Verseveld, Noordkade 9, Weert, 
tel. 04950-34001.

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10, 5973 NR LOTTUM/NL.
Tel. 04763-1693

PHYLLOCACTUSSEN
meer dan 250 soorten!

Een sortimentslijst wordt u op aanvraag 
toegestuurd.

Geopend: van dinsdag t/m zaterdag 
van 09.00 tot 12.00 en 
van 13.00 tot 18.00 uur.

Gevraagd: de navolgende publicaties: Flowering 
stones and midday flowers (G. Schwantes), The 
cultivation of the mesembryanthemaceae (G. 
Schwantes), The gibbaeum handbook (G. Nel), Ex
celsa no. 1, "Een nieuwe tabel voor het geslacht 
Lithops” (B.K. Boom, IVT mededeling 335), Succu
lenta jaargangen voor 1975. Zowel aankoop als ruil 
mogelijk. Ik kan zelf minder gangbare publicaties 
aanbieden zoals Echeveria (E. Walter) en The 
aloes of tropical Africa and Madagascar (G. Reij- 
nolds). Zoek tevens contact met andere mesemver- 
zamelaars. R. Dedeyne, Herentalsebaan 719, 2220 
Wommelgem (B), tel. 03-3537692.

Aangeboden in één koop: ± 400 cactussen en 11 
jaargangen Succulenta vanaf 1977 t.e.a.b. H. Tim
mermans, Kruisstraat 16, Duizel, tel. 04970-17297 
na 17 uur.

Gevraag: het boek ” Die Gattung Turbinicarpus” 
van U. Eggli. M. van Eijsden, Saturnus 8, 7904 GB 
Hoogeveen, tel. 05280-65705.

Aangeboden: wegens ruimtegebrek ± 500 ver
schillende cactussen van verschillende geslach
ten. G. Link, Memllngstraat 9, 3817 DK Amersfoort.

Aangeboden kas: 6x5,5 m. (2 kappen). Zie adverten
tie in oktobernr. J. Fokkens, Vitzingweg 12, 8071 
KA Nunspeet, tel. 03412-51759.

B L A D K A K T U S

Binnenlandse en buitenlandse 
boeken steeds voorradig.
Wij bestellen graag voor U.

Vraag onze Bladkaktus, een 
lijst met succulente literatuur 
aan.

NATUUR & BOEK Bankastr. 10 

2585 EN 's-Gravenhage 
tel. 070-505648
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Wij lazen onderstaand artikel in het ca. 60 jaar geleden verschenen boekje: "ONZE VETPLANTEN” door 
de heer G. Duursma, secr. der Ned. Vereniging van Vetplantenverzamelaars. Zoals u zult bemerken zijn de 
adviezen ook nu nog waardevol.

Onze vetplanten in November.

Meestal hebben wij in November, althans begin November, nog niet zulk een strenge koude, dat de in de 
vorige maand reeds binnenshuis gebrachte planten bijzondere voorzorgen vereischen. Wel kan, vooral te
gen 't laatst der maand, in menige nacht het kwik beneden het vriespunt dalen, maar in huis, zelfs in een 
onverwarmde kamer, valt het nog wel wat mee. Bijna altijd volgt op een vorstnacht een helderen zonnigen 
dag en dat is voor onze vetplanten van veel waarde. Hoe meer de planten nu nog van de zon kunnen ge
nieten, des te korter duurt de schrale wintertijd. En hoe aangenaam is het dan voor den liefhebber zoo 
midden op den dag een poosje bij z'n planten te vertoeven. Vooral als wij ze tot een smaakvol groepje ge
rangschikt hebben, gaat er een groote bekoring van uit en wij verwonderen ons, hoe nog niet meer plan
tenliefhebbers met het verzamelen van succulenten beginnen. Op zulke zonnige dagen kan de aarde in de 
droogste potten nog wel eens een weinig bevochtigd worden met een beetje lauw water, doch men moet 
vooral oppassen dat het water niet op de planten blijft staan. De 's winters bloeiende soorten worden na
tuurlijk geregeld iets vochtiger gehouden, maar ook hierbij blijft voorzichtigheid geboden.
Wie z'n planten 's zomers in bakken heeft staan, welke ook 's winters buiten blijven, kan deze nu mooi be
planten, met winterharde Sempen/ivums. Ook al hebben wij deze overigens op een rotsgroep staan, toch 
verdient het aanbeveling, in den herfst van elke soort een exemplaar in een pot te zetten en deze in een 
bak te overwinteren. Sempervivums zijn toch nog al gevoelig voor nattigheid en vooral hebben ze in onze 
winters veel te lijden door afwisselend dooi- en vorstig weer. Wij zorgen er echter voor dat de Semper
vivums niet te warm staan en houden derhalve de ramen zooveel mogelijk van de bakken af. Maar bij re
genachtig weer of tijdens sneeuwval komen de bakken dicht, doch zoodra het weer dit toelaat, verwijde
ren wij het glas.
leder, die er eenige ruimte voor heeft, zouden wij willen aanraden naast Cactussen en dergelijke vetplan
ten ook een collectie winterharde Sempervivums te kweeken. Op het eerste gezicht meenen velen, dat bij
na alle soorten in uiterlijk op elkaar gelijken, doch bij een meer nauwkeurige beschouwing blijkt, dat er 
nog al heel wat verschil bestaat. En als een plant bloeien gaat, dan is dat werkelijk interessant. Boven
dien duurt de bloei lang en de bloempjes zijn beslist niet leelijk. Daar de bloemstengel zich bij de meeste 
Sempervivums uit het hart ontwikkelt, kost de bloei aan de plant het leven, evenals dit ook bij de Agave's 
het geval is. Evenwel zorgt de plant door het vormen van jonge rosetjes op voldoende wijze voor het voort
bestaan der soort. Van de vele soorten noemen wij slechts: Sempervivum arachnoideum, S. Braunii, S. 
caicareum, S, dolomiticum, S. Fauconnetii, S. fimbriatum, S. Funkii, S. glaucum, S. globiferum, S. hetero- 
trichum, S. montanum, S. Schnittspahnii, S. Schottii, S. tectorum, enz.
Heeft men geen rotstuintje dan kweekt men de Sempervivums bij voorkeur in vlakke potten, gevuld met 
zandige bladaarde, waardoor een flinke hoeveelheid oude kalk gemengd is. Kweeken in den vollen grond 
is vooral op vochtigen bodem af te raden, daar de rosetten zich dan veel te voorspoedig ontwikkelen, 
waardoor het eigenaardig gedrongen karakter der plant verloren gaat. Heeft men echter dorre strookjes 
grond op de volle zon, waar anders weinig groeien wil, dan kan men daar juist met succes Sempervivums 
planten.
Behalve het geregeld nazien en beveiligen tegen koude, is om dezen tijd met onze planten niet veel te 
doen. Potten en zaaipannen welke voorloopig niet behoeven gebruikt te worden, gaat men grondig 
schoonmaken en binnenshuis brengen, daar ze buiten gemakkelijk stukvriezen. Voor het geval men mid
den in den winter onverhoopt een zieke plant mocht krijgen, is het goed een bakje met scherp zand en 
een pot met fijn houtskoolpoeder klaar te hebben staan, opdat men bij noodgedwongen operaties de af
gesneden gezonde deelen hierin gedurende den winter kan oppotten.
Verder korten wij in de lange winteravonden, welke nu voor de deur staan, den tijd met het nazien der de
zen zomer gemaakte aanteekeningen en het bestudeeren van speciale boeken op vetplanten gebied.
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risteem was zo uitgerekt, dat zich daar geen epidermis- of meristeem-cellen 
bevonden en de mergcellen direkt aan de oppervlakte groeiden. Dit ver
schijnsel heb ik nog niet bij andere planten gezien.
Cristaat-bloemen zijn een bloeivorm waarbij de bloem zich heeft verbreed en 
daardoor de indruk geeft van een cristaat. Het is een soort proliferatie welke 
ook bij andere planten voorkomt zoals de bandvorming bij o.a. de bekende 
paardebloem. Wat mij bij de schaarse bloemen en foto's welke ik gezien heb 
opviel, was dat de meeste cristaat-bloemen groeiden aan een kort daarvoor 
ontstane cristaat (één jaar of meer) zodat ik de mogelijkheid opper dat de 
aanleg van deze bloem samenviel met het ontstaan van de cristaat, mis
schien door dezelfde nog onbekende oorzaak als die van alle cristaten.
Als laatste wil ik nog vermelden Opuntia m icrodasys fa. monstruosa, een 
vorm die ook wel tot de cristaten wordt gerekend.
Schijf- en enkele andere Opuntia's hebben geen uitgesproken topme- 
risteem. Elke schijf is een verbrede tak, welke volgroeid alleen nieuwe tak
ken uit de areolen kan laten groeien. Deze kunnen uit elk areool ontstaan, 
maar meestal uit die op de bovenrand, waar ook doorgaans de bloemen ont
staan. Soms bestaat de vergroeiing alleen uit een verbreding van de schijf, 
maar er zijn ook vormen waarbij deze zich kronkelt als een cristaat. Zo'n ge
krulde tak vormt als zij volgroeid is dikwijls op de bovenrand een aaneen
gesloten rij areolen, die het idee geven van een cristaat.
Helaas kunnen Opuntia's in ons klimaat met voor hen te weinig zon, niet al
tijd tot voldoende ontwikkeling komen waardoor dit verschijnsel veelal ach
terwege blijft. Soms komt zo'n rijtje areolen midden op de schijf voor. Later 
groeien deze weer uit elkaar.
Er valt natuurlijk nog meer te schrijven over deze afwijkingen en zijn er zeker 
ook nog vormen die mij niet bekend zijn.
Mijn hartelijke dank betuig ik aan de heren Dr. F. Bouman en J. Houthuesen 
van het Hugo de Vries-Laboratorium te Amsterdam.

Brederodestraat 69111, 1054 VB Amsterdam

BOEKBESPREKING  

Parodia-Bibliography 1 8 9 6 -1 9 8 7
Samengesteld door E. Piens, eigen uitgave, 106 pagina's, formaat A5, 1 987.
Zoals de titel al aangeeft, zijn in dit boek bijeengedragen de literatuurverwijzingen met betrekking 
tot Parodia. Het behoeft geen betoog hoeveel werk en tijd hierin steekt.
Het boek is opgebouwd uit:
1 . een alfabetische lijst van soort- en variëteitsnamen m.b.t. Parodia, verwijzing naar de nieuw- 
beschrijving en de artikelen/boeken waar die naam genoemd wordt of waar een gedeelte aan die 
plant is gewijd.
2. een chronologische lijst van de nieuwbeschrijvingen.
3. de onder 1. genoemde artikelen op volgorde naar de auteur, alsmede enkele algemene artike
len en basisboeken.
4. lijsten van nieuwe combinaties, subseries en ongeldige namen.
5. de op Parodia betrekking hebbende veldnummers van 9 veldonderzoekers.
De volledigheid van de literatuur kan ik niet nagaan, maar gezien de medewerking van enkele 
personen en de aangehaalde tijdschriften zal hooguit een vrij onbelangrijk artikel vergeten zijn. 
Naast alle lof voor dit boek toch enkele kanttekeningen. Het kost even moeite om er achter te ko
men hoe het boek te gebruiken is. In de veldnummerlijsten zijn de nummers van Borth (aange
duid met BO) en van Mevr. Muhr (aangeduid met B) door elkaar gehaald. De lijst van Rausch is 
niet volledig (nrs. vanaf WR 699 ontbreken vrijwel alle).
Het boek zal de in Parodia geïnteresseerde liefhebber een enorme steun zijn bij zijn literatuuron
derzoek. Het boek is niet in de handel; via ondergetekende zijn enkele exemplaren verkrijgbaar 
(schriftelijk reageren).

Ludwig Bercht
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Echinocereus fitchii Br. & R.

PETER MANSFELD

Terwijl bij de meeste cactussen een bloem maar een korte levensduur be
schoren is, vallen Echinocereussen op doordat de bloemen wel tot zeven da
gen hun pracht tentoonspreiden. Ze vallen nog meer op door de meestal 
forse grootte van de bloem.
Over het algemeen zijn Echinocereussen dagbloeiers; de bloemen openen 
zich 's morgens en sluiten zich tegen de avond. Sommige blijven ook 
's nachts geopend.
Alle Echinocereussen zijn weekvlezige planten; vele soorten spruiten rijk en 
vormen dan grote groepen.

E. fitchii behoort tot de onderserie Pectinati SD. van de serie Erecti K. Sch. 
De soort werd in 1 922 door Britton en Rose beschreven; het betreft planten 
die niet groter worden dan 1 0 cm, maar daartegenover zeer grote bloemen 
bezitten. Deze rosekleurige bloemen kunnen tot 7 cm lang en breed zijn. De 
kuituur van de planten, die uitermate geschikt zijn voor de vensterbank, stelt 
geen bijzondere eisen. Het gebruikelijke substraat, de beslist noodzakelijke 
winterrust, veel zon en frisse lucht zijn de ingrediënten voor succes. Regel
matig nevelen van de planten is aan te bevelen.

Brauersgasse 3, 25 Rostock, DDR

Vert.: Ludwig Bercht
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Experim enteren m et stekken

B. KAHMANN

Persoonlijk vind ik het stekken een van de leukste kanten van onze hobby. 
Het is altijd prettig wat plantjes te hebben die je weg kunt geven aan kas
kijkers en het is fijn om van 'moeilijke' planten wat extra exemplaren te 
hebben, waarmee je dan wat verschillende grondsoorten kunt uitproberen 
etc.
Zoals de meesten probeer ook ik mijn stekjes in zand te laten wortelen. 
Meestal lukt dat probleemloos op enkele soorten na.
Bij een klein aantal soorten kan het wel een jaar of langer duren voordat de 
eerste wortelpuntjes verschijnen, terwijl andere al binnen een week wortels, 
krijgen. Belangrijk is dat de 'wond' van de stek goed gedroogd is voordat 
hij het zand in gaat; omdat anders de kans op schimmel en verrotting erg 
groot is. Het zand dient licht vochtig te zijn. Bij wijze van experiment pro
beerde ik eens een andere manier van stekken, hetgeen bij veel planten uit
stekend bleek te lukken. De te wortelen stek plaats ik in een bakje of flesje 
met (regen)water en zet hem dan op een donker plekje. De onderkant van 
de stek komt, al naar gelang de lengte van de stek, 1 tot 3 cm onder water 
te staan. Indien nodig ververs ik het water na een week.
Tot nu toe heb ik de volgende planten op deze manier aan de wortel gekre
gen:
Agave schottii - gekocht met rotte wortels, eerst 3 maanden in zand maar 
zonder resultaat, daarna in water - wortels na 8 weken.
Yucca brevifolia - stek van 50 cm lengte - wortels na 10 weken.
Othonna eüphorbioides - stek van 4 cm lengte - wortels na 6 weken. 
Sedum acre - stek van 8 cm - wortels na 2 weken.
Sempervivum arachnoideum - bolletje met steel van 3 cm - wortels na 1 
week.
Portulacaria afra - tak van 35 cm lengte - wortels na 1 week. 
Monadenium ellenbeckii - stek van 4 cm - wortels na 3 weken. 
Lampranthus blandus - takje van 1 5 cm lang - wortels na 2 weken. 
Erythrorhipsalis pilocarpa - stekje van 3 cm - wortels na 1 week. 
Delosperma echinatum - takje van 4 cm - wortels na 3 weken.
Cissus quadrangularis - segment van 5 cm - wortels na 8 weken. 
Crassula perforata - takje van 8 cm - wortels na 1 week.
Aeonium canariense - rozetje van 3 cm - wortels na 1 week.
Crassula marnierana - takje van 6 cm - wortels na 2 weken.
Aloe brevifolia - stekje van 3 cm - wortels na 1 week.
Aloe mitriformis - stekje van 4 cm - wortels na 2 weken.
Ceraria namaquensis - takje van 3 cm - wortels na 1 5(I) weken.
Rochea coccinea - takje van 7 cm - wortels na 2 weken.
Orostachys spinosus - rozetje met steeltje van 1 cm - wortels na 1 week. 
De meeste stekken stonden zo goed als donker, behalve Ceraria nama
quensis, die in de volle zon stond en waarbij pas de zesde poging lukte. De 
eerste 5 stekjes waren alle al na korte tijd verrot. De stekjes van Orosta
chys spinosus moeten geheel verdord zijn (of liever gezegd lijken) voordat 
ze worden afgeknipt en in het water gezet; dat geeft een beter resultaat dan 
wanneer ze nog groen zijn. Van één Orostachys-plantje had ik wel 30 stek
jes!

Rembrandtlaan 29, 1272 GM Huizen
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Brachystelma (2, slot)

C. BOELE

In dit tweede deel worden enkele manieren belicht om Brachystelma's te 
kweken. Zaad van deze planten wordt sporadisch aangeboden; in het 
eerste deel is Köhres reeds genoemd maar ook de International Asclepiad 
Society biedt af en toe zaad aan. Altijd betreft dit echter een beperkt aantal 
soorten en pas de laatste jaren begint dit wat uit te breiden. Knollen zijn 
ook schaars in de handel maar hierbij moet direct de kanttekening gemaakt 
worden dat vele soorten in de natuur ook zeldzaam zijn. Vroeger werd deze 
zeldzaamheid geweten aan de eetbaarheid van de knollen; met name in In
dia en Afrika zijn veel knollen in de kookpot verdwenen. Dit verklaart echter 
niet waarom vele soorten met kleine knolletjes, zoals B. bruceae, of met 
vlezige wortels ook maar van enkele vindplaatsen bekend zijn. In dit geval 
kan men zeker denken aan de korte bloeiperiode want alleen dan is de 
plant bovengronds, of aan het beperkte botanische onderzoek in grote de
len van het verspreidingsgebied.

Het zaaien van Brachystelma's verschilt niet van dat van andere Asclepia- 
daceae. Een vereiste is wel het gebruik van een sterk fungicide in de eerste 
weken voor en na de kieming; mede door het niet succulente karakter van 
de jonge plant is het voor schimmels eenvoudig om een zwakke plek te vin
den. Hart (1 986) heeft als ervaring dat zaailingen na drie jaar kunnen 
bloeien.
Knollen moeten bij aankoop goed schoongemaakt worden om mogelijke in- 
fectiebronnen of meereizende insecten te vernietigen. Door sommige au
teurs wordt het zelfs aangeraden om de knol ruim een uur in een benomyl- 
fungicide (Benlate) oplossing te leggen. Daarna moet de kostbare aanwinst 
op een beschaduwde plaats gedroogd worden alvorens met oppotten be
gonnen kan worden. Hoewel de knollen in de natuur ondergronds zitten, 
kweken bijna alle liefhebbers deze bovengronds om het gevaar van rot te 
verminderen. Als substraat heeft men een ruime keus zolang men de be
langrijkste eis, luchtigheid, maar niet vergeet. Een deel compost of pot
grond kan zeker geen kwaad maar denk ook aan scherp zand, kleikorrels, 
perlite, kippengrit of, zoals sommige Engelsen het doen, granietgruis en 
zelfs schors.

Ongeveer een week na het oppotten kan begonnen worden met water ge
ven. Uiteraard moet dit voorzichtig gebeuren want een constante vochtig
heid rond de knol vergroot de kans op schimmel (en roti). Daarom geef ik 
mijn Brachystelma's één keer per week flink water en om uitdroging van de 
bladeren en de stengels te voorkomen wordt er 's zomers dagelijks gene
veld.

De rustperiode van de meeste soorten valt samen met onze winter. Men 
heeft dan twee mogelijkheden: of de plant in de pot laten staan of de knol 
eruit halen en op een donkere, koele plaats bewaren tot het voorjaar. In het 
eerste geval kan men bij een minimumtemperatuur van 10°C de plant aan 
de groei houden maar het gevaar voor langgerekte uitlopers (lichtgebrek) of 
rot door de combinatie van kou en vocht is groot. Droog en in de pot kan 
uiteraard ook, dan kan men de temperatuur laten zakken tot vlak boven het 
vriespunt.
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7. Brachystelma din teri
2. Brachystelma tavalla 1 2
3. Brachystelma circinatum  7

3
Foto ’s P. Hughes

Het verkrijgen van zaad aan uw 
Brachystelma's is niet eenvoudig; 
kunstmatige bestuiving blijft alleen 
voorbehouden aan de zeer handige 
knutselaars en bij natuurlijke bestui
ving is het maar de vraag of de 
vliegen de goede pakketjes stuif
meel bij uw plant bezorgen. Op de
ze wijze zijn zelfs al vreemde hybri
den ontstaan tussen Stapelia simi
lis en Brachystelma barberiae 
(Rowley 1975). Ook in de natuur 
is het verzamelen van zaad moei
lijk, de peulen vallen door hun brui
ne kleur niet op in het dorre gras 
en als ze eenmaal opengesprongen 
zijn dan is het eerste zuchtje wind 
voldoende om de van pluis voorzie
ne zaden te verspreiden.

Met vegetatieve voortplanting hebben kwekers meer ervaring opgedaan. B. 
pulchellum, een kruipende soort die nauw verwant is aan de in het eerste 
deel besproken B. bruceae, kan door afleggers vermenigvuldigd worden. 
Simmons (1 977) leidde daartoe enkele uitlopers over naast de pot staande 
potjes en op de knopen werden nieuwe knollen gevormd. W. Manders 
(1981) heeft dezelfde soort geënt op Ceropegia sandersonii maar deze au
teur vermeldt erbij dat aan het einde van het groeiseizoen (na de bloei!) de
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ent toch afstierf. Hart (1 986) vermeldt tenslotte de mogelijkheid om vanuit 
stengelstekken nieuwe knollen te vormen. Daartoe plantte deze auteur stek
ken van B. lineare, een Oostafrikaanse soort, en B. brevipedicellatum, 
nauw verwant aan de eveneens Namibische B. dinteri, in een zeer zandig 
substraat; mede door het geven van bodemwarmte werden snel wortels ge
vormd. Als er meer Brachystelma's in cultuur komen zal zeker blijken dat 
ook andere soorten op deze wijze vegetatief vermeerderd kunnen worden.

Literatuur:
N.B.: Alle titels zijn als copie verkrijgbaar bij de auteur (tegen kostprijs).
Han, A. 1986 Brachystelma R.Br. Notes on cultivation and propagation, Asklepios 38:7-8. 
Hughes, P. 1986 Hot potatoes, Asklepios 38:3-7.
Manders, W. 1981 Grafting Asclepiads, Asclepiadaceae 22:26-29 
Rowley, G D 1975 A new bigener. Nat. Cact. Succ. J. 30.3:70.
Simmons, J. 1977 Propagation of Brachystelma pulchellum, C.S.I.E. 77.3:55-56.

Schultestraat 68, 9406 NG Assen
* *

H et verw arm en van kassen en p latte bakken

HENK RUINAARD

Inleiding
Succulenten danken indirect deze naam aan het feit dat ze lange droge pe
riodes kunnen overleven door vocht op te slaan. Deze droge periodes zijn 
meestal warme periodes en je zou daaruit kunnen concluderen dat succu
lenten warmteminnende planten zijn. Voor de meeste succulenten gaat dit 
ook wel op, maar toch is dat niet de reden waarom we in ons koude land 
onze succulenten 's winters verwarmen. Dit verwarmen is er in de eerste 
plaats op gericht om onze planten zonder schade door hun rustperiode te 
helpen, een rustperiode die ze ook op hun oorspronkelijke groeiplaatsen on
dergaan.
Welke temperatuur geen schade toebrengt aan onze planten hangt af van 
het klimaat op de plaats van herkomst. Hooggebergteplanten kunnen b.v. 
meer koude verdragen dan planten afkomstig uit lage nabij oceanen gele
gen woestijnen. Een bekend voorbeeld is dat Discocactussen en Melocac- 
tussen bij minstens 10-1 5°C moeten overwinteren. De meeste succulen
ten nemen echter genoegen met een vorstvrije droge overwintering en vele 
kunnen, afhankelijk van de mate waarin ze ingedroogd zijn, zelfs enkele 
graden vorst verdragen. Voor de meeste succulenten zal een overwinte- 
ringstemperatuur van 2 tot 5° C dan ook wel voldoende zijn.
Om in de winterrust te blijven mag de temperatuur ook beslist niet te hoog 
worden ingesteld (met name 's nachts), wat voor de meeste succulenten 
neerkomt op een maximum-nachttemperatuur van ca. 1 5°C. Gezien onze 
winterse temperaturen - en zeker die van de afgelopen drie winters - bete
kent dit dat we onze kassen en platte bakken flink moeten kunnen verwar
men om ze op de gewenste minimum-temperatuur te houden. Een gelukki
ge bijkomstigheid is dat een lage temperatuur tijdens de winterrust bij
draagt tot de bloeiwilligheid in de daarop volgende zomer, terwijl dit ook 
een lage stookkostenrekening met zich meebrengt. Voor zover de sa
menstelling van onze succulentenverzameling dit toestaat is het vorstvrij 
houden van de platte bak of kas dus een goed compromis tussen kosten 
en kwaliteit.
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In dit artikel wil ik voornamelijk ingaan op de technische kant van het ver
warmen, afgezien van de temperatuur die men wenst te bereiken of de 
soort verzameling die men wil laten overwinteren. Hierbij komen aspekten 
aan de orde als de energiebron (olie, gas en electriciteit), de verschillende 
verwarmingsapparaten, de temperatuurregeling, het energieverbruik, het 
gebruiksgemak, de bedrijfszekerheid, de veiligheid en de benodigde in
vestering. De belangrijkste indeling die we kunnen maken in de methoden 
van verwarmen is die naar de gebruikte energiebron. Daarnaast heeft iede
re energiebron zijn specifieke verwarmingsapparaten, zoals bijvoorbeeld 
electrisch verwarmde grondkabels. Achtereenvolgens zullen de olieverwar- 
ming, gasverwarming en electrische verwarming behandeld worden.

Olieverwarming
Olieverwarming mag in 1 987 dan wel als achterhaald worden beschouwd, 
het wordt zeker nog in veel succulentenkassen gebruikt. Met het oprukken 
van aardgas als energiebron zijn huisbrandolie en petroleum wat moeilijker te 
verkrijgen dan vroeger en ze zijn zeker ook aanzienlijk duurder geworden. Een 
vergelijking van de energiekosten tussen olie, gas en electriciteit is in de 
praktijk vrij moeilijk als we bedenken dat de ingestelde temperatuur, de 
soort regeling, de kasafmetingen en de isolatie hierin een belangrijke rol 
spelen. Theoretisch kunnen we wel uitrekenen wat bv. de kosten per ge
produceerde kilocalorie zijn voor elke energiebron, zoals uit tabel 1 blijkt.

Tabel 1

energie
bron

eenheid prijs per 
eenheid in 
guldens

rendement 
in %

calorische 
waarde in 
kCal/eenheid

prijs per

1OOOkCa

olie liter f  0,97 72 9500 7 0,14

gas m3 f  0 ,48* 78 8250 f  0,07
electriciteit kW. f  0 ,2 3 * * 95 860 f  0,28
electriciteit kW f  0,1 8* * * 95 860 f  0,22

'  = inclusief vastrecht 
* * = dagstroomtarief inclusief vastrecht 

* * * = nachtstroomtarief inclusief vastrecht

Aardgas komt er in deze vergelijking goed vanaf, zeker nu de aardgasprij- 
zen weer een dalende tendens vertonen en huisbrandolie alsmaar duurder 
wordt. Electriciteit is per kCal ca. 2x zo duur als olie en 4x zo duur als 
aardgas. Bij het goedkopere nachtstroomtarief is dit resp. 1 'Ax en 3x zo 
duur. Van minstens net zo groot belang als de prijs per kCal is de nauwkeu
righeid van de temperatuurregeling. Zo zal bv. een regelsysteem dat de 
energiebron pas 10° C boven de gewenste minimumtemperatuur uitscha
kelt veel hogere kosten oproepen dan een systeem dat hier 2° C bovenuit 
gaat. Een van de nadelen van een oliekachel is dat hij niet of nauwelijks 
thermostatisch regelbaar is en daardoor voortdurend toezicht verlangt. Dit 
geldt zowel voor het met de hand aanpassen van de vlamhoogte aan de 
buitentemperatuur als voor het bijhouden van de olievoorraad.
De rookgassen die bij verbrandingsprocessen ontstaan bevatten veel vocht. 
Daar dit te veel condensvorming in de kas zou geven moeten deze rook
gassen afgevoerd worden via een schoorsteen, waarmee tegelijkertijd heel
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wat warmte verloren gaat.
Evenals de olie zelf zijn ook oliekachels tegenwoordig niet goedkoop meer. 
Een nieuwe oliekachel met voldoende capaciteit (2,5-9 kW) voor een klei
ne tot middelgrote kas kost al gauw f  300 ,— tot f  600,—. Af en toe wordt 
nog wel eens een tweedehands Aladin of Pelgrim aangeboden, dus men kan 
maar het best de tweedehands advertenties er op na slaan als men persé 
toch een oliekachel wil.

Aardgasverwarming
Aardgas kan op verschillende manieren gebruikt worden om de kas of plat
te bak te verwarmen, nl. direct d.m.v. een aardgasgestookte kachel of indi
rect als CV-systeem met radiatoren of (vloer)verwarmingsbuizen.
Als de aardgasgestookte CV-ketel of de gaskachel in de kas geplaatst 
wordt, moet een gasaansluiting in de kas aangelegd worden. Dit moet in 
principe door een erkend installateur gebeuren (veiligheid) en is vrij kost
baar. Ook een goed regelbare gevelkachel of vrijstaande kachel met bijbe
horende rookgasafvoer is niet goedkoop, maar kan als men geduld heeft 
ook wel tweedehands aangeschaft worden.
Een ''nadeel" van een gaskachel kan zijn dat een gemiddelde gevelkachel 
(ca. 6 kW) al gauw te groot is voor een kleine tot middelgrote hobbykas. 
Daarmee samenhangend laat de regelbaarheid bij lagere temperaturen (ca. 
+ 5° C) veel te wensen over. Ook op de kleinste stand wordt het snel 
warmer in de kas dan men eigenlijk wenst met als gevolg een hogere gas
rekening dan noodzakelijk is. Maar voor de rest niets dan lof over gaska
chels. Gebruiksgemak: prima; bedrijfszekerheid: goed (mits men er voor 
zorgt dat de waakvlam niet uit kan waaien); veiligheid: goed; onderhoud: 
probleemloos; investering: nieuw is duur maar tweedehands kan erg mee
vallen.
Gevelkachels benaderen nog het meest de capaciteit die voor een kas no
dig is. Ze zijn er tussen 2,5 en 10 kW, meestal zijn ze zowel leverbaar voor 
aardgas als voor flessengas (propaan). Dit laatste kan wel handig zijn als 
een gasaansluiting in de kas te moeilijk is of te duur uitvalt.
Vrijstaande gaskachels zijn er in capaciteiten van ca. 4 tot 1 5 kW. Voor 
grote kassen kan dit aan de krappe kant zijn, vooral als een minimumtempe
ratuur van ca. 15° C gewenst wordt.

Molenweg 29, 6 1 3 3  XM  S itla rd  (slot VOlgt)

Epifytische hybridengeslachten

FRANK SÜPPLIE

Net zoals voor andere cactussen zijn er voor kruisingen tussen bepaalde 
cactussen geslachtsnamen geschapen. Zo'n hybridegeslachtsnaam wordt 
aangeduid door er een x voor te plaatsen. Door veel cactusliefhebbers wor
den hybriden als 'minder' beschouwd. Meestal kennen zij de planten niet 
eens maar alleen al het feit dat het geen 'soortechte" cactussen zijn, hin
dert hen al. De planten bloeien vaak veel mooier dan hun natuurlijke ver
wanten. Vele hybriden zijn al meer dan een eeuw in cultuur hetgeen van de 
meeste soortechte cactussen niet gezegd kan worden.
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Alles wat maar enigszins bladachtige takken heeft wordt al gauw voor 
Phyllocactus uitgemaakt. Meestal zit er echter in de zo uitziende hybriden 
niet eens een Epiphyllum als voorouder. Voor enkele kruisingen tussen 
soorten uit verschillende geslachten zijn nog geen hybridegeslachten opge
steld.
Het eerste geslacht dat ik wil bespreken is x Seleniohyllum Rowley. De ou
ders van de hybriden zijn Selenicereus en Epiphyllum De planten uit dit 
geslacht zijn voornamelijk dagbloeiers, de bloemen houden 2-3 dagen. De 
planten zijn zeer goede groeiers. De takken zijn van beneden rond en gaan 
over in een "b lad". De totale lengte kan tot ongeveer 1,5 m worden. De 
kleur van de takken is grijsgroen tot grasgroen. De nieuwgroei is rood van 
kleur, glanzend. De afmetingen van de bloemen zijn 1 6-25 cm in doorsne
de al naar gelang de Selenicereus- en Epiphyllum-ouder. De kleur van de 
bloemen is wit, crème of geelachtig. De bloembuis heeft een lengte van 
1 1 -1 7 cm. De planten uit dit geslacht zijn gevoelig voor lage temperaturen 
in de winter. De beste temperatuur is rond de 1 5°C. De bekendste uit dit 
geslacht zijn x 5. cooperi met grote witte geurende bloemen die aan de 
basis ontstaan, x S. pfersdorfii met grote witte bloemen die niet geuren en 
niet aan de basis ontstaan, x S. tettaui met crèmekleurige bloemen en 
tenslotte x S. wrayi, die witte petalen en gele sepalen heeft.
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Een volgend hybridegeslacht is x Heliochia. De naam van dit geslacht is 
samengesteld uit Heliocereus en Nopalxochia, de ouders van de hybriden. 
De hybriden van dit geslacht zijn in twee groepen te verdelen, namelijk de 
kruisingen tussen Heliocereus speciosus en Nopalxochia phyllanthoides 
die met de term x H. vandesii worden aangeduid en de kruisingen tussen 
Heliocereus speciosus en Nopalxochia ackermannii die met de term x H. 
violacea worden aangeduid. Het geslacht x Heliochia werd eveneens door 
Rowley opgesteld. De hybriden die tot x Heliochia worden gerekend beho
ren tot de sterkste zogenaamde Phyllo's die in cultuur zijn. De takken van 
de planten kunnen meer dan 1 meter lang worden en zijn vrij dik, tot 1 0 
cm in doorsnede, meestal driekantig. De takvorm kan echter ook plat zijn. 
De kleur is gras- tot donkergroen, in de nieuwgroei vaak met een rode 
rand. De areolen dragen vaak doornen. De planten zijn dagbloeiers. De 
bloemen gaan overdag open en al naar gelang het weertype kunnen ze 3-5 
dagen goed blijven. De bloemen zijn 10-15 cm lang en 10-23 cm in 
doorsnede. De afmetingen zijn afhankelijk van het aantal bloemen dat ge
produceerd wordt en van de cultuuromstandigheden. De kleur is meestal 
rood of purperrood; ze geuren niet. De bekendste hybriden van dit geslacht 
zijn x H. vandesii 'Ackermannii', met rode bloem en x H. violacea 'Con
way's Giant', eveneens met rode bloemen.
Het volgende geslacht x Epixochia Rowley is evenals x Heliochia in twee 
groepen te verdelen, namelijk x Epixochia amarantina kruisingen tussen 
Epiphyllum crenatum en Nopalxochia phyllanthoides en x Epixochia 
splendens, kruisingen tussen E. crenatum en N. ackermannii 
De planten uit het geslacht x Epixochia staan qua habitus precies tussen de 
ouders in. De takken zijn donkergroen van kleur, rond onder aan de stam 
en uitlopend in een ''blad''vorm. De takken zijn min of meer ingekerfd. De 
areolen zijn klein, meestal enig wol of vilt bevattend, zonder doorntjes. De 
bloemen zijn min of meer klokvormig, de sepalen zijn niet gespreid; de 
kleur is rose, karmijn of combinaties hiervan. Van de Epixochia's zijn niet 
zo veel soorten bekend geworden.

Het geslacht x Helioselenius Rowley omvat de hybriden die zijn voortgeko
men uit het kruisen van Selenicereus met Heliocereus. De takvorm komt 
overeen met die van Selenicereus, 5- tot 7-kantig, lichtgroen van kleur. De 
areolen zijn wollig en dragen 6 tot 8 korte doorntjes. De bloemen openen 
zich 's avonds en duren 2-3 dagen. Ze zijn groot tot zeer groot, 1 8 tot 23 
cm lang en 13-27 cm in doorsnede. Ze lijken precies op de bloemen van 
Selenicereus uitgezonderd de meestal rode kleur, overigens zonder de blau
we gloed van Heliocereus-bloemen. Deze hybriden zijn nogal kougevoelig 
en worden niet veel meer in verzamelingen gevonden. Zelf heb ik de x H. 
maynardii, die ook wel de 'Rode Koningin van de Nacht' wordt genoemd. 
Andere soorten zijn mij niet bekend.
Een volgend geslacht is x Heliphyllum Rowley. Dit geslacht omvat de krui
singen tussen Heliocereus en Epiphyllum. De groeiwijze komt overeen met 
die van de Epiphyllums. De takken zijn afgeplat met scherpe, duidelijk zicht
bare ribben. De areolen kunnen doornen bezitten. De bloemen verschijnen 
talrijk en zijn zeer groot; qua vorm lijken ze veel op de Epiphyllum-bloem en 
zijn ze roserood in de F1 generatie. De bloemkleur is echter zeer variabel in 
de F2 generatie en kan dan van wit tot purper zijn. De eerste hybriden van 
deze groep ontstonden reeds rond 1 845 en werden gekweekt door Simon 
en Courant. Doordat er in deze eeuw nog enkele Heliocereus-soorten zijn 
gevondên, zijn de kruisingsmogelijkheden nog groter geworden. Curt Kne-
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bel heeft bijvoorbeeld zeer vele hybriden van Heliocereus en Epiphyllum ge
kweekt. Enkele zijn: 'Professor Ebert' met driekantige takken en paarse 
bloemen; 'Überraschung', waarvan de buitenste petalen purperkleurig zijn 
en de binnenste bijna wit; 'Erfolg', deze heeft purperkarmijnkleurige peta
len met een oranje-achtige middenstreep; 'Kart Gielsdorf', een hybride met 
platte takken zonder doornen en als bloemkleur rood overgaand in purper; 
tenslotte 'Leuchtfeuer' met een oranjekleurige bloem met donkerder mid
denstreep.
Het geslacht x Disochia Rowley omvat de kruisingen tussen Disocactus en 
Nopalxochia. De takken lijken veel op die van Disocactus en hebben 
meestal een hangende groeiwijze. De takken hebben geen of zeer weinig 
dorens. Ook de bloem lijkt veel op die van Disocactus. In 1 985 werd een 
nieuwe kruising gepubliceerd: x Disochia 'Marzsonne' met rose bloemen, 
geurend.
x Disophyllum Johnson omvat de planten die ontstaan zijn door het krui
sen van Disocactus met Epiphyllum. De planten lijken veel op die uit het 
geslacht x Disochia. De kleuren van de bloem zijn verschillend, afhankelijk 
van de gebruikte ouders. In deze groep zitten leuke hybriden. De met Diso
cactus nelsonii verkregen hybriden hebben vaak een paarsachtige bloem. 
Resultaten van dit kruisingswerk zijn 'Angels Trumpet', 'Marionette', 
'Monmonieri', 'Nayada', 'Rubiet', 'Rufus' en 'Spring Cheer', allemaal af
komstig van Theresa M. Monmonier die deze kruisingen heeft uitgevoerd. 
Een andere, van Curt Knebel afkomstige plant, 'Frühling', valt op door zijn 
intensieve paarse kleur. Een met Disocactus eichlamii gekweekte hybride, 
'Christmas Red', hoort ook in dit geslacht thuis.
Een leuk geslacht is x Aporochia Rowley. Dit geslacht omvat kruisingen 
tussen Aporocactus en Nopalxochia. De eerste kruising vond plaats in 
1833 tussen A. flagelliformis en N. phyllanthoides. Van deze kruisingen 
is niets meer aanwezig in onze collecties. Van de latere kruisingen is x 
Aporochia viride wel één der mooiste.
Voor de kruisingen tussen Aporocactus en Heliocereus heeft Curt Knebel 
het geslacht x Aporoheliocereus opgesteld. De naam noemt hij in zijn 
boek 'Phyllokakteen'. Rowley heeft een andere naam voor de kruisingen 
opgesteld, namelijk x Heliaporus. Deze naam is dus een synoniem van x 
Aporoheliocereus. De planten uit dit geslacht lijken veel op de echte 
Aporocactus-soorten maar zijn in alles veel grover. De 'staarten' zijn tot 3 
cm in doorsnede en kunnen 1,5 m lang worden. De bloemen gaan over
dag open en houden 2-4 dagen. Ze zijn tot 10 cm lang en tot 15 cm in 
doorsnede. De petalen zijn meer of minder spreidend. De kleur van de 
bloemen is afhankelijk van de gebruikte ouders. De bekendste x Aporohe
liocereus is wel 'Mallisonii' die ook onder de naam 'Sm ithii' in collecties 
wordt gehouden. Vaak zie ik deze plant onder het geslacht Aporocactus 
staan. Deze benaming is absoluut fout omdat het een hybride met Helioce
reus is. Een hybride van bijvoorbeeld een Aporocactus flagelliformis en 
Aporocactus martianus mag wel onder Aporocactus staan als men voor 
de soortaanduiding het teken x of de afkorting van cultivar, cv plaatst, dan 
wel de soortnaam tussen tekens zet, bijvoorbeeld Aporocactus 'Hybride'.

De hierboven genoemde geslachten zijn geslachten waarvan nogal eens 
planten in verzamelingen voorkomen. De hieronder vermelde geslachten 
komen weinig in collecties voor. Als eerste het geslacht x Aporoberoce- 
reus dat de kruisingen tussen Aporocactus flagelliformis en Echinopsis 
candicans omvat. Deze hybride werd voor het eerst genoemd door Graeser
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in 1 9 57. x DisheHocereus omvat de kruisingen tussen Disocactus en Heli- 
ocereus. Over deze kruisingen werd voor het eerst bericht in 1 958. 
Tenslotte hoort in dit rijtje x Seleliocereus thuis dat de kruisingen omvat 
tussen de geslachten Selenicereus en Heliocereus. Dit is echter hetzelfde 
als X Helioselenius.

Een algemene verzorging kan in dit artikel niet worden aangegeven. Veel 
planten uit deze geslachten zijn zeer gevoelig voor lage temperaturen in de 
winter. Het vermeerderen geschiedt voornamelijk uit stek, zodat de opge
kweekte plant precies hetzelfde is als de moederplant. Probeer zelf ook 
eens wat te kruisen, misschien hebt u geluk en kunt u een nieuw geslacht 
opzetten.
Tot slot nog dit: In dit artikel heb ik getracht duidelijk te maken dat niet alles 
wat op een Epiphyllum of Aporocactus lijkt dit ook werkelijk is. Men mag 
aannemen dat er meer hybriden in omloop zijn dan echte epifytische cac
tussoorten.
Weg langs het kerkhof 1, 6045 A N  Roermond

BOEKBESPREKING  

Glossary o f botanie names
Door H. Busser, eigen uitgave, 1 35 pagina's, formaat A5, 1 987. Prijs f 1 2 ,50 excl. verzend
kosten.
Deze editie is een vernieuwde en aanzienlijk uitgebreide versie van de eerste druk uit 1 986. Dit 
boekwerk bestaat uit een alfabetische lijst van botanische termen die voornamelijk uit de En
gelstalige literatuur stammen, maar veelal op hun beurt ook weer ontleend zijn aan het Latijn of 
het Grieks. Achter elk woord staat de betekenis in het Nederlands. Aardig daarbij zijn de inlandse 
(Amerikaanse) namen van cactussen en sommige andere succulenten. Achterin is opgenomen 
een aantal illustraties over bladvormen, bloeiwijzen, etc. (overgenomen uit Stearn).
Het boekje is de aanschaf zeker waard. Bij gezamenlijk bestellen drukt u de portokosten ( f 4,50 
voor 1 ex., f 5 ,50 voor 2 ex., f 7,00 voor 3-7 ex.).
Het adres van de auteur is: A. Plesmanplein 52, 2805 AC Gouda; tel. 01 820-291 35.

TIJDSCHRIFTEN

The Journa l o f the M am m illa ria  Society, jaargang 26, 1986
Nr. 5. Na de gebruikelijke opening door de redactie volgt een overzicht door S. Woolcock van al
le Reppenhagennummers welke in de periode 1959-1984 tot stand kwamen. J. Pilbeam 
brengt in woord en zwartwitbeeld de soorten Mammillaria yaquensis, M. oteri, M. mathildae 
en M. microcarpa var. auricarpa, als gemeenschappelijk kenmerk bezitten deze planten een om
gebogen middendoorn. R. Stanley filosofeert over Mammillaria sp.n. San Lorenzo Apam en 
vraagt zich af, of hier sprake is van een schakel tussen M. discolor en M. wiesingeri Voorts 
duikt dan ook nog de naam van M. amoena in dit verband op. S. Woolcock geeft enige notities 
over M. fuscohamata. Correspondentie sluit als gewoonlijk het nummer af.
Nr. 6. P. Forster geeft een overzicht van alle recente publicaties over het geslacht Mammillaria 
en aanverwante geslachten. J. Pilbeam bespreekt M. prolifera en haar variëteiten. J. Ede geeft 
een aantal kaservaringen weer. Een interpretatie van een cactusparadijs is van de hand van W. 
Hunt.
Theo Neutelings
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PHYLLO-sofie
P. VAN VEEN

Onder deze titel heb ik gedurende ongeveer een jaar een aantal onderwer
pen aangesneden, die naar mijn mening van belang waren voor de interne 
propaganda in onze vereniging "Succulenta''. Van onze sekretaris kreeg ik 
op een gegeven moment het bericht, dat deze artikelenreeks moest worden 
onderbroken teneinde na te gaan of een voortzetting hiervan zinvol was. 
Gebleken is inmiddels, dat er inderdaad reakties "u it de achterban”  waren 
gekomen, hetgeen erop duidde, dat a) mijn verhaaltjes inderdaad wel eens 
gelezen werden en dat b) enige leden daarna - dus na lezing ervan - in de 
pen waren geklommen om een positieve/negatieve reaktie op het geschre
vene op schrift te stellen. U zult, geachte lezer(es), tevergeefs wachten op 
een wederwoord van mij op deze reakties, want als men het met mij eens 
is, is dit niet nodig, terwijl een repliek op een negatieve stellingname maar 
al te vaak leidt tot een welles/nietes situatie, die meestal tot niets voert. Om 
een enkel voorbeeld te noemen:
Het ingezonden stuk van de heer J. Korf in de gele bijlage van september 
1 987, pag. 68/69 over de distributie van bestrijdingsmiddelen geeft een 
geheel andere visie op dit onderwerp als door mij werd ontwikkeld. Ik vind 
dit op zijn plaats en vind het ook zeer nuttig, dat een dergelijk onderwerp 
van verschillende gezichtspunten uit wordt belicht.
Enfin, om een lang verhaal kort te maken stel ik het volgende vast. Na am
pele overwegingen is het besluit genomen om voort te gaan met het belich
ten van diverse aspekten van ons verenigingsleven. Vooropgesteld dient 
hierbij echter te worden, dat de thans aan het woord zijnde schrijver (geluk
kig) de wijsheid niet in pacht heeft en dus wel eens op een faliekant ver
keerde wijze de plank mis kan slaan. Ik hoop en vertrouw, dat in een voor
komend geval één of meerdere leden de pen ter hand willen nemen om 
hun visie vast te leggen. Ik ben ervan overtuigd, dat ons tijdschrift daardoor 
aan leesbaarheid wint, terwijl een dergelijke gedachtenuitwisseling dikwijls 
bestaande misvattingen uit de weg helpt ruimen. Dat we ons daarbij niet 
altijd in perfekt Nederlands uitdrukken, vind ik niet zo erg, want we vormen 
nu eenmaal geen letterkundig genootschap en doen in ieder geval ons best 
om onze gedachten en opvattingen op papier te zetten. Als je nooit schrijft, 
komt er nooit een reaktie en maak je ook nooit fouten! Dat is de weg van 
de minste weerstand, die ik dus persé niet insla, want "Succulenta" ver
dient de nodige aandacht en die willen wij er echt aan schenken, zelfs in 
een simpel rubriekje als "PHYLLO-sofie".
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Hoya species IPPS  1331

RUURD VAN DONKELAAR

In januari 1 982 ontvingen wij van de heer Donker een stekje van een Hoya 
onder de aanduiding Hoya species Geri. De plant kwam van Ted Green, 
een Hoya-kweker op Hawaii. Ook wij hadden daar stekken besteld, die ech
ter dood aankwamen.
De plant kreeg ons collectienummer IPPS 1331.
De aanduiding H. spec. Geri wordt door Christine Burton vermeld in haar 
publicatie "Hoya's I Know and Love'' (januari 1981), als handelsnaam van 
Hoya pubera. In The Hoyan vol. 2, no. 1 staat op pagina 7 een door haar 
gemaakte foto van deze plant. Waarop de naam ''Geri'' betrekking heeft 
staat nergens vermeld. Doorgaans gebruiken kwekers zo'n naam als aan
duiding van de vindplaats of vinder. Op Java waar H. pubera vandaan komt 
bestaat in elk geval geen plaats, berg of gebied met een dergelijke naam. 
Een geograaf die in Indonesië is gespecialiseerd kon tenminste nergens de
ze naam thuisbrengen. Ons is evenmin een verzamelaar met een dergelijke 
naam bekend. De naam ''Geri'' zullen we dus verder maar laten voor 
wat het is.
In eerste instantie dachten wij dat Christine Burton wel een juiste determi
natie gemaakt zou hebben. Ze beschikte over verschillende literatuurgege
vens en had ook diverse herbaria uitgeplozen. Wij namen de naam H. pu
bera voor deze plant over en plaatsten hem ook als zodanig in onze catalo
gus. Ook zou de kop boven dit artikel zo luiden. Maar tijdens de speurtocht 
naar meer gegevens over Hoya pubera bleken er enkele dingen niet te klop
pen.

Hoya pubera werd door Blume beschreven in Bijdrage Flora Nederlands In- 
dië in 1 826. Enkele jaren later plaatste hij deze soort onder het door hem 
gecreëerde geslacht Acanthostemma in Museum Botanicum Lugduno Ba
tavum.
In de publicatie van Miquel: Flora Indiae Batavae vinden we op pagina 524 
een korte beschrijving: Takjes tenger, wortelend, klimmend met behaarde 
bladstelen die weldra onbehaard en wrattig worden. Bladeren kort 
gesteeld, elliptisch tot langwerpig, aan beide zijden spits, donsachtig be
haard, van onderen zwak bol gewelfd, wittig-groenachtig, oudere wrattig 
gestippeld aan beide zijden, 1,5 tot 2,5 cm lang. Vrij lange bloeistelen, 
met in de top een veelbloemig scherm. Corolla van binnen zwamachtig, 
donsharig. Komt voor in de kuststreken van Midden-Java, Noesa Kamban- 
gan.
Koorders vermeldt in 1912 in zijn Excursion Flora Java de gegevens van Mi
quel en voegt daar nog als bijzonderheid aan toe dat het door hem bekeken 
herbariummateriaal van het origineel van Blume (no. 1 684 in het Leids 
herbarium) slechts uit één, 3 cm lange, afgebroken bloeisteel bestaat. In 
het herbarium van Bogor kon hij geen materiaal vinden.
De meest recente publicatie vinden we in Backer: Flora of Java, 1 9§5.  Hij 
vermoedt dat Blume een verschrijving heeft gemaakt en dat de plant H. pu
ber zou moeten heten. Deze naam houdt Backer dan ook aan. In zijn be
schrijving vinden we nog wat nieuwe gegevens. Vooral de bloem wordt 
door hem nauwkeurig beschreven: corolla 0,7 5 cm diameter, licht violet, 
slippen teruggebogen aan de top, erg spits, sterk kort behaard van binnen, 
glad van buiten, dun. Coronaslippen binnen kort, tamelijk stomp, sterk ge-

251



kield, naar buiten tamelijk lang, lijnvormig-langwerpig, vrij stomp, niet of 
zwak gekield. Bloeistelen glad of bijna glad, 1 0-1 6 mm, bloemstelen 2 tot 
4 mm lang, behaard. Voorkomend in bos tussen 1 en 750 meter. Vaak 
groeiend op mierennesten.
Tot zover de literatuurgegevens.

In het herbarium in Leiden vond ik zes exemplaren onder de naam Hoya 
pubera. Alle zes hebben dezelfde habitus: Dunne lange takjes met om de 2 
tot 7 cm een bladpaar; de blaadjes zijn spits aan beide zijden en iets hol 
van onderen, dicht behaard of wrattig. Niet alle exemplaren hebben bloe
men en bloeistelen. De bloeistelen die er wel zijn, zijn dun en lang, 5 tot 7 
cm. De trosjes vormen een hol scherm als bij H. lacunosa

De oudste moet het origineel van Blume zijn, oftewel de typeplant. Op het 
vel papier waarop een niet bloeiende tak met weinig blad is geplakt staat 
Acanthostemma (Hoya) pubera BI. en het getal 1 684; voorts ook nog 
een etiket met daarop: vidit (gezien) Koorders, 1910. Dit moet dan ook het 
exemplaar zijn waarvan Koorders schreef dat het slechts een afgebroken 
bloeisteel bevat. Noch de bloeisteel noch bloemen kon ik er echter nu nog 
bij vinden. Een tweede exemplaar droeg alleen een herbariumnummer. Dan 
waren er drie exemplaren van Bakhuizen van de Brink: twee in 1917 ver
zameld bij Tjisokan op 750 meter, één in 1 920 bij Tjiampea (res. Batavia) 
op 600 meter. Op één van deze zit een etiket geplakt met de mededeling: 
determinatie Backer. Backer heeft dus deze exemplaren gezien en de naam 
correct gevonden. Ik twijfel daarom sterk aan Backers beschrijving van de 
bloeistelen en de bloemstelen. De afmetingen van het herbariummateriaal 
voldoen wel aan Koorders' beschrijving maar niet aan de zijne, een foutje 
van Backer? Het meest recente exemplaar komt uit Bogor en is verzameld 
door Docters van Leeuwen in 1 930 op de Goenoeng Pantjan bij Buitenzorg 
(Bogor) op een hoogte van 300 meter, epifytisch in de kampongbosjes. Hij 
vermeldt erbij dat de plant met mieren samenleeft en dat hij een exemplaar 
in de Plantentuin heeft uitgeplant alwaar hij in bloei kwam; de bloemen wa
ren roze.
Geen van deze planten deed mij ook maar iets denken aan onze zogenaam
de H. pubera. Aan de hand van de beschrijvingen alleen zou onze plant 
hierin best kunnen passen, zeker als je dan ook die 'Tout'' van Backer 
meeneemt. Toch blijkt de echte Hoya pubera op grond van het originele en 
latere materiaal een totaal andere plant te zijn dan de onze.

Wat is Hoya species IPPS 1 331 dan wel. Daarover kunnen wij op dit mo
ment nog geen zinnig woord zeggen. In elk geval is het een bijzonder 
mooie plant.
De plant groeit zeer compact met kleine, 2 tot 4 cm lange, ovale, aan de 
top spitse, aan de voet iets hartvormige blaadjes. Beide zijden zijn dicht 
wollig behaard. De bladkleur is grijsgroen. De bloemen verschijnen in okto
ber aan korte bloeistelen, die bij bijna ieder bladpaar verschijnen. De bloe
men zitten in bolle trosjes en lijken sprekend op miniatuur carnosa- 
bloemetjes. Ze zijn ca. 0,5 cm in doorsnee, zacht roze. De vorm van de 
coronaslippen is licht bootvormig en in het midden iets gekield.
In cultuur is het een gemakkelijke maar langzame groeier. Een luchtige, 
goed afwaterende grond is noodzaak evenals een lichte standplaats. De ge
drongen plant houdt niet van veel water. Daar de groei heel traag is en de 
takjes zeer stijf zijn voldoet een enkel stokje in de pot. Pas na een jaar of
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De plant van Blume met 
daarop aantekeningen 
van o.a. Koorders

Hoya pubera in het 
Rijksherbarium

twee zal de plant 20 cm hoog zijn en verschijnen in de herfst de honderden 
bloemetjes. Als u geduld hebt kunt u veel plezier aan deze plant beleven.
Literatuur:
Blume: Bijdrage Flora Nederlands Indië (1826), p. 1065 
Blume: Museum Botanicum Lugduno Batavum 
Miquel: Flora Indiae Batavae, p. 524 
Koorders. Excursion Flora Java (1912), p. 98 
Backer: Flora of Java, vol. 4 (1965), p. 267 
Burton: The Hoyan, vol. 2 no. 1 (1980), p. 5 
Burton: Hoya's I Know and Love (1981), p. 33

Laantje 1, Werkendam

Dischidia pectenoides

Bovengenoemde planten zijn gevoelig voor meeldauw. Meeldauw is preven
tief te bestrijden door het verdampen van zwavel*. Dit moet 's nachts ge
beuren. Door de grote gevoeligheid voor meeldauw van deze soort moet de 
voorkeur worden gegeven aan deze behandeling boven de toepassing van 
gewasbeschermingsmiddelen tegen meeldauw.
Preventief en curatief kan er worden gespoten met 1 0 ml Asepta Funginex, 3 
ml Curamil of 2,5-5 ml Fungaflor per 1 0 I water.
(Gelezen in het Vakblad voor de Bloemisterij 1 987, nr. 37.)

* Denk om uw gezondheid.
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Het verw arm en van kassen  en platte bakken (II)
H. RUINAARD

Electrische verwarming
We zijn allen opgevoed met het idee dat electriciteit duur en gevaarlijk is; 
"geen lampen laten branden” , "stroom vretende straalkachels” , "pas op 
voor kortsluiting”  e.d.. Hierin is de laatste jaren heel wat veranderd. 
Stroomgebruikende apparaten zijn zuiniger geworden, bv. TL-buizen van 8 
Watt kunnen 1 2 5 uur branden op 1 kW. Electriciteit wordt weer goedko
per en zeker het nachtstroomtarief is extra voordelig.
Vroeger moest alle electriciteit door een erkend installateur aangelegd wor
den. Tegenwoordig legt iedere handige doe-het-zelver, met de materialen 
die bij grote bouwmarkten te koop zijn, zijn eigen electrische installatie aan. 
Bovendien is een geaarde electrische aansluiting in de kas ook nodig voor 
andere voorzieningen, zoals verlichting, en hoeft dus niet alleen voor de 
electrische verwarming aangelegd te worden. Het voordeel van electrische 
verwarming is dat het schoon is, zeer goed regelbaar, zeer gebruiksvrien
delijk, zeer bedrijfszeker en veilig (mits goed aangelegd) en dat het een hoog 
rendement heeft (door ontbreken van rookgasafvoer geen warmteverliezen).

Electriciteit kan in de kas of platte bak op verschillende manieren voor het 
verwarmen gebruikt worden. Achtereenvolgens wil ik aandacht besteden 
aan ventilatorkachels, grondverwarmingskabels, buisradiatoren en plaatra- 
diatoren.

Ventilatorkachels zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar, in vermogens 
van 500, 1 000 of 2000 Watt, met eenvoudige aan/uit thermostaatrege- 
ling of met traploze temperatuurregeling. Onder de f  1 00,-- koop je al een 
goede 2000 Watt's ventilatorkachel.
Het grote voordeel van een ventilatorkachel is, naast zijn goede regelbaar
heid, de zeer goede en snelle verspreiding van de warmte door de hele kas 
of platte bak. Mede daardoor is de geringe maximale capaciteit van 2 kW 
voldoende om een goed geïsoleerde kas van 6x2,5 m vorstvrij te houden, 
zelfs bij een buitentemperatuur van — 23° C.
Grondverwarmingskabels zijn leverbaar in capaciteiten van 1 OW/m, 13 
W/m en 40 W/m en verkrijgbaar bij bv. aquariumwinkels of verzendhuizen 
voor cactusbenodigheden.
De kabels van 1 0 W/m zijn verkrijgbaar in lengtes van 3 tot 20 m. Afhan
kelijk van de gewenste temperatuur is hiervan ca. 1 5 m per vierkante me
ter grondoppervlak nodig, mits het luchtvolume erboven niet al te groot is 
(ca. 0,5 tot 1 m3), de warmteverliezen en het verschil met de omge
vingstemperatuur gering zijn. De iets zwaardere grondverwarmingskabels 
van 1 3 W/m zijn leverbaar in lengtes van 20 tot 200 m. Hiervan is ca. 10 
m per vierkante meter grondoppervlak nodig zodat hiermee oppervlakten 
tot ca. 20 m2 verwarmd kan worden. Ook hiervoor geldt echter dat de 
door de kabel verwarmde grond niet in staat is om een luchtlaag van 1 'A 
tot 2 'A m hoogte te verwarmen. Voor zaaibakken zijn speciale kabels, van 
40 W/m in de handel van 1 'A tot 1 0 m lengte. Hiermee kunnen hogere 
temperaturen bereikt worden, nl. tot ca. 40° C bij installatie van ca. 5 m 
per 0,25 m2.
Alle drie de types grondverwarmingskabel zijn vrij duur in aanschaf, zeker 
als men de noodzakelijke thermostaatregelaar er bij optelt. Vooral voor klei-
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ne oppervlakten telt dit sterk mee. Zo is de investering voor 1 m2 ca. 
f  1 30,— , voor 2 m2 is dit ca. f  1 40,— , voor 3 m2 ca. f  1 70,— en voor 4 
m2 ca. f  200 ,— .

Electrisch verwarmde buisradiatoren zijn stalen buizen van 60 tot 300 
cm lengte en ca. 3'cm diameter waarin een electrische verwarmingsspiraal 
is aangebracht. Een spiraalvormige stalen strip met een hoogte van ca. 3 
cm zorgt voor een vergroting van het warmte-overdragende oppervlak. On
danks deze oppervlaktevergroting moet de warmte aan de lucht door na
tuurlijke stroming (opstijgen van warme lucht) overgedragen worden. Dit is 
minder effectief dan de geforceerde stroming van een ventilatorkachel. In 
aanschafprijs zijn electrisch verwarmde buisradiatoren aanzienlijk duurder 
dan ventilatorkachels, nl. ca. f  250,- voor 1000 W (inclusief regelaar) en 
ca. f 400,- voor 2000 W.
Ook electrisch verwarmde plaatradiatoren of ledenradiatoren worden nog 
wel gebruikt. Dit zijn oliegevulde platte radiatoren die d.m.v. een electri
sche spiraal verwarmd en door een thermostaat geregeld worden. Ze zijn 
verkrijgbaar in capaciteiten tot 2500 W en zijn tamelijk duur, nl. f  100,- 
voor 1 000 W en ca. f 200,- voor 2500 W.
Een nadeel van deze plaatradiatoren is dat ze vrij groot en zwaar zijn, terwijl 
de warmtecirculatie en uitstraling vrij slecht is m.a.w. bij eenzelfde capaci
teit is een ventilatorkachel veel effectiever en goedkoper in aanschaf. De 
modernere electrische ledenradiatoren hebben een betere warmte
overdracht en zijn daardoor geschikter dan een plaatradiator.

Centrale verwarming
De modernste, mooiste en misschien wel duurste manier van verwar
men van een hobbykas is de CV-installatie. Nu tegenwoordig de meeste 
huizen verwarmd worden met een aardgasgestookte CV-installatie (olie- 
gestookte CV-installaties komen steeds minder voor) lijkt het vrij eenvoudig 
om ook één of twee radiatoren in de succulentenkas te installeren. Nieuwe 
of tweedehands radiatoren, een paar meter stalen buis, wat knelkoppelin- 
gen, een thermostaatkraan en een handige buurman leveren een relatief 
goedkope CV-installatie op (f 200,- tot f  400,- plus een kratje pils voor 
de buurman, voor een installatie van 1 tot 3 radiatoren), die vervolgens op 
de huis-CV-installatie aangesloten kan worden. Een voorwaarde voor dit 
systeem is wel dat de capaciteit van de CV-installatie groot genoeg is om 
de extra capaciteit die voor de kas nodig is, aan te kunnen.

Overdag hoeft de kas meestal maar weinig of, bij zonnig weer (zelfs als het 
vriest), helemaal niet bijverwarmd te worden. Het 's nachts op temperatuur 
houden van zo'n systeem is vaak heel wat minder eenvoudig. Afhankelijk 
van de soort regeling van de CV-installatie (b.v. kamerthermostaat, buiten
thermostaat, automatische nachtverlaging e.d.), de isolatie van de kamer 
waar de thermostaat gesitueerd is en de buitentemperatuur levert de CV- 
ketel 's nachts al of niet het benodigde warme water voor de kas. Bij een 
huiskamerthermostaat zal de nachttemperatuur meestal enkele graden ho: 
ger ingesteld moeten worden (b.v. op 18°C i.p.v. op 16°C) om de ketel 
aan de gang te houden, zeker als het huis goed geïsoleerd is. Behalve de 
kas verwarmt men dus op die manier 's nachts het huis op een hogere 
temperatuur dan eigenlijk nodig is. Indien de afstand tussen de kas en de 
ketel niet al te groot is (een tegen de gevel aangebouwde kas is b.v. 
ideaal), kan zonder extra circulatiepomp gewerkt worden. Een thermostaat-
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kraan in de kas is dan voldoende om de temperatuur in de kas te regelen. 
Om te voorkomen dat de ketel 's nachts te weinig warmte voor de kas le
vert (b.v. bij een lage ingestelde nachttemperatuur in de huiskamer), ver
dient het de voorkeur om de ketel 's nachts via een extra thermostaat in de 
kas te regelen. Hierbij moeten de radiatoren in de huiskamer voorzien wor
den van thermostaatkranen. Bovendien is hiervoor een aparte circulatie- 
pomp en mengventiel voor de radiatoren in de kas noodzakelijk. De kosten 
voor de aanleg van zo'n installatie kunnen aardig oplopen, mede omdat in 
veel gevallen de hulp van een echte verwarmingsinstallateur ingeroepen 
moet worden (tenzij de buurman tevens vakman is).
Bij de aanleg van een op de huis-CV-instaNatie aangesloten systeem speelt 
ook de afstand van de kas tot het huis een rol.
Zowel de aan- als afvoerleiding van de radiatoren in de kas moeten goed 
beschermd en goed geïsoleerd worden. Bij de kassen die ver van huis ver
wijderd zijn (die van mij staat b.v. 30 m van het huis) wordt dit een vrijwel 
ondoenlijke zaak. Een nadeel van een op de huis-CV-installatie aangesloten 
systeem is dat de kosten voor het verwarmen van de kas niet zichtbaar ge
maakt kunnen worden.
Het voordeel van een dergelijk systeem is dat het zeer bedrijfszeker, ge
bruiksvriendelijk (geen gesleep met brandstoffen) en onderhoudsvrij is en vei
lig bedreven kan worden.

(slot volgt)

N IE U W B E S C H R IJ V IN G

N otocactus scopa (Sprengel) Berger ex Backeberg 
var. xiphacanthus Abraham var. nov.

W.-R. ABRAHAM

Corpus solitarium ad 1 1 cm diametiens et ad 60 cm longum est, tum fistuliformiter curvatum et 
parte inferiore in terra iacens, epidermi glauca; spinis marginalibus non ita absconditum ut ty
pus. Costae 1 9-23 (una in planta 28) (medium arithmeticum 41 plantarum: 21 costae), pla
nae, rectae ad paulo tortae, ad 3 mm altae. Areolae novae maxime lanatae, rotundae, 3 mm di- 
ametientes, 5-7 mm inter se distantes, in demersionibus ad 1 mm latid positae; lana per aeta
tem tarde tantum amittitur. Spinae ad 30, niveae, 4-6 mm longae; 1-5 centrales quarum una 
perfusca semper ad perpendiculum distat et longissima est, ad 25 mm; in statione et plantae 
singularis spinis centralibus suffuscis observatae sunt; e 100 plantis 30 tantum plus quam 
unam centralem habent; si ita est ceterae in latera directae sunt, plerumque clariores, breviores 
et saepe non a marginalibus discernendae; spina centralis valde evidens varietati nomen tribuit. 
Flores 40 mm longi sunt et 50 mm lati; ovarium lanugine suggrisea quae sursum pergrisea est 
obtectum est; squamae omnino lanugine obteguntur et 2-3 setis albis ad 1 0 mm longis instruc
tae sunt; folia perianthii perflava sunt, pulliora quam in typo, lanceolata, 5 mm lata, 20-25 mm 
longa, obtusa acumine adnato non curvato; stamina flava usque ad 2 mm sub margine inserta 
sunt; nectarium existat; pistillum aurantiacum ad rubrum 24 mm longum est quorum 2 mm stig
mate occupantur, canaliculatem est; stigmata ad 9 colore eodem ut pistillum vel clarius acumini
bus flavis, 2-3 mm longa, paulo divaricata, autosterilia sunt. In statione aliquae plantae pistillis 
omnino flavis inventae sunt. Fructus omnino lanugine et setis ovarii obtegitur, ad 8 mm longus 
et 5 mm latus est; maturans siccatur et deinde ad libram aperitur in parte tertia infima. Semen 
0,7 mm longum et 0,7 mm latum est, testa nigra obsolete nitida, tuberculis maioribus quam in 
typo, ovalibus ad rotundis, convexis; testae cellulae punctis foveatis distinctae sunt; micropyle 
ut nucamentum magnum enata est; umbilicus minor est sed cum nucamento clare eminenti, 
strophiola cremeoferruginea est.
Statio in septentriones Minas in Departemento Lavalleja, Uruguay, est in colle ad 500 m longo, 
in altitudine 200 m. Ibi in rupibus maxime arduis et partim inviis in rimis crescunt hae plantae.
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Solum ibi pH 5.3 habet, aliae cactaceae non inveniebantur, sed in rupibus et Tillandsia species 
indescripta crescit.
Holotypus depositus in Herbario Succulentarii universitatis Coloniae Agrippinae sub numero 
WRA 1 56.

Beschrijving:
Lichaam enkelvoudig, tot 1 1 cm diameter en tot 60 cm lang, dan pijpvor- 
mig gekromd en met het onderste gedeelte op de bodem liggend. Epidermis 
blauwgroen en niet zo sterk achter de randdorens verscholen als bij de type- 
variëteit.
Ribben 1 9-23 (één plant bezit 28 ribben) met een rekenkundig gemiddelde 
van 21 ribben; ribben vlak, ongeveer 3 mm hoog, recht tot enigszins ge
draaid verlopend.
Areolen rond, 3 mm in diameter, in ongeveer 1 mm diepe kommetjes, 5-7 
mm van elkaar verwijderd, in de nieuwgroei sterk bewold. De areoolwol ver
dwijnt slechts langzaam bij veroudering.
Dorens: ongeveer 30 witte randdorens, 4-6 mm lang; 1-5 middendorens, 
daarvan altijd 1 loodrecht afstaand en de langste, tot 2 5 mm, diep donker
bruin. Op de groeiplaats werden ook planten met lichtbruine middendorens 
gevonden. Wanneer er meer dan 1 middendoren aanwezig is, hetgeen 
slechts bij 30% van de planten het geval is, staan de andere middendorens 
meer gespreid, meestal lichter van kleur, korter en soms niet van de randdo
rens te onderscheiden. De altijd zeer prominente centraal staande midden
doren is de aanleiding voor de variëteitsnaam (Grieks xiphos = floret, 
zwaard; acanthos = doren).
Bloem 40 mm lang, 50 mm breed, vruchtbeginsel gehuld in lichtgrijze wol, 
naar boven toe meer donkergrijs. Bracteolen volledig onder de wol verbor
gen; 2-3 witte, tot 10 mm lange borstelharen. Bloembladeren krachtig

Notocactus scopa var. 
xiphacanthus WRA 156

Foto ’s van de schrijver
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geel, donkerder dan bij de typevariëteit, lancetvormig, 5 mm breed, 20-25 
mm lang, stomp met aangezet puntje, dat niet gehaakt is. Meeldraden geel, 
ingeplant tot 2 mm onder de zoom. Nektarkamer aanwezig. Stamper oranje 
tot rood, 24 mm lang waarvan 2 mm betrekking heeft op de stempel, ge
groefd; stempel gelijk van kleur of iets lichter dan de stijl, met gele uiteinden, 
ongeveer 9 lobben, 2-3 mm lang, weinig spreidend. Bij enkele exemplaren 
op de groeiplaats werden zuiver gele stijl en stempels gevonden. Zelfsteriel. 
Vrucht volledig bedekt met wol en borstelharen, tot 8 mm lang en 5 mm 
breed, bij rijpheid verdrogend en dan in het onderste derde deel horizontaal 
openend.
Zaad 0,7 mm lang en breed. Testa zwart, matglanzend; knobbels groot 
(groter dan bij de typevariëteit), ovaal tot rond, gewelfd; testacellen met klei
ne putjes. Micropyle is uitgegroeid tot een forse puntvorm; umbilicus klei
ner, duidelijk puntvormig; strophiola crème-roestkleurig.
Vindplaats ten noorden van Minas, departement Lavalleja, Uruguay; slechts 
gevonden op één, ongeveer 500 m lange heuvel op een hoogte van onge
veer 200 m boven zeeniveau. De planten groeien in spleten aan zeer steile 
en deels ontoegankelijke rotsen. Het substraat had een pH van 5,3. 
Op de groeiplaats werden geen andere vertegenwoordigers van de familie 
der Cactaceae gevonden. Op de rotsen groeit wel een nog onbeschreven Til- 
la ndsia .
Holotype gedeponeerd onder nummer WRA 1 56 in het Succulentarium van 
de Universiteit van Keulen.

Notocactus scopa var. xiphacanthus werd in januari 1 983 tijdens een reis 
met Peter Schlosser op zijn zeer geïsoleerde groeiplaats gevonden en voor
zien van het veldnummer WRA 1 56. In december 1 985 bezochten Peter 
Schlosser, auteur dezes en Ari Nilson uit Porte Alegre (Brazilië) nogmaals de 
groeiplaats voor een afsluitende bestudering. Het veldnummer WRA 381 
hoort bij dit tweede bezoek.

De verzorging van de planten van deze variëteit is gelijk aan die van het type. 
De planten verlangen een zwak zuur, doorlatend substraat, normale water- 
gift in de zomer en een droge overwintering bij minimaal 5°C. Bij zo'n ver
zorging bloeien ze gewillig. In het eerste jaar blijven de zaailingen tamelijk 
klein en zijn daardoor gevoelig voor uitdrogen; na dit stadium zijn ze pro
bleemloos.
De manier waarop de vrucht zich opent is een belangrijk kenmerk van N. 
scopa en haar verwanten (N. sucineus Ritt., N. soldtianus van Vliet en N. 
neobuenekeri Ritt.). Andere overeenkomsten zijn de altijd rode stamper (op 
een enkele uitzondering na) en de zaadvorm. Dit was voor Havlicek (1 978) 
en —  met een betere beschrijving —  voor Dr. Schafer (1979) aanleiding ze 
samen te vatten in de sectie Scopanae n.n.. De nauwe verwantschap tussen 
de var. scopa en de var. xiphacanthus laat slechts een onderscheid op het 
niveau van variëteit toe. Hier zij wel opgemerkt dat de var. xiphacanthus zich 
meer van het type onderscheidt dan N. soldtianus van Vliet, welke door mij 
in 1 982 en 1 985 op twee verschillende plaatsen in het Uruguayaanse de
partement Cerro Largo aan de Braziliaanse grens kon worden bestudeerd 
(WRA 56 en WRA 300). Alle populaties behorend tot de sectie Scopanae 
en dus ook deze variëteit hebben gemeen, dat ze op hun groeiplaatsen een 
grote variabiliteit vertonen; door selectie in de cultuur gaat deze variatie
breedte vaak verloren. Deze problematiek bemoeilijkt juist bij de variëteiten 
van N. scopa geldige beschrijvingen. Dat schijnt in enkele gevallen de oor-
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zaak te zijn dat verschillende nomina nuda in deze soort bestaan, die goed 
van het type verschillen en waarvan een geldige beschrijving het inzicht in 
deze mooie plantengroep zou verbeteren.
De habitat van N. scopa var. xiphacanthus ligt ten noorden van het ver
spreidingsgebied van N. scopa var. scopa. Zij vormt de brug naar N. scopa 
var. marchesii n.n. en N. scopa var. murielii n.n., beide voor het eerst door 
Dirk van Vliet in 1968 naar Europa meegebracht. Nog verder in het noord
oosten van Uruguay, dicht tegen de Braziliaanse grens, ligt het groeigebied 
van N. soldtianus van Vliet. Deze verbindt het verspreidingsgebied van N. 
scopa var. scopa rond Minas, Piriapolis, Maldonado en Aigua in Zuid- 
Uruguay met de groeiplaatsen van N. scopa rond Pedras Altas, Sao Gabriel 
en Cacapava in Zuid-Brazilië.
De verschillen van N. scopa var. xiphacanthus ten opzichte van N. scopa 
var. scopa zijn het geringere aantal ribben, de grotere plantdoorsnede, de 
meestal enkele, lange en altijd prominente middendoren, de iets grotere en 
meer donkere bloem en de duidelijk grotere testacellen van het zaad. Een en 
ander is ook nog tabellarisch naast elkaar gezet.

Tabel
Vergelijking tussen Notocactus scopa (Sprengel) Berger ex Backeberg var. 
scopa en N. scopa var. xiphacanthus Abraham.

var. scopa var. xiphacanthus
lichaam meestal enkelvoudig enkelvoudig

tot 50 cm lang tot 60 cm lang
8-1 0 cm diameter 1 1 cm diameter

epidermis groen tot donkergroen donkergroen tot blauwgroen
ribben 30-35 (Krainz)* 1 9-23 (-28)
randdorens tot 40 ongeveer 30
middendorens 3-4 meestal 1, sporadisch 2-5

alle even lang altijd 1 prominent
rood- tot zwartachtig meestal donkerrood

bloemen 4 cm breed 5 cm breed
petalen zwavelgeel geel tot goudgeel
stempel rood geel tot lichtrood
receptaculumwol bruin lichtgrijs
testacellen klein groter
'  In 1982 konden wij Notocactus scopa var. scopa bij Piriapolis (WRA 1), Maldonado (WRA 
1 7) en Minas (WRA 1 60) bestuderen. Het onderzoek aan ongeveer 1 0 0  planten leverde een 
ribbenaantal van 23 tot 30  met een gemiddelde van 27 ribben.

Beschreibung
Körper solitär, bis 1 1 cm Durchmesser und bis zu 60 cm lang, dann pfeifenförmig gekrümmt 
und mit der Basis auf der Erde liegend. Epidermis blaugrün und nicht so stark von den Randdor
nen verborgen wie beim Typ; 1 9-23 Rippen (eine Pflanze hat 28 Rippen), arithmetisches Mittel 
aus 41 Pflanzen 21 Rippen; Rippen flach, etwa 3 mm hoch, gerade bis leicht gedreht verlau
fend. Die Areolen sitzen in etwa 1 mm tiefen Einbuchtungen, sind im Neutrieb stark bewollt, 
rund, 3 mm Durchmesser, 5-7 mm von einander entfernt. Die Areolenwolle verliert sich im Alter 
nur langsam. Dornen: Etwa 30  weiße Randdornen, 4-6 mm lang, und 1 -5 Mitteldornen, davon 
einer immer senkrecht abstehend und der längste, bis 25 mm lang, tiefdunkelbraun gefärbt, am 
Standort wurden vereinzelt aber auch Pflanzen mit hellbraunen Mitteldornen beobachtet. Wenn 
mehr als ein Mitteldorn vorhanden ist, was bei nur etwa 3 0 %  der Pflanzen der Fall ist, stehen die 
anderen seitlich, sind meist heller gefärbt, kürzer und manchmal nicht von den Randdornen zu 
unterscheiden. Der immer sehr prominente zentral stehende Mitteldorn hat der Varietät den Na
men verliehen (griechisch xiphos =  Florett, Schwert; acanthos =  Dorn). Blüte: 40  mm lang,
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50 mm breit, Fruchtknoten eingehüllt in hellgraue Wolle, die oben mehr dunkelgrau ist; Bracteo- 
len völlig unter der Wolle verborgen und 2-3 weiße, bis 1 0 mm lange Borsten tragend; Blüten
blätter kräftig gelb, dunkler als beim Typ, lanzettförmig, 5 mm breit, 20-25 mm lang, stumpf 
mit ausgesetzter Spitze, die nicht gehakt ist; Staubblätter gelb, Insertionen bis 2 mm unter dem 
Saum, Nektarrinne vorhanden; Stempel orange bis rot, 24 mm lang, davon entfallen 2 mm auf 
die Narbe, gerillt; Narbe gleich oder etwas heller als der Stempel gefärbt mit gelben Spitzen, bei 
einigen Exemplaren am Standort wurden rein gelbe Narben und Stempel gefunden, etwa 9 Nar
beästen, 2-3 mm lang, wenig spreizend. Selbststeril. Frucht völlig in die Wolle und die Borsten 
des Fruchtknotens eingehüllt, bis 8 mm lang und 5 mm breit, bei der Reife vertrocknend und 
dann im unteren Drittel horizontal öffnend. Samen 0,7 mm lang, 0,7 mm breit, Testa schwarz, 
matt glänzend, Warzen groß (größer als beim Typ), oval bis rund, gewölbt, Testazellen grubig 
punktiert; Mikropyle als großer Zapfen ausgebildet; Umbilicus kleiner, deutlich vorgewölbter 
Zapfen. Strophiola creme-rostfarbig.

Voor de Latijnse diagnose en de hulp bij het vinden van een goede naam ben ik mijn vriend Joseph Theunissen zeer dank

baar.

Literatuur
Havlicek, R., Vorschlag eines Konspektes der Grosgattung Notocactus Berger emend. Buxbaum, Mitteilungsbl. Ges. Österr. 
Kakteenfreunde 1978, nr. 3, p. 1-10; nr. 4, p. 11-22.
Schäfer, G., Die Gattung Notocactus, Kakteen/Sukkulenten 1979, p. 18

Sandweg 2, D 31 71 Hillerse 
Vertaling: Ludwig Bercht

*  *

N otocactus m uegelianus van ondergang gered!

PAUL NEUT

Sedert een aantal jaren heb ik de titelplant al in mijn bezit. Hij staat geënt op 
Trichocereus spachianus en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een 
knots van 30 cm hoogte en 1 6 cm doorsnee. Een ware prachtplant en een 
formidabele bloeier. Verleden winter echter gebeurde er iets ergs met die 
plant.
Op een avond stelde ik vast dat er een lek zat in het serredak, miniem wel
iswaar, maar af en toe viel er een druppel water op de kop van juist die 
plant; ik had het iets te laat opgemerkt. Er had zich al een rotte plek ge
vormd, net iets lager dan het groeipunt. Wat een catastrofe, juist in 't hart
je van de winter, miljaarde...enz... Niet veel zalf meer aan te strijken na
tuurlijk. Er bleef me niets anders over dan het mes te hanteren, anders ging 
die plant helemaal "chocolat''. Voorzichtig werd die hele plek uitgekerfd 
zonder daarbij de centrale vaatbundels te raken. Een echte chirurgie was 
dat. Hoe moest het nu verder? Daar de plant in het tablet stond kon ik ze er 
moeilijk uithalen, oppotten en in huis brengen om die snijwonde te laten 
opdrogen. In de koele serre laten was al evenmin goed. Dan maar radikale 
middelen toegepast. Ik had nog wat "ciment rapide" in de schuur en heb 
daarmee voorzichtig de hele holte opgevuld en lichtjes aangedrukt. De 
gelatine-achtige sappen van de snijwonde werden zodqende opgezogen 
door het cement die geleidelijk verhardde. Met bang hart ben ik tientallen 
keren gaan kijken hoe de patiënt het stelde. Hij hield het uit, vertoonde ver
der geen verrotting meer en nu (einde augustus) doet hij het nog steeds 
goed. Het groeipunt is wat verbogen; het cement heb ik er ondertussen uit
gepeuterd en de holtewand is volledig verhard. De plant leeft en blijft hope
lijk in leven. Het is geen tentoonstellingswinnaar meer maar het voor
naamste is echter wel bereikt, overleven!

Rumbo/dusstraat 16, 1 750  Schepdaal
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VERENIGINGSNIEUWS DECEMBER 1987
"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van cactussen en andere 
vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: H. Masman, Zunaweg 10, 7466 PR Zuna. Tel.: 05480-13466.
Vice-voorzitter: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964.
Secretaris: P. Melis, Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odiliapeel. Tel.: 04132-72911.
Penningmeester: J. Vrenken, Elandstraat 1, 5408 XC Volkel. Tel.: 04132-72917. Giro-rek.: 680596 t.n.v. Succu
lenta te Volkel, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland t.n.v. Succulenta te Volkel.
Voor België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Volkel.
Alg. Bestuurslid: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom. Tel.: 08389-17088.
Alg. Bestuurslid: W. Alsemgeest, Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort. Tel.: 03484-1083.
Alg. Bestuurslid: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen. Tel.: 05280-65705.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen. Tel.: 05280-65705. Inlichtingen over en 
aanmelding van lidmaatschap. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland f  35,--, voor leden in België 
Bfrs. 625 en voor elders wonende leden f 45,-. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f 7,50/Bfrs. 135.

LOSSE NUMMERS
Prijs t 5,-. Aan te vragen voor het lopende jaar bij de ledenadministratie, overige jaren bij de secretaris.

MAANDBLAD
Hoofdredacteur: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
1e Redacteur: Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081.
Foto - redacteur: F.K.A. Noltee, Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht. Tel.: 078-124200. 
Rubrieksmedewerkers: H. en R. van Donkelaar, A. Pullen, H. Ruinaard, A. v. Uijen en B. Zonneveld. 
Verenigingsnieuws: P. Melis. Sluitingsdatum 15e van de maand vóór verschijnen.
Vraag en Aanbod en Advertenties: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964. Sluitings
datum: 15e van de maand vóór verschijnen.

ADVERTENTIETARIEVEN:
1/16 pag. f  30,-; 1/8 pag. f 55,-; 1/4 pag. f 85,-; 1/2 pag. t 140,-; 1 pag. f  240,-.
Kortingen op aanvraag.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: Voor informatie over en verkoop van het Discoboek en "Wat Betekent die Naam” . M. Jamin, 
Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden.Tel. 04199-3856.
Het boek Discocactus door A.F.H. Buining. Omvat 224 pag., 60 kleurenfoto’s en 84 z/w foto ’s. Nog slechts 
voorradig in Engels en Duits. Prijs op aanvraag.
Het boek "Wat Betekent die Naam” . Verklarend woordenboek van nagenoeg alle voorkomende Latijnse 
cactus- en vetplantennamen. Prijs 1 12,50 + f  3,- verzendkosten per stuk.
Bestellen door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds te 
Ammerzoden onder vermelding van het gewenste artikel.
Clichéfonds: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Diatheek: Tijdelijk: P. Melis, Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odiliapeel.
Ruilen zonder Huilen: Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579. 
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus a f 1,50 te bestellen op girorek. 
13.45.616 t.n.v. J. Magnin.

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel hobbybenodigdheden

boeken

WIJ BIEDEN AAN:
—  een grote sortering hulpmiddelen voor de succulentenverzorging;

—  veel boeken over cactussen en andere vetplanten;

—  zeer interessante antiquarische boeken en tijdschriften 
over cactussen en andere succulenten.

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

Vraag naar onze 
gratis katalogus
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VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
1. Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 3e druk 1986. Prijs f 6,- 
per stuk.
2. Bewaarbanden voor het tijdschrift. Een jaargang per band. Prijs f 16,- per stuk incl. portokosten.
3. Verenigingsspelden in broche-vorm of als steekspeld. Prijs f 4,-- per stuk.
4. Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succulenten. Prijs per set van 10 kaarten t 2,50.
5. Propaganda-folders.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortingen.
Informatie en bestellen bij: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom.Tel.: 08389-17088 of 
door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. verkoop te Bennekom on
der vermelding van het gewenste artikel.

EVENEMENTENKALENDER

28 mei 1988 : Algemene Vergadering.
28 mei 1988 : Goudse Cactusbeurs.
4 juni 1988 : Ruilbeurs afd. Tilburg.

18 t/m 23 juli 1988 : Aloë 88. Info in het aprilnummer en bij Kees Boele, tel. 05920-40359. 
27 augustus 1988 : Ruilbeurs van het "Oosten” in de "Hanzehof”  te Zutphen.

Onze NIEUWE ZAADLIJST 1988 
is verschenen. Meer dan 2000 
soorten zaden van cactussen, 
vetplanten, tropische planten en 
botanische rariteiten.
Vraag deze gratis lijst aan.
Tevens zijn verschenen a f 2,50 
onze Euphorbia-liefhebbersgids en 
onze Hoya-Ceropegia liefhebbers- 
gids en a / 1,50 onze materialen- 
lijst. Deze 3 deeltjes te zamen f 5,--.

Bloemen- en plantentuin

VAN DONKELAAR
Werkendam Laantje 1 Tel. 01835-1430 Giro 1509830.

FRANK SÜPPLIE,
Weg langs het Kerkhof 1, (nabij Kapel i/h Zand), 6045 AN Roermond, tel. 04750-19389. 

geopend: zaterdags van 11.00 tot 17.00 uur, ook in de wintermaanden.

ONZE NIEUWE PLANTENLIJST IS VERSCHENEN! U kunt hem bestellen door overmaking van f  3,50 op glroreke- 
ning 889563.

Wlnterbestelllngen 20% korting! Onze catalogus bevat weer een groot aantal zeldzaamheden, maar natuurlijk ook 
weer EPIPHYLLUM HYBRIDEN.
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AFDELINGSNIEUWS

Afd. Brabant-België
18 december : Eindejaarsprogramma verzorgd door eigen leden.

Plaats: Tuinbouwschool, De Bavaylei 118, Vilvoorde. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Eindhoven:
4 januari 1988 : Jaarvergadering.

Plaats: Gemeenschapshuis ” De Schalm” , O.L. Vrouwendijk 31, Meerveldhoven Veldho
ven. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Hoeksche Waard:
14 januari 1988 : Jaarvergadering met na de pauze dia’s uit het grote Mamillaria geslacht door

N. Engels.
Plaats: Natuurcentrum bij de rijkshaven in Numansdorp. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Utrecht:
11 januari 1988 : Reisverslag door Nico Uittenbroek van zijn reis door het zuid-westen van de Verenigde

Staten.
Plaats: Kantine van drukkerij Hoonte aan de Varkensmarkt in Utrecht. Aanvang: 19.30 
uur. Info: W. Alsemgeest, tel. 03484-1083.

MESEM STUDIEGROEP

Enige tijd geleden is in Engeland de "Mesemb Study Group” opgericht. Viermaal per jaar wordt 
een tijdschrift uitgegeven met interessante artikelen over Mesems, waarbij veel aandacht wordt 
besteed aan de cultuur van deze planten.
De kosten bedragen £ 4. -  per jaar.
Verdere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij: Suzanne Mace, 12 Mill Rise, Brighton BN1 
5GD Engeland.

PERSONALIA

Afdeling Hoogeveen.
Secretaris: Mevr. A. Greydanus, Schapendrift 163, 9411 BP Beilen, tel. 05930-4884. 
Voorzitter: Dhr. S. Camping, Grote Drift 67, 9411 EN Beilen, tel. 05930-5633.

REIZEN NAAR SPANJE 1988

Enkele deelnemers aan de reizen naar Blanes hebben mij verzocht een reis daarheen te organise
ren in juni. Bij voldoende deelname en tijdige opgave kan dit. Vermoedelijk vertrek 3 juni 1988. 
U kunt zich daarvoor c; geven bij ondergetekende, waar u ook alle inlichtingen kunt krijgen.
Een reis in september is ook mogelijk, waarschijnlijk vertrek 2 september, de prijs is iets hoger 
dan vorig jaar. Ik ga nog na of het mogelijk is, met bijbetaling per vliegtuig terug te reizen. 
Opgave of inlichtingen bij:
W.J.M. Sterk, Wevestraat 89, 5708 AE Helmond, tel. 04920-23903.

KERSTSHOW
Bezoek onze UNIEKE KERSTSHOW met ca. 2000 verschillende soorten cactussen en 
vetplanten van een leeftijd variërend tussen de 2 en 150 jaar. Wij zijn geopend op za
terdagen en werkdagen tussen 18 december en 4 januari.

CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD LEXMOND
Tel. 03474-1718 Lakerveld 89

Geopend: zat. 8-18 uur, maandag t/m vrijdag alleen na tel. afspraak.
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UITBREIDING SPREKERSLIJST

F. Supplie, Weg langs het Kerkhof 1, 6045 AN Roermond, tel.: 04750-19389.
Dialezingen over:
- ’’Epiphytische cactussen”
- ’’Epiphytische cactussen en hun hybriden”
- ’’Epiphyllum hybriden”
- ” De geschiedenis van de Epiphyllum hybriden”
- "De naamgeving van onze bladcactussen”
- "Cactussen algemeen”
- ’’Vetplanten algemeen”
- ’’Lithops” vanaf nov.-dec. 1988 
- ’’Pelargoniums: botanische soorten en cultivars”
- ” Het geslacht Rhipsalis”
- "Schlumbergera's”
Vergoeding: Sprekersgeld f 40,-- + reiskostenvergoeding van f 0,25/km.

P. van Veen, De Gast 33A, 9801 AB Zuidhorn. Film met als onderwerp "Cactussen als hobby” . 
Over enige tijd een lezing met als onderwerp ’’Ervaringen op de Canarische Eilanden” .

VERZOEK AAN DE AFDELINGSSECRETARISSEN

In de komende maanden worden door de afdelingen de jaarlijkse ledenvergaderingen gehouden. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om een copie van het jaarverslag, financieel verslag en een ledenlijst van 
uw afdeling aan mij te zenden. Bij voorbaat dank.

Peter Melis, secretaris.

TUINAGENDA

Voor 1988 is er weer een nieuwe Tuinagenda te koop. Deze agenda die wordt uitgegeven door uit
geverij Lochem Druk bv, bevat een schat aan informatie voor elke tuinliefhebber. Buiten een lijst 
met adressen van verenigingen en instellingen die direct of indirect met tuinieren te maken heb
ben, ook Succulenta staat erin, kunnen de volgende onderwerpen worden genoemd.
Tuinagenda: Praktische wekelijkse tips over groenten, kruiden, fruit en siergewassen. 
Tuindagboek: Veel schrijfruimte voor het bijhouden van de diverse werkzaamheden in tuin en kas. 
Maandagenda: Voor elke maand een aparte rubriek vooraf met informatie en tips over wat er in de 
komende maand moet gebeuren.
De prijs van deze handige en fraai uitgevoerde agenda bedraagt f 17,50. Hij is te koop in de boek
handel.

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10, 5973 NR LOTTUM/NL 
Tel. 04763-1693

PHYLLOCACTUSSEN
meer dan 250 soorten!

Een sortimentslijst wordt u op aanvraag 
toegestuurd.'

Geopend: van dinsdag t/m zaterdag 
van 09.00 tot 12.00 en 
van 13.00 to t 18.00 uur.

B L A D K A K T U S

Binnenlandse en buitenlandse 
boeken steeds voorradig.
Wij bestellen graag voor U.

Vraag onze Bladkaktus, een 
lijst met succulente literatuur 
aan.

NATUUR & BOEK Bankastr. 10 
2585 EN 's-Gravenhage 
tel. 070-505648
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^ ^ ^ A A N B O D
Opgaven voor het januari-nummer moeten vóór 15 
januari bij de heer M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 
LH Geffen zijn. Leden van Succulenta mogen per 
jaar éénmaal gratis een advertentie zetten in deze 
rubriek. Alleen advertenties de hobby betreffende 
worden opgenomen.

Te koop: 13 jaargangen Succulenta 1973 t/m 1985. 
5 jaargangen Orchideeën 1977 t/m 1981. H. Bosch, 
Putterstraat 19, 5256 AM Heusden, tel. 04162-2078.

Te koop: 8 jaargangen Succulenta 1977 t/m 1983, 
gebonden è f 25,--. 4 jaargangen Succulenta 1983 
t/m 1987, ongebonden a f 15,--. Kleurige cactussen 
in hun natuurlijke opngeving (E. and B. Lamb), Cac
tussen en andere succulenten (E. and B. Lamb), 
Cactussen en andere succulenten (Bommeljé), On
ze Cactussen (G. Duursma), Cactussoorten (J. 
Krook) en Cacti and Succulents A f 15,-- per stuk. 
J. Adding, Kei bergen 393, 1104 LV Amsterdam ZO, 
tel. 020-998706.

Te koop: 3 jaargangen Succulenta 1960, 1965 en 
1969 gebonden. 7 jaargangen Succulenta 1970, 
1971 en 1974 t/m 1978 ongebonden. Succulenta 
jaargang 1972 januari t/m november en jaargang 
1973 februari t/m december, tevens ’’Vetplanten” 
(E. Lamb) uitg. Kosmos 1959. P. Nijhoff, Joliot- 
plaats 698, 3069 TT Rotterdam, tel. 010-4203172 na 
18.00 uur.

Te koop: Verzameling cactussen vnl. Mammillaria. 
M. Vissers, Chopinstraat 10, 5301 VL Zaltbommel, 
tel. 04180-13436.

Te koop: 10 jaargangen Succulenta 1975 t/m 1985 
waarvan 4 gebonden. G. v.d. Ham, Esdoornstraat 
20, 4191 KR Geldermalsen, tel. 03455-72521.

Te koop: Door omstandigheden verzameling cac
tussen en vetplanten w.o. ca. 200 Mammillaria en 
ca. 125 Echinocereus en vele andere soorten. Te
vens vele boeken zoals Mammillaria (Pilbeam), 
Kakteenlexikon (Backeberg), Cacti and Other Suc
culents 5-delig (E. and B. Lamb), Cactussen en an
dere Succulenten (Bommeljé) en Cacteeën Soor
ten, Herkomst en Verzorging (Barthlott). G. Hak, 
Willem Marisstraat 57, 3314 VV Dordrecht, tel. 078- 
145993.

Te koop: Jonge planten van Euphorbia obesa en 
Euphorbia meloformis. Tevens contact gezocht 
met Anacampseros-liefhebbers voor uitwisseling 
van zaden, planten en gegevens. J. van Thiel, Juli- 
analaan 1, 6191 AL Beek.

Gevraagd: Haworthia Handbook van M.B. Bayer 
(1976) alsmede stekken en/of zaden van niet alle
daagse Haworthia’s. Contacten met speciaal 
Haworthia-liefhebbers welkom. G. de Niet - 
Meester, Abeelstraat 50, 2565 XR Den Haag, tel. 
070-636853.

Gevraagd: Das Sukkulentenlexikon van Herman 
Jacobsen Kiel ± 1963, Gustav Fischer Verlag Je
na en Tuinbloemen, handboek voor de liefhebber 
van Kees Hana Heemstede 1957. B. de Lange, 
Kon. Wilhelminaweg 288, 2802 HX Gouda.

Te koop: Zwarte plastic potten 5 cm. doorsnede. 
Joop Franken, Graaf Gerlachsingel 5, 3434 GL 
Nieuwegein, tel. 03402-65141.

Te koop: Al. kas Eden Solar 68,250x185x217, 2 jaar 
oud, nieuwprijs t 1.050,-- met 2 dakramen, el. 
raamventilator, propaankachel Waemgrow nieuw
prijs f 300,-- met isolatie en betonfundering 20x10. 
Vraagprijs voor het geheel f 800,--. L. Platte, Euro- 
palaan 109, 5152 NK Drunen, tel. 04163-77684.

DE KALENDER VOOR 1988 IS TE KOOP

In samenwerking met een aantal Belgische verenigingen is ook voor 1988 weer een fraaie cactus-
kalender gedrukt.

De kalender is te bestellen door overmaking van het juiste bedrag onder vermelding van: "Kalen
der ’88” , op giro 680596 of bankrek. 55.32.38.981 t.n.v. Succulenta Volkel. De prijzen zijn als volgt:

Een kalender f 10,50
twee kalenders t 8,00/stuk
drie kalenders f 7,50/stuk
vier en vijf kalenders f 7,00/stuk
zes en zeven kalenders f 6,75/stuk
acht en meer kalenders f 6,50/stuk
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NACHTRAG ZUR PFLANZENLISTE
1987/88

DM DM
Echinocereus acifer 5,- bis 10,-

coccineus v.paucispinus 3,-
fasciculatus 3 , - bis 4,-
fendleri v.rectispinus 3 , - bis 4,-
radians 8,- bis 14,-
salm-dyckianus 6,- bis 8,-

Lobivia boliviensis 3,- bis 5,-
lauramarca 4 , - bis 7,-

Aloe barbadensis 19,-
suzannae 10,-

Haworthia truncata 10,-

Bijzondere botanische planten, speciaal
cactussen en andere Succulenten.

KWEKERIJ PIETERS, Hamweg 6, 
9623 PB Lageland (tussen Groningen 
en Slochteren). Tel.: 05981-204. 
Geopend: donderdag, vrijdag en 

zaterdag van 9-18 uur.

SOUTHWEST SEEDS
CACTUSSEN- EN VETPLANTENZADEN
Schrijf vandaag nog voor gratis zaadlijst

DOUG a VIVI ROWLAND
200 Spring Rood • Kempiton, Bedford • England MK42-4ND 

Telephone Bedford (0234) SB9 70

ZAADAANBIEDING CLICHÉFONDS

De nu voor U liggende zaadlijst telt een groter aantal nummers dan ooit tevoren. Dat bete
kent niet, dat er ook een groter aantal soorten in voorkomt, want een aantal soorten komt 
tweemaal in de lijst voor. Het leek ons eerlijker om zaden die van verschillende handelaren 
of liefhebbers afkomstig zijn in vele gevallen niet onder één nummer onder te brengen. Oor
zaak van de doublures is meestal het gratis meezenden van een aantal soorten door zaadle- 
veranciers, die uiteraard moeilijk kunnen weten welke soorten al voorradig zijn.
In het vorige seizoen werd voor vrijwel evenveel geld zaden gekocht als een jaar eerder. Dit 
ondanks het veel grotere aanbod. Toch steeg de nettowinst van het Clichéfonds aanzienlijk. 
Twee oorzaken zijn daarvoor aan te wijzen. De Amerikaanse dollar verminderde aanzienlijk 
in waarde, waardoor de aankoop van zaden minder kostte. Ook werd voor zover mogelijk 
minder zaad per soort aangekocht, hetgeen goedkoper is. In énkele gevallen waren we daar
door wat vroeg uitverkocht, maar men kan natuurlijk geen onbeperkte voorraad inslaan ten 
koste van de winst.
Ook dit seizoen is dezelfde werkwijze gevolgd. Wel is getracht de liefhebber ook te laten pro
fiteren van de goedkopere dollar door in veel gevallen een groter aantal zaden per portie te 
verpakken.
In de zaadlijst is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de naamgeving in het Kakteenlexikon 
van Backeberg of het Sukkulentenlexikon van Jacobsen. Waar geen zekerheid bestond is de 
naam van de leverancier zonder commentaar aangehouden. Bij een aantal soorten zijn veld- 
nummers vermeld:
AB = Albert Buining; C = Cole; E = Esteves Pereira; FR = Friedrich Ritter; HK = Horst 
Kuenzler; HS = Heinz Swoboda; HU = Leopoldo Horst; KK = Karel Knize; LAU = Alfred 
Lau; WR = Walter Rausch.
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Evenals vorig seizoen zijn bij de soorten de namen van de leveranciers aangegeven. De za
den van liefhebbers zijn onder één symbool opgenomen, m.u.v. de zaden van dhr. Eerkens, 
die apart zijn opgenomen. De naam van de liefhebber die de zaden leverde kan desgewenst 
bij het Clichéfonds worden opgevraagd. Wanneer als vervanger, dezelfde soort afkomstig 
van een andere leverancier wordt gezonden is dit op het zakje aangegeven.
De volgende symbolen zijn gebruikt in de tweede kolom van de zaadlijst voor de leveranciers 
van zaden:
C = Christa's Cactus, Coolidge (USA)
E = G. Eerkens, Commewijne (Suriname)
H = Gebr. De Herdt, Rijkevorsel (B)
L = afkomstig van liefhebbers (welke is na te vragen bij het Clichéfonds)
M = Mesa Garden (Steven Brack), Beien (USA)
N = Hildegard Nase, Tucson (USA)
S = Albert Schenkel, Hamburg (BRD).
Z = afkomstig van botanische tuinen in Zuid-Afrika.
De zaden zijn per geslacht genummerd. De geslachten hebben een éénduidige afkorting ge
kregen, die vóór de geslachtsnaam is vermeld. Per geslacht zijn de soorten niet steeds alfa
betisch genummerd!
De wijze van bestellen is hierna aangegeven.
Hoewel de laatste jaren in Succulenta geen oproep meer wordt gedaan om zaden in te zen
den zijn deze zaden toch nog steeds zeer welkom. Een aantal liefhebbers zendt ons dan ook 
nog steeds zaden, die we dankbaar in de lijst gebruiken, eventueel bij de gemengde za
den. Hartelijk dank aan deze inzenders! Ook volgende seizoenen rekenen we weer op U! 
De liefhebberszaden waren afkomstig van: Mevr. W. v. Brussel, Someren; de heren M. Bollen, 
Geulle; A. Bongaards, De Lier; G. Eerkens, Suriname; Th. Gommans, Smakt; A. Goossens, 
Duffel; F. Maessen, Herkenbosch; P. Melis, Odiliapeel; A. Peters, Uffelte; J. Schraets, Venlo; 
W. Sterk, Helmond; F. Süpplie, Roermond; C. Tuyn, Assendelft; P. Wijnen, Someren 
Ook onze dank aan de leveranciers van zaden, die ons vaak zeldzame soorten leverden. 
Ook dit jaar werden de zaden geteld door mevr. v. Brussel, Someren en door de heren Her
mans, Reuver en Noël, Roermond. De verzending zal geschieden door dhr. en mevr. Vel- 
mans, Tegelen en ondergetekende.
In het Februarinummer van Succulénta zal, zoals gebruikelijk, een lijst verschijnen van de 
nummers, waarvan dan nog een behoorlijke voorraad aanwezig is.

WIJZE VAN BESTELLEN

1. Bestel via de bijgevoegde bestellijst, die uit het blad kan worden gescheurd zonder be
schadiging van de rest van het blad. Geef in de juiste kolommen aan welke soorten U 
wilt ontvangen.
a. Bestel de normale soorten ó f 0,60 (Bfrs 11) door op de achterkant van het bestelfor

mulier de gewenste soorten te vermelden op de volgende wijze:
MAL 2, 14, 33 etc. (Geslachtsaanduiding gevolgd door nummer van de soort).

b. Bestel soorten a f 2,- (Bfrs 38) op de voorkant van het bestelformulier in de daarvoor 
bestemde ruimte. De soorten van t 2,- (Bfrs 38) zijn gemerkt met het teken $.

c. Bestel de soorten die U per 5 porties è f 2,40 (Bfrs 45) wilt bestellen op de daarvoor 
bestemde ruimte aan de voorzijde van het bestelformulier.
Let op: alleen de soorten gemerkt met % of %o kunt U per 5 porties bestellen.

d. Bestel soorten è f 10,-- (Bfrs 190) per 1000 of 1300 zaden ook in de daarvoor bestemde 
ruimte op de voorzijde van het formulier.
De soorten waarbij dit mogelijk is zijn gemerkt met %o.

e. U kunt ook 10 soorten van één geslacht bestellen en de keuze van de soorten aan ons 
overlaten. Deze 10 porties (allemaal verschillende soorten!) kosten f 5,-- (Bfrs 95). U 
kunt deze pakketjes bestellen door in de daarvoor bestemde ruimte aan de achterzij
de van het bestelformulier de gewenste geslachten duidelijk aan te kruisen.

Geeft U vooral voldoende vervangers op!!! Indien U geen vervangers opgeeft, zenden wij 
U vervangers naar onze keuze, die misschien niet Uw keuze zouden zijn!
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Vul het bestelformulier volledig in: dus TWEEMAAL Uw naam en adres (het bovenste 
strookje wordt door ons als adreskaartje op de bestelling geplakt), 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 geen geld in bij Uw bestelling, 
omdat U zich dan bij vermissing nergens op kunt beroepen en omdat Uw bestelling 
dan aangetekend verzonden zou moeten worden.

b. In België:
Door storting van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. 000.11.41.809-22 van de 
Belgische Postgirodienst t.n.v. Succulenta Volkel. Vermeld op het betaalformulier 
Zaadbestelling, omdat onze penningmeester anders de reden van de betaling niet 
weet.
Betaal bij voorkeur niet per bank, omdat U dan f 10,- (Bfrs 190) extra dient over te ma
ken voor bankkosten. Eventuele verschillen worden verrekend door toezending van 
meer of minder porties zaden.

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 10,- extra overgemaakt te worden i.v.m. 
bankkosten.

3. Voor de bestellingen geldt een minimum bedrag per bestelling van f 5,- (Bfrs 95) exclu
sief de Portokosten van f  1,- (Bfrs 19).
Bij bestelling boven f 25,- (Bfrs 500) nemen wij de Portokosten voor onze rekening!!
De bestellingen worden gereedgemaakt na ontvangst van het bestelformulier en verzon
den na ontvangst van het verschuldigde bedrag.
Het uitvoeren van de bestelling kan enkele weken in beslag nemen. Daarom verzoeken 
wij U niet binnen één maand na de bestelling te informeren naar nog niet ontvangen za
den.

Tenslotte wensen wij U veel genoegen bij het uitzoeken van de soorten en veel geluk bij het 
zaaien.
Te zijner tijd zijn we dankbaar voor een berichtje over de resultaten.

Namens het Clichéfonds, 
J.A. Schraets

ZADEN VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN 1987-88

Tenzij anders aangegeven bedraagt de prijs 7 0,60 (Bfrs 11) per portie.
De porties bevatten minimaal 20 zaden, tenzij het aantal zaden bij de soort is aangegeven. 
De herkomst van de zaden is in de tweede kolom aangegeven.
$ = f 2,- (Bfrs 38) per portie.
% = ook verkrijgbaar per 5 porties voor de prijs van 4 porties f 2,40 (Bfrs 45).
%o = ook verkrijgbaar in porties van 1000 zaden (bij gemengde zaden minimaal 1300 za

den) è f 10,- (Bfrs 190). Deze soorten zijn ook per 5 porties voor de prijs van 4 por
ties te krijgen, 

zpp = zaden per portie.
Vergeet niet bij Uw bestelling ook de geslachtsaanduiding te vermelden!
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ZADEN VAN CACTUSSEN AUS AUSTROCEPHALOCEREUS
Fraaie, vaak behaarde en berijpte, Bra-

ACA ACANTHOCALYCIUM ziliaanse zuilen. Ook zonder bloei zeer
Argentijns geslacht van bolcactussen attractieve planten. Helaas zijn de
met gemakkelijk verschijnende fraaie en meeste soorten nogal kougevoelig.
grote bloemen. Geschikt voor beginners 01 N % dolichospermaticus (als zaailing bijna
en niet kougevoelig. zwart, later prachtig blauw)

01 H catamarcense (met geel-oranje bloem) 02 N dybowskii HU 160 (dicht wit behaard)
02 L glaucum (blauwgroene epidermis; grote 03 N % estevesii (prachtig blauw met gele of

gele bloemen) bruine bedoorning)
03 H glaucum 04 N % purpureus (schitterend blauw berijpt)
04 H klimpelianum (witbloeiend) 05 H albicephalus (zware goudgele bedoor
05 L peitscherianum (wit-roze bloem) ning)
06 H peitscherianum
07 H thionanthum (zwavelgele bloem) AYLOSTERA
08 L variiflorum (overgangsvorm naar A. cata

marcense; bloem geel tot oranje-rood)
zie Rebutia

09 H variiflorum AZT AZTEKIUM
10 H violaceum (grote seringkleurige bloem) Zeldzame langzaam groeiende bolcac- 

tus uit Mexico. Kweek op eigen wortel
ANC ANCISTROCACTUS is door de uiterst langzarfie groei zeer

Noordamerikaanse planten met penwor- moeilijk. Niet kougevoelig.
tel en haakdoorns. Niet kougevoelig. 01 H ritteri

01 M brevihamatus (kleinblijvend; kleine
bleekroze bloem) BAR BARTSCHELLA

02 S % scheeri (fraaie, zwartbruine haakdoorns) Monotypisch geslacht, ook wel inge
03 H megarhizus 10zpp (grote vlezige penwor- deeld bij Mamillaria. Grootbloemig en

tel) niet kougevoelig.
04 H scheeri 01 N % schumannii 15zpp

02 H schumannii 15 zpp
ARI ARIOCARPUS

Langzaam groeiende, kleinblijvende BLO BLOSSFELDIA
planten met grote penwortel. De kweek Zeer klein blijvende bolcactussen. Ze
is moeilijk, daarom wordt enten veel bloeien al bij minder dan 1 cm 0 . De
toegepast. Niet kougevoelig. kweek is niet gemakkelijk. Niet kouge

01 H furfuraceus 10zpp (vrijwel witte bloem) voelig.
02 H retusus 10zpp (bleekroze bloem, 0 tot 4 01 H liliputana (witbloeiend, grijsgroene epi

cm) dermis)
03 H trigonus 10 zpp (tot ca. 10 cm 0 ) 02 H minima (koppen tot 2 cm 0 ).

AST ASTROPHYTUM BOL BOLIVICEREUS
Geliefde Mexicaanse bolcactussen. De Vrij klein blijvende zuilen. Bloei ge
planten zijn wat gevoelig voor vocht en makkelijk met prachtige zygomorfe
moeten daarom snel na het kiemen ge bloemen. Niet erg kougevoelig.
lucht worden. Het zijn gemakkelijke 
bloeiers met meestal grote gele bloe

01 S samaipatanus

men. De planten zijn niet kougevoelig. BRI BRASILIC ACTUS
01 N asterias (zeeëgelcactus; doornloos en Dichtbedoornde, aan Notocactus ver

zeer geliefd) wante bolcactussen. Gemakkelijk te
02 C capricorne (bokshoorncactus; woest be- kweken en niet kougevoelig.

doornd; enorme gele bloem met rode 
keel)

01 L % graessneri (groengele bloem)

03 M capricorne v. minor (zachte, donkere BUI BUININGIA
zeer lange bedoorning) Kortzuilige planten uit Minas Gerais,

04 M myriostigma v. columnare Brazilië. Bloemen verschijnen in cul
05 S myriostigma v. columnare subv. gla tuur pas op latere leeftijd. Kougevoe

brum (zonder witte stippen) lig-
06 N senile (lijkt op A. capricorne, maar de 01 N aurea (fraaie goudgele bedoorning)

doorns vallen later niet af) 02 N purpurea (de naam komt van de rood-
07 M senile v. aureum (in de nieuwgroei met 

goudgele doorns; prachtig)
purperen bloem)

08 L myriostigma v. strongylogonum subv. CAC CACTUSZADEN GEMENGD
nudum (zonder witte stippen) 01 L Mengsel van een zeer groot aantal

09 N myriostigma (de ’echte’ bisschopsmuts) soorten, afkomstig van liefhebbers. Al
10 N ornatum (de sierlijke, zwaarder be- leen verkrijgbaar in porties van mini

doornd dan de meeste soorten) maal 150 zaden a f  2,40 (Bfrs 45) of
11 L Gemengd van minimaal 1300 zaden a f  10,--(Bfrs

190).
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CEC CEPHALOCEREUS
De echte grijsaardcactus. Zaailingen 
zijn erg gevoelig voor wortelhalsrot en 
daardoor valt de kweek op eigen wortel 
niet mee. Niet kougevoelig.

01 c senilis

CER CEREUS
Meest groot wordende zuilcactussen 
met grote, witte nachtelijke bloemen.
De kweek is in het algemeen gemakke
lijk. Sommige soorten zijn wat kouge
voelig.

01 s chalybaeus (kan al kleiner dan 1 meter 
bloeien)

02 S % forbesii (met zware donkere midden- 
doorn)

CLE CLEISTOCACTUS
Slanke Zuidamerikaanse zuilen. Vaak 
rijkbloeiend met buisvormige bloemen, 
die maar weinig openen. Weinig kouge
voelig en gemakkelijk te kweken.

01 c  % hyalacanthus (zeer slank; helderrode 
bloem)

02 S % micropetalus (zeer rijk bloeiende door 
Ritter beschreven soort)

03 M % smaragdiflorus
04 S strausii (sneeuwwitte, zachte bedoor- 

ning)
05 S % sucrensis (wijnrode bloem)
06 S % Gemengd
07 H % Hybride (X Oreocereus) (goudgele be- 

doorning en witbehaard)

COA COCHEMIEA
Op Mamillaria lijkende kortcylindrische 
planten met zygomorfe bloemen. Veel 
soorten zijn zeldzaam in cultuur. Niet 
kougevoelig.

01 N poselgeri (wordt vrij lang; bloeit in cul
tuur zelden)

02 N setispina (bedoorning borstelig; midden- 
doorn gehaakt)

03 H pondii 10zpp (blijft klein; schitterend be- 
doornd)

COP COPIAPOA
Fraaie, geliefde bolcactussen uit Chili. 
Meestal geelbloeiend. Het zijn lang
zaam groeiende, sterke planten. Niet 
kougevoelig.

01 M humilis (kleinblijvend)
02 H barquitensis (kleinblijvend; bruine epi

dermis)
03 H esmeraldana (kleinblijvend)
04 H marginata (later tot 60 cm lang en 10 

cm 0)
05 H mollicula (blijft klein; spruit niet)
06 H montana (wordt groter; bloem vrij groot 

en geurend)
07 N tenuissima (dwergvorm; zeer donkere 

epidermis)

COY CORYPHANTHA
Noordamerikaanse bolcactussen, die 
bloeien uit een groef boven de areolen

met meest gele bloemen. Het geslacht 
wordt door de liefhebber nogal eens 
veronachtzaamd. Alle soorten zijn wei
nig kougevoelig en enkele kunnen zelfs 
vorst verdragen. De kweek is probleem
loos.

01 N asterias (roze bloem)
02 N biseean' (ook wel ingedeeld bij Escoba- 

ria)
03 M echinoidea (kleinblijvend; grote gele 

bloem)
04 N echinus (dicht bedoornd; kleinblijvend)
05 M gladiispina (tot 10 cm hoog en 6 cm 0)
06 C hesteri (ook wel ingedeeld bij Escoba- 

ria; bloem purper)
07 S implexicoma (schijnt op C. radians te 

lijken)
08 c macromeris (door Backeberg ingedeeld 

bij Lepidocoryphantha)
09 S % maiz-tablasensis (blijft vrij klein)
10 M obscura (oranjegele bloem met rode 

keel)
11 M poselgeriana v. valida (groeit langzaam; 

roze bloem)
12 S pycnacantha (blauwgroene epidermis)
13 N recurvata (platrond, tot 20 cm 0)
14 M % salmdyckiana 15zpp (weinig spruitend)
15 M scheeri v. valida (vgls. Backbg. C. neo- 

scheeri)
16 M villarensis (niet spruitend)
17 N vivipara v. radiosa (purperroze bloem)
18 M vivipara v. rosea
19 % Gemengd
20 H bumamma (grote knobbels; vrij grote 

bloem)
21 H calipensis (wollige schedel)
22 H difficilis (blauwgroene epidermis)
23 H werdermannii (gele bloem met rode 

keel)
24 N sulcata (spruitend)

DIC DISCOCACTUS
Warmteminnende, cephaliumvormende 
bolcactussen uit Brazilië. Nachtbloeiers 
met grote, geurende witte bloemen. 
Kougevoelig.

01 N % alteolens HU 232 10zpp (tot 22 cm 0)
02 N % horstii HU 360 10zpp (bruine epidermis; 

blijft klein)
03 N % insignis HU 347 10zpp (krachtige zwarte 

doorns)
04 N latispinus HU 146 10zpp (zware donkere, 

afgeplatte doorns)

DOL DOLICHOTHELE
Ook ingedeeld bij Mamillaria. De bloei 
is vaak rijk. De kweek is meestal een
voudig, mits niet in de volle zon. De 
planten zijn niet kou- maar wel vochtge- 
voelig.

01 L % camptotricha 25zpp (vormt groepen; 
kleine witte, geurende bloemen)

02 N longimamma (tot 6 cm grote gele bloe
men)

03 N saffordii (vlgs. Backbg. Mamillaria)
04 N % sphaerica (zodevormend; zeer grote gele

bloem)
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05 H zep hyran tho ide s  (bloem  w it m et roze 
m iddenstreep)

E C A E C H IN O C A C T U S
G ro o tw o rd e n d e  b o lca c tu sse n . B loei 
h o o g s te n s  op  la te re  le e ftijd . N ie t kou- 
g e voe lig . De ee rste  so o rt is  g e sch ik t 
vo o r be g inners .

01 S % g ru so n ii (de bekende schoonm oeder- 
s to e l)

02 N p o lyce p h a lu s  (kw eek m o e ilijk !)
03 N xe ra n th e m o id e s  (kw eek m o e ilijk !)

E C C E C H IN O C E R E U S
W eekvlez ige , ko rt zu ilvo rm ig e  p lan ten  
u it N oord-A m erika . Vaak ge le  o f paar
se b loe m en m et een g roene stam per. 
D ankbare  p lan ten , d ie  een m a x im um  
aan l ic h t en in de w in te r een koe le  
s ta n d p la a ts  verlangen . In he t a lg e 
m een is de kw eek eenvoud ig . Een aan
ta l so o rte n  kan vo rs t verdragen.

01 N % b e rla n d ie ri (vlgs. B ackbg . E. b la n c k ii v. 
b e rla n d ie ri; ka rm ijn ro ze  bloem )

02 C % ca e s p ito s u s  (zeer g ro te  roze b loem )
03 C ca e s p ito s u s  v. pu rpureus
04 M c h lo ra n th u s  v. n e o ca p illu s  (zaailingen 

fra a i behaard)
05 N c in e ra sce n s  (zodevorm end; fo rse , pur- 

pe rb lo e ie n d e  p lan t)
06 M c o c c in e u s  (vorm t g roepen; b loem  

sch a rlaken)
07 C % d a sya ca n th u s  25zpp (gele b loe m ; p e c

t in a te  bedoorn ing )
08 N d a v is ii (ook w el a ls  var. van E. v ir id if lo 

rus be schouw d)
09 N fa s c ic u la tu s  v. bonkerae  25zpp (ook 

b e sch o u w d  a ls  var. van E. fen d le ri)
10 C % fe n d le ri 25zpp (purperen bloem )
11 C % fitc h i i  25zpp (roze b loem  m et do n ke r

de r keel)
12 N foe b e a n u s  HK 303 (zeer g ro te  roze 

b loe m  m et w it te  keel)
13 N kn ip p e lia n u s  (vrijw e l on bedo orn d ; b o l

vorm ig)
14 M le d in g ii (ze ldzaam ; pu rperen bloem )
15 M p e c tin a tu s  v. w e n ig e ri
16 C % p e n ta lo p h u s  (zodevorm end; g ro te  lila  

b loe m  m et w itte  keel)
17 M p o lya ca n th u s  (zodevorm end; ka rm ijn 

k le u rig e  bloem )
18 M p u lc h e llu s  v. w e in b e rg ii
19 c r ig id is s im u s  25zpp (regen boo gcactu s ; 

o o k  b e sch o u w d  a ls  var. van E. p e c tin a 
tus)

20 M ru ssa n th u s  (b ru in ro de  bloem )
21 C s tra m in e u s  25zpp (vorm t g roepen; g ro 

te  pu rperen  bloem )
22 M v ir id if lo ru s  (b li jf t  v rij k le in ; ge e lgroene 

b loem )
23 S %0 G em engd (zeer be perk t in p o rtie s  van 

1000 zaden ve rk rijg b a a r!)
24 H am oenu s (la a g b lijve n d ; he ld e rro de  

b loem )
25 H arm a tu s  (g ro te  pu rperen  b loem en)
26 H b a ile y i v. b ru n is p in u s  (d ich t ro o dbru in  

bedoornd)

27 H b r is to li i  v. p s e u d o p e c tin a tu s  (fraa ie  
pu rperen  b loe m en)

28 H ca e s p ito s u s
29 H fitc h i i
30 H flo re s ii (h e lde r pu rperen  b loem )
31 H g e n try i (v rijw e l d o o rn lo o s ; p ra c h tig e  ro 

ze b loem )
32 H g ra n d is  10zpp (ze ldzam e s o o rt m e t g ro 

te  la v e n d e lk le u rig e  b loem en)
33 H h e m p e lii 10zpp (g ro te  lila ro ze  b loem )
34 H k n ip p e lia n u s  v. k ru egeri (zachtroze  

b loem , d ie  in de  sch e d e l ve rs c h ijn t)
35 H k n ip p e lia n u s  v. re yes ii (s te v ig  w itb e - 

doornd)
36 H la u ii 10zpp (d w e rg so o rt m e t roze b lo e 

men)
37 H lo n g is e tu s  LAU 1538 10zpp (van S ie rra  

de C arm en/C oah.)
38 H m o rr ic a lii (d iep  pu rperen  b loe m )
39 H p a p illo s u s  10zpp (g ro te  g e le  b loem  

m et rode kee l)
40 H p e c tin a tu s  v. r ig id is s im u s  (ook w e l E. 

r ig id is s im u s )
41 H % p e c tin a tu s  v. ru b is p in u s  10zpp (p ra c h ti

ge pu rperen  b e d o o rn in g ; s c h itte re n d )
42 H p rim o la n a tu s  10zpp (vo rm t in de sch e 

del lang e  bo rs te ls )
43 H p u rp u re u s  (s la n k  c y lin d r is c h ; b ru in 

purperen  b loem )
44 H re ic h e n b a c h ii (k le u r b e d o o rn in g  va

riee rt, vaak b ru in a c h tig )
45 H ro e tte ri (g ro te  pu rperen  b loe m )
46 H sch w a rz ii (p urperen  b lo e m  m e t w itte  

s te m p e ls )
47 H s c iu ru s  (zeer g ro te  roze-purperen 

b loem )
48 H sp in ig e m m a tu s  (g oudg e le  be d o o rn in g ; 

pu rperen  b loem )
49 H s u b in e rm is  (v rijw e l d o o rn lo o s ; g ro te  

ge le  b loem )
50 H ta y o p e n s is  v. LAU 779 (van

Y ecora /S on.; zeer g ro te  g e le  b loem )
51 H w e b s te ria n u s  (d ich t go u d g e e l be 

do ornd ; b loe m  la ve n d e lk le u rig )
52 H d a v is ii 10 zpp
53 N la u ii 15zpp

E C F E C H IN O F O S S U L O C A C T U S
T yp isch e  b o lc a c tu s s e n  m e t g e g o lfd e  
ribb en . K le in b lijv e n d  en zeer vroege 
b lo e ie rs . G e m a k k e lijk  te  kw eken  en 
n ie t ko u gevoe lig .

01 S % a lb a tu s  (ca. 35 ribb en ; w itte  b loem )
02 M c o p to n o g o n u s  (so ort m e t he t k le in s te  

a a n ta l ribben)
03 M cris p a tu s
04 S m u lt ic o s ta tu s  (m eer dan 100 ribben)
05 H d ic h ro a c a n th u s  (roze-v io le tte  b loem )
06 H la m e llo s u s
07 H o b v a lla tu s  (p u rpe rro de  b loem )
08 H ochote rena us
09 H spec. LAU 751 (van 18 M arzo/N .L.) 

(ro odb ru ine , a fg e p la tte  m id d e n d o o rn s )
10 H tr ic u s p id a tu s  (g roen ge le  b loem )
11 H v io la c if lo ru s
12 L z a ca te ca se n s is  (ve e lrib b ig )

103



13 N pentacanthus (vrij grote, diepviolette 
bloem)

14 L % Gemengd

ECM ECHINOMASTUS
Dichtbedoornde Noordameriaanse bol
len. Meest kleinblijvend en niet kouge
voelig.

01 M durangensis 15zpp (blijft bolvormig en 
vrij klein)

02 M dasyacanthus (ook wel beschouwd als 
var. van E. intertextus)

03 H acunensis 10zpp (roodachtige bedoor
ning; zeldzaam)

04 H erectocentrus 10zpp (zware purperen be
doorning; zeldzaam)

05 H intertextus 10zpp (zware heldere be
doorning)

06 H lauii 10zpp (lijkt op E. unguispinus)
07 H mariposensis var. nov. (de 

Monclova/Coah.) 10zpp (roze bloem)

ECN ECHINOPSIS
Veel gekweekte en zeer gemakkelijk te 
verzorgen planten. Aantrekkelijke grote 
bloem met een lange bloembuis, vaak 
geurend. Niet kougevoelig.

01 M cochabambensis (witte bloem; rijkelijk 
spruitend)

02 M herbasii (platrond; witbloeiend)
03 M rhodotricha (witte bloem; later cylin- 

drisch)
04 M shaferl (later cylindrisch)
05 M silvestrii (reukloze, witte bloem)
06 M spec. LAU 400
07 M tapecuana
08 L denudata
09 H tapecuana FR 777

ENC ENCEPHALOCARPUS
Kleine bolcactus met penwortel. De 

iplanten van dit monotypisch geslacht 
zijn niet kougevoelig, maar door-de 
langzame groei en de vochtgevoelig- 
heid moeilijk.

01 H strobiliformis 10zpp

EPT EPITHELANTHA
Kleine witte bolcactussen met minus
cule bloemen. Verwant met Mamillaria. 
Niet kougevoelig. Kweek op eigen wor
tel moeilijk.

01 C micromeris 10zpp

ERC ERIOCACTUS
Ook wel ingedeeld bij Notocactus. De 
kop keert zich naar het licht. Geschik
te planten voor beginners, die niet kou
gevoelig zijn.

01 H amplicostatus (lange zachte goudgele
bedoorning)

02 L % schumannianus v. nigrispinus (lange 
donkere bedoorning)

ESC ESCOBARIA
Kleine Noordamerikaanse bolcactus- 
sen. Vrij klein geslacht en daardoor

geliefd bij liefhebbers met weinig ruim
te. Niet kougevoelig en rijkbloeiend.

01 C albicolumnaria 15zpp (dichte sneeuw
witte bedoorning)

02 M chaffeyi (iets zuilvormig)
03 M chihuahuensis (bruinachtige bedoor

ning)
04 M dasyacantha (zwaarbedoornd)
05 M % duncanii 15zpp (blijft klein; roze bloem)
06 M % laredoi 15zpp
07 M $ leei (blijft zeer klein)
08 M lloydii (vormt groepen; bloem groen

achtig)
09 C nelliae 10zpp (=  Coryphantha minima)
10 c  % orcuttii v. koenigii
11 c  % runyonii (bloem scharlakenkleurig)
12 M sandbergii 10zpp
13 M strobiliformis (=  E. tuberculosa)
14 C varicolor (niet spruitend)
15 M % villardii 15zpp
16 M zilziana 15zpp (spruit; geelgroene 

bloem)
17 H albicolumnaria 10zpp
18 H chaffeyi
19 H dasyacantha
20 H henricksonii 10zpp (lijkt veel op Mamil

laria viperina)
21 H muehlbaueriana 10zpp (roodbruine mid- 

dendoorns)
22 H tuberculosa (=  E. strobiliformis)

FER FEROCACTUS
Geslacht van meest grootwordende, 
zwaarbedoornde bolcactussen uit 
Noord-Amerika. Bloei treedt in verza
melingen meestal pas op hogere leef
tijd op. De kweek is zeer eenvoudig en 
de planten zijn niet kougevoelig.

01 N % alamosanus (wordt niet zeer groot; niet 
zeer dicht bedoornd)

02 S % coloratus (krachtige, korte, haak
vormige middendoorn)

03 S % glaucescens (grijsgroene opperhuid; 
goudgele bedoorning)

04 C herrerae
05 C latispinus (blijft relatief klein; zware 

bedoorning)
06 S % macrodiscus 25zpp (fraaie aanliggende 

kleurrijke bedoorning)
07 S rectispinus 25zpp
08 N viscainensis 25zpp (ook wel F. penin

sulae v. viscainensis)
09 S % horridus 25zpp (zware lange haak- 

doorns)
10 S % robustus (spruit op latere leeftijd nog

al)
11 H chrysacanthus (een der mooiste

Fero's; langzame groeier)
12 H % diguetii (de grootste soort van dit 

geslacht)
13 H emoryi (grote viltige areolen)
14 H gatesii (vrij zeldzaam; afkomstig uit

Baja California)
15 H peninsulae (schitterende rode bedoor

ning)
16 H peninsulae v. viscainensis
17 H viridescens (bloeit al als kleinere plant)
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DRUKWERK

Dhr. 
Aan Mevr.. 

Mej.

(adres)

(postcode) (plaats)

Clichéfonds ’’Succulenta" 
Tegelseweg 131 
5912 BD VENLO

Ondergetekende wenst de hieronder en aan ommezijde vermelde soorten 
uit de lijst 1987-1988 te ontvangen.

Soorten a f  2,- (Bfrs 38) Vervangnrs. soorten a f 2,-

Porties a 1 2,40 (Bfrs 45) Vervangnrs. porties a f  2,40

Porties è f  10,-- (Bfrs 190) Vervangnrs. porties a f  10,--

Dhr.
Bestelling van: Mevti 

Mej.

(adres)

(postcode) (Plaats)
Totaal bestelling:
______ soorten è f 0,60 = t __________ è Bfrs 11 = B frs________.—
______ soorten è f 2,00 = f __________  ó Bfrs 38 = B frs-----------------
______ porties è f 2,40 = f __________  è Bfrs 45 = B frs-----------------
______ porties a f  10,-- = f __________  a Bfrs 190 = B frs__________
______ pakketjes è f  5,-- = f __________  a Bfrs 95 = B frs-----------------
Bijdrage Portokosten = Bfrs 19
(beneden f  25,--) = f________ 1,00 (beneden Bfrs 500)____________

Totaal f _____ _ _ _ _ _  Bfrs

Bovenstaand bedrag is o p ..................................................................................... voldaan via:
x Postgiro 14465 t.n.v. Beheerder Clichéfonds, Venlo 
x Rabobank Venlo rek.nr. 17.38.48.877 t.n.v. Beheerder Clichéfonds, Venlo 
x Voor België: 000.11.41.809-22 t.n.v. Succulenta, Volkel 
x Andere betaalwijze: .....................................................................................
x Doorhalen wat niet van toepassing is.
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FR A F R A IL E A 03 H andreae  (zw ave lge le  b loem )
K le in b lijve n d e  b o lca c tu sse n . De b loe  04 H a s te riu m  v. p a u c isp in u m  (k le in e  w it 
men openen vaak a llee n  in de vo lle a c h tig e  b loem )
zon, m a a r ze ze tten  o o k  zaad, w anneer 05 H b a yrianu m  (p la tte  en brede ribben)
ze n ie t open z ijn  gegaan. N ie t kouge- 06 H b ic o lo r (b edoo rn ing  tw e e k le u rig ; w itte
voe lig , m aar do o r hun pe nw orte l wel b loem )
voch tg e vo e lig . 07 H b o d e nb end e rian um  ( li jk t op  G. a s te ri

01 H a s te rio id e s  ( =  F. cas tanea ) um)
02 H ch ry s a c a n th a  (d ich t goudgee l be- 08 H bu eneke ri ( li jk t op  G. h o rs tii; b loem

doornd) d ieproze)
03 H co lo m b ia n a  (n ie tige  b o rs te lig e  bedoor- 09 H c a s te lla n o s ii (b la uw groene  opperhu id )

ning) 10 H c h iq u ita n u m  (lila roze  b loem )
04 H m a g n ific a  (d ich t goudgee l bedoornd) 11 H ch u b u te n s e  (zu iver w itte  b loem en)
05 H ph ae o d isca  (d onke rb ru ine  areo len ) 12 H co m arap ense  (g ro te r a ls  G. zegarrae)
06 H spec, de A rg e n tin a  ( li jk t op  F. g rah lia - 13 H d a m s ii v. tu ca vo ce n se  (d ieproze b loe 

na) men)
07 L % a la c r ip o rta n a 14 H de esz ianu m  (w itte  b loem  m et roze
08 L % ho rs tii kee l)
09 L % kn ip p e lia n a  (n ie t sp ru ite n d , b l i j f t  erg 15 H e u ryp leu rum  (roze b loem )

k le in ) 16 H g la u cu m  (lich a a m  g rijsg ro e n )
10 L % pygm aea v. lila lu n u la 17 H g u a n ch in e n se  (g rote bru in-roze b loe 
11 L % G em engd men)

18 H h o rrid is p in u m  (zw aarbedoornd; lila
G LA G L A N D U L IC A C T U S bloem )

M et F e roca c tus  ve rw a n te  b o lc a c tu s  19 H koze lskya num  (e p ide rm is  b ronsk leu rig )
sen. S ch itte re n d  bedoornd. N ie t kouge- 20 H leeanum  v. n e tre lia n u m  (c itro e n g e le
voe lig . b loem )

01 M cra ss ih a m a tu s 21 H m azanense (roze b loem en)
02 M u n c in a tu s  v. w r ig h tii (lange gehaakte 22 H m o se ria n u m  (ve rw ant m et G. va tte ri)

m idd endoorn ) 23 H n id u la n s  (g ro te  roze b loem en)
24 H och o te re n a i (g rijsg ro e n e  e p id e rm is )

G Y C G Y M N O C A C T U S 25 H o e nan them um  (w ijn ro d e  b loem en)
Veel gevraagde k le in e  b o lc a c tu s s e n  u it 26 H o n y c h a ca n th u m  (v u ilw itte  b loem )
N oord -A m erika . G e m a kke lijke  b loe ie rs , 27 H ra g o n e s ii (k le in , g r ijs , n ie t ig e  be doo r
d ie  n ie t kou gevoe lig  z ijn . n ing)

01 M b e g u in ii (fraa ie  w itte  be doo rn ing ; v io  28 H rio g ra n d e n s is  (b loem  w it m e t b la u w ro 
le tte  b loem ) de kee l)

02 M % b e g u in ii v. s e n ilis  (nog langere  w itte 29 H s c h ic k e n d a n tz ii (r ijk b lo e ie n d  m et v r ij
be doorn ing ) w e l w it te  b loem en)

03 M kn u th ia n u s  (k le in b lijve n d ; d o nke r 30 H sch ro e d e ria n u m  (g roen ach tig  w itte
g roene ep id e rm is ) b loem en)

04 M saueri (sp ru it n ie t) 31 H til l ia n u m  (b loedrode  b loem )
05 M v ie re ck ii (zw arte  m idd end oo rn ; p u rpe  32 H tria c a n th u m

ren b loem ) 33 H va tte ri (spaarzaam  bedoornd)
06 L ag u irre a n u s  10zpp (fr isg roe n  lichaa m ; 34 H w e is s ia n u m  (za lm k le u rig e  b loem en)

b ru ine  doorns) 35 S %o G em engd (Zeer be pe rk t in p o rtie s  van
07 H g ie ls d o rfia n u s  (w o llig e  sche de l; zw arte 1000 zaden ve rkrijgbaar)

doorns)
08 H h o rrip ilu s
09 H roseanus (k le in ; g e e la ch tig e  b loem en) H A A H A A G E O C E R E U S

10 H saueri S c h itte re n d  be doornde  vrij k le ine  z u i

11 H su b te rranue s  v. zaragozae 10zpp (zeer len u it  Peru. B loe i in ve rzam e lingen  is

ze ldzaam ) ze ldzaam . N ie t kou gevoe lig  en a ls  jo n 

12 H va lde z ianu s 10zpp (ook w e l N orm anbo- ge p la n t goed te  kw eken.

kea o f T u rb in ica rp u s) 01 N % a u re is p in u s  (to t 80 cm  hoog; w itte

13 H va lde z ianu s v. a lb if lo ru s  10zpp. b loem )

14 H v ie re c k ii v. m a jo r LAU 730 10zpp (k le in ; 02 N % c h o s ic e n s is  (g roe it rech top )

zu iver w itb lo e ie n d ) 03 N % c h ry s a c a n th u s  (to t 1 m. hoog; g roe it
rp r .h tn n ï

04 N %
1 CUI 1

o lo w in s k ia n u s  (w itte  b loem , to t  1 m.
G Y M G Y M N O C A L Y C IU M hoog)

G e lie fd e  Z u id a m e rika a n se  b o lc a c tu s  05 N % v e rs ic o lo r (in zones v e rs c h ille n d  ge
sen. M eesta l g e m a kke lijke  g roe ie rs  en k leu rde  be doorn ing )
b loe ie rs , ook  a ls  ze n ie t in de vo lle
zon kunnen s taan . N ie t kou gevoe lig . H A M H A M A T O C A C T U S

01 S ba ld ia n u m  (roodb loe iend) B o lca c tu sse n  m et ha akdoo rns . B loe i
02 S % m ih a n o v ic h ii v. f r ie d r ic h ii (roze b loem ) a ls  2 -ja rige  za a ilin g  m o g e lijk  m et gro-
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te  g e le  b loe m en. N ie t ko u gevoe lig . 05 H a ra ch n a ca n th a  v. d e n s is p in a  (g ro te  ro 

01 L % s e tis p in u s  (ge le  b loe m  m et rode keel) de bloem )
06 H a ra ch n a ca n th a  v .-va lle g ra n d e n s is  (g ro

H A R H A R R IS IA te  h e ld e rro de  b loem en)
’s N a ch ts  b lo e ie n d e  ce reus  u it W est- 07 H b u in in g ia n a  (p la tron d ; v io le tte  b loem
Ind ië . W e in ig  in c u ltu u r. m et do n ke re  keel)

01 E % na sh ii (ge le  v ru ch t; w itte  b loem ) 08 H ca in e a n a  (zeer g ro te  v io le tte  b loem en)
09 L ca rd e n a s ia n a  (ook w el ing e d e e ld  b ij

H O M H O M A L O C E P H A L A P se u d o lo b iv ia  o f E ch in o p s is )
V e rw a n t aan F e ro ca c tu s . Zw aarbe- 10 H c in n a b a rin a  (ka rm ijn k le u rig e  bloem
do o rn d e  p la tro n d e  p la n te n . Langzam e m et do n ke re  keel)
g ro e ie rs  en n ie t ko u g e vo e lig . N ie t zeer 11 H d e n s is p in a  (gee lb loe ien d)
g e m a kke lijk . 12 H do bean a  (k le in b lijve n d ; b loe drod e

01 N te xe n s is b loem )
13 H fr ic ii (ro o d a ch tig e  bloem )

H O R H O R R ID O C A C T U S 14 H g la u ca  (lich a a m  lo o d g rijs )
Z ie  eve ntue e l o o k  N e o ch ile n ia , Neo- 15 H ha ageana (zw artbed oornd ; g e le  o f rode
p o rte r ia  o f  P y rrh o ca c tu s . C h ile e n se b loem en)
b o lca c tu sse n . De p la n te n  z ijn  n ie t 16 H ja jo ia n a  (ko n in g in  d e r L o b iv ia ’s; rode
ko u gevoe lig . b loe m  m et b ijn a  zw arte  keel)

01 S m a rks ia n u s  (g e e la ch tig e  bloem ) 17 H ja jo ia n a  v. n ig r is to m a  (gele b loe m  m et
02 H ch o a p e n s is  (donkerg ro en ; b le e kge le zeer d o nkere  keel)

b loem ) 18 H ku p p e ria n a  (g rijsg ro e n e  p la n t; g e e l
03 H p a m a e n s is  (b ru ing roen e  ep id e rm is ; b loe ien d)

b loe m  fu ch s ia -ro o d ) 19 H larae (p u rp e r-v io le tte  b loem en)
20 H le p ta c a n th a  (lange ge le  b loem en)
21 H m is tie n s is  (b la uw gro en ; fra a ie  g ro te

K R A K R A IN Z IA b loem en)
Vaak b e sch o u w d  a ls  g ro o tb lo e m ig e 22 H m u h ria e  (ro o d a ch tig  o ra n je  b loem )
M a m illa r ia ’s. P la n ten  z ijn  w el voch tge- 23 H p e c la rd ia n a  (fraa ie  l ila  b loe m en d ie
vo e lig , m a ar n ie t ko u gevoe lig w ill ig  ve rsch ijn e n )

01 N b re v iflo ra  15zpp ( =  M a m illa r ia  s tam p- 24 H p e c tin ife ra  (gee lb loe ien d)
feri) 25 H p s e u d o c in n a b a rin a  (ka rm ijn ro d e  b loem

02 M g u e lzo w ia n a  (fraa i w itb e h a a rd ; g ro te m et do nkere  keel)
ka rm ijn ro ze  b loem ) 26 H p u s illa  fa. f la v if lo ra  (dw ergvorm  m et

03 C lo n g iflo ra  15zpp (g ro te  roze b loem ) ge le  b loem en)
27 H re b u tio id e s  v. c h lo ro g o n a  (gele b loem

L E P ID O C O R Y P H A N T H A : m et g roene  keel)
Z ie  C o ryp han ta . 28 H re b u tio id e s  v. s u b lim lf lo ra  (d w e rgso ort;

g ro te  k a rm ijn k le u rig e  b loem )
LE R L E U C H T E N B E R G IA 29 H ru bescen s (gele b loe m  m et do nkere

M o n o ty p is c h  g e s la ch t. Zeer ap arte keel)
p la n te n  m et lang e  d r ie k a n tig e  te p e ls 30 H s a lte n s is
en lange p a p ie ra c h tig e  d o orns . G ro te 31 H spec. FR 401 (de M aim ara/Arg.) (verwant
p e n w o rte l. De b loe m en z ijn  zeer g ro o t m et L. haageana & m uhriae)
en geel ge k le u rd . In de zom er zeer 32 H spec. LAU 154 A  (de H uan oqu ita /P eru )
veel l ic h t en w a te r geven, ’s W in te rs (rijkb lo e ie n d )
v o lle d ig  d ro o g  houden . N ie t kougevoe 33 H spec. LAU 459 (de P ortre ro /A rg .) (la n 
lig . ge, zw arte , gebogen doorns)

01 N p rin c ip is 34 H spec. LAU 470 (de Y a co ra ite /A rg .) ( li jk t
02 L %o p r in c ip is  (zeer b e p e rk t in p o rtie s  van op  L. ru bescens)

1000 zaden ve rk rijg b a a r) 35 H te g e le ria n a  (roodb lo e iend ; be doornde
vru ch t)

L O B L O B IV IA 36 H u ite w a a le a n a  (okerge le  b loe m  m et
G ro o t g e s la c h t van voora l B o liv ia a n se d o nkere  keel)
b o lca c tu sse n . G ro te n d e e ls  g e m a kke  37 H va ria ns  (zeer lange bedoorn ing )
l ijk  te  kw eken . G e m a kke lijke  b lo e ie rs
m et zeer e x o tis c h e  b loe m en, d ie L O H L O P H O C E R E U S
m e e sta l s le c h ts  één dag openen . Vaak G ro o tw o rd e n d e  z u ilc a c tu s s e n  u it M e x i
een fra a ie  be d o o rn in g . N ie t ko u gevoe co.
lig . 01 N % s c h o tt ii  25zpp

01 M c in n a b a rin a  v. w a lte rs p ie lii 02 C s c h o tt ii  25zpp

02 M s a lte n s is  (rode b loem )
03 H a m b la ye n s is  (d w e rg so o rt m e t g ro te L O P L O P H O P H O R A

ro o d a c h tig e  b loem en) K le in b lijve n d e  b o lle n , w aarvan de wor-
04 H a m b la ye n s is  v. a lb is p in a  (b loem  o ra n  te lh a ls  m e sca lin e  bevat. O nbedoornd

je) en g rijsg ro e n  g e k le u rd . G ro te  penw or-
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tel. Niet kougevoelig. 
01 L williamsii 10zpp

MAL MAMILLARIA
Grootste cactusgeslacht. Meeste soor
ten komen uit Mexico. De bedoorning 
is zeer afwisselend. Meestal rijke 
bloei uit kransen om de kop. De zaad- 
bes verschijnt later en geeft de plant 
vaak een aparte schoonheid. Niet kou
gevoelig. Een aantal soorten is zeer 
vochtgevoelig en daardoor op eigen 
wortel moeilijk te kweken.

01 M albicoma (witbehaard; bloem witach
tig)

02 L % aurihamata 25zpp (zwavelgele bloem)
03 M % barbata (dwergsoort; roze bloem, vrij 

groot)
04 M % blossfeldiana (dwergsoort met roze- 

karmijnkleurige bloemen)
05 L % bocasana 30zpp (zodevormend, witbe

haard)
06 C bocasana v. multilanata 25 zpp (nog 

dichter behaard)
07 L % bocasana v. roseiflora (vorm met roze 

bloem)
08 C % boolii (grote oranje zaadbessen; 

dwergvorm)
09 C carmenae 15zpp (fijne goudgele be

doorning)
10 N coahuilensis 15zpp (dwergsoort)
11 M craigii (dieproze bloem)
12 M crucigera (mooie, lichte bedoorning)
13 N denudata (M. lasiacantha v. denudata; 

zeer weinig voorraad)
14 M dixanthocentron (lange goudgele 

doorns; karmijnkleurige bloem)
15 N % donatii (karmijnkleurige bloem)
16 C fraileana (vormt groepen; grote roze 

bloem)
17 M % gasseriana (klein; crème-witte bloem)
18 M gasterantha
19 L % glassii (dicht witbedoornde en sprui

tende dwergsoort)
20 C grahamii fa. oliviae
21 L % hamata (cylindervormig; roodbloeiend)
22 L % hutchisoniana 30zpp (cylindervormig; 

scharlaken vrucht)
23 L % kuentziana
24 N lasiacantha (dwergsoort; dichte witte 

bedoorning)
25 C lenta 15zpp (groepen met dichte witte 

bedoorning)
26 M % magallanii (dichtbedoornde dwerg

soort)
27 C % magnifica (goudgele haakdoorns; kar

mijnkleurige bloemen)
28 C % mammillaris 25zpp (vlgs. Backbg. M. 

simplex)
29 L % mazatlanensis 25zpp (korte spruitende 

zuiltjes; grote karmijnkleurige bloem)
30 s % mercadensis (rijk roze bloeiend)
31 M % meridiorosei (grote purperen bloemen)
32 c nivosa 25zpp (dicht witwollige axillen)
3 3 M pachycylindrica (niet spruitend; later 

kortcylindrisch)

34 S % pachyrhiza (witbloeiend)
35 M pennispinosa (dichtbehaard; roze bloe

men)
36 M % phitauiana (cylindrisch; roze bloemen)
37 L % prolifera v. haitiensis (zodevormend)
38 L % prolifera v. multiceps (of M. multiceps; 

dichtbehaard)
39 C % prolifera v. texana (=  v. multiceps) 

25zpp
40 M % rekoi (dieppurperen bloem)
41 M % rekoi v. aureispina (goudgeel be- 

doornd)
42 M % roseoalba (platrond; witachtige bloem)
43 M saetigera (witachtige bloem; lijkt op

M. hahniana)
44 L % schelhasei 30zpp (witte bloem met ro

ze middenstreep)
45 L % spec. nov. de Yann Piedra R 466
46 L % swinglei 25zpp (grootbloemig; bloeit 

roze)
47 M % swingle!
48 C viereckii (geelbedoornde dwergsoort 

met gele bloemen)
49 M wrightii (grote dieppurperen bloemen)
50 L albilanata (wordt cylindrisch; karmijn

kleurige bloem)
51 H aureilanata (goudgeel behaard; grote 

roze bloem)
52 L bachmannii (bolvorm; roze bloem)
53 H bambusiphila LAU 761 (de 

Coalcoman/Mich.)
54 H barbata
55 H berkeana LAU 1245 10zpp (herfst- 

bloeier; bloeit gemakkelijk)
56 H candida (sneeuwwitte bedoorning; gro

te roze bloemen)
57 H candida v. rosea (om de schedel roze- 

kleurige bedoorning)
58 L centraliplumosa (donkere roodbruine 

middendoorn)
59 H cerralboa 10zpp (goudgele doorns; gro

te roze bloemen)
60 H cowperae 10zpp (goudgele gehaakte 

middendoorn)
61 H deherdtiana 10zpp (zeer grote violette 

bloemen)
62 H densispina (geelbedoornde vorm; zui

ver gele bloem)
63 L discolor (glasachtige bedoorning)
64 H duwei 10zpp (zeldzaam, fraaie wit met 

gele bedoorning)
65 H elegans v. dealbata (kortcylindrisch; 2 

langere bruine middendoorns)
66 H estebanensis (grote meest roze bloe

men)
67 H fittkauii (rijkbloeiend)
68 H fraileana (vormt groepen; grote roze 

bloemen)
69 H geminispina v. nobilis (zeer lang be- 

doornd; fraaie witte groepen)
70 H gigantea v. LAU 1118
71 H glassii v. nominis-dulcis LAU 1186A 

10zpp (grote paarse bloemen)
72 H goodrichii 10zpp (zeldzame dwergsoort 

uit Baja California)
73 L grusonii (spruit weinig; geelbloeiend)
74 H guillauminiana (dwergsoort; rijk roze 

bloeiend)

111



75 L h a h n ia n a  (lange s n e e u w w itte  beharing) soo rt; zeer zeldzaam )
76 H ha udea na  10zpp ( l i jk t  op  M. g o ld ii; 118 H ve tu la  10zpp ( =  M. m a g n e tico la ;

g ro o tb lo e m ig ) b lo e it geel in de w in te r)
77 H h e id ia e  10zpp ( li jk t op  'n D o lich o th e le ; 119 H w ilc o x ii (g ro te  pu rperen b loem en)

ze ldzaam ) 120 H w in te r ia e  (b lauw groen ; g e e la ch tig e
78 L h e rtr ic h ia n a  (zeer w o llig e  a x ille n ) b loem )
79 H h u b e rt-m u e lle ri ( l i jk t  op  M. reko i) 121 H w o lf i i 10zpp (zeer m oo i m et w it te  b loe 
80 H in a ie  10zpp (g ro te  w ita c h t ig e  b loem ) men)
81 H in s u la ris  (d w e rgso o rt m e t d iep roze 122 H w rig h tii 10zpp

b loem en) 123 H w u th e n a u ia n a  (g la sa ch tig e  rand-
82 H is o te n s is  ( l i jk t  op  LAU 761 m aar m et do o rns , ro odb ru ine  m idd end oo rns )

b leke re  be doorn ing ) 124 H z e ilm a n n ia n a  v. a lb if lo ra  (vorm m et
83 H k le in io ru m  10zpp ( l i jk t  op  M. ja lis c a n a , zu ive r w itte  b loem en)

m a ar m et g ro te re  b loem en) 125 H zeye riana  (vrij g ro te  b loem ; zeldzaam )
84 H kn ip p e lia n a  (dee lt z ich  g raag d icho - 126 L % a n n iana  (zodevorm ende dw ergsoo rt)

to o m ; w itb e d o o rn d ) 127 L % ginsum aru
85 H k ra e h e n b u e h lii 10zpp (k le in e  groepen; 128 L sch ie d e a n a  (verborgen do o r zach te

w itb e d o o rn d ) g o udge le  doorns)
86 H la u ii 10zpp (d w e rgso o rt; v r ij g ro te  pu r 129 L %o G em engd

peren b loem en)
87 H la u ii v. s u b d u c ta  10zpp (goudgee l be- M AM M A M ILLO P S IS

do o rnd ; r ijkb lo e ie n d ) M o n o ty p is c h  g e s la ch t. F raai w itb e 
88 H le n ta  10zpp > doornd  en op M a m illa r ia  lijke n d . B loe i
89 H m a rks ia n a  (gee lg roene  p la n t; b loem a llee n  b ij veel lic h t. N ie t kougevoe lig

geel) en v rij g e m a k k e lijk  te  kw eken.
90 H m ic ro th e le  v. s u p e rfin a  (zeer d ic h t w it  01 M % s e n ilis  15zpp

bedoornd) 02 H s e n ilis  15zpp
91 H m ie g ia n a  (s ch a rla ke n k le u r ig e  b loem )
92 H m o rr ic a lii 10zpp (za lm k le u rig e  b lo e  MAT M A TU C A N A

men) Z ie  o o k  S ubm atuca na . B o lca c tu sse n
93 L m u lt is e ta  (w e in ig  sp ru ite n d ) m et g ro te  zygo m orfe  b loem en . De
94 L ne ja p e n s is  v. lo n g is p in a kw eek is  g e m a k k e lijk  en de p lan ten
95 H neoschw arzean a  (w o llig e  a x ille n ; z ijn  n ie t kougevoe lig .

fra a ie  b loe ie r) 01 M % hayne i v. pe rp lexa
96 H o liv ia e  10zpp 02 H co m a ce p h a la  (ko rte  zu il; k a rm ijn k le u r i
97 H o re s te ra  (ve rw ant m et M. v ir id if lo ra ) ge b loem )
98 H p a c if ic a  (r ijk  ge e lg ro en  b loe iend ) 03 H p u rpu reoa lba  (gee lbedoo rnd; purperro-
99 L p e n in s u la ris  (k le in  en p la t; ge e lg ro ene ze b loem )

b loem en)
100 H p ilc a y e n s is  v. c h ry s o d a c ty la  (zware M E D IO LO BIV IA :

g o udge le  bedoo rn ing ) Z ie R ebu tia
101 H p se u d o c ru c ig e ra  (k le in ; w o llig e  ax ille n )
102 H p u b is p in a  (zachtroze b loem ) MEL M ELO CACTUS
103 H reko i v. a u re isp in a C e ph a lium vo rm e nde  b o lca c tu sse n . B ij
104 H rh o d a n th a  v. c h ry s a c a n th a  (goudge le vo ldoende  w a rm te  is  de kw eek een

do o rns ; ka rm ijn k le u r ig e  b loem ) voud ig , te n m in s te  b ij de m eeste  soo r
105 H rh o d a n th a  v. ru b e rr im a  (rob ijn rode ten . Zeer ap a rt do o r he t op  oudere

doorns) le e ft ijd  o n tw ik k e ld e  cep h a liu m . Vaak
106 H ro se o ce n tra  10zpp ( l i jk t  op  M. m a ga lla - zw aar bedoornd.

n ii) 01 C % caes ius  25zpp
107 H ru b ro g ra n d is  LAU 1220 (g ro te  k a rm ijn  02 C v io la c e u s  25zpp (v leesrode b loem )

k le u r ig e  b loem en) 03 E % a c is p in o s u s  HU 258A (w ord t n ie t erg
108 H ru b ro g ra n d is  v. LAU 1296 10zpp (de groo t)

D u lces  N om bres/N .L .) (d ich te r be- 04 H a ra cu tu e n s is  nom . nud. ( l i jk t  op  M.
doornd) ne g lec tus)

109 H s a r to r ii (ze ldzaam ) 05 E % a rc u a tis p in u s  HU 424 (m oo ie  b la u w 
110 L sem perv iv i g roene soort)
111 L s le v in ii (g ro te  roze b loem ) 06 L arm a tu s
112 H s o lis io id e s  10zpp (d w e rgso o rt; geel- 07 L c o n q u is ta e n s is

b loe iend ) 08 H d e le s s e rtia n u s  (g ro te  vruch ten )
113 L spec. LAU 1055 09 H d le rs ia n u s  (w itw o llig  cep ha lium )
114 L s p in o s is s im a  ( la te r zu ilvo rm ig ; roze to t 10 E % e ry th ra c a n th u s  HU 220 (b ijzonde r

purperen b loem ) m ooi)
115 H s u b t ilis  10zpp (d w e rgso o rt; ze ldzaam ) 11 E % g ris e o lo v ir id is  HU 405
116 H the resa e  10zpp (d w e rgso o rt; g ro o tb lo e  12 H g u a ric e n s is  (rood cep ha lium )

m ig) 13 E % in c o n c in n u s  AB  1003 (n ie t M. p e rm u ta 
117 H v ie s c e n s is  10zpp (w itb e d o o rn d e  dw erg- b ilis )
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14 E % m e lo c a c to id e s  (k le in b lijve n d ; roze 09 H d im o rp h a  (g ro te  g e e la c h tig e  b loem en)
b loem ) 10 H e c h in u s  (d w e rgso o rt m e t roze b loe 

15 L m e lo c a c to id e s men)
16 L m u lt ic e p s 11 H flo c c o s a  (d w e rgso o rt m e t veel w o llig e
17 E % ne g le c tu s  FR 1334 (n ie t HU 174; ze ld  haren)

zaam) 12 H hu a sce n s is  (ka rm ijn ro d e  bloem )
18 E % ru b risa e to su s  HU 137 (roodb ru in  be- 13 H in te rm e d ia  (donkerg roen ; w ita c h t ig e

doornd) b loem en)
19 E % spec. C h iapas/M ex. (van T u x tla - 14 H kra u s ii (d w e rgsoort; r ijkb lo e ie n d )

G utie rez; zeer zeldzaam ) 15 L m a lle o la ta  (w itw o llig e  areo len ; geel-
20 E % spec. E 27 ( l i jk t  op  M. m a c ro d iscu s b loe iend )

van W erderm ann) 16 H neohankeana  (zw arte  do orns ; b lee kge 
21 E % spec. HU 124 A (d ikke  ko rte  v rucht) le b loem )
22 L spec. HU 237 ( =  M. m e lo c a c to id e s  v. 17 H neohan kean a  v. f la v if lo ra  ( lich te re  be-

v io laceus) d o o rn in g )
23 L spec. HU 382 ( =  M. g lau x ia n u s ) 18 H o c c u lta  (k le ine , m o o ie  roze b loem en)
24 E % spec. HU 445 19 H o d ie ri fa . pse ud o re ich e i (b leekroze
25 E % spec. HU 468 A  (g ro te  p lan t) b loem en)
26 E % spec. W K  24 (Zie KuaS 7/1980, pag. 20 H p a u c ic o s ta ta  (m ooi w itb e r ijp t lichaam ;

215-219) z a c h tlila  b loem )
27 H w a ra s ii (grote, b lau w  b e rijp te  p lan t) 21 H p a u c ic o s ta ta  v. v ir id is  ( licha am  fr is 
28 L % c a ite n s is groen)
29 L % d is c ifo rm is  (fraa i bedoornd) 22 H p ilis p in a  (b leekge le  b loem )
30 L % long ica rp u s 23 L pygm aea (k le in ; d o n ke r lich a a m ; r i jk 
31 L % g u ita rti (Cubaanse soort) b loe iend )
32 L m u le que ris is 24 H s c o p a ria  (k le in , zw a rtbedoornd)
33 N % azureus (s ch itte re n d  b lau w  b e rijp te 25 H s e to s if lo ra  (k le in , g r ijsg ro e n e  ep id e r

p lan t) m is)
34 N % d is c ifo rm is 26 H s im u la n s  (p ra ch tig e  tw e e k le u rig e  b loe 
35 N ru b risp in u s men)
36 L % G em engd 27 H to to ra le n s is  (lange do o r e lka a r ge 

d raa ide  zw a rte  doorns)
NBE NEO BESSEYA 28 H tra n s ite n s is

V rij ze ldzam e N oo rdam erikaa nse  bol- 29 H va lle n a re n s is  (r ijk  g e e la c h tig  b loe iend)
ca c tu sse n . N ie t kou gevoe lig . 30 H v a n b a e lii nom . nud. (gee lb loe iend)

01 N % a sp e risp in a  10zpp 31 H w a g e n kn e ch tii (p ra ch tig e  b loem en d ie
02 M m is s o u rie n s is  v. c a e s p ito s a  15zpp v e rs c h ille n  van kleur)
03 N m is s o u rie n s is  10zpp 32 N n a p ina  (d w e rgso o rt m e t p ikzw a rte  be-
04 N m a rs to n ii 10zpp do o rn in g )
05 N s im ilis  10zpp

NBU N E O BU XBAU M IA NEG NEO G O M ESIA
Enorm e z u ilca c tu sse n . G e m a k k e lijk  te V e rw an t aan A rio ca rp u s . Tepe ls  to t  4
kw eken , e n ig sz in s  kougevoe lig . cm  leng te . D oor de langzam e groe i en

01 H po ly lo p h a de fo rse  pe nw orte l is  de kw eek m o e i
l i jk  op  e igen  w o rte l. N ie t kougevoe lig .

NCH N E O C H ILE N IA 01 L ag a v io id e s  10zpp
Z ie  o o k  H o rr id o ca c tu s , N eoporte ria ,
P yrrh ocac tu s . C h ilee nse  b o lca c tu sse n NEL N E O LLO Y D IA
m et vaak opva llend  ge k leu rde  e p id e r G ro o tb lo e m ig e  b o lc a c tu s s e n  u it
m is. De p lan ten  z ijn  n ie t kougevoe lig , N oord -A m erika . N ie t kougevoe lig ,
m aar vaak w e l voch tg e vo e lig  op  e igen m aar op  e ige n  w o rte l w el voch tgevo e 
w o rte l. lig .

01 S o d o rif lo ra  (w itte  b loem  m et roze m id- 01 M c o n o id e a  (g ro te  d iep pu rpe ren  b loem )
denstreep) 02 C o d o ra ta  (ook w e l inge dee ld  b ij Cum ari-

02 S w o u te rs ia n a nia)
03 H ae rocarpa  v. fu lva  (ro o d a ch tig e  ep id e r 03 H g ra n d iflo ra  (ca. 5 zw arte , rech te  m id-

m is ; ka rm ijn ro ze  b loem en) dendoo rns)
04 H a ric e n s is  (k le in , g rijsg ro e n ; g e e lb loe i- 

end)
04 H o d o ra ta  (ook w e l C u m a rin ia  odora ta )

05 H c h ile n s is  (b leekgroen ; rozerode b lo e  NEP NEOPO RTERIA
men) Z ie  o o k  H o rr id o c a c tu s , N eoch ile n ia , ,

06 H c h ile n s is  v. a lb id if lo ra  (p ra ch tig e  g e e l P yrrh ocac tu s . Een a a n ta l soo rten
a c h tig e  b loem en) b lo e it b ij o n s  in de  h e rfs t o f  w in te r.

07 H c ris p a  (zeer do n ke r lich a a m ; p ikzw arte De p la n te n  z ijn  n ie t kougevoe lig .
doorns) 01 S ge ro ce p h a la  (p la n t verborgen  onder

08 H de he rd tia n a  ( =  N. tra p ic h e n s is ) d ic h te  g e d raa ide  bedoorn ing )
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02 S m icrosperma (grijsgroen; donkere ORE OREOCEREUS
dooms) De grijsaards van de Andes. De soor

03 S nigrihorrida (wordt vrij groot; karm ijn ten zijn gem akkelijk te kweken en zijn
kleurige bloemen) niet kougevoelig. Bloei va lt in verza

04 S robusta (purperen bloem met w itte *  ■ melingen nauwelijks te  verwachten.
vlokken) 01 N % celsianus 25zpp

05 S subgibbosa (wordt zuilvorm ig; bloem 02 N tro llii 25zpp
karmijnroze) 03 N urm iriensis 25zpp

06 H atrisp inosa (w itte randdoorns en zwar
te middendoorns) ORT ORTEGOCACTUS

07 H castaneoides (goudgele bedoorning) Op Coryphanta lijkende planten, die
08 H cephalophora (dwergsoort met d ichte bloeien uit de axillen. Monotypisch.

geeiachtige bedoorning) Niet kougevoelig. Soms verschijnen op
09 H laniceps (dwergsoort; geelachtige de epiderm is rode vlekken, die de

haarachtige doorns) planten geen verder schade schijnen
10 H lito ra lis  v. interm edia (lange buigzame te berokkenen.

gele doorns; rijkbloeiend) 01 H m acdougallii 10zpp
11 H m u ltico lo r (geelbedoornde vorm; grote

bloemen) PAR PARODIA
12 H soc iab ilis  (spitse donkere doorns) Groot geslacht van Boliviaanse bol-
13 H villosa (grijsgroen; d icht bedoornd) cactussen. De bedoorning is zeer af
14 H wagenknechtii (stevige geelbruine wisselend. De bloemen verschijnen ge

doorns; 's w inters rijkbloeiend) durende de gehele zomer uit de wit- 
w ollige schedel. Zaaien dient te ge

NOT NOTOCACTUS schieden bij n iet te hoge tem peratu
Prachtig en gem akkelijk  bloeiende bol- ren. Ook zaailingen overleven beter bij
cactussen. De bloemen zijn vaak geel een wat lagere temperatuur.
met een rode stamper. Bloemen kun 01 H % aureicentra v. omnilaurea (dichte goud
nen al binnen twee jaar na het zaaien gele bedoorning; rode bloemen)
bloeien en de kweek geeft geen pro 02 L buenekeri v. senescens (Brasilparodia)
blemen. De planten zijn n iet kougevoe- 03 H carrerana (dichtbedoornd)
lig en mogen in de w inter niet volledig 04 H colum naris (okerkleurige bloemen)
droog gehouden worden. 05 H % faustiana (witte randdoorns en zwart

01 H horstii (w ollige kop; fraaie oranje bruine, rechte middendoorns)
bloem) 06 H lauii (zware roodbruine, gehaakte

02 H horstii v. purpureiflorus (zuiver purpe doorns)
ren bloem) 07 H maassii v. albescens (w itachtige be

03 H rauschii (wollige areolen; d ichte  fijne doorning)
bedoorning) 08 L maxima (wordt groot; zeer grote

04 L ru tilans (karm ijnkleurige bloemen) doorns)
05 L schlosseri (d icht en fijn  roodbruin be 09 H muhrii ( lijk t op P. aureicentra)

doornd) 10 H pen ic illa ta  (goudgeel bedoornde vorm)
06 L sucineus v. alb isp inus (sneeuwwit be 11 H pseudostuemeri (karm ijnkleurige

doornd; gele bloemen) bloem)
07 H veenianus (dichtbedoornd; lijk t op N. 12 H punae (oranjekleurige bloem)

rutilans, maar bloe it geel) 13 H % rigida LAU 455 (van Cafayata/Arg.)
08 H w inkleri ( lijk t op N. m ueller-melchersii, 14 H sotom ayorensis (wollige kop; donker

maar is d ichter bedoornd) bedoornd)
09 L %o Gemengd 15 H subterranea (platrond; w ollige schedel)

16 H % subtiliham ata (een der geelachtige
OBR OBREGONIA middendoorns is lich t gebogen)

Monotypisch geslacht. Prachtige plant 17 H % suprema (roodbloeiend)
maar niet zeer gem akkelijk te kweken. 18 H % tilcarensis (karmijnrode bloemen)
Niet kougevoelig. 19 H % weberiana (variabel doornkleed)

01 N denegrii 20 L % buenekeri (Brasilparodia)
21 L % buenekeri v. conjungens (Brasilparo

OPU OPUNTIA dia)
Groot geslacht van cactussen nrfet 22 L % catariensis (Brasilparodia)
schijfvorm ige stengels. Een aantal 23 L % chrysacanthion (goudgele rechte be
soorten ge ld t als w interhard. doorning, prachtig)
O puntia ’s ontkiemen vaak pas na zeer 24 L % spec. HU 186 (Brasilparodia)
lange tijd , b.v. na ’n jaar. 25 L % Gemengd

01 S % grandis (winterhard)
02 S % lindheim eri (winterhard) PEL PELECYPHORA
03 C macrorhiza (kruipende vorm) K leinblijvende bolcactussen uit Mexi
04 s % phaeacantha (winterhard) co met korte, kamvormig geplaatste
05 s % Gemengd (w interharde soorten) doorns. Niet kougevoelig, maar op ei-
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gen w o rte l w el voch tg e vo e lig  en d a a r RAT RATHBUNIA
do o r voo r be g inne rs  m o e ilijk . O verdag b loe iend e , s tru ik v o rm ig e  c a c 

01 M p s e u d o p e c tin a ta  15zpp (ook w el inge  tu s  u it  M e x ico .
dee ld  b ij G ym n ocac tu s , T u rb in ica rp u s 01 H a la m o se n s is
o f N orm anbokea)

02 L % p s e u d o p e c tin a ta  v. ru b r if lo ra  10zpp
(p u rp e rv io le tte  b loem ) REB REBUTIA ( in c lu s ie f A y lo s te ra  en M edi-

o lob iv ia ).
PEN PENIOCEREUS Zeer g e s c h ik t voo r beg inne rs, w an t de

Op W ilc o x ia  lijke n d e  p lan ten  m et g ro  p la n te n  b lijve n  k le in  en b loe ien  vroeg
te  kno lrape n  en n a c h te lijk e  w itte  b loe  in  he t vo o rja a r r ijk  m e t ve le  a a n tre kke 
men. Ze lden in cu ltu u r. l ijk e  k leu ren . N ie t kougevoe lig .

01 N gregg ii 15zpp 01 H b u in in g ia n a  (A y los te ra ; o ran je roze
b loem en)

PIL PILOSOCEREUS 02 H c h r is t in a e  (M ed io lo b iva ; o ra n je  b loem ,
Fraa i b e rijp te  en behaarde zu ile n  u it b u ite n k a n t roze)
voora l B raz ilië . W arte m inne nd . B loei 03 H d ie rs ia n a  (M e d io lo b iv ia ; ge e lb loe ie nd )
kom t b ij c u ltu u rp la n te n  m in d e r voor, 04 H d o n a ld ia n a  (A y los te ra ; o ran je  b loem en)
m aar ook zonder b loe i z ijn  he t ju w e  05 H fr ie d r ic h ia n a  (M e d io lo b iv ia ; v io le tte
len. b loem en)

01 N % fu lv ila n a tu s  (b lauw  b e rijp t) 06 H h e lio sa  v. c a ja s e n s is  LAU 405 (Ay
02 N % g la u ce sce n s  (h e lde rb lauw  b e rijp t) los te ra ; ro o d a c h tig e  b loem )
03 N % g o u n e llii 25zpp 07 H ju ju y a n a  (A y los te ra ; o ra n je  b loem en)
04 N % m a g n ific u s  (p ra ch tig e  azuurb lauw e 08 H le u ca n th e m a  (A y los te ra ; zu ive r w itte

stam ) b loem )
05 N % p a ch yc la d u s  HU 421 09 H n ig r ic a n s  (M e d io lo b iv ia ; vuurrode
06 N % p e n tae d ro pho rus  (p ra ch tig  b lau w  be b loem )

rijp t) 10 H p u lv in o s a  (A y los te ra ; o ran je  b loem en)
07 N % spec. nov. HU 354 11 L % c a llia n th a  (R ebutia ; vuu rrode  b loem en)
08 N % spec. nov. HU 490 12 L % m in u s c u la  (R ebutia ; v lees rode  b loem )

13 L % u e be lm a nn ia
PSL PSEUDOLOBIVIA 14 L %o G em engd.

Z ie  ook E ch in o p s is  en Lob iva . Vaak 15 L % se n ilis  v. g ra c ilis
zw aa rbed oornde  p lan ten  m et p ra ch tig
ge k le u rd e  g ro te  b loem en . De kw eek is RHI R HIPSALIDOPSIS
g e m a k k e lijk  en de p lan ten  z ijn  n ie t K le in  e p ify t is c h  s tru ik je  m e t fra a ie  ro 
kou gevoe lig . ze b loem en.

01 M b o y u ib e n s is  ( li jk t op  P. ob repanda) 01 L rosea 10zpp
02 M % fe rox  v. p o to s in a
03 M ob repa nda  v. pu rpurea  (P. c a llic h ro m a ) ROS ROSEOCACTUS
04 H aurea v. q u in e se n s is  (lange w itte N auw  m et A rio c a rp u s  ve rw a n te  bol-

doorns) c a c tu s s e n  m et pe nw o rte l. Z ie  verder
05 H c a lo ru b ra  (p ra ch tig e  o ra n je rode  b lo e  A rio ca rp u s .

men) 01 H fis s u ra tu s  var. nov. (San Lo u is  P otos i)
06 H ca rd e n a s ia n a  (ook w el b ij Lo b iv ia  o f 10zpp (fraa ie  m in ia tu u rvo rm )

E ch in o p s is  ingedee ld) ' 02 H k o tsch o u b e ya n u s  10zpp (g ro te  pu rpe
07 H ob repa nda  fa. m ilia re n s is  (g e m a kke lij ren b loe m en  in de  he rfs t)

ke b loe ie r) 03 H k o tsch o u b e ya n u s  v. a lb if lo ru s  10zpp
08 H p o jo e n s is  (rode b loem ) (b loem  lic h te r  ge k leu rd )

04 H k o tsch o u b e ya n u s  v. m a c d o w e llii 10zpp
PYG PYGMAEOCEREUS (p la n t k le ine r)

K le ine  a a n tre k k e lijk e  z u ilt je s  u it Peru. 05 H llo y d ii 10zpp (veel sch e d e lw o l; pu rpe
M a tig  g ro te  n a c h te lijk e  b loem en. ren b loem )

01 H by le s ia n u s  15zpp 06 N fis s u ra tu s  10zpp ('n levende ro ts !)

PYR PYRRHOCACTUS SEC SELENICEREUS
Zie  o o k  H o rr id o c a c tu s , N eoch ile n ia , E p ify tisch e , k lim m e n d e  s tru ike n  m et
N eop o rte ria . F raa ie  zw aar bedoornde du nne  s tam m en . De en orm e b loem en
p lan ten  m et k lo kvo rm ig e  b loem en. op enen z ich  's  n a ch ts .
N ie t kougevoe lig . 01 S % g ra n d iflo ru s  (w itte  b loem , a m eer dan

01 L b u lb o c a ly x  (fraa ie  om hoog  s ta a n d e  be- 20 cm )
do orn in g )

02 H du b ius SOE SO EHRENSIA
03 H san ju ane ns is  (stevige roodbru ine  be- G ro te, aan Lo b iv ia  ve rw a n te  bo lca c-

doorn ing) tu sse n . Kw eek g e m a k k e lijk , m aar
04 H s tra u s ia n u s b loe i ze ldzam er. N ie t kou gevoe lig .
05 H um adeave v. m a rayese ns is 01 N b ru c h ii 25zpp
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SOL SOLISIA
Lijkt op Pelecyphora. Niet kougevoe- 
lig, maar voor beginners moeilijk te 
kweken.

01 L pectinata 10 zpp

STO STROMBOCACTUS
Platronde Mexicaanse planten. Door 
de langzame groei en de vochtgevoe- 
ligheid moeilijk op eigen wortel groot 
te brengen. Niet kougevoelig.

01 N %o disciformis 25zpp (enkele porties van 
1000 zaden verkrijgbaar)

SUB SUBMATUCANA
Zie ook Matucana. De kweek is ge
makkelijk en de planten zijn niet kou
gevoelig.

01 H calliantha (lange gewonden doorns)
02 H celendinensis (karmijnkleurige bloem)
03 H intertexta (zygomorfe, oranje bloemen)
04 L paucicostata (slanke rode bloem)
05 L % weberbaueri (geelbloeiend)
06 H weberbaueri v. flammea (vorm met

oranje bloemen; S. myriacantha?)
07 L madisoniorum (lange oranjerode

doorns)
08 L paucicostata fa. senilis KK 754 10zpp

THE THELOCACTUS
Fraaie Mexicaanse bolcactussen met 
knobbelige ribben en grote vaak schit
terend gekleurde bloemen. De kweek 
is gemakkelijk. In het algemeen bloei
en de planten ook gemakkelijk. Niet 
kougevoelig.

01 C hexaedrophorus (zeer grote witte bloe
men)

02 M conothele v. macdowellii (dichte lange
witte bedoorning; grote purperviolette 
bloem)

03 N nidulans (grijsgroen lichaam)
04 H bicolor fa. (de Cuencame/Dur.) (met 1

zeer lange middendoorn)
05 H bicolor v. pottsii (afstaande midden-

doorns; eentje afgeplat)
06 L bicolor v. tricolor (prachtige tweekleu

rige bedoorning)
07 H flavidispinus (zware goudgele doorns)
08 H lloydii (bezit echte knobbels, zware be

doorning)
09 H lophotele (zeer lange doorns; grote ge

le bloemen)
10 H matudae (lange zachte tuberkels)
11 H phymatothelos (grijsgroen; grote roze

bloemen)
12 H saussieri (platrond; purperen bloem)
13 H tulensis (donkergroen; donkerroze

bloemen)
SUL SULCOREBUTIA 14 N bicolor (diep purperroze bloem)

Kleine, aan Rebutia verwante bolcac
tussen. Niet kougevoelig, maar op ei TRI TRICHOCEREUS
gen wortel vaak vochtgevoelig door de Groot geslacht van zuilcactussen.
vaak aanwezige penwortel. Zeer mooie Zeer verschillend van vorm en afme
bloeiers. ting. De meeste soorten groeien ge

01 H albissima 10zpp makkelijk en zijn niet kougevoelig,
02 H cochabambina v. clizensis WR 611 vandaar de toep'assing van deze plan

10zpp ten als entstam.
03 H crispata 10zpp (purperviolette bloe 01 S % courantii (wordt niet groot; grote witte

men) bloem, die naar rozen ruikt)
04 H cylindrica LAU 335 10zpp (gele bloe 02 S % macrogonus (blauwe zuil; stevige ent

men) stam)
05 H jolantana nom. nud. HS 68 10zpp (van 03 S % pachanoi (groen; vrijwel onbedoornd;

Laguna; prachtige bedoorning) goede entstam)
06 H polymorpha 10zpp (stevige zwarte 04 S % rubinghianus (lijkt op T. spachianus)

doorns) 05 S % schickendantzii (forse kleinblijvende
07 H purpurea fa. HS 25 (de Reika Pampa) plant; zeer geschikt voor noodentin-

10zpp (purperen bloemen) gen)
08 H steinbachii fa. (de Tunari/Coch.) 10zpp 06 S % shaferi (18 cm lange witte, bruinbe-

(geelbruin bedoornd) haarde bloem)
09 H steinbachii v. gracilior 10zpp 07 S % spachianus (goudgeel bedoornde, zeer
10 H steinbachii v. horrida 10zpp (donker harde entstam)

magentakleurige bloemen) 08 C strigosus (vormt grote groepen)
11 H tarijensis 10zpp (roodbloeiend) 09 s % bridgesii (weinige stevige doorns;
12 H tiraquensis v. bicolorispina 10zpp bleekgroen)
13 H tunariensis 10zpp (dwergsoort; rode

bloem met gele keel) TUR TURBINICARPUS
14 H vasqueziana 10zpp (dwergsoort met Kleine zeer bloeiwillige Mexicaanse

magenta bloemen) kleine bolcactussen. Niet kougevoelig.
15 H verticillacantha v. albispina LAU 375 Een aantal soorten kan beter geënt

10zpp (witte dooreengevlochten worden vanwege de vochtgevoeligheid.
doorns) Ideaal voor iefhebbers met weinig

16 H vizcarrae 10zpp (zeer zeldzaam) ruimte.
17 H zavaletae 10zpp (dwergsoort met grote 01 M lauii (grote roze bloemen)

violette bloemen) 02 M lophophoroides (dwergsoort met grote
18 L % Gemengd 15zpp zachtroze bloemen)
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03 M m a cro ch e le  (doorns ve rv loch ten ; 04 H spec. 10zpp (vorm  m et g ro te  v rijw e l
b loem  roze) w it te  b loem en)

04 M p o la s k ii (b lo e it he t he le  se izoen m et 
roze b loem en)

05 M sch w a rz li ( li jk t op  T. p o la sk ii)
06 H d ic k is o n ia e  10zpp (ve rw ant m e t T. g ra 

c ilis )
07 L f la v if lo ru s  (gee lb loe iend )
08 H % fla v iflo ru s  15zpp ZADEN VAN AND ER E VETPLANTEN
09 L g ra c ilis  (w arrig  ve rv lo ch ten  doorns) AG AGAVE (A gavaceae)
10 H k lin k e r ia n u s  (r ijk  w itb lo e ie n d ) B la d s u c c u le n te n  m et een e in d s ta n d ig e
11 H kra in z ianu s  10zpp (k le in b lijve n d  ge le ’b o o m a c h tig e ’ b lo e iw ijze . Een aan ta l

o f  roze b loem en) so o rte n  is  v r ijw e l w in te rh a rd . G esch ik t
12 H loph o p h o ro id e s voo r b e g inne rs , voo ra l w ann ee r ze be
13 N pse ud o m a cro ch e le  15zpp (g rote roze sch ik k e n  ove r vee l ru im te .

b loem en) 01 S % a m e rica n a  v. m a rg in a ta  (w ord t zeer 
g roo t; b lad ra n d e n  g e e la ch tig )

UEB UEBELM ANNIA 02 L a n g u s tifo lia  (to t ca . 1 m e te r 0)
V rij jo n g  g e s la c h t van B raz iliaa nse 03 C fe rd in a n d i-re g is  (b li j f t  v r ij k le in , geen
b o lc a c tu s s e n . De soo rten  behoren to t u itlo p e rs )
de fra a is te  o n td e kk in g e n  van deze 04 C fu n k ia n a  (to t ca. 1 m e te r 0)
eeuw . C u ltu u rp la n te n  z ijn  n ie t erg kou- 05 C h o rrid a  (b li jf t  w a t k le ine r; b laderen
gevoe lig , te n m in s te  geënt. De aa nge m e t gem ene s teke ls )
boden zaden z ijn  a fk o m s tig  u it B raz i 06 M % hoveyi
lië. 07 S % o b lo n g a ta  (v lgs. Jaco bsen : A. m icra -

01 N $ g u m m ife ra  HU 282 10zpp (beschreven can tha)
a ls  P arodia) 08 M % p a rv iflo ra  (b li j f t  k le in ; v rij ko rte  b lo e i

02 N $ m e n in e n s is  HU 281 10zpp (b li jf t  groen; w ijze)
beschreven do o r B u in ing ) 09 S % s tr ia ta  (vo rm t een ko rte  s tam )

03 N $ p e c tin ife ra  v. fla v is p in a  HU 361 10zpp 10 M u ta h e n s is  v. e b o risp in a
(ook w el U, f la v isp in a ) 11 M u ta h e n s is  v. nevadens is

04 N $ w a ra s ii HU 642 10zpp ( =  U. fla v is p i 12 M v e rs c h a ffe lt ii (v lgs. Jaco bsen : A. po ta 
na)

13 C
to ru m  v. v e rs c h a ffe lt ii)  
v ic to r ia e -re g in a e  (w e in ig  u itlo p e rs ;

W EI W EING ARTIA b l i j f t  k le in )
K le ine  Z u id a m e rika a n se  b o lca c tu sse n . 14 S % k a rw in s k li (vo rm t een s tam , w o rd t
De m eeste  soo rten  b loe ien  de he le  zo g roo t)
m er r i jk e li jk  m e t ge le  b loem en . De 15 s % m itra e fo rm is
p la n te n  s p ru ite n  w e in ig  en z ijn  n ie t 16 s % p o lya ca n th a
kou gevoe lig . Zeer g e s c h ik t voo r be g in  17 s % p o ta to ru m  (b li j f t  v r ij k le in )
ners. 18 s % u n iv it ta ta  v. c o e ru le sce n s  (b la uw grijze

01 M h e d in ia n a  (geen p e nw orte l; ie ts  la n g  b laderen)
gerekt) 19 s % u n iv it ta ta  v. la t i fo lia  (b laderen breder)

02 M la n a ta  (g rote w o llig e  areo len ; r ijk  ge e l
b loe iend ) AO ALOE (L ilia ceae)

03 M lo n g ig ib b a  (s te rk  w o llig e  areo len ) Zeer g ro o t g e s la c h t. De m eeste  so o r
04 H e rin a ce a  v. c a ta rire n s is  (p la tron de  bol; te n  z ijn  zeer g e m a k k e lijk  te  kw eken en

lic h tk le u r ig e  doorns) g e s c h ik t voo r beg inne rs . Veel soo rten
05 H m u lt is p in a  (d ich t en f ijn  g e e lb ru in  be- w o rd en  w e l erg g roo t.

doornd) 01 c c o m m u ta ta  (v lgs. Jaco bsen : A. m acro-
06 H n e o cu m in g ii v. koe h res ii (zwaar be- c a rp a  v. m a jo r; van E th iop ië )

doornd) 02 s % d a vy ia n a  (van de T ransvaa l)
07 H p ilc o m a y e n s is  (d ik v ilt ig e  areo len) 03 s % m a rlo th ii (w o rd t g roo t; van Z u id -A frika )
08 H p u lq u in e n s is  v. m a ira n e n s is  LAU 958 04 c s tr ia ta  (u it Zu id -W est-A fr ika )

(g ee lb ru ine  be doorn ing ) 05 s % s u c c o tr in a  (u it Z u id -A frika )
09 H s u c re n s is  (p la trond) 06 s % G em engd

07 M % w ic k e n s ii (u it de T ransvaal)
W IL W ILCOXIA 08 s % a ff in is  (u it de T ransvaa l)

D w erg a ch tig e  s tru ik je s  m e t g ro te  w o r
te lk n o lle n . W orden  vaak geën t g e 

09 s % g lo b u lig e m m a  (u it de T ransvaa l)

kw eekt. S om s w orden  de p lan ten  in g e  AL A LO INO PSIS  (M esem bryan them aceae)
dee ld  b ij he t g e s la c h t E ch inoce reus. Lage zodevorm ende  p lan ten  m et ge le
N ie t kougevoe lig . o f  roze b loem en . N ie t kou gevoe lig .

01 M % poselgeri (purperen b loem  m et aangena 01 M ja m e s ii (b li jf t  k le in )
me geur) 02 M lo d e w ijk ii (b leekroze b loem )

02 M s c h m o llii (purperroze bloem ) 03 M ro s u la ta  (g ro te  g e le  b loem )
03 H % poseigeri 10zpp 04 M s p a th u la ta  (d iep rode  b loem )
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AN A NACAM PSERO S (P ortu lacaceae) g e s la c h t C ypho s tem m a. E chte  s tam -
K le ine  s u c c u le n te  s tru ik je s , no ga l ve r su c c u le n te n , d ie  ’s w in te rs  hun blad
s c h ille n d  van u ite r li jk . B loe i ge du re n  verliezen.
de de gehe le  zom er. De b loe m en  op e  01 N $ ju tta e  10zpp (d ikke  s tam  m et in de zo
nen s le c h ts  op  één dag. N ie t kouge- 
voe lig , m a a r vaak w e l voch tg e vo e lig .

m er enorm e b laderen)

01 H a ls to n ii (vo rm t so o rt kno l, w aarop CN CO NO PHYTUM  (M esem b ryan them a
s te n g e ls ; zeer voch tg e vo e lig ) ceae)

02 L % c rin ita  (stenge l to t 8 cm  hoog; b loem D w erg succu len ten . In de h e rfs t b lo e i
ro o d a c h tig  m et w it te  rand) end m et de ty p is c h e  m idd agb loem . A l

leen in de h e rfs t d ienen  de p lan ten
AR ARGYRO DERM A (M esem bryan them a- spaarzaam  bego ten  te  w orden.

ceae) 01 M breve (k le ine  ge le  b loem )
S tam loze ho ogsuccu len t. De bladeren 02 M c a lc u lu s  (gele b loem  m et b ru ine  blad-
z ijn  vaak p ra c h tig  b e rijp t. N ie t kouge- punten)
voe lig , m a a r w el erg vo ch tg e vo e lig . 03 S % ch ris tia nsen ianum  (grote ge le  bloem )

01 M % c u n e a tip e ta lu m  (roze-purperen b loem ) 04 M g iftb e rg e n s e  (s troge le  b loem )
02 M d e la e tii (v lgs. Jaco bsen : A. ro seum  fa. 05 M lin e a rlu c id u m  (gee lb loe iend )

d e la e tii) 06 S % m inu tum  (roze bloem )
03 M fra m e s li (zodevorm end, pu rperroze 07 M o b c o rd e llu m  (w itte  o f  c rè m ek leu rige

b loem ) bloem )
04 M o c to p h y llu m  (g ee lb loe iend ) 08 M o b c o rd e llu m  fa. d e c lin a tu m  (w itte

05 M pe a rson ii b loem )
06 M te s t ic u la re  (w itb lo e ie n d ) 09 S % p illa n s ii (purperrode bloem )

10 M praeparvum  (k le ine  c rè m ek leu rige
BE BEGONIA  (B egon iaceae) b loem )

G e s la c h t m e t e n ke le  s u c c u le n te  so o r 11 M p ro lo n g a tu m  (s troge le  b loem )
ten . O nd e rs ta and e  s o o rt is  n ie t s u c c u  12 M s tip ita tu m
lent. 13 M tru n c a tu m  (s tro k le u r ig e  b loem )

01 L % le p to tr ic h a  25zpp ( =  B. s u b v illo sa ) 14 M w e tts te in ii (purperen b loem )
15 S m undum  (w ita c h tig e  b loem )

BI BIJLIA (M esem b ryan them acea e) 16 S % uvaeform e (w itge le  bloem)
M o n o ty p is c h  g e s la c h t van ho ogsuccu - 
len te  b la d s u c c u le n te n . W el v o c h tg e  CO COTYLEDON (C rassu laceae)
voe lig  m a a r w e in ig  kou gevoe lig . K le ine  s tru ik je s  m et d ikke  v lez ige  b la 

01 M % can a  (g ee lb lo e iend ) deren, vaak o o k  s ta m s u c c u le n t. N ie t 
kou gevoe lig .

BO BOW IEA (L ilia ceae ) 01 S % p a n icu la ta  (zeer d ikke  stam )
U i-ach tige  p la n te n  m e t lang e  ranken 02 s w a llic h ii (ve rd ik te  s tam ; zeer g ift ig )
en v r ijw e l geen b lad . Z e lffe r t ie l. De 03 L %o o rb ic u la ta  30zpp (s tru ikvo rm ig  ve rta k 
kw eek is  zeer e e nvoud ig  en de p la n 
ten  z ijn  n ie t kou gevoe lig . V e rlie s t in

kend)

de w in te r de s te n g e ls  en lo o p t in de DA DASYLIRION (Agavaceae)
len te  o p n ie u w  u it. P lan ten  m et een d ik k te  h o u tig e  stam

01 L %o v o lu b il is  25zpp (B eperk t in p o rtie s  van en k lo kvo rm ig e  w ita c h t ig e  b loem en.
1000 zaden leverbaar) 01 c lo n g is s im u m

CA C ALIBANUS (Agavaceae) DE DELOSPERMA (M esem b ryan them a
W o rd t o o k  to t  N o lin a  ge rekend. D ikke ceae)
k n o lvo rm ig e  s ta m  m e t lang e  sm a lle Zodevorm ende, m in  o f m eer ve rta k te
g ra s a c h tig e  b laderen . M o n o ty p is c h p la n te n  m et ve le  b loem en in ve le  k le u 
g e s la ch t. ren. N ie t kougevoe lig .

01 C $ hookeri 01 L % aberdeenense  (k le in e  purperrode  
b loem )

CL CALOTROPIS (A sc lep ia dace ae )
S tru ike n  m e t d ic h t behaarde  b laderen Dl DIDYM AOTUS (M esem b ryan them a
u it tro p is c h  A fr ik a . N ie t su c c u le n t. ceae)

01 C procera M o n o ty p is c h  g e s la c h t van o p  A rgyro- 
de rm a  lijk e n d e  p lan ten .

CR CARALLUM A (A sc lep ia dace ae ) 01 S la p id ifo rm is  (rode o f roze b loem en)
E n igsz ins  op  S ta p e lia  lijk e n d e  p lan ten  
m et k le in e  to t  m id d e lg ro te  b loem en . DN D INTERANTHUS (M esem b ryan them a
Erg voch tg e vo e lig . ceae)

01 M $ lu te a  25zpp (b loem  5-7 cm  0) S tam loze  h o o g s u c c u le n te  p lan ten . Z o
devorm end. G ro te  ge le  b loem en.

Cl CISSUS (V ltaceae) 01 M in e x p e c ta tu s  (zeer gedrongen  vorm )
Tegenw oord ig  m eesta l g e p la a ts t in het 02 M va n z ijli i (b loem  oran jegee l)

03 M % w ilm o tia n u s

118



DR DROSANTHEM UM  (M esem bryan them a- 05 M d in te ri v. m u lt ip u n c ta ta
ceae) 06 M d ive rgen s  v. a m e th ys tin a
S tru ikvo rm ig e , n ie t o f  n a u w e lijk s  s u c  07 M % d o ro th e a  (ge le  b loem )
c u le n te  p lan ten . 08 M % fra n c is c ii (g ee lb loe iend )

01 C % b a rw ic k ii 25zpp 09 M % fu lv ic e p s
10 M ge s in ae

DU DUDLEYA (C rassu laceae) 11 M % ge s in a e  v. annae
E n igsz ins  op  E cheveria  lijke n d e  p la n  12 M h a llii (w itb lo e ie n d )
ten . Vaak p ra c h tig  w it  b e rijp te  p la n  13 M h e lm u tii (goudg e le  b loem )
ten . 's  W in te r n ie t v o lle d ig  d roog  ho u  14 M herre i (g ee lb loe iend )
den, o m d a t de fra a ie  b laderen dan a f 15 M le s lie i v. m in o r
va llen . 16 M lo c a lis  (gee lb lo e iend )

01 C fa r in o sa 17 M m a rm o ra ta  (w itte  geurende b loem )
18 M $ o p tic a  fa. ru b ra  C 81a 25zpp (p lan t

s c h itte re n d  rood gek leu rd )
EC ECHEVERIA (C rassu laceae) 19 M $ o p tic a  fa. rub ra  C 287 25zpp

R ose tvo rm ige  p lan ten  m et vaak p ra ch  20 M tu rb in ifo rm is  (gee lb loe iend )
t ig  ge k le u rd e  o f b e rijp te  b laderen. 21 M v e rru cu lo sa  (o ran je ge le  b loem )

01 C la u ii (m issch ie n  w el de m o o is te  E.; 22 M % w erneri (gele b loem )
zeer voch tgevo e lig ) 23 S % G em engd

FA FAUCARIA (M esem bryan them aceae) MA M AU G H A N IELLA  (M esem b ryan them a
H o o g su ccu le n te  p lan ten  m et ge tande, ceae)
d ikke  b laderen. N ie t kougevoe lig . K le ine , b ijn a  s ta m lo ze  succu le n te n ,

01 C b r it te n ia e ve rw a n t m et D ip loso m a .
02 S lo n g ifo lia  (g ro te  d o nke rg e le  b loem ) 01 z % lu c k h o ff i i (s n e e u w w itte  o f  roze b loem )
03 L % G em engd

NO N O LINA  (Agavaceae)
FU FURCRAEA (Agavaceae) S u ccu le n te n  m et v e rd ik te  s tam  u it

Op Agave lijk e n d e  p lan ten  m et even M e x ico . Zaden voo r he t zaa ien  24 uur
eens e in d s ta n d ig e  b lo e iw ijze n . w eken in w arm  w a te r en d a a rb ij het

01 S % be d in g h a u s ii w a te r v ie rm aa l w isse le n . To t he t k ie 
m en he t s u b s tra a t na t houden .

Gl GIBBAEUM  (M esem bryan them aceae) 01 C b ig e lo w ii (s tam  to t 70 cm  0 )
Zodevo rm ende h o o g su ccu le n te  blad- 02 C recu rva ta  (w ord t g roo t, s tam  aan de
succu le n te n . voe t 0  50 cm )

01 s % a n g u lip e s  (rozepurperen b loem )
02 M c o m p to n ii (rozepurperen b loem ) OP O PH TH A LM O PH YLLYM  (M esem bryan
03 S % cry p to p o d iu m  (roze b loem ) them aceae)
04 M d is p a r ( lila ro d e  b loem ) K le ine  s tam lo ze  b la d su ccu le n te n .
05 S % g e m inum  (roodb loe iend) 01 z % spe s ii
06 M g ib b o su m  (k le in e  purperroze b loem )
07 M p ilo s u lu m  (k le ine  lila ro d e  b loem ) OR OR N ITH O G ALLU M  (L ilia ceae )
08 S % s c h w a n te s ii (g ro te  zu ive r w itte  b loem ) N ie t-s u c c u le n te  p la n te n . V oge lm e lk .
09 M sh a n d ii (ro o d a ch tig e  b loem ) 01 C x a n th o c h lo ru m
10 S % he a th ii (w it o f  c rè m e k le u rig e  b loem )
11 S % pu bescen s (v io le trod e  b loem ) PA PA CHYCO RM US (A nardard iaceae)

S u ccu le n te  s tru ik e n  m e t m e lksa p . N ie t
HE HEREROA (M esem bryan them aceae) veel in c u ltu u r.

Zodevo rm ende su c c u le n ta n  m et korte 01 s $ d is c o lo r  10zpp (o lifa n te n b o o m )
s tam m en , som s k le in e  s tru ike n .

01 M tu g w e llia e  (gele b loem ) PF PASSIFLORA (P ass iflo raceae)
G e s la c h t van tro p is c h e  k lim m e nde

LA LAPIDARIA (M esem bryan them aceae) p lan ten  m et fra a ie  b loem en en g ro te
M o n o ty p is c h  g e s la ch t. P lan ten  lijk e n p ru im a c h tig e  v ru ch ten . N ie t s u c c u le n t!
op  A rgyroderm a. 01 s $ co e ru le a  (de gew one  p a ss iflo ra )

01 M % m a rga re tae  (goudge le  b loem )
PI PLEIOSPILOS (M esem bryan them aceae)

LI LITHOPS (M esem bryan them aceae) Levend g ra n ie t. In de h e rft b loe iend
De bekende levende s te e n tje s . S tam lo - m et g ro te  b loem en . N ie t kougevoe lig ,
ze b la d su ccu le n te n . N ie t kou gevoe lig . w el w a t voch tg e vo e lig .
W el voch tgevo e lig . Zeer g e lie fd . B loe i 01 M d im id ia tu s
in nazom er o f na jaar. 02 M h ilm a ri

01 M a u cam p ia e  (gele b loem ) 03 M m a g n ip u n c ta tu s  v. in a e q u a lis
02 M a u cam p ia e  v. koe le m an n ii) 04 M peers ii
03 M % b e lla  (w itb lo e ie n d , geurend) 05 S % G em engd
04 M % c o m p to n ii (gee lb loe iend ) 06 z % b o lu s ii (de be kends te  soo rt)
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07 Z
08 Z
09 Z
10 Z
11 Z

SO

01 z

TE

01 N

Tl

01 M
02 M
03 Z

TY

01 c

% hilmari 
Vo magnipunctatus
»/o nelii
%
%

prismaticus
rouxii

STOMATI UM (Mesembryanthemaceae) 
Zodevormende, vertakkende planten 
met een korte stam.

% trifarium 25zpp (bloeit 's nachts geel)

TESTUDINARIA (Dioscoreaceae) 
Planten met een grote stamknol en 
lange ranken. Bloemen onaanzienlijk.

$ elephantipes 25zpp (olifantspoot)

TITANOPSIS (Mesembryanthemaceae) 
Hoogsucculente planten met korte 
stammetjes en dikke bladeren. Zode-of 
klompenvormend. Vochtgevoelig. 
fulleri (donkergele bloem)

% hugoschlechteri 
% calcarea (gele, bijna oranjekleurige 

bloem)

TYLECODON (Crassulaceae)
In 1978 werd dit geslacht afgesplitst 
van Cotyledon. Vaak vindt men deze 
planten nog onder Cotyledon, zie dus 
ook daar.

% paniculata
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Astroloba (slot)

L.E. GROEN

Astroworthia skinneri

X Astroworthia skinneri (Berger) Groen comb. nov.
Astroloba muricata nom. prov. X Haworthia margaritifera (L.) Haw.
BASIONYM: Aprica skinneri Berger, Pflanzenreich 38: 116 (1 908); Uitewaal; Succulenta: 
171-1 77 (1938).
Astroloba skinneri (Berger) Uitew., Succulenta: 53 (1 947); Jacobsen, Handbuch der sukku- 
lenten Pflanzen I: 300, 301 (1954) & Sukkulentenlexikon: 99 (1 970); Court, Succulent flora 
of southern Africa: 1 73( 1 981); Pilbeam, Haworthia and Astroloba: 153( 1 983). 
LECTOTYPE Aprica skinneri Berger, in Succulenta: 1 73( 1 938) (rechter foto).
X Astroworthia bicarinata notomorf skinneri (Berger) Rowley, Nat. Cact. Succ. Journ. 28: 7 
(1 973).
X Astroworthia bicarinata (Haw.) Rowley, ibidem.
Haworthia olivettiana Parr, Bull. A.S.P.S. 6: 1 96 (1 971); Scott, The genus Haworthia: 1 46 
(1 985).

Aprica neilii nomen nudum, in Uitewaal, Succulenta: 1 71-1 77 (1 938).

Taxonomische bijzonderheden (Zie ook A. bullulata)
Tot nu toe is slechts één natuurlijke geslachtskruising van Astroloba beschre
ven, namelijk die tussen Haworthia margaritifera en Astroloba muricata 
(Berger, 1 908). Berger heeft deze natuurhybride als Aprica skinneri gepu
bliceerd, genoemd naar de vinder, mr. W. Skinner in Thorton Heat. Planten 
hiervan zijn onder meer door Hurling & Neil te Bonnievale en de Winton kwe
kerijen (ZA) verspreid.
Reinecke maakt het aannemelijk dat Hurling en Neil deze planten hebben 
verzameld in de periode 1 928-1 931 langs de Baden-weg in de buurt van 
Montague. Zij beschouwt ten onrechte Aprica bicarinata Haw. als identiek 
met deze natuurhybride.
X Astroworthia skinneri heeft harde, stijve bladeren en vrij talrijke, grote tu- 
berkels. Er zijn snelgroeiende, sterk op deze hybride gelijkende vormen in 
kuituur. De bladeren van deze kultuurhybriden zijn zacht, donkergroen, op
gericht en dragen tuberkels. De bloemen zijn min of meer actinomorf.

Beschrijving
Stengels 1 5-30 cm lang, rechtop tot liggend. Bladeren lancetvormig-eirond, 
spits, opgericht tot afstaand, 3,0-5,0 cm lang, 1 ,5-2,5 cm breed, dof don
kergroen tot iets glimmend, hard, stijf, onderzijde enkel of dubbel gekield, 
kiel niet randvormend, gewoonlijk met talrijke, onregelmatig verdeelde, iets 
glimmende tuberkels bezet of zeldzamer witachtige vlekken aanwezig. 
Tuberkels in de kleur van het blad, soms lichter of donkerder. Randen en kiel 
iets verdikt, met kleine, glanzende, soms ineenvloeiende tuberkels bezet. Op 
bladonderzijde soms nerven zichtbaar. Bloemen met 3-6 mm lange 
bloemstelen, fertiele bracteeën 2-3 mm lang. Bloembuis glad, aan de basis 
4 mm diameter, naar boven toe onopvallend versmald, crème tot lichtgroen 
met donkerder nerven. Bloemslippen groenachtig-wit tot crème, 1 ,5-2,0 
mm lang, stomp.
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Verspreiding Montaguedistrict.

Levende exemplaren gezien:
57SF00277, coll. Uitewaal, ontvangen van J.W. Dodson, Californië (BID); 57SF00375, coll. 
Uitewaal, ontvangen van J.R. Brown, Californië (BID); 781 823 H.B. VU Amsterdam, ontvan
gen 9 .6 .1 978  Sheilam, RSA.

Literatuurgegevens vindplaatsen:
Tussen Montague en Bellair Dam, Flerre; Montague, K.C. Stanford, als Aprica neilii; farm Riet- 
vlei no. 2, Montague, Reinecke 50; farmtuin aan Baden-weg, Montague, Reinecke 58.
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BOEKBESPREKING

BRADLEYA, Yearbook of the British Cactus and Succulent Society, vol. 5 (1 987), 104 p., 
Engelse tekst, ISBN 0 -9020-9912-4 , prijs ± 1 30, — .
In de vijfde aflevering van deze lezenswaardige jaarboeken besteedt Rowley in 1 6 pagina's 
aandacht aan de succulenten die omstreeks het jaar 1 700 deel uitmaakten van de collecties 
van de hertogin van Beaufort te Badminton. De afbeeldingen die van deze planten zijn vervaar
digd werden helaas nooit gepubliceerd. Na determinatie blijkt nu dat dertig soorten vetplanten 
eerder in Europa zijn geïntroduceerd dan tot dusverre werd aangenomen. Vier platen zijn in 
kleur gereproduceerd.
Hunt besluit zijn overzicht van Mammillaria-namert waarmee hij in Bradleya, vol. 1 (1983) 
was begonnen (32 pp.). In de laatste aflevering komen de namen beginnend met S-Z aan de 
beurt. Aan het eind volgt een lijst met alle door hem erkende taxa, die in grote lijnen overeen
komt met die gepubliceerd in Cact. Succ. J. Gr. Brit., vol. 43 (1981).
Een revisie van het geslacht Thelocactus wordt gegeven door Anderson (28 pp.). De welbe
kende Hamatocactus setispinus wordt door hem in Thelocactus geplaatst. De overige soorten 
van het genus zijn volgens hem T. bicolor, T. conothelos, T. hastifer, T. heterochromus, T. 
hexaedrophorus, T. lausseri, T. leucanthus, T. macdowellii, T. rinconensis en T. tulensis. 
T. schwarzii en T. matudae worden als variëteit beschouwd van respektievelijk T. bicolor en 
T. tulensis Het artikel is geïllustreerd met fraaie foto's en duidelijke kaartjes.
Bruyns behandelt de in Europa — vnl. Spanje — groeiende Caralluma's (10 pp.) en bespreekt 
in een tweede artikel C. hexagona van het Arabisch schiereiland (4 pp.). Ook deze bijdragen 
gaan vergezeld van goede illustraties.
Vierenvijftig nieuwe kombinaties binnen de Cactaceae worden gegeven in een artikel van Hunt 
en Taylor (4 pp.). Deze namen zullen worden opgenomen in de 'European Garden Flora', een 
werk bedoeld ter identificatie van alle plantesoorten die in algemene collecties (dus buiten bo
tanische tuinen en gespecialiseerde verzamelingen) voorkomen. Zij volgen de aanbevelingen 
van een I.O.S.-werkgroep om het aantal cactusgenera te verminderen (Bradleya, vol. 4). De 
meest opvallende 'verhuizing' zijn die van een aantal Notocactussen naar Parodia (voor zover 
Brandt dit nog niet had gedaan) en Weingartia's naar Rebutia. Sclerocactus wordt uitgebreid 
met een aantal soorten die voorheen vaak tot Ancistrocactus, Echinomastus en Glandulicac- 
tus werden gerekend.
Taylor geeft op twee pagina's aanvullingen en korrekties op zijn Ferocactus-arMke\ in Bradleya, 
vol. 2.
Wederom nieuwe namen, maar nu binnen de Rhipsalinidae, komen van Barthlott (4 pp.). Een 
aantal soorten Rhipsalis en Pfeiffera worden bij Lepismium ingedeeld; Rhipsalidopsis gaert- 
neri, R. rosea en R. x graeseri worden tot Hatiora gerekend.
De laatste twee korte bijdragen zijn respektievelijk van Eggli en Newton en dienen ter aanvul
ling van Eggli's bibliografie van tijdschriften die betrekking hebben op succulenten.
Bert Jonkers
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A.B. PULLENRebutia tarvitaensis Ritt.
Deze soort werd in 1 958 door F. Ritter ontdekt in de omgeving van Tarvita, 
Prov. Azurduy, Bolivia en in 1 977 door hem beschreven. De soortaandui
ding wijst dan ook terug naar de vindplaats van deze soort.
De afgebeelde plant is een zaailing van 1981 , die in mijn verzameling voor 
het eerst in bloei kwam in april 1 983 . Het meest opvallend zijn de voor een 
Rebutia ongewoon grote bloemen, die tot 6 cm in doorsnede meten.
In de beschrijving van deze soort wordt vermeld, dat het plantelichaam en
kelvoudig is. Mijn beide planten hebben echter ook enkele zijscheuten aan 
de basis ontwikkeld. Het plantelichaam kan een diameter bereiken van 2-3 
cm. De ribben zijn sterk gedraaid en opgelost in knobbels, waardoor het aan
tal moeilijk te bepalen valt. Volgens Ritters opgave moeten het er 1 3-1 5 zijn. 
De areolen staan vrij dicht op elkaar. Op de areolen staan slechts rand- 
doorns; een middendoorn ontbreekt. Het aantal randdoorns varieert per are- 
ool tussen 7 en 1 0; ze zijn 3-5 mm lang en liggen min of meer tegen het 
plantelichaam aan. In de nieuwgroei zijn ze roodbruin van kleur; oudere 
doorns vergrijzen. De grote bloemen zijn oranjerood van kleur. De planten 
bloeien rijk in april/mei.
Rebutia's kan men het beste vroeg in het voorjaar zaaien. Het zaaisel heeft 
niet al te veel warmte nodig. Een dagtemperatuur van 18-21 °C en een 
nachttemperatuur van 1 2-1 5 °C  is voldoende. Tweemaal verspenen in het 
eerste jaar, nogmaals verplanten na de eerste winter en een rijkelijke water- 
gift doet de zaailingen groeien als kool. Na 2-3 jaar heeft men op die manier 
bloeibare planten.
Rebutia's hebben veel licht nodig. In de winter moeten ze koel en droog 
staan. Op zonnige dagen mag men wel veel nevelen. Vroeg in het voorjaar 
beginnen de knoppen te verschijnen. Men moet dan niet meteen water gaan 
geven, wel doorgaan met nevelen. Afhankelijk van de omstandigheden be
ginnen ze in maart/april te bloeien. Na de bloei moeten de planten veel water 
hebben. Veel Rebutia's hebben midden in de zomer een korte rustperiode, 
waarin de watergift beperkt wordt. In oktober wordt de watergift drastisch 
beperkt en tenslotte gestaakt, zodat de planten weer droog de winter in 
gaan. Ten aanzien van het grondmengsel zijn deze planten niet al te kieskeu
rig. Elk goed grondmengsel voor cactussen voldoet wel aan hun eisen. Het 
veldnummer van de besproken soort is FR 773.
Ik wens U veel succes met deze mooie plant.

Beatrixlaan 10, 7711 KG  Nieuwleusen Foto van de schrijver



Agavenproblemen op de Bovenwindse Eilanden der 
Kleine Antillen (slot)

P. WAGENAAR HUMMELINCK

Agave sisalana wordt op vele eilanden waar zij vroeger voor de vezelpro- 
duktie werd aangeplant nog steeds in verwilderde staat aangetroffen, vooral 
in kalksteengebieden met geringe regenval, zoals de Bahamas, Anguilla en 
de Caymans - van welke laatste eilanden het voorkomen in dit tijdschrift 
(63, nov. 1 984, p. 259-263) uitvoerig werd behandeld. Door hun smalle 
bladeren (Fig. 42) met (als regel) gladde randen, losse bloempluim en 
geelachtig-groene bloemen zijn de Sisalanae gemakkelijk van de op de Antil
len thuishorende agaven te onderscheiden. De enige plant waarmede de 
breedbladige Caribaeae op afstand zou kunnen worden verwisseld, is de 
Furcraea (met hangende, anders gevormde, niet-geel gekleurde bloemen), 
die van nature in een meer regenrijk milieu voorkomt, op Saba echter ook op 
de vindplaats van Agave is te vinden (zie Fig. 42).
Het was een verrassing op het thans onbewoonde eiland Tintamarre (bij St. 
Martin) een fraaie verzameling Agave angustifolia var. marginata aan te 
treffen (Fig. 43-44), kennelijk een overblijfsel uit de tijd dat Diederick C. (II) 
van Romondt ("Ie roi de Tintamarre"), die van 1 902-1 932 eigenaar van 
het eiland was, hier een katoencultuur tot ontwikkeling trachtte te brengen 
en zich daarbij ook voor vezelagaven interesseerde. Dat er op dit nauwelijks 
2 km lange en 1 km brede, droge eiland verder geen agaven werden aange
troffen kan ons nauwelijks verbazen, als wij weten dat hier in 'de goede tijd' 
wel honderd mensen moeten hebben gewoond, die ook nog tot taak hadden 
een niet onbelangrijk aantal koeien en schapen in het leven te houden.

N A B E S C H O U W I N G

Floe men ook mag denken over Trelease's neiging tot het opstellen van spe
cies om vormverschillen welke hij aan een bepaalde landstreek gebonden 
achtte tot hun recht te laten komen, toegegeven moet worden dat hij hier
door een aantal agavenproblemen beter bespreekbaar heeft gemaakt.
Men kan er zich over verwonderen, dat hij zo'n grote waarde hechtte aan de 
vorm van de eindstekel, maar tegelijk óók grote waardering hebben voor de 
wijze waarop hij deze heeft trachten te gebruiken voor het indelen van een 
plantengroep welke hem slechts weinig bruikbare kenmerken verschafte. 
Het wisselend karakter van een aantal kenmerken waarmede men bij het be
schrijven van een eindstekel rekening moet houden moge blijken uit de Ta
bellen 1, 2, 4 en 5. Zij geven een verwarrend beeld, hoewel men toch wel 
degelijk een aantal typen kan onderscheiden die voor een bepaald gebied, of 
een bepaalde plantengroep, kenmerkend zijn.
Het was bijzonder hinderlijk dat mij niet méér materiaal ter beschikking stond 
van het type-eiland van Agave karatto om een beter inzicht te kunnen ver
krijgen over het samen-voorkomen van verschillende kenmerken op St. Kitts 
en naburige eilanden. Zolang wij niet méér weten over de factoren welke 
verantwoordelijk zijn voor het polymorphe karakter van Agave karatto, zo
lang zal het zeker uiterst moeilijk blijven om aan de eindstekel een belangrij
ke plaats toe te kennen in de Antilliaanse agavensystematiek.
De randbewapening bleek voor een indeling van de Caribaeae minder bruik
baar, hoewel zij soms het uiterlijk van de plant in hoge mate kan bepalen. 
Van meer belang bleek de bladvorm (vgl. Tabel 7). De vele afgebeelde om-
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Fig. 44
Fig. 41. Schematische voorstelling - in navolging van Howard Sco tt G entry's ideogrammen - van de gemiddelde en uiter
ste lengten van de bloemslippen fmiddelste kolom) en de bloembuis (gestreepte kolommen), m et de variatie b ij de hoogte 
van inplanting van de meeldraden in de bloembuis, b ij enkele bloemen van: Agave karatto van St. K itts  (vergeleken met 
de gegevens van Trelease), A. van grolae van St. Eu statius, A. scheuermaniana van St. Martin, A. karatto van St. Barts, 
A. obducta van Barbuda en A. barbadensis van Barbados. B ij A. scheuermaniana staan de meeldraden opvallend laag in
geplant. De bloembuis van A. barbadensis is bijzonder diep vergeleken m et de lengte van de bloemslippen. De bloemen 
van St. Barts vertonen meer overeenkomst m et die van St. Eustatius dan van St. Martin.

Fig. 42. Omtrek en dwarsdoorsneden van drie bijna lintvorm ige bladeren van Agave sisalana, vier oude en jonge bladeren 
van A. angustifolia var. marginata en van een veel slapper blad van Furcraea foetida, dat w at afmetingen en vorm betreft 
op een agaveblad gelijkt.

Fig. 43. Het was een verrassing op het thans onbewoonde eiland Tintamarre (bij St. Martin) een aantal A. angustifolia 
var. marginata aan te treffen die niet alleen rijkelijk hadden gebloeid en vrucht gedragen, maar zich ook m et worteluitlo- 
pers hadden vermeerderd.

Fig. 44. Deze fraai geelgerande planten (no. 189) herinneren aan de tijd  waarin men - aan het begin van deze eeuw -naast 
de cultuur van katoen, ook die van vezelagaven to t ontw ikkeling trachtte te brengen.

trekken (Fig. 1 5, 1 6, 23, 24, 27, 32, 35) geven niet alleen een beeld van 
variabiliteit van enkele bladtypen, zij tonen ook verschillen van systematisch 
belang (bijv. tussen de bladeren van St. Martin & Anguilla en Saba, Marie- 
Galante & La Désirade en Barbados). Het meest opvallend bij de bloemme- 
tingen waren de lage inplantingen van de meeldraden bij A. scheuermania
na en de lange bloembuis bij A. barbadensis (zie Fig. 41).
Van enkele andere kenmerken mag worden verwacht, dat zij - bij nader on
derzoek - nog zullen kunnen bijdragen tot een betere indeling van het 
'karatto-complex'. Een van de eerste dingen die mij opvielen met betrekking 
tot een mogelijke relatie tussen Benedenwindse en Bovenwindse agaven, 
was de indrukwekkende, aan de top enigszins overhellende bloempluim van 
de Benedenwindse 'pita de trankeer', die ik bij de Statiaanse 'karata' meen
de terug te vinden.

Wanneer wij de resultaten van dit onderzoek willen samenvatten, dan zou
den wij dit kunnen doen in de volgende punten.
1) Agave missionum Trel. is de meest oostelijke species van de Antilla- 

nae welke kon worden onderscheiden.
2) Agave karatto Mill, kon door het ongelijksoortige karakter van de 

eindstekel niet duidelijk worden gekarakteriseerd.
3) De beperktheid van het materiaal en het polymorfe karakter van A. ka

ratto -  gevoegd bij onze gebrekkige kennis van de invloed van het mi-
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TABEL 7
Metingen aan bladeren die langer zijn dan 1 meter.

Measurments in leaves exceeding 1 m.
I = lengte/length; w = breedte/width; n = breedte hals/neck; b = lengte bladschijf/leaf- blade, 

breedste boven ( + ), omstreeks (o) of onder (-) het midden 
widest above (+ ), about (o) of below (-) the middle

I : w n : w 
(x 100)

b : w Fig

Anguilla
1 60 Sandy Ground 9.2 0 70 8.0 0 32
162 The Valley 8.6 0 62 7.2 - 32

St. Martin
153 Experiment 9.2 0 69 8.2 0 23
1 54 Fort Amsterdam 6.6 - 68 6.1 - 23
155 Fort Willem 8.0 0 62 7.0 0 23
1 57A Lay Bay 1 2.0 0 67 10.0 0 23
1 57B - 1 1.0 0 65 9.0 0 23
1 58A Corner Hill 1 1.0 0 65 9.5 0 24
1 58B - 8.4 0 55 7.6 0 24
1 58C - 8.9 0 53 7.8 0 24
1 59A Oyster Pond 9.4 + 70 8.0 0 24
1 59B - 9.7 + 60 9.0 0 24
1 59C - 8.7 + 56 7.8 0 24

St. Barts
163 Gustavia 6.4 0 60 5.5 0 32

Saba
147 Crispeen 6.8 + 75 5.5 0 27
148 Bottom 5.8 0 65 5.0 0 27
149 - 6.2 0 67 5.4 0 27
150 Crispeen 5.5 + 60 4.5 0 27
151 - 6.0 + 56 5.5 0 27
152 - 5.9 + 60 5.0 0 27

St. Eustatius
131 Tumble Down Dick 6.6 0 67 5.4 0 1 5
132 Fort Royale 6.8 0 77 5.6 0 1 5
1 33 Oranjestad SE 7.5 0 70 6.4 0 1 5
1 34A Round Hill 7.0 0 70 6.0 0 16
1 34B - 10.0 0 60 9.0 0 1 6
135 Oranjestad E 10.0 X 75 8.5 0 1 6
136 - 8.8 X 78 6.8 0 16
140 Zeelandia 6.7 - 85 5.4 - 16
143 Paramira 8.0 0 70 7.0 0 16
144 - 5.6 0 63 5.1 0 16

Barbuda
167 Codrington Village 7.3 0 65 6.4 0 32

Antigua
1 69 Parham Hill 6.8 0 55 6.0 - 32

La Désirade
1 70A Souffleur 8.9 0 70 8.0 0 32
1 70B - 5.2 0 55 5.0 0 32
1 71 Westpoint 7.0 0 55 6.4 0 32

Marie-Galante
172 Vieux-Fort 9.0 0 78 7.5 0 35

Martinique
175 Case-Pilote 8.7 0 65 7.7 - 35

Grenada
178 Point Salines 6.5 0 62 6.0 0 35

Barbados
180 Bathsheba 5.6 0 50 4.7 0 35
181 - 6.5 0 63 5.4 0 35
182 - 5.0 0 50 4.6 0 35
185 Marley Vale 5.2 0 55 4.7 0 35
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lieu, de erfelijke aanleg en de kansen op bastaardering - maakten dat de 
Caribaeae van de Bovenwindse Eilanden niet op een bevredigende wij
ze konden worden geclassificeerd.

4) De agavenflora van St. Eustatius maakte een heterogene indruk; zij 
bestaat uit vormen die slechts voor een deel overeenstemmen met het 
type-materiaal van A. van grolae Trel., een species welke met/4, karat- 
to werd gesynoniemiseerd.

5) Agave scheuermaniana Trel. daarentegen werd beschouwd als een 
voor St. Martin en Anguilla kenmerkende soort.

6) Saba bezit mogelijk een voor dit eiland kenmerkende (nog onvoldoend 
bekende) agavesoort welke als A. karatto werd beschouwd.

7) De agave van St. Barts komt niet overeen met die van het dichtbijgele
gen eiland St. Martin; zij werd ook A. karatto genoemd.

8) Hoewel de agaven van Barbuda en Antigua in het veld een enigszins an
dere indruk maken, werd A. obducta Trel. toch met A. karatto gesyno
niemiseerd.

9) Agave dussiana Trel. leek typisch voor Guadaloupe en naburige eilan
den.

1 0) Bladmateriaal van Martinique kwam slechts voor een deel overeen met 
de beschrijving van A. caribaeicola Trel.

1 1) De eindstekel van A. barbadensis Trel. bleek zeer verschillend te kun
nen zijn; de gemeten bloemen vielen slechts op door de grote lengte 
van de bloembuis.

1 2) De eindstekels van een op Grenada gemonsterde agave kwamen 
slechts weinig overeen met het type-materiaal van A. grenadina Trel.; 
bepaalde kenmerken deden denken aan de Viviparae.

Daar het nieuw-verzamelde materiaal niet toestaat een determineertabel te 
maken voor alle soorten van de Bovenwindse Eilanden, volgt hier een over
zicht van de agaven van de noordelijkste Kleine Antillen (de reeks St. Tho
mas - Antigua), dat een indruk moge geven van onze nog slechts geringe 
kennis van de agavenflora van deze eilanden - en de betrekkelijke waarde 
van eindstekelkenmerken voor de agavensystematiek.

1 a. Bladeren zeer smal lancetvormig tot zwaardvormig, 1 2-1 6 maal zo lang als breed, 1-1,5 m
lang, gewoonlijk zonder randstekels..............................................................................................
..............................................................................................................................A. sisalana Perr.
(Verwilderd op Anguilla, St. Martin, St. Eustatius en andere eilanden; niet op Saba).

1 b. Bladeren lancetvormig, 5-1 0 maal zo lang als breed, met randstekels................................... 2

2a.Bladeren omstreeks 5 maal zo lang als breed, 1/3-1/2 m lang, met brede, geelachtig ge
kleurde randen .................................................................................................................................
............................................................................................. A. angustifolia var. marginata Trel.
(Verwilderd op Tintamarre, bij St. Martin).

2b. Bladeren 6-1 0 maal zo lang als breed, tot 2 m lang................................................................. 3

3a. Bladeren omstreeks 6 maal zo lang als breed, aan de basis gekromd, vlezig; stekels op ver
hevenheden van een gegolfde rand...............................................................................................
.........................................................................................................................A. missionum Trel.
(St. Thomas, St. John, St. Croix).

3b.Bladeren 6-10 maal zo lang als breed, stijf-afstaand, hard-vlezig; stekels op een rechte of 
nauwelijks gegolfde rand ............................................................................................................. 4

4a. Bladeren 8-1 0 maal zo lang als breed; eindstekel min of meer kegelvormig, gemiddeld 1 0 x 
2,5 mm; meeldraden duidelijk beneden de keel ingeplant; bloempluim korter dan de
schacht; schachtbladen met nauwelijks ontwikkelde stekel; niet-vruchtdragend.....................
................................................................................................................A. scheuermaniana Trel.
(Anguilla, St. Martin).
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4b. Bladeren 6-9 maal zo lang als breed; eindstekel zeer verschillend van vorm; meeldraden in 
of een weinig beneden de keel ingeplant; vruchtdragend.........................................................5

5a. Bladeren omstreeks 6 maal zo lang als breed, tot 1,5 m lang; eindstekel min of meer kegel-
vormiq, soms zijdelings afgeplat en toegespitst, gemiddeld ca. 2 0 x 5  m m ............................

a ; .....  .................................................................................. IA. karatto Mill
(Saba: bewapening opvallend zwaar; eindstekelbasis duidelijk getand; schachtbladen met 
sterk-ontwikkelde stekel; bloemen en vruchten nog onbekend).
(St. Barts: bewapening vrij zwaar; eindstekelbasis zwak getand; schachtbladen met goed- 
ontwikkelde stekel; vrucht omstreeks 2 maal zo lang als breed).

5b.Bladeren 7-9 maal zo lang als breed, tot 2 m lang; eindstekel kegelvormig, afgeplat, of toe- 
qespitst, soms met gekromde spits, met gladde of getande randen.........................................

.................................................................................... A. karatto Mill.
(St. Kitts: eindstekel gemiddeld ca. 10 mm lang; bloempluim veelal langer dan de schacht; 
vrucht ca. 2 maal zo lang als breed).
(St. Eustatius (A. van grotae): eindstekel van slank tot kort en dik, van 5 tot 20 mm lang; 
bladvorm zeer wisselend; bloempluim meestal langer dan de schacht; schachtbladen met 
slecht-ontwikkelde stekel; vrucht omstreeks 1,5 maal zo lang als breed!?)).
(Barbuda en Antigua (A obducta): eindstekel 10-1 5 mm lang; bloempluim korter dan de 
schacht; vrucht omstreeks 2,5 maal zo lang als breed!?)).
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BO EKBESPREKING  

Euphorbia liefhebbersgids
Brochure van Bloemen- en plantentuin Van Donkelaar, prijs f  3,50.
Alhoewel het niet de bedoeling is in deze rubriek aandacht te besteden aan sortimentslijsten 
van handelaren, wordt hier een uitzondering gemaakt voor dit werkje.
Het plantenaanbod van Euphorbia's en Monadeniums is ingedeeld naar type plant en herkomst 
van de planten. Bij elke groep staat een korte algemene beschrijving en bij veel planten een 
korte specifieke beschrijving; overal wordt aandacht besteed aan de cultuur.
Te bestellen door overmaking van f  3 ,50 op giro 1 509830 t.n.v. Van Donkelaar, Werken
dam onder vermelding van de titel.

L. Bercht
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Phyllocactus door Curt Knebel, kopie van het origineel, 63 pagina's, formaat A4, Engelse taal, 
prijs f  1 5,95. Deze kopie van het bekende meesterwerkje is van goede kwaliteit. Ingegaan 
wordt op de cultuur van de Duitse hybriden van Knebel zelf. Ook over ziekten wordt in dit boekje 
duidelijke informatie gegeven. Daarnaast is een lijst van bijna alle Knebelhybriden opgenomen, te 
zamen met een korte beschrijving van elke hybride. Dit boekje is een klein standaardwerkje over 
hybriden en is een must voor iedere liefhebber die geïnteresseerd is in dit onderwerp.
Het boekje is te bestellen door f  20,95 (incl. verzendkosten) over te maken op girorekening 
371 01 70 t.n.v. Frank Süpplie, Weg langs het Kerkhof 1, 6045 AN Roermond.

TIJDSCHRIFTEN

Cactaceas y Suculentas Mexicanas jaargang 31, 1986 .
Nr. 1. Jimenez Ramirez geeft de nieuwbeschrijving van Jatropha elbae, nauw verwant met J. 
dioica Del Castillo heeft het zaad van Ferocactus hystrix en de kieming ervan bestudeerd; hij 
geeft een verklaring waarom deze planten juist in een rotsachtige bodem groeien. In zijn serie 
over Manfreda (deel IV) bespreekt Lujan de soorten M. brachystachys, M. nanchititlensis, M. 
elongata, M. jaiiscana, M. revoluta, M. pubescens en M. maculata Bravo en Sanchez- 
Mejorada ronden het ondergeslacht Pseudorhipsalis van het geslacht Disocactus af met de 
bespreking van nog 7 soorten (artikelserie over Middenamerikaanse cactussen).
Nr. 2. Elizondo geeft een overzicht van de Mexicaanse en Middenamerikaanse Melocactussen, 
naast gedetailleerde beschrijvingen worden enkele combinaties en nieuwe subspecies voor
gesteld. Het artikel over Manfreda wordt afgesloten. Mejorada doet verslag van de 21e twee
jaarlijkse conventie van dé Amerikaanse cactusvereniging. Cota en Gimata berichten over de flo
ra van de Vizcaino-woestijn in Neder-Californië. Aflevering 1 3 over de Middenamerikaanse cac
tussen omvat het geslacht Wittia met 1 soort en het geslacht Rhipsalis met 5 soorten.
Nr. 3. Elizondo beschrijft in de tweede aflevering over Melocactussen in Mexico en Midden- 
Amerika de soort M. ruestii met als subspecies cintalapensis, sanctae-rosae, maxonii, oaxa- 
censis en ruestii, de eerste is een nieuw subspecies, de andere zijn nieuwe combinaties van al 
bekende taxa. Chazaro en Marquez geven een overzicht van de cactusvegetatie in de Mexicaan
se staten Veracruz en Puebla (29 soorten). Meyran bericht over een Aporocactus conzatii met 
een eindstandige bloei. Bravo en Mejorada vervolgen hun serie over Middenamerikaanse cactus
sen met de bespreking van de soorten uit de geslachten Melocactus (1 soort zonder onderverde
ling; zie tegenstelling met artikel van Elizondo) en Mammillaria (6 soorten).
Nr. 4. Carter gaat in een zeer uitgebreid artikel in op de flora van Neder-Californië; de tekst is zo
wel in het Spaans als in het Engels gedrukt. Webbe en Elizondo hebben een inventarisatie ge
maakt van de cactusvegetatie rond Ramos Arizpe (staat Coahuila); van de 63 genoemde cactus
soorten en -variëteiten staat Echinocereus delaetii op de omslag afgebeeld. Rivas bericht over 
zijn cultuurervaringen.

Kaktusy jaargang 22, 1986
Nr. 1. Stuchlik bespreekt Lobivia tiegeliana, welke plant op de voorkant is afgebeeld. Polok 
geeft cultuuraanwijzingen voor Ferocactus glaucescens Slaba gaat in op de taxonomie en cul
tuur van Mammillaria IPelecyphora) pectinifera Riha stelt Sulcorebutia vizcarrae voor. Sedivy 
bediscussieert de natuurlijke variabiliteit van Echinomastus warnockii Het geslacht Sedum en 
in 't bijzonder S. hintonii is het onderwerp van een artikel van Riha en Subik. Pavlin stelt de cac
tusverzameling van Brno voor en Moucka doet hetzelfde met de Mammillaria-verzameling van 
Reppenhagen. Na twee artikeltjes met praktische tips besluit Baborak dit nummer met het voor
stellen van Arequipa spinosissima
Nr. 2. Riha vindt het nodig de groenbloeiende vorm van Escobaria chaffeyi tot de forma viridi- 
flora te benoemen en geeft informatie over deze, eerst als Fobea viridiflora bekend staande, in 
de natuur tot nu toe niet teruggevonden plant. Slaba stelt Wigginsia horstii en haar variëteiten 
voor. Kopecky gaat in op de door Knoll in de Chaco (Paraguay) gevonden Gymno's. John be
handelt het Coryphantha sc/7eer/-complex. Slaba beziet de invloeden van de cultuuromstandig- 
heden op het totale uiterlijk van een verzameling. Osoba zaaide op agar-agar en bericht daarover. 
Een artikeltje over Echinopsis obrepanda var. calorubra besluit dit nummer.
Nr. 3. Slaba behandelt de verzorging van grote Ferocactussen die blijkbaar problemen met hun 
wortelgestel krijgen. Riha gaat in op Echinocereus pulchellus. Stuchlik beschrijft de geschiede
nis van Notocactus veenianus en beschouwt de planten die voorkomen onder de naam N. 
pseudorutilans var. minimus (=  de provisorische naam van N. veenianus). Klikar stelt Mammil
laria louisae voor en Moucka doet hetzelfde met onlangs gepubliceerde nieuwe Mammillaria's. 
Riha sluit af met een artikel over Ceropegia fusca
Nr. 4. Riha bespreekt Mammillaria morricalli waarvan op de voorkant een fraaie afbeelding 
staat. John gaat uitvoerig in op de variëteiten (7) van Turbinicarpus schmiedickeanus Slaba 
vergelijkt Parodia suprema met P. maasii var. intermedia Mazel beschrijft het vinden van Echi- 
nocactus grusonii en geeft een bibliografie van Hermann Gruson. Gratias geeft zijn kweekerva- 
ring met Echeveria gibbiflora var. metallica. Een overzicht van saponinen, triterpenen en stero-
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len geïdentificeerd in cactussen geeft Kovac. Riha en Subik sluiten dit nummer af met de be
schrijving van Copiapoa cupreata
Nr. 5. Kundelius bespreekt Gymnocalycium schuetzianum waarvan een bloeiend exemplaar op 
de omslag staat afgebeeld. Riha en Busek gaan uitvoerig in op het uiterlijk van Astrophytum ca- 
pricorne en zijn variëteiten crassispinum en niveum. Baborak stelt Pyrrhocactus taltalensis 
voor, hetgeen Riha doet met Blossfeldia liliputana Riha gaat in op de Melocactussen uit het 
Braziliaans-Venezolaanse grensgebied en hun cultuurproblemen. Sedum treleasei is het onder
werp van het artikel van Gratias. Tornandi behandelt het kweken van succulenten op tufsteen. 
Svoboda vertelt zijn zaaiervaringen. Pavlin geeft informatie over de Opunf/'a-bestrijding in Austra
lië. Een in memoriam Emil Zavadil.
IMr. 6. Havrdlik stelt Rebutia tropaeolipicta voor. Met Frailea cataphracta var. tuyensis als 
voorbeeld geven J. en A. Tomandl cultuuraanwijzingen voor de soorten uit het geslacht Frailea 
Hladky vraagt zich af of we alles al weten over de variabiliteit van Astrophytum ornatum  Slaba 
beschouwt het geslacht Eomatucana en vindt dat dit geslacht onvoldoende onderbouwd is, de 
soort E oreodoxa brengt hij onder bij Matucana en zij heet dan dus M. oreodoxa (Ritt.) Slaba. 
Pavlin gaat in op de mogelijke rol die Opuntia's kunnen gaan spelen als voedselbron voor de 
mens. Polok geeft cultuuraanwijzingen. Riha en Subik sluitenpf met een artikel over Graptopeta- 
ium bellum 
Ludwig Bercht

Internoto, jaargang 7, 1986
Nr. 1 . Het eerste nummer begint met twee nieuwbeschrijvingen: Notocactus arnostianus en N. 
ritteranus, beide door Lisal en Kolarik. Hoewel beide planten, evenals de door Ritter beschreven 
N. curvispinus. van dezelfde vindplaats komen (HU 338), hebben kweekproeven uitgewezen 
dat het toch drie verschillende soorten zijn. Prestlé stelt een plant (PR 230) voor, die de verdwe
nen Ritterplant N. spinibarbis zou kunnen zijn. Stuchlik rapporteert over een studie aan 
Wigginsia-zaden. Hoe Noto's in een onverwarmde kas overleefden, vertelt Duckwitz. Theunis- 
sen beweert dat N. tenuicylindricus synoniem is met N. minimus Tot slot wordt N. rauschii 
voorgesteld.
Nr. 2. Prestlé opent met de nieuwbeschrijving van N. meonacanthus. Engel en Leuenberg con
cluderen na literatuuronderzoek dat Fric (en niet Berger) het geslacht Notocactus opgesteld 
heeft. Exemplaren van N. ottonis var. schuldtii die aan de originele beschrijving voldoen, zijn 
volgens Gerloff niet meer te vinden. Herm probeert te bewijzen, dat N. herteri identiek is met N. 
rubriflorus Tot slot wordt N. soldtianus voorgesteld.
Nr. 3. Ook het derde nummer begint met een nieuwbeschrijving van Prestlé, ditmaal N. macam- 
barensis Neduchal geeft een overzicht van de Brasiliparodia's. Theunissen begint met een serie 
vertalingen van originele beschrijvingen. Abraham bewijst dat Wigginsia turbinata niet verwant 
is aan W. erinacea, terwijl Oster tegenspreekt dat cactussen in de bloeitijd weinig water nodig 
hebben. Gebauer beweert dat C. Osten in 1 941 een plant beschreven heeft die we thans kennen 
als N. buenekeri, wat betekent dat deze plant ook in Uruguay groeit. De helaas onlangs overle
den Hugo Schlosser stelt het hele taxonomische systeem ter discussie. Op de achterzijde wordt 
ditmaal N. roseitlorus voorgesteld.
Nr. 4. Abraham bericht over zijn reis met Stockinger langs enige door Prestlé gevonden stand
plaatsen. Volgens hem zijn de meeste exemplaren reeds beschreven, wat tegengesproken wordt 
door Herm. Havlicek begint met een serie over de Scopanae Os.ter schrijft over de variatiebreed
te van N. crassigibbus Brandt beschrijft een plant die N. minimus zou kunnen zijn. Gerloff be
weert dat N. neobuenekeri niet in Uruguay groeit. Prestlé beschrijft een door hem gevonden 
plant, die volgens hem N. sucineus is. Schlosser beschrijft de invloed van het klimaat op het 
uiterlijk van cactussen. Op de achterpagina wordt N. winkleri voorgesteld.

Gerard Schneider
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—  schuetziana, 1 55 

Phyllo-sofie, 26, 50, 74, 98, 250 
Pilosocereus kanukuensis, 106 
Rebutia, Het determineren van -, 1 94 
Rebutia calliantha, 1 9

— tarvitaensis, 264 
Rhipsalis, 1 1 6 
Rhipsalis monacantha, 21

—  paranganiensis, 27 
Saxifraga longifolia, 28 
Schlosser, in memoriam, 48 
Sciara's, 64
Sempervivella mucronata, 20 
Sempervivum arachnoideum x 

nevadense, 59
—  x barbulatum 'Hookeri', 35 

Strombocactus, 3
Succulente liefhebberij in 

Australië, 202
Sulcorebutia, Massale vegetatieve 

vermeerdering van - in vitro 
kuituur, 218

Tijdschriften, 22, 45, 46, 71, 119, 142, 
1 68, 190, 223, 248, 271 

Verwarmen van kassen en platte bakken, 
242, 254

Vetplantje voor het raam, 7, 104 
Zaaien, 1 37



IN D EX  P L A N T N A M E N
Vetgedrukte bladnummers verwijzen naar afbeeldingen. 

Vetgedrukte namen stellen species novae en comb, novae voor.

Cactussen
Aporobecereus, 247 
Aporocactus flagelliformis, 247 

-  martianus, 247 
Aporochia viride, 247 
Aporoheliocereus knebelii, 245

—  mallisonii, 247
— smithii, 245, 247 

Astrophytum asterias, 227
— myriostigma 212, 227
— myriostigma var. glabrum, 227, 

228
—  senile, 227
—  senile var aureum, 227 

Borzicactus tuberculatus, 175 
Cephalocereus kanukuensis, 106

—  senilis, 227
Cereus jamacaru fa. monstruosus, 232,

233
— longiflorus, 1 06
— obtusus fa. monstruosus, 232,

233
— oligolepsis, 1 06
— pachanoi, 234
— peruvianus fa. tortuosus, 232

—  peruvianus fa. monstruosus, 
232, 233

Chamaecereus silvestrii, 235
—  silvestrii var. aurea, 236 

Cipocereus minensis, 1 7, 1 8 
Cleistocactus ritteri, 229

— villamontesii, 226 
Discocactus placentiformis, 1 8

—  lindanus, 227 
Disheliocereus, 247 
Disocactus eichlamii, 247

—  nelsonii, 247 
Disochia 'Marzsonne', 247 
Disophyllum 'Angels trumpet', 247

-  'Christmas red', 247
—  'Frühling', 247
—  'Marionette', 247
—  'Monmonieri', 247
—  'Nayada', 247
—  'Rubiet', 247
—  'Rufus', 247
—  'Spring cheer', 247 

Echinocereus bristolii, 32, 33, 35
—  coccineus, 1 82
—  fitchii, 238
—  knippelianus, 1 82
—  Iloydii, 182
— palmeri, 32, 33, 35

—  pectinatus var dasyacanthus, 
182

—  roetteri, 182
—  salm-dyckianus, 181
—  salmianus, 227
—  scheeri, 1 81
— triglochidiatus, 1 82 

Echinopsis candicans, 247 
Epiphyllum crenatum, 246

— grandilobum, 1 1 8
—  oxygonum, 1 1 8 

Epixochia amarantina, 246
- splendens, 246 

Eriocereus jusbertii, 14 
Erythrorhipsalis pilocarpa, 239 
Gymnocalycium alboareolatum, 1 46,

1 47, 148, 151
—  andreae, 21 3

bruch ii var. b rig ittae  213, 216
— friedrichii, 235

—  griseopallidum, 229
— kieslingii, 146, 147, 148 149 

151
—  kieslingii var. castaneum, 146, 

147, 148
—  moserianum, 229
-  pseudomalacocarpus, 229

—  pugionacanthum, 227
—  uebelmannianum, 151 

Heliabravoa chende, 227 
Heliochia speciosus, 246

—  vandesii, 246
-  vandesii 'Ackermannii', 246

—  violacea, 246
-  violacea 'Conways giant', 246 

Helioselenius maynardii, 246 
Heliphyllum 'Erfolg', 247

—  'Karl Gielsdorf', 247
—  'Leuchtfeuer', 247
—  'Professor Ebert', 247
—  'Überraschung', 247 

Hildewintera aureispina, 228 
Lobivia allegraiana, 99

—  backebergii, 1 00
—  binghamiana, 99
—  corbula, 1 04
—  divaricata, 101
—  echinata, 100
—  ferruguinea, 104
—  haageana, 227
-  hertrichiana, 99, 100, 101, 104

—  huilcanota, 100
—  incaica, 99
—  larebai, 1 00, 1 02
—  laui, 1 00
—  leptacantha, 1 03
—  mentosa, 104



—  minuta, 1 00, 1 04
—  paucartambensis, 1 02
—  planiceps, 99
—  prolifera, 101
—  schneideriana, 99
—  silvestrii, 181
—  silvestrii 'Hessenfeuer', 1 82
—  simplex, 1 00
—  uitewaaliana, 229
—  urubambae, 1 02
— vilcabambae, 100, 104

—  wegneriana, 1 02
— winteriana, 228
— wrightiana var brevispina, 104

—  zecheri, 104 
Mammillaria angelensis, 40

—  backebergia, 227
—  bocasana, 235
—  calleana, 1 6
— candida, 91, 93, 94, 107,

108, 109, 1 10, 1 67
—  goodridgei, 39
—  lasiacantha, 1 07
— napina, 133

—  neopalmeri, 39
—  oliviae, 228
—  pennispinosa, 1 6
—  pettersonii, 8 9
—  sanluisensis, 1 6
—  senilis, 227
—  tetrancistra, 1 6
—  theresae, 14
— wilcoxii, 1 5 ,1 6

—  wildii, 235
—  wrightii, 1 5
—  zeilmanniana, 235 

Matucana aurantiaca, 4
—  calliantha, 36-38
—  celendinensis, 5
— chagualensis, 1 76
— formosa, 4, 5, 36, 38, 113-115

—  formosa var. minor, 115, 116
—  haynei, 4
—  herzogiana, 4
—  huaricensis, 36-38
—  hystrix, 6
—  intertexta, 4, 5
— krahnii, 36, 38, 158, 1 59, 160, 

161, 162
—  krahnii var. gracilis, 1 59
— krahnii var. gigantea, 1 59

—  krahnii var. major, 1 59
—  krahnii var. minor, 1 59
—  krahnii var. prolifera, 1 59
—  madisoniorium, 4, 36, 38, 57
—  myriacantha, 6
—  oreodoxa, 4
— paucicostata, 4, 36-38, 57, 89

—  pujupatii, 36-38
—  purpureo-alba, 6

—  ritteri, 6
—  roseoalba, 6
— species, 160

tuberculata, 36-38, 1 75, 176 
1 78

—  tuberculosa, 175
—  villarica, 6
—  weberbaueri, 6 

Mediolobivia pectinata, 197 
Melocactus pachyacanthus, 227

—  smithii, 106 
Neolloydia grandiflora, 69

—  grandiflora var. robusta, 70 
Neoporteria nidus, 227 
Nopalxochia ackermannii, 246

— phyllanthoides, 245, 246, 247 
Notocactus apricus, 182-184-187

—  brederooanus, 227
—  caespitosus, 1 83
—  concinnus, 1 85
—  floricomus, 1 83
—  fricii, 1 83
—  minimus, 1 85
—  muegelianus, 260
— neoarechavaletai, 1 83

—  neobuenekeri, 258
—  ottonis, 227
— schlosseri, 79, 80

—  scopa, 258, 259
—  scopa var. marcherii, 259
— scopa var. murielii, 258, 259 

scopa var x iphacanthus 256, 
257-260

— soldtianus, 258, 259
—  spinosissimus, 141-142
—  sucineus, 258
— uebelmannianus, 44 

Opuntia clavarioides, 235
—  microdasys fa. monstruosa, 232, 

2 3 3 ,2 3 7
—  polycantha, 227

Parodia aureicentra var. rubrispina, 139
—  aureicentra, 139
— comarapana, 138

—  maassii, 1 58
— muhrii, 139, 140, 141
— sanguiniflora, 45
— schuetziana, 1 55, 156-158

—  schwebsiana, 1 58
—  stuemerii, 1 57
—  tilcarensis, 1 58
—  variicolor, 139 

Pfeiffera ianthothele, 227 
Pilocereus kanukuensis, 106, 107 
Rebutia albopectinata, 195

—  aureiflora, 195
—  buiningiana, 1 99
—  cajasensis, 1 99
—  calliantha, 19
—  calliantha var. beryllioides, 20



— calliantha var. breviseta, 20
— densipectinata, 195, 196

—  einsteinii, 1 95
—  euanthema, 1 97
—  euanthema var oculata, 1 97
— fiebrigii var densiseta, 1 23
— iridescens, 195

—  lanosiflora FR1 1 1 6, 199
— leucanthema, 194 , 195

—  narvaecensis, 195
—  paucicostata FR 936, 1 99
—  senilis, 1 94, 234
-  tarvitaensis, 264  

Rhipsalis monacantha, 21
-  pachyptera, 117
-  paranganiensis, 2 7 , 27 

Schlumbergera 'rosea', 76
- 'Snowflake', 77
- 'Maria', 77
- 'Gold charm', 77
- 'Jaffa', 76
- 'Linda', 76 

Seleliocereus, 247 
Seleniphyllum 'Cooperi', 245

-  'Pfesdorfii', 245
-  tettaui, 245

-  wrayi, 245
Strombocactus disciformis, 1 , 3 
Submatucana mammillaris, 176

Sulcorebutia canigueralii, 123, 124
-  cochabambina, 1 23
-  crispata, 1 2 3 ,1 24

-  flavissima, 1 26
-  glomeriseta, 1 23

-  glomerispina, 1 26
-  hoffmanniana, 123, 124 , 125 ,

1 26
-  jolantana, 1 26
-  krahnii, 123, 124
-  kruegeri, 126

—  markusii, 1 22
—  mentosa, 1 26
—  pojoniensis, 1 23
—  purpurea, 1 26
—  seinoiana, 1 26
-  taratensis var. minima, 1 23
-  tiraquensis var. bicolorispina, 1 23, 

125
-  vanbaelii var., 1 26
-  verticillacantha, 122, 123
-  verticillacantha FR752A, 123
-  verticillacantha var. aureiflora,

1 26
-  verticillacantha var. verticosior 

FR752,
1 23

Trichocereus spachianus, 260



Overige vetplanten
Acanthostemma pubera, 252
Aeoniurm canariense, 239
Agave angustifolia var. marginata, 265,

267
-  barbadensis, 208, 209, 267
-  caribaeicola, 205, 206, 269
-  dussiana, 130, 187, 188 189, 

269
-  grenadina, 206, 207, 269
-  karatto, 1 3, 1 27, 128, 1 29, 

267
-  missionum, 12, 267
-  obducta, 130, 131-132, 269
-  scheuermaniana, 10, 11 , 12 , 

66, 1 30, 267, 269
-  schottii, 239
-  sisalana, 265
-  sobolifera, 12

-  trankeera, 68
-  van grolae, 12, 269 

Aloe aristata, 134
-  brevifolia, 239
-  concinna, 1 05
-  cylindracea, 1 1 1
-  dumetorum, 7, 8

-  foliolosa, 1 63
-  juvenna, 1 04
-  mitriformis, 134, 239
-  quinquangularis, 173
-  spiralis, 1 1 1
-  spiralis'pentagona', 171
-  spiralis var. imbricata, 111, 171
-  squarrosa, 104, 105
-  variegata, 134, 135
-  zanzibarica, 105 

Aprica bicarinata, 261
-  pentagona var. torulosa, 173
-  skinneri, 261

Astroloba bullulata, 51, 52, 85
-  congesta, 51, 111, 1 63, 165
-  deltoidea, 51, 111, 166
-  deltoidea var. intermedia, 1 66
-  deltoidea var. turgida, 166, 173
-  deltoidea, 51, 111, 166
-  foliodea, 1 1 1

-  foliolosa, 51
-  foliolosa var. robusta, 166, 167

-  hallii, 171
-  herrei, 51, 52
-  herrei var. dodsoniana, 51
-  muricata, 51, 261
-  pentagona, 51, 111
-  pentagona var. spiralis, 174

-  pentagona var. spirella, 1 74
-  pentagona var. torta, 1 73
-  smutsiana 166, 167

spiralis ssp foliolosa 51 , 111, 
162, 164, 165, 167 
spiralis 'pentagona', 51, 171,

172,-1 74
-  spiralis var. spiralis, 51, 110, 

111, 112, 113
-  turgida, 111

Astroworthia skinneri, 5, 172, 261 
Brachystelma barberiae, 200

-  brevipedicellatum,242
-  bruceae, 201, 240, 241
-  buchananii, 200
-  circinatum, 200 241 

dinteri, 200, 241 . 242 
foetidum, 200, 201

-  lineare, 242
-  pulchellum, 241
-  pygmalum, 200
-  tavalla, 200, 241 

Ceraria namaquensis, 239 
Cissus quadrangularus, 239 
Crassula arborescens, 1 34

-  marnierana, 239
-  perforata, 239 

Delosperma echinatum, 239 
Dischidia pectenoides, 253 
Dyckia spec. nov. PR132, 81 
Euphorbia suzannae, 235

-  trigona, 1 34 
Haworthia imbricata, 1 1 1

-  margaritifera, 261
-  viscosa, 105 

Hoya lacunosa, 252
-  spec. IPPS 1331. 249, 251
-  puber, 251
-  pubera, 252, 253 

Idria columnaris, 170 
Lampranthus blandus, 239 
Lithops aucampiae, 231

-  bella, 230
-  bromfieldii, 230
-  deboerii, 231
-  fulviceps, 230
-  gesinae, 230

-  lesliei, 230
-  olivacea, 231

-  salicola, 230
-  schwantesi, 230

-  terricolor, 230
-  turbiniformis, 230 

Monadenium ellenbeckii, 239 
Nananthus aloides, 136

-  aloides var. striata, 136, 137
-  cibdelus, 1 36
-  poleevansii, 137

-  vittatus, 137 
Nelia meyeri, 152, 153

-  meyeri var. longipetala, 1 53
—  pillansii, 1 53
— robusta, 1 53

—  schlechteri, 1 53 
Orostachys spinosus, 239 
Othonna euphorbioides, 239



Portulacaria afra, 239 
Rochea coccinea, 239 
Sanseveria trifasciata, 1 34 
Saxifraga longifolia, 28, 29 , 30-32 
Sedum acre, 239 
Sempervivium arachnoideum, 239 

-  x barbulatum, 35, 36

-  arachnoideum var. hooked, 60
-  arachnoideum x nevadense, 59,

60
-  nevadense, 60 

Stapelia similis, 241 
Verbena hasslerana, 229 
Yucca brevifolia, 239
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